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Franciscejska katastrska mapa Volčjega Grada iz leta 1821 (vir Arhiv Republike Slovenije). 

ZBORNIKU NA POT

 

boštjan štolfa, Mitja Guštin

Minila so tisočletja, odkar so na Debelo grižo, mogočno 
prazgodovinsko gradišče, položili zadnji kamen. Stole-
tja kasneje so v njeni bližini postavili prve temelje kra-
ških domačij, izkopali kale in štirne, zemljišča očistili 
kamenja in zamejili parcele s suhimi zidi, zgradili pa-
stirske kučke, obzidali vrtače, odpirali kamnolome in se 
iz dneva v dan borili za ohranitev dragocene prsti pred 
ostro burjo. Pred stoletjem so po vasi dokončno utihnila 
kladiva štancarjev. Sledila so desetletja, ko smo zane-
marjali, celo uničevali zapuščino prednikov, pri tem pa 
pozabljali stare družinske in vaške običaje. 

Pa vendarle je preostala dediščina dovolj močno zapi-
sana v vsakem, ki prebiva tukaj in ki ljubi Kras, in v 
zadnjih letih gre njeno ohranjanje še na boljše. Števil-
na društva, iniciative posameznikov in tudi občine so 
pripomogle k večjemu posluhu za izročeno nam dedi-
ščino. Volčji Grad z okolico se s številnimi kulturnimi 
spomeniki in naravnimi vrednotami v razponu od praz-
godovine do danes ponaša z dragoceno dediščino, ki ga 
upravičeno postavlja na zemljevid evropske, še posebej 
sredozemske civilizacije. 

Čeprav je kraj majhen, se ponaša s številnimi zanimi-
vostmi, ki so spodbudile krajane, da so se leta 2003 
združili v Društvo za ohranjanje, oživljanje in razvoj 

Slika 1
Volčji Grad, pogled na zvonik in cerkev sv. Janeza Krstnika v Brithu  
(foto B. Štolfa, 2005).
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naravne, kulturne in etnološke dediščine Volčji Grad – 
Debela griža. S svojim delom in s podporo občine ter 
ustreznih skladov za razvoj podeželja je bila postavljena 
internetna stran, so bile urejene pohodniške poti, označe-
ni nekateri spomeniki in se obnavlja Mržkova domačija, 
v kateri poteka z delovanjem vaške skupnosti tudi del 
programa društva.

Med zadnje akcije sodi projekt občine Komen Pred-
stavitev vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča 
Debela griža na podlagi javnega razpisa akcijske sku-
pine za Zgornjo Vipavsko dolino in Komenski Kras 
(LIN2010/8), podprtega s finančno pomočjo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja – programa LE-
ADER, v katerem je v letu 2012 predvidenih kar nekaj 
dejavnosti za promocijo tradicionalnih vrednot vasi. Sem 
sodi postavitev informativne razstave o Debeli griži ter 
izdaja posebne monografije o Volčjem Gradu in njegovi 
dediščini, ob tem pa je stekla tudi prenova Mržkove hiše.

Zbornik, ki je pred vami, obravnava in podrobno raz-
členjuje nekaj tem, ki so bistvene za nastanek, razvoj in 
današnjo prepoznavnost vasi Volčji Grad. Knjiga govori 
predvsem o ljudeh in njihovem delu včeraj in danes, o 
ljudeh, ki so se skozi stoletja preživljali s svojim delom 
ter pri tem ustvarili spomeniško kulturno dediščino in 
ohranili številne pomembne naravne vrednote, a se ozira 
tudi v jutrišnji dan.

V zborniku je prvič celoviteje obdelano železnodobno 
gradišče Debela griža in na njem odkrite najdbe. Kašte-
lir, ki pomeni začetek oblikovanja kulturne krajine, je že 

dobro stoletje v zavesti Kraševcev in tudi vseh, ki jih 
zanima civilizacija tega prostora pred dobrimi 3.000 leti. 
Kot je zapisal Andrej Preložnik, je bila Debela Griža 
z visokimi kamnitimi nasipi, z jasno vidnimi linijami, 
in s površino, ki je precej večja od vaškega jedra, edini 
“grad” v času nastanka vasi in s tem zaslužna za ime 
današnjega kraja.

Poseben pomen ima v zborniku predstavitev kamnite ar-
hitekture od pastirske kučke do značilnih kraških doma-
čij. Poudarek je na podrobnejšem prikazu Mržkove hiše, 
ki je dober primer tradicionalnega gradbenega in kamno-
seškega znanja, urbanistične zasnove vasi in upoštevanja 
naravnih danosti ter potreb skromnega, a ambicioznega 
Kraševca. Bogata tradicija volčjegrajskega kamnarstva s 
številnimi kamnoseki in kamnolomci ter njihovimi deli 
v domači vasi, v drugih kraških vaseh in širši okolici je 
predstavljena, kot to pritiče pomenu, ki ga ima za razvoj 
in obstoj kraja. 

Vsebino zbornika zaključujemo s študijo tipičnih kraških 
habitatov rastlin in živali s kraško gmajno, s senožetmi 
z mešanim gozdom črnega bora, vinogradi, robidovjem, 
suhimi zidi, kali pa tudi razvalinami opuščenih kraških 
hiš. 

Številnim avtorjem, ki so s svojimi prispevki z veliko 
zavzetostjo doprinesli, da je pred nami knjiga, v kateri 
se odkrivajo mnoga neznana, pozabljena ali izgubljena 
znanja, gre velika zahvala. Z njihovo pomočjo smo s to 
publikacijo postavili lep pomnik številnim pozabljenim 
mojstrom, pionirjem in graditeljem vasi Volčji Grad.

L’ultima pietra dell’imponente castelliere preistorico Debela 
griža fu posta qualche millenio fa. A distanza di parecchi se-
coli vicino ad esso vennero fondate le basi delle prime case 
carsiche, si scavarono stagni e pozzi e si ripulirono dalle pie-
tre gli appezzamenti di terra. Per contrastare l’aspra bora e 
proteggere la preziosa terra rossa, i terreni vennero riparati 
da muri a secco, si costruirono casite per i pastori, si recin-
tarono gli avvallamenti e furono aperte cave di pietra. Nel 
paese i martelli degli scalpellini smisero definitivamente di 
risuonare un secolo fa. Seguirono decenni nei quali è stata 

trascurata, addirittura distrutta l’eredità dei nostri antena-
ti, furono così dimenticati gli usi e i costumi famigliari e del 
paese.
L’antica eredità tuttavia è rimasta bene impressa nei cuori di 
coloro che vivono qui sul Carso e che lo amano e negli ultimi 
anni si sta facendo molto per rivalutarla. Numerose associa-
zioni culturali, i comuni e iniziative da parte di privati con la 
loro attività stanno stimolando una maggiore sensibilità per il 
patrimonio che ci è stato tramandato. Il paese di Volčji Grad 
vanta numerosi monumenti culturali e beni naturali, testimo-
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Slika 2
Volčji Grad, krajani na udarniškem delu pri obnovi Mržkove domačije (foto M. Guštin, marec 2012).

nianza di un passato che va dalla preistoria ai giorni nostri e 
che lo annovera tra gli importanti siti della civiltà europea e 
in particolar modo mediterranea.
Questa località pur essendo piccola ha molto da offrire e ciò 
ha spronato i suoi abitanti a creare nel 2003 l’Associazione 
per la conservazione, la riscoperta e lo sviluppo del patrimo-
nio naturale, culturale ed etnologico Volčji Grad – Debela 
griža (Društvo za ohranjanje, oživljanje in razvoj naravne, 
kulturne in etnološke dediščine Volčji Grad – Debela griža). 
Con il loro lavoro e con il sostegno del Comune e dei fondi 
per lo sviluppo rurale è stato creato il sito web, sono stati 
ripuliti i sentieri, alcuni monumenti sono stati corredati da in-
dicazioni ed è stato avviato il restauro della casa dei Mržkovi, 
lo spazio dove si svolgono le attività della comunità del paese 
e parte del programma dell’associazione.
Tra le iniziative più recenti va annoverato il progetto del Co-
mune di Komen “Presentazione del villaggio di Volčji Grad e 
del castelliere dell’età del ferro Debela griža” (Predstavitev 
vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela griža), 
che nell’ambito del bando del Gruppo di azione locale per 
l’alta valle del Vipava e il Carso di Komen, LIN2010/8 e 
con il sostegno finanziario del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale – programma LEADER nel 2012 preve-

de diverse attività per la promozione dei valori tradizionali 
del villaggio. Tra queste ci sono l’allestimento di una mostra 
informativa sul castelliere Debela griža ed il restauro della 
casa dei Mržkovi.
Il presente libro tratta e analizza in modo dettagliato alcune 
realtà che sono state fondamentali per la nascita, lo sviluppo 
e l’immagine odierna di Volčji Grad. L’opera parla soprat-
tutto della gente e del suo lavoro tra passato e presente, ri-
volgendo attenzione anche ai suoi progetti futuri, presenta le 
persone che lungo i secoli si sono mantenute con le proprie 
mani, creando le basi per un notevole patrimonio culturale, 
senza trascurare la salvaguardia di beni naturali di grande 
interesse.
Qui per la prima volta viene esaminato a fondo il castelliere 
Debela griža con i suoi ritrovamenti. Il castelliere segna l’ini-
zio della formazione del paesaggio culturale ed è conosciuto 
già da un secolo dagli abitanti del Carso e da tutti coloro che 
si interessano alla civiltà che abitava questo luogo oltre 3.000 
anni fa. Come scrisse Andrej Preložnik, il Debela Griža con i 
suoi terrapieni in pietra, con le sue linee chiaramente visibili 
e con una superfice molto maggiore del nucleo del villaggio, 
al tempo della nascita del paese era quel castello (in sloveno 
grad) cui fa riferimento il toponimo del paese di Volčji Grad.
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INTRODUCTION TO THE PROCEEDINGS

A few millenniums have passed since the last stone was placed 
on the walls of Debela griža, a mighty prehistoric hill fort. 
Hundreds of years later in the vicinity people erected first 
foundations of Karst homesteads and dug up “kale” (ponds) 
and “štirne” (water wells). The surrounding land was cleared 
of stones, fields were divided up with dry-stone walls, sink-
holes were enclosed with them, shepherds’ shelters were built 
and quarries were opened. The people of Karst achieved all 
of that, despite struggling with harsh winds, i. e. “burja” 
(bora) and desolated land of “jerina” (terra rosa) day after 
day. It is almost a hundred years since the echo of hammers 
of “štancarji” (stonecutters) was last heard throughout the 
village. In the decades which followed we neglected, or in 
some cases even destroyed our ancestors’ heritage, and in the 
process forgot old family and village customs. 

In spite of all that, things are finally turning around. The her-
itage that did survive is still very much present in the aware-
ness of everyone who thinks of himself as a man of Karst, 
either by residence or by birth. 
Thanks to numerous societies, individuals and local com-
mune, people became more aware of our ancestors’ heritage. 
Natural features and countless cultural monuments which 
range from prehistory to present day, represent valuable 
heritage, which places the village of Volčji Grad and its sur-
rounding on the map of European, and especially Mediter-
ranean civilisation. 
Despite its small size, it contains a number of interesting 
things which motivated the people of Voljči Grad to establish 
in 2003 a Society for preservation, revitalization and develop-
ment of natural, cultural and ethnographic heritage of Volčji 
Grad – Debela griža. Its hard work together with the support 

Di particolare rilievo nel libro è la presentazione della ar-
chitettura in pietra, dalle casite dei pastori alle tipiche case 
carsiche. Viene illustrata in dettaglio la casa dei Mržkovi, ti-
pico esemplare della maestria artigianale dei muratori e de-
gli scalpellini, un esempio del progetto urbanistico del paese 
e dell’attenzione per le condizioni naturali, nonché specchio 
delle esigenze degli abitanti del Carso, ambiziosi e modesti 
al tempo stesso.
Per la vita e per lo sviluppo di Volčji Grad è stata signifi-
cativa la ricca tradizione della lavorazione della pietra, con 
numerosi scalpellini e cavaioli che vengono qui presentati per 
i lavori che hanno fatto nel proprio paese, così come in altri 
paesi del Carso e in zone più lontane.

Il libro si conclude con uno studio sui tipici habitat del Carso, 
le piante e gli animali, la landa carsica, i pascoli con bosco 
misto, i pini neri, i vigneti, i rovi di more, i muri a secco, gli 
stagni chiamati kal, ma anche con le rovine delle case carsi-
che abbandonate.
Siamo particolarmente grati ai numerosi autori che hanno 
contribuito con entusiasmo alla creazione di questo libro, 
un’opera che rivela molti dati sconosciuti, dimenticati o per-
duti. La pubblicazione realizzata con il loro aiuto è un signifi-
cativo monumento dedicato ai numerosi artigiani dimenticati, 
ai pionieri e ai costruttori di Volčji Grad.

of the local commune and adequate funds for rural develop-
ments resulted in a new internet page, improved hiking trails, 
monuments equipped with information, and a renovation of 
the Mržko homestead, which became a place for the village 
community`s, and also the Society`s activities. 

One of the latest actions was a project Presentation of the 
village Volčji Grad and Iron Age hill fort Debela griža or-
ganized by Komen commune. The project was based upon 
public notice of the Local Action Group (LAG) of the Upper 
Vipava Valley and the Komen Karst (LIN2010/8), financed in 
part by the European Agricultural Fund for Rural Develop-
ment - programme LEADER. Among its objects for the year 
2012 are the preparation of the Mržko house for promotion 
of traditional values of the village, preparation of an exhibi-
tion about Debela griža and an issue of a special monograph 
about Volčji Grad and its heritage. 
The Proceedings presented here comprises a number of pa-
pers which treat and analyse topics which are essential for 
understanding the origin, development, and present day 
identity of the Volčji Grad village. This book is above all else 
about people and their lives in the past and present, but it 
is also oriented to the future. It is about people who made a 
living from their own hands all throughout the centuries and 
as a by-product produced cultural heritage and preserved a 
number of important natural features.

The Iron Age hillfort Debela griža is for the first time pre-
sented as a whole. The “kaštelir” (hill fort) represents the 
beginning of the formation of the cultural landscape, as it has 
been perceived for the last hundred years by the people of 
the Karst together with all those interested in the civilization 

that occupied this area 3000 years ago. As was pointed out 
by Andrej Preložnik, Debela griža, with its high stone walls, 
clearly visible outline and covering an area much larger than 
any village central square, was the only “grad” (castle) in 
this area in the Middle Ages when the village first came into 
existence and so is quite clear from where the name of the 
village derives. 

A special place among the presented topics belongs to stone 
architecture ranging from shepherds’ “kučka” (stone hut) to 
typical Karst homesteads. The emphasis lies on a detailed 
presentation of the Mržko house, a good example of tradi-
tional construction and stonecutting expertise, the urban-like 
plan of the village together with the consideration of natural 
characteristics and the needs of a modest man of Karst. 

The rich tradition of stonemasonry from Volčji Grad is pre-
sented in an honoured way which is becoming, since this craft 

is the main reason for village’s development and existence. 
Individual stonecutters and masons are honoured in the same 
manner along with their work, which is to be seen in Volčji 
Grad itself, in other villages in the vicinity as well as in the 
broader region.

The Proceedings are concluded with a study of typical Karst 
habitats of flora and fauna together with Karst commons, 
mixed forests and forests of Austrian pine, vineyards, bram-
bles, dry-stone walls, puddles and ruins of abandoned Karst 
houses.

We are very grateful to all authors for their generous contribu-
tion. Thanks to their work this book, which reveals previously 
unknown, forgotten or even once lost knowledge, was made 
possible. With their help this publication became a monument 
to countless already forgotten skilled workers, pioneers and 
builders of the Volčji Grad village.

Slika 3
Volčji Grad, pustovanje pred Gorenjkno hišo: Darko Krnelov, Ivan Skončen, Lojze Britešen, Stano Drejčkov, Vida Kovačeva, Vida Humna, 
Sander Gorenjken in harmonikar Zdravko Majcnov (arhiv družine Metlikovec, Volčji Grad 12).
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Skupinska slika volčjegrajske mladine (arhiv družine Metlikovec, Volčji Grad 12).

VOLČJEGRAJCI NEKOČ IN DANES

 

jasna fakin bajec

Izvleček: Volčji Grad je manjša vas na Komenskem Krasu, ki se ponaša z vrsto zanimivih pomnikov iz preteklosti. 
V želji, da bi se ohranilo čim več materialnih ostankov in ustnih pričevanj o vasi, vaščani z veseljem pripovedujejo 
o načinu življenja nekoč in danes. V članku so predstavljeni glavni daljni in polpretekli mejniki, ki so zaznamovali 
zgodovino vasi in so še danes živi v spominu vaščanov. Poudarek je na predstavitvi dejavnosti, ki so odražale vaško 
medsebojno pomoč, solidarnost, spoštovanje in prijateljstvo. 

Ključne besede: zgodovina, etnologija, življenje na kmetiji, ohranjanje dediščine

Volčji Grad, vasica “bolj na samem, skrita v kraški ka-
men, ki odkriva nam lepote ter ponuja dobrote”,1 pre-
more v vaških ulicah, domačijah in bližnji okolici mno-
go dragocenih zgodovinskih, etnoloških in arhitekturnih 
značilnosti. Krajani se zavedajo pomena ohranjanja in 
predstavljanja vaške kulturne dediščine. Spoznali so, da 
s trudom prehojena pot njihovih prednikov danes lah-
ko simbolno izraža osebno in vaško identiteto ter hkrati 
pomeni pomembno sestavino gospodarskega oziroma 
turističnega razvoja vasi. V želji, da bi se ohranilo čim 
več pričevanj o nekdanjem načinu življenja v vasi, s po-
nosom pripovedujejo o delu svojih prednikov, o zgodo-
vinskih dogodkih, o načinu življenja nekoč in danes, o 
šegah in navadah ob večjih praznikih, o težkem delu na 
kraški kmetiji, o medsebojni pomoči in solidarnosti. 

Zlasti starejši krajani radi poudarjajo, da je bilo včasih 
delo na kmetiji težje kot danes, vendar je pomenilo pri-
ložnost za druženje, sodelovanje, prijateljstvo in konec 
koncev tudi za zabavo. Na skupnih delih – žernadah se 
je stkala večina ljubezenskih zgodb. Žernade, ki so v 
poletnih mesecih trajale od zvonjenja svetega jutra do 

1 Pesem so spesnili krajani ob ustanovitvi vaškega Društva 
za ohranjanje, oživljanje in razvoj naravne, kulturne in 
etnološke dediščine Volčji Grad – Debela griža leta 2003 in 
vzpostavitvi internetne strani http://www.volcjigrad.com. 

Slika 1
Pogled na značilno kraško kmetijo na Volčjem Gradu, v ozadju 
zvonik cerkve sv. Janeza Krstnika (foto B. Štolfa 2012).
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prve avemarije zvečer (po volčjegrajsko Marije oziro-
ma svete Marije)2, so danes redke. Z današnjo kmetijsko 
mehanizacijo in tehniko se delo opravi hitreje in bolj 
individualno, vendar vaščani Volčjega Grada še vedno 
najdejo čas za medsebojno druženje in skupne dejavno-
sti, ki poleg zabave odsevajo tudi spoštovanje tradicije. 

V prispevku predstavljamo življenje Volčjegrajcev ne-
koč in danes, s poudarkom na dejavnostih, v katerih se 
je izražala medsebojna solidarnost, složnost in pomoč. 
Ker je v preteklosti mnogim Volčjegrajcem omogočalo 
preživetje delo na kmetiji, ki je zaradi ročne obdelave 
zahtevalo pomoč sokrajanov, bodo v prvem delu opisana 
nekdanja opravila, ki so zahtevala sodelovanje cele vasi. 
V drugem delu pa bo predstavljeno današnje druženje 
vaščanov, ki zaradi industrializacije, novih tehnoloških 
pridobitev in drugačnega načina življenja ni več toliko 
povezano s kmetijskimi dejavnostmi, temveč z novimi 
vsebinami, ki se razvijajo v okviru vaške skupnosti in 
Društva za ohranjanje, oživljanje in razvoj naravne, kul-
turne in etnološke dediščine Volčji Grad – Debela griža. 

2 Nekdaj so zvonili avemarijo dvakrat: prvič ob mraku in 
drugič bolj pozno zvečer. 

Bilo je nekoč …

Način življenja Volčjegrajcev se ni bistveno razlikoval 
od trdega in skromnega življenja drugih Kraševcev, ki 
jim niso bile naklonjene ne naravne danosti ne spremi-
njajoče se družbenopolitične razmere. Skopa apnenča-
sta tla, kraška burja in občasne suše v poletnih mesecih 
so marsikdaj otežili že tako skromno življenje prebival-
stva, kateremu so bile kmetijske dejavnosti glavni vir 
preživetja. 

Življenje na Volčjem Gradu je do druge svetovne voj-
ne potekalo v sožitju s kozmopolitskim mestom Trst 
in njegovo kulturo, v kateri so se poleg mediteranskih 
posebnosti prepletali še vplivi drugih bližnjih in daljnih 
kultur, od Furlanije, Istre, Kranjske do bolj oddaljenih 
avstrijskih dežel. Po ustnem izročilu se je najbolje ži-
velo v času avstro-ogrske monarhije, ki je z reformami 
in brezobrestnimi posojili spodbujala kmetijski razvoj, 
hkrati pa vlagala v gospodarski razvoj Trsta, ki je za-
njo pomenil pomembno pristanišče in izhod v širni svet. 
Hudo revščino, ki je Kras najbolj pestila v obdobju med 
prvo in drugo svetovno vojno, ko je bil pod Kraljevino 
Italijo, je do neke mere omilila prav neposredna bližina 
Trsta, kamor so Volčjegrajci prodajali svoje kmetijske 
presežke ali pa so se tam in v bližnji okolici zaposlo-
vali kot delavci v ladjedelnici, prevozniki, kamnoseki 
itd. (Kos 1952, 227). Ko je Trst doživljal gospodarsko 
konjunkturo, so bolje živeli tudi prebivalci v zaledju, in 
nasprotno, ko je gospodarstvo v Trstu po prvi svetovni 
vojni začelo postopoma nazadovati, so krizo doživljali 
tudi na Krasu. 

O gospodarski moči Volčjega Grada v 19. stoletju in 
prvem desetletju 20. stoletja govorijo zlasti vaški javni 
vodnjaki - komunske štirne, in dvoriščni vhodi domačij 
- kolone. Letnice na njih kažejo, da se je v tem obdobju 
največ gradilo in popravljalo. Nastajale so mnogocelič-
ne kraške domačije z značilnimi arhitekturnimi poseb-
nostmi (Lah, 1994; Rihtar, Rihtar 1996). Po prvi svetov-
ni vojni pa zaradi vse bolj visokih davkov ni bilo več 
ugodnih možnosti za nove dozidave ali novogradnje, 
kvečjemu so se popravljala gospodarska poslopja. 

Zgodovinski in ustni viri govorijo, da so v bližini Volčje-
ga Grada živeli že v času praskupnosti. Še danes lahko 

Slika 2
Mara Skončna leta 1950 žene vola z vozom Gorenjknih 
(arhiv družine Štolfa, Volčji Grad 6).

občudujemo ostanke železnodobnega gradišča Debela 
griža. Z njim je povezano tudi ime vasi: ker si predniki 
niso znali razlagati, kaj pomenijo kupi kamenja v njiho-
vi neposredni bližini, so menili, da je bil tu nekoč grad. 

Ime Volčji pa razlagata dve vaški legendi. Po prvi so 
prišli v vas ovčarji iz vzhodnih krajev, ki so znali delati 
okusen ovčji sir; ta sir je baje cenil celo cesar na Dunaju. 
Živeli so v spodnjem koncu vasi pri cerkvi sv. Janeza 
Krstnika, okrog katere je bilo včasih pokopališče. Zato 
vaščani še danes pravijo temu delu vasi Brith. V prid 
tej legendi govori tudi zgodovina živinoreje, saj je ne-
koč na Krasu prevladovalo ovčereja, katerega arheolo-
ški sledovi so znani že iz mlajše kamene dobe (Križnar 
1999, 222). 

Druga legenda pa pripoveduje, da se je v vasi zdravila 
grofica Marija Volcija iz Ogleja, ki je v zahvalo za oz-
dravitev dala popraviti oziroma zgraditi staro cerkev. 3 
Pri njej je bila tudi pokopana. Ime Volčji po tej legendi 
izhaja iz njenega priimka. Povod za to je rimska nagrob-
na plošča, ki sta jo postavila Tit Veturij in mati Volcija 
Priscila hčerki Veturiji Celerini in je zdaj vzidana v ste-
no cerkve sv. Janeza Krstnika. 
 
Zavetnik cerkve je sv. Janez Krstnik, po domače sv. Ivan 
(Jәvәn), ki goduje 24. junija. Njegov god so praznova-
li na nedeljo pred tem datumom ali po njem. Dan pred 
praznovanjem so vaščani zakurili kres.4 Drugi dan se je 
slovesnost začela s sv. mašo in procesijo, ki je nekdaj 
potekala od Britha do gornjega dela vasi. Za procesijo 
so vaške žene uredile štiri oltarje, ki so stali nasproti 
cerkve, na poljski poti po Okladah, na glavni poti za 
Brith in pri Britešni domačiji. Verniki so se pri procesiji 
ustavljali tudi pri kapelicah, ki stojijo ob tej poti (Štolfa 
1999, 44). Za vaščane je bilo to praznovanje priložnost 
za veselo druženje, zato so povabili domov bližnje in 
daljne sorodnike. Še posebno veselo je bilo na domači-
jah, kjer so živeli Janezi oziroma Ivani, ki so praznova-
li svoj god. Gospodinje so pripravile obilno kosilo, pri 
katerem nista smela manjkati potica, po volčjegrajsko 

3 Nekateri vaščani trdijo, da je Marija Volcija zgradila prvo 
cerkev, drugi pa, da jo je dala samo obnoviti. 
4 Obred je povezan s praznikom sonca, ki se po poganskih šegah 
praznuje 21. junija, ko je najdaljši dan. Ker se potem dnevi 
krajšajo, se s kurjenjem kresov soncu vliva dodatnih moči. 

presenc, in sladek kruh - pinca. V popoldanskih urah so 
se vaščani srečevali na vaških ulicah in pred dvorišči. 

Večjega plesa navadno ni bilo, ker so temu nasprotovale 
cerkvene oblasti. Vaški plesi so bili ob drugih poletnih 
priložnostih. Organizirali so jih fantje, ki so jim prisko-
čili na pomoč tudi starejši možje. Plesalo se je na lese-
nem odru - brjarju. Postavljali so jih na različnih koncih 
vasi: pri Gorenjknih in pri Retušnih (po prvi svetovni 
vojni se domačija preimenuje v Polirjevi), po drugi sve-
tovni vojni pa na Kržadi in za trgovino - bәtjәgo na za-
četku vasi. Včasih so pripravili ples v kakšnem skednju, 
kjer je navadno igral le en harmonikar. Sicer so igrale 
različne godbe na pihala: godba iz Svetega, Križani iz 
Križa / Santa Croce, Mauhenjci iz Mavhinj / Malchi-
na, Nabrežinci iz Nabrežine / Aurisine in Prvačkovci iz 
Prvačine. Plesa so se udeleževali tako vaščani kot pre-
bivalci okoliških vasi. Prihajalo je tudi do pretepov s 
fanti iz sosednjih vasi, predvsem s tistimi z Brij pri Ko-
mnu. Ples je trajal od dveh popoldne do večera, največ 
do polnoči. Dekleta so morala biti ob zvonjenju svetega 
večera oziroma avemarije že doma. 
Ob poletnih večerih so se vaščani radi srečevali ob va-
škem vodnjaku sredi vasi, na Kržadi. Poklepetali so o 
aktualnih problemih in dogodkih, ob veselih priložno-
stih pa tudi zapeli. Po drugi svetovni vojni so v nepo-
sredni bližini uredili večji prostor, kjer so kamnita miza, 
igrišče in kamnit oder. 

Slika 3
Volčji Grad, pustovanje leta 1972 (arhiv družine Štolfa, Volčji Grad 6).
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Na Komenskem Krasu je prva svetovna vojna zaradi 
bližine soške fronte pustila močan pečat. Ker je obsta-
jala nevarnost, da se bo fronta pomaknila v notranjost 
Krasa, so bili krajani Volčjega Grada deportirani v be-
gunsko taborišče Steinklamm pri Sankt Pöltnu v Avstri-

ji, na Vrhniko in na Dolenjsko. Na Volčjem Gradu je 
bila nastanjena balonarska enota, ki je uporabljala balo-
ne za vojaško izvidovanje. V vasi so bili nastanjeni tudi 
avstro-ogrski vojaki, ki so se pripravljali za napad na 
fronti, v cerkvi pa so imeli bolnišnico. Za preskrbo vo-

Slika 4
Volčji Grad, motivi iz leta 1917, ko je bila pri vasi nastanjena balonarska enota, v cerkvi sv. Janeza Krstnika pa vojaška bolnišnica 
(Arhiv Goriškega muzeja, Kromberk).

1 2

3

jaških enot in ranjencev je bil do vasi speljan vodovod. 
V neposredni bližini vasi sta bila rezervoar za vodo in 
črpališče z dvema motorjema. Vodo so dovajali iz izvira 
nad vasjo Strane pod Nanosom in iz izvira Sušet pod 
Razdrtim (več gl. Vodovod). Po vojni je vodovodni sis-
tem prevzela občina Komen, ker ga ni vzdrževala, pa je 
z leti začel propadati. Po ustnem pričevanju so vaščani 
in krajani iz okolice uporabljali zbiralnik do leta 1935. 

V času med svetovnima vojnama so krajani Volčjega 
Grada hudo občutili fašistično raznarodovalno politiko. 
Najbolj se jim je vtisnila v spomin prepoved uporabe 
slovenskega jezika na javnih prostorih, zlasti v šoli, ki je 
imela svoje prostore na domačiji Kalnih. Imenovala se 
je po Ettoreju Biaminu in v njej so poučevali italijanski 
učitelji. 

Na začetku druge svetovne vojne so bili za vojsko spo-
sobni moški vpoklicani v italijanske enote. V tistem 
času v vasi ni bilo vojaške postojanke, občasno pa so 
prihajali karabinjerji in vojaške patrulje, ki so od kraja-
nov zahtevale hrano. Ljudje se spominjajo, da so kradli 
sadje in domače živali. 

Priprave za sodelovanje v Osvobodilni fronti in naro-
dnoosvobodilnemu boju so se po pripovedovanju do-
mačinov začele že konec leta 1941 na pobudo Rafaela 
Štolfe. Po kapitulaciji Italije so se fantje, ki so bili v 
italijanskih enotah, pridružili Narodno-osvobodilni voj-
ski. Partizanom se je pridružila večina moških, žene pa 
so pomagale pri zbiranju hrane, obleke, obutve. Šivale 
so perilo in v Trstu prodajale jajca, piščance in maslo, 
da so kupovale sanitarni in pisarniški material. V vasi 
so tudi zdravili in obvezovali ranjene borce, jim priskr-
beli zavetje in hrano. V drugi polovici leta 1944 je bil 
ustanovljen Krajevni narodno-osvobodilni odbor, ki je 
do osvoboditve deloval v ilegali. Ker je bila vas zelo go-
stoljubna, so se partizani v njej radi ustavljali. Meseca 
aprila 1945 se je v njej mudil udarni bataljon XXX. di-
vizije IX. korpusa, da so se borci okrepčali in potem šli 
naprej v boj za Trst. V njej je bilo šestdeset partizanov, 
večina fantje s Krasa, iz Vipavske doline in z goriškega 
območja, nekaj jih je bilo tudi iz Ljubljane, eden pa je 
bil Hrvat. Tridesetega aprila so bili na Volčjem Gradu in 
čakali na ukaz.

''Zbrani smo v Volčjem gradu in čakamo na ukaz slo-
venske komande, da se podamo na Trst. Pridruži se nam 
tudi partizan Cvek (Lado) iz Lonjerja, ki ima nalogo, da 
nam pokaže najbližjo pot v Trst. Pride obveščevalec in 
sporoči, da se gre v Trst. Komandir nemudoma da ukaz 
in gremo.'' (Spomini na maj 1945 Venceslava Legiše, 
rojenega v Cerovljah 17. septembra 1920. Zbral jih je 
njegov vnuk Jaro Furlani).

Slika 5
Razglednica iz begunskega taborišča v Steinklammu poslano, dne 
2. 12. 1916. Otroci, med njimi tudi volčjegrajski, pred Mlekarno 
dojencev (arhiv družine Metlikovec, Volčji Grad 12).

Slika 6
Volčji Grad, 25.4.1945 pred Gorenjkno hišo, udarni bataljon XXX. 
divizije IX. korpusa, pred odhodom v boj za osvoboditev Trsta 
(arhiv družine Štolfa, Volčji Grad 6).
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Povojno obdobje je bilo za krajane Volčjega Grada zelo 
hudo. Več let so živeli v pomanjkanju, saj je nova dr-
žavna meja z Italijo onemogočila prodajo presežkov 
pridelkov v Trst in s tem možnosti dodatnega zasluž-
ka. V italijanskih krajih (Nabrežini / Aurisina, Tržiču / 
Monfalcone) so izgubili tudi zaposlitev, industrija v bli-
žnjih slovenskih krajih, kot so Komen, Sežana in Nova 
Gorica, pa se je takrat šele začela razvijati. V takšnih 
neugodnih gospodarskih razmerah so si pomagali z žga-
njem in prodajo apna. Žgali so ga v poljskih apnenicah - 
frnažah. Navadno jih je delala skupina približno desetih 
mož. Dela so se lotili po trgatvi, apnenico pa so zakurili 
marca naslednje leto. Apnenica, ki je dala okoli 1.200 
kvintalov apna, je gorela običajno trinajst dni in noči. 
Z denarjem, ki so ga tako zaslužili, so si apneničarji ku-
pili, na primer, vola ali poročno obleko. Razmere so se 
počasi izboljševale v drugi polovici petdesetih in šestde-
setih letih 20. stoletja, ko se je začela razvijati industrija 
tudi v bližnjem Komnu. 
 
Vasi so dale svoj pečat tudi obrtne dejavnosti. Nekdaj so 
bili daleč naokoli znani volčjegrajski kamnoseki, saj je 
v vasi delovalo več kamnoseških delavnic, katerih izdel-
ki še danes krasijo domačije v vasi in po širni okolici. 
Poleg tega so bile razvite čevljarska in pekarska obrt, 
pred prvo svetovno vojno pa tudi mizarstvo. Pekarna in 
trgovina sta bili na začetku vasi, kruh pa so pekli za cel 
komenski okoliš. Večina Volčjegrajcev pa se je ukvarja-
la s kmetijstvom: živinorejo, poljedelstvom in vinogra-
dništvom. 

Po nazadovanju ovčarstva, ki se je začelo v drugi polo-
vici 19. stoletja, med drugim tudi zaradi pogozdovanja 
Krasa, se je začel razvoj govedoreje, sivorjave švicarske 
pasme, ki je s svojimi lastnostmi, kot so odpornost, dol-
goživost, prilagodljivost, čvrstost parkljev in nog (več 
gl. Govedo), zelo zaznamovala kraško živinorejo. Na 
Volčjem Gradu skoraj ni bilo domačije, ki v svoji štali 
ne bi imela vsaj ene krave za mleko. 

Mleko je včasih pomenilo pomembno živilo. Iz njega so 
delali sir, skuto, kislo mleko in maslo - puter. Nekatere 
mlečne izdelke so prodajali tržaški gospodi. S prisluže-
nim denarjem so gospodinje nakupile priboljške: pravo 
kavo in sladkor, vendar le v skromnih količinah in še to 
ponekod le ob večjih praznikih. Premožnejši kmetje, kot 

Slika 7
Volčji Grad, kosci in žanjice na ječmenovem polju. Prizor je nastal 
pri snemanju filma Takú je blo na Volčjem Gradi! 
(foto B. Štolfa, 2005).

so bili Britešni, Šunčevi, Humni, Odlokvi in Škržadni, 
so imele več živine in tudi vola za delo na njivah in goz-
du. Na kmetiji Humnih so imeli konjsko vprego. 

Glavna skrb vsakega kmeta je bila košnja in spravilo 
sena za živino. Pred uveljavitvijo motornih kosilnic in 
traktorjev po drugi svetovni vojni so kosili travo ročno 
s kosami. Kosilo je vedno večje število koscev, ki so se 
za medsebojno pomoč dogovorili v vaških gostilnah.5 
V vasi je bila najbolj znana gostilna pri Tišlerjovih. Ko 
je bila med svetovnima vojnama za kratek čas zaprta, 
je delovala gostilna pri Drsәlovih. Pri Polirjevih6 je bil 
dopolavoro, dvorana, ki je pod fašizmom služila za va-
ška druženja in plese. Tu je bil tudi bife. Gospodar, ki je 
imel kmetijo v najemu, je bil italijanskega rodu, Marjan 
Boldrini, sicer cestar - polir. Manjši bife je bil tudi na 
začetku vasi, kjer je bila trgovina in pekarna.
 Najboljši čas za prvo košnjo je bil od sv. Janeza Krstni-
ka (24. junija) do sv. Mohorja (12. julija), saj je trava 
takrat najbolje cvetela. Prva košnja na senožetih (travni-
kih) je dala seno, druga, ki je bila le na določenih parce-
lah in ob straneh njiv (osredkih), pa otavo. Navadno je 
kosilo od štiri do šest koscev, na večjih površinah (npr. 
na travniku Škržadnih na Gmajni7 ali na travnikih Brite-
šnih8) pa tudi po dvanajst. Najboljši čas za košnjo so bile 
najzgodnejše jutranje ure, ob rosi, ko se je trava bolje 
rezala. Kosci so prišli na kmetijo okoli treh, štirih zju-
traj, spili kavo in kozarček – štamperle žganja in odšli. 
Kosili so v vrsti eden za drugim. Koso so brusili z oslo, 
spravljeno v osovniku, narejenem iz lesa ali volovskega 
roga, ki so si ga z žico privezali za pas. Vsaki dve uri pa 
so morali koso sklepati na babci.

Gospodar in gospodinja sta se navadno želela izka-
zati pred delavci, zato je gospodinja pripravila obilne 
obroke. Ker je bila včasih huda revščina in marsikdaj 
doma ni bilo kaj dati pod zob, so mnogi vaščani hodili 

5 Včasih so prišli tudi kosci s Tolminskega.
6 Prvotno ime kmetije je bilo Retušni, po prvi svetovni vojni 
je gospodar obubožal, zato je šla kmetija na kant in dobila 
drugega lastnika. Ker je delal kot cestar - polir, je kmetija 
dobila ime Polirjevi. 
7 Nahaja se ob cesti čez Kosmati hrib, proti vasi Veliki Dol.
8 Kmetijo Britešnih so včasih upravljale ženske, zato so ob 
večjih kmetijskih delih vedno potrebovale moško delovno 
silo. 

Slika 8
Volčji Grad, žanjice pri frušteku. Prizor je nastal pri snemanju filma 
Takú je blo na Volčjem Gradi! (foto B. Štolfa, 2005).
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na žernade da bi se do sitega najedli. Kosci so po zajtr-
ku - frušteku dobili okoli desete ure malico - marendo, 
ki jo je gospodinja prinesla na glavi v pleteni košari - 
plenirju. Vodo pa so nosili koscem v leseni berigli. Za 
malico so največkrat jedli repo tropinko s klobasami, 
ki so jih zrezali na vrh in posuli s poprom. Za kosilo, 
ki so ga kosci zaužili na travniku ali doma, odvisno od 
oddaljenosti travnika, pa so gospodinje pripravile svinj-
sko juho, svinjsko meso, krompir in zelje. Po kosilu so 
lahko končali z delom ali pa so do dveh, treh počivali 
na travniku in nato nadaljevali s košnjo. Če so kosili do 
večera, so ob štirih popoldne zaužili še kavo s kruhom. 
Ob vsakem obroku so spili kozarec dobrega vina. Za 
večerjo je bila pašta ali riž z golažem. 

Ob malici ali popoldne so prišle z gospodinjo tudi dru-
ge ženske, da so raztresle pokošeno travo, rekli so, da 
brcajo seno. Ko je bilo suho, so ga pograbili v vrste - 
regade in z vilami spravili na voz. Najbolje je bilo, da 
so seno še isti dan pripeljali domov in spravili na senik. 
Če je ostalo na travniku, so ga spravili v kopice - lon-
ce, da ga ni primla rosa, ki bi senu vzela vse hranljive 
snovi. Naslednje jutro so ga vnovič raztresli. Ko je bilo 
posušeno, so ga pripeljali domov z vozom, v začetku z 
lejtrencami, kasneje v posebnih koših, narejenih iz palic 
in deščic. Manjše količine so nosili domov s košem za 
listje - žbrinco. Včasih so ženske sodelovale kot ževke, 
da so s srpi požele travo po kamnitih in obrobnih pre-
delih, kamor kosci s koso niso dosegli. Navadno je bila 
na tri kosce ena ževka. Pri shranjevanju sena so bili zelo 
pozorni, saj je bilo od kvalitete krme odvisno, kakšne 
kakovosti bosta mleko in meso živine. Za likof na koncu 
košnje je gospodinja skuhala okusne štruklje. 
Ko se je vas v šestdesetih letih 20. stoletja postopoma 
modernizirala, je imel prvo motorno kosilnico domačin 
Zdravko Majcen – bila je znamke Agria nemške izde-
lave. 

Živina se je spomladi in poleti in tja do zgodnje jese-
ni pasla na gmajni. Pasli so jo otroci. Pastirčki so po-
stali že pri petih letih. Na gmajno, bodisi na Kosmati 
hrib, v Ozidje, proti Pliskovici, Staje proti Kregolišču, 
v Gabrov dol ali Dugo dolino proti Nadrožici, Boršt in 
Lokavce proti Gorjanskemu so gnali ob zori, okoli pete 
ure. Paziti so morali, da jim živina ne bi ušla, sicer bi bili 
tepeni. Čas na gmajni so si krajšali s pastirskimi igrami: 

Slika 9
Volčji Grad, pletenje košev za listje in mletje slame. Prizora sta 
nastala pri snemanju filma Takú je blo na Volčjem Gradi! 
(foto B. Štolfa, 2005).

kamenčkanjem, igranjem na škrličke, tolčenjem kukca /
pujse (igra podobna današnjemu golfu), igrali so se sle-
pe miši, v spomladanskem času so izdelovali piščali itd. 

Živina se je med potjo na pašo in med vračanjem z nje 
napojila pri vodnem zbiralniku – kalu. Znani so bili štir-
je kali: Kal, Japlenca, Močilo in Kalič. Danes sta osta-
la le še dva: Močilo in Kalič ob cesti proti Kregolišču. 
Priseljenci v vas so morali za pridobitev hišne številke 
in uporabo t. i. jusarske zemlje (skupne zemlje vseh va-
ščanov) urediti nov kal. Tako je nastal kal Japlenca. V 
poletnih mesecih so se otroci kopali v Kaliču, Kalu in 
Japlenci.

Poleg košnje sta bili večji deli žetev in mlatev žita. Pred 
prevlado vinogradništva je bilo pridelovanje žita glavna 
poljedelska dejavnost na Krasu. Pridelovali so rž, pro-
so, ajdo, koruzo, ovs, pšenico in po drugi svetovni vojni 
tudi ječmen. Pšenico in ječmen so začeli žeti okoli sv. 
Petra in Pavla (29. junija). Ob sv. Mohorju (12. julija) 
je moralo biti žito požeto. Rekli so “al vzort al zgort”, 
vendar so nekateri želi tudi kasneje. Večinoma so žele 
ženske, moški pa so brusili srpe in vezali snope. Kljub 
taki tradicionalni delitvi na žensko in moško delo je bil 
znan “Janez Kenkov, ki je bil zelo priden za žet”. Ker je 
bila v času žetve žita navadno močna pripeka, so začeli 
z delom zgodaj zjutraj, okoli tretje ure, ob svetli luni 
celo že ob enih. V vročini se je namreč žito lomilo in je 
odpadalo klasje. Z delom so nadaljevali okoli pete ure 
popoldne do desete zvečer. Če je luna močno svetila, 
so lahko želi celo noč. Žito so spravili v snope, te pa 
v kozice, da se je lažje posušilo. Če so se bali dežja, 
so naredili korentine. Pri žetvi so sodelovali tudi otroci, 
ki so pobirali pozabljene klase po strnišču. Ževkam so 
prinesli na njivo fruštek in marendo. Za zajtrk je bila 
bela, ječmenova kava s kruhom, za malico pa kuhana 
jajca ali frtalja. 

En dan so želi na eni kmetiji, drugi dan na drugi, do-
kler niso poželi vseh žitnih njiv v vasi.9 Posušene snope 
so pripeljali z vozom domov in v skednju opravili še 
mlatev. Mlatev žita je navadno potekala do septembra. 
Sprva so mlatili s cepci, da so ločili zrnje od klasja. Nato 
so z vilami odstranili slamo, da je na tleh ostalo le zrnje 

9 Po žetvi pšenice so njive zorali in posejali ajdo.

Slika 10
Volčji Grad, spravljanje sena v kopice. Ob snemanju filma Takú je 
blo na Volčjem Gradi! (foto B. Štolfa, 2005).
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in pleve. Ločili so jih z rešetom – reto. Kar je ostalo 
na tleh, so z leseno vejenco metali iz kota v kot, da so 
pri tem pleve letele proč. Po drugi svetovni vojni je to 
staro tehnologijo nadomestila ročna mlatilnica, ki so jo 
prevažali od vasi do vasi. Na Volčjem Gradu so ime-
li mlatilnico Mrkužni. Očiščeno zrnje so nato sušili na 
podstrešjih - kaščah, ponekod v sobah in na ganjkih. 

Posušeno zrnje so nato peljali z vozom ali odnesli v vre-
či na glavi v bližnji malen v Komen, kjer so ga zmleli 
bolj na grobo, ali v Škrbino, kjer je bil bolj kakovosten 
mlin, ali v Tržič / Monfalcone, kjer so mleli zelo fino 
moko. 

Iz moke so pekli kruh. Kruh je bil še posebno dragocen, 
zato so z njim ravnali z velikim spoštovanjem. Preden je 
gospodinja dala hlebec v peč, ga je prekrižala, da se bo 
lepo spekel. Pri peki kruha je bilo v hiši veliko veselje. 
Najbolj so se tega opravila veselili otroci, ker so dobili 
svoj manjši hlebček. Če je kruh po nesreči padel na tla, 
so ga morali pobrati in poljubiti. Ob vsakodnevnih obro-
kih so jedli črn ali ržen kruh. Bel kruh so si privoščili le 
ob večjih praznikih; takrat so tudi naredili sladek kruh 
- pinco. 

Slamo, ki je ostala pri mlatvi žita, so največkrat upo-
rabili za pripravo krme. S slamoreznico, ki so jo imele 
vse večje kmetije, so zrezali vse skupaj slamo, stebla in 
stroke oluščenega fižola in graha, koruznico - sirčje in 
deteljo. To so posolili, premešali in spravili na kup, da je 
dozorelo, kot so rekli. To krmo so uporabljali pozimi in 
spomladi, ko je začelo primanjkovati sena. 

Slamo so lahko uporabljali tudi za steljo, vendar je bilo 
to v preteklosti bolj izjema kot pravilo. Za steljo so naj-
večkrat uporabili odpadlo suho litje, ki so ga nosili do-
mov v listnih koših - žbrincah. 

Poleg živinoreje in poljedelstva je pomemben dohodek 
prinašalo vinogradništvo. Služili so zlasti s teranom, ki 
je odlično lažje rdeče vino in velja za zdravilno. Poleg 
terana so gojili še malvazijo, rebulo in klarenco. Inten-
zivnost pridelovanja vina se je na Krasu skozi zgodovi-
no zelo spreminjala. Kraševci so pred pojavom trtne uši 
leta 1888 sadili vinsko trto kot nepomembno kulturo. 
Specializirano vinogradništvo se je močno razširilo šele 

Slika 11
Volčji Grad, vaški kal Močilo in Marica Metlikovec pri molži 
na Drslovi kmetiji. Ob snemanju filma Takú je blo na Volčjem 
Gradi!(foto B. Štolfa, 2005).

po letu 1900, ko je avstro-ogrska monarhija po epidemi-
ji trtne uši dajala brezobrestna posojila za preureditev in 
posodobitev vinogradov. V obdobju med prvo in drugo 
svetovno vojno je prodaja vina nekoliko upadla zaradi 
velike ponudbe in konkurence italijanskih vin, a teran je 
kljub temu obdržal svoj sloves. Cenili so ga predvsem 
tržaški meščani, ki so prihajali na Kras kot dnevni ali 
tedenski turisti. 

Trgatev - bәndima je bila za vsako vinogradniško kme-
tijo velik praznik, na katerem se je prepletalo delo, pe-
tje ter uživanje ob obilici hrane in pijače. Pod Italijo je 
potekala trgatev po petem oktobru in je trajala en teden, 
odvisno od tega, koliko trt je imela domačija. Največ trt 
so imeli v vasi Britešni, Tavčerjevi, Odlokvi in Gorenj-
kni. Navada je bila, da se je za trgače načel nov pršut, ki 
so ga sušili na podstrešju. Terana niso dosti pili doma, 
saj ga je vsak gospodar skušal prodati. Kupci so prihaja-
li iz Trsta, Gorice, Nabrežine / Aurisina in Tržiča / Mon-
falcone. Odpirali pa so tudi osmice: na Volčjem Gradu 
jo je nekdaj imela kmetija pri Gorenjknih. 

Danes pa …

Na Volčjem Gradu živi okoli sto krajanov, ki so zapo-
sleni v bližnjih večjih krajih in se ukvarjajo tudi s kme-
tijstvom, zlasti z vinogradništvom kot dopolnilno dejav-
nostjo. Vzamejo pa si tudi čas za medsebojno druženje. 
Zaradi sodobne kmetijske tehnologije se ne družijo več 
toliko ob večjih delih na kmetiji, temveč ob raznih dru-
gih priložnostih, ki jih organizira vaška skupnost ali 
društvo. Po tradiciji se še vedno srečujejo na praznova-
nju godu vaškega zavetnika. 

Za ta praznik s skupnimi delovnimi akcijami - robutami 
najprej uredijo okolico cerkve in cesto do Komna. Leta 
2000 so za to priložnost s prostovoljnim delom in denar-
nimi prispevki uredili razsvetljavo po vasi in vodovod 
do pokopališča. V naslednjem letu so s pomočjo župnije 

Slika 13
Volčji Grad, spravilo sena na gajnk in v senik (foto B. Štolfa, 2005).

Slika 12
Volčji Grad, značilen kraški porton domačije, v kateri je živel med 
leti 1980-1990 pisatelj Marjan Rožanc (foto B. Štolfa, 2012).
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Komen popravili cerkveno streho. Ohranili so tudi tra-
dicijo da se udeležijo v nedeljo pred godom zavetnika 
ali po njem slavnostne sv. maše v podružnični cerkvi sv. 
Janeza Krstnika, večer prej pa pripravijo vaško druženje 
s plesom. 

Druge prireditve, kot so praznovanje 8. marca, martino-
vanje, pustovanje, praznovanje novega leta itd., pa orga-
nizira Društvo za ohranjanje, oživljanje in razvoj narav-
ne, kulturne in etnološke dediščine Volčji Grad – Debela 
griža (Razvojno društvo Debela griža), ki so ga ustano-
vili leta 2003. Pobudo za ustanovitev društva in željo po 
večji promociji vasi je dala manjša skupina vaščanov, ki 
se zaveda, da je vas zgodovinsko in arhitekturno najbo-
lje ohranjeno naselje na Krasu in zato privablja mnogo 
strokovnjakov in drugih obiskovalcev. 
Po pripovedovanju krajanov se je število obiskovalcev 
vasi povečalo že s predstavitvijo gradišča Debela gri-
ža, ki velja za najbolje ohranjeno gradišče na sloven-
skem delu Krasa, v Enciklopediji Slovenije (1987, 348). 
Prav širše zanimanje za gradišče, za značilnosti vaške 
arhitekture in drugo dediščino je vaščane spodbudilo k 
boljši turistični promociji vasi. Leta 2004 so v sklopu 
društvene dejavnosti oblikovali in uredili Pot kamna, na 
kateri ponujajo ogled starih kalov, štirn, gradišča Debela 
griža, pastirske hiške, udrte jame - bezna, suhih kamni-
tih zidov, vrzele, kaverne itn. 

Najpomembnejši projekt za vaščane so izvedli leta 2005, 
ko so v poletnih mesecih posneli dokumentarni film o 
zgodovini načina življenja z naslovom Takú je blo na 
Volčjem Gradi! Predstavitev preteklega načina življenja 
v kraški vasici Volčji Grad. Glavni nastopajoči v tem 
filmu so bili vaščani, ki so pod strokovnim vodstvom 
prikazali in opisali glavna opravila na kraški kmetiji v 
poletnem in jesenskem času, peko kruha, arhitekturne 
znamenitosti, kamnoseško in kamnarsko dejavnost. Če-
prav gre v njem za rekonstrukcijo načina življenja, t. i. 
folklorizem, saj so prizori inscenirani in posneti za turi-
stične namene in promocijo vasi, pa so hkrati zgodovin-
ski vir za prihodnje rodove. Vaščani so na svoj izdelek 
zelo ponosni, saj so sami nekaj postorili za ohranjanje 
in predstavitev vaške preteklosti in oživljanje svoje sku-
pnosti. Pri tem je treba poudariti, da je za Volčjegrajce 
značilna velika samoiniciativnost na tem področju. Pri 
raziskovanju vaške dediščine so odigrali posebno vlogo 
otroci iz vasi, ki so v šolskem letu 2004/05 v sklopu 
osnovnošolske akcije Križem kražem po Volčjem Gradu 
(Fakin Bajec 2011, 279-281) v pogovorih s starejšimi 
vaščani začeli krajanom “odpirati oči” za zanimivosti, 
za vse, kar bi lahko predstavili vse številnejšim obisko-
valcem, in za načine trženja dediščine. 

Vaščani otroškega znanja, zamisli in predlogov niso za-
vračali, temveč so jih uporabili kot pomembne zamisli 
in vsebine za nadaljnji razvoj. V poletnih mesecih, ko 

Slika 14
Volčji Grad, tәklanje jajc na Kržadi za veliko noč (foto B. Štolfa, spomlad 2003).

Slika 15
Naslovnica video kasete o življenju na Volčjem Gradu, posnete leta 
2005.

so počitnice, tudi organizirajo otroške tabore, na katerih 
vaški otroci na različnih delavnicah teden dni spoznava-
jo posebnosti življenja na Krasu. 
Leta 2007 so se povezali z občino Vrba / Velden s Ko-
roškega in Korošce povabili na kraško trgatev. Na eni 
izmed kmetij so jo oplemenitili s prepevanjem ljudskih 
pesmi in domačo kulinariko. Pridelano vino, ki so ga 
poimenovali vino prijateljstva KOVE (po prvih zlogih 
imen občin Komen in Velden), je postalo simbol prija-
teljstva med primorskimi in koroškimi Slovenci. 

Tako bo jutri …

Vsako zgodovinsko obdobje ima svoj čar, vsak zgodo-
vinski čas ima svoje dobre in slabe plati. Naši predniki 
so znali težko delo na kmetiji in trd boj za preživetje 
preplesti z bolj prijetnimi dogodki. Ob večjih kmetijskih 
delih, predvsem pa ob koncu takih del, so se znali po-
veseliti, zapeti in tudi zaplesati. Svoje veselje so izrazili 
tudi na vaških plesih ob različnih priložnostih v letnem 
času. 

Danes živimo v drugačnih časih, s sodobnimi tegobami 
in težavami, ki jih naši starejši vaščani le težko razu-
mejo. Kljub drugačnemu načinu življenja pa tudi danes 
prebivalci Volčjega Grada niso pozabili na vrednote 
skupnega druženja, medsebojnega sodelovanja in po-
moči. Z njimi so prepletene nove oblike vaškega življe-
nja v okviru vaške skupnosti in društvene dejavnosti, 
ki niso namenjene le zabavi, temveč tudi ohranjanju in 
predstavljanju kulturne dediščine. 
Obujanje starih šeg in navad, ohranjanje tradicije pra-
znovanja goda vaškega patrona, restavriranje material-
nih ostalin in urejanje vaškega muzeja namreč ne po-
menijo le priložnosti za ohranjanje in prezentacijo de-
diščine volčjegrajskih prednikov, temveč tudi možnosti 
za socializacijo posameznika v vaški skupnosti, v kateri 
lahko vsak vaščan izrazi socialne in kulturne potrebe. 
Tako se v vse bolj individualiziranem svetu krepijo vre-
dnote solidarnosti, medgeneracijskega spoštovanja, po-
vezovanja in vaške pomoči. Morebiti so to vrednote, ki 
bodo današnji svet popeljale v bolj prisrčen, spoštljiv in 
radoživ jutrišnji dan. 
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GLI ABITANTI DI VOLČJI GRAD: IERI E OGGI 

Sommario: Volčji Grad è un piccolo paese sul Carso di Komen (Comeno) che vanta la presenza di una serie di 
interessanti testimonianze legate al passato del villaggio. Desiderosi che si conservino il più possibile sia i resti 
materiali sia le testimonianze orali sul villaggio, i paesani raccontano con piacere delle usanze di ieri e oggi. Nel 
contributo vengono presentati i principali traguardi della storia del villaggio lontani e recenti, che sono ancora 
vivi nella memoria degli abitanti. Vengono in particolare presentate le attività collegate al sostegno reciproco, alla 
solidarietà, al rispetto e all'amicizia.

Parole chiave: Volčji Grad, storia, etnologia, stile di vita contadino, tutela del patrimonio culturale 

PEOPLE OF VOLČJI GRAD IN THE PAST AND PRESENT

Abstract: Volčji Grad is a small village in the Karst plateau near Komen, which boasts many interesting remnants 
from the village’s past. In order to preserve as many material remains and oral stories as possible, the local people 
are more than willing to transmit narratives to the interested public about the way of life in the past as well as in 
present time. The paper presents the main turning points, distant and more recent, which defined the history of the 
village and are still present in the consciousness of the local residents. The emphasis is on the presentation of vil-
lage activities, which reflect intra-neighbourhood help, solidarity, respect and friendship.

Key words: Volčji Grad, history, ethnology, farm life, heritage preservation 
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Debela griža pri Volčjem gradu je eno najlepših in naj-
zanimivejših gradišč – ne le na Krasu, temveč v širšem 
prostoru med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. 
Da bi razumeli, kaj jo dela tako posebno, si najprej 
oglejmo, kaj gradišča sploh so.

Gradišče je izraz, s katerim arheologija označuje utrjene 
prazgodovinske naselbine. Pri nas se pojavijo v bronasti 
dobi, nekako okoli leta 1600 pr. n. št., razcvet doživijo 
v starejši železni dobi (nekje med 1000 in 500 pr. n. št.), 
živijo pa do prihoda Rimljanov, ki so v strahu pred upori 
prepovedali življenje v takih obzidanih vaseh.

V času zatona antične civilizacije so se ljudje zaradi nji-
hove obrambne lege ponovno zatekali na gradišča, in 
številna so spet zaživela kot stalne ali začasne naselbine 
(generalno o gradiščih nazadnje Guštin 2011; 2012 z na-
vedeno starejšo literaturo). 

V pokrajini so gradišča prepoznavna po kamnitih nasi-
pih, zemljenih okopih, redkeje jarkih. Običajno so zgra-
jena na markantnih točkah – največkrat vzpetinah – ki 
so zagotavljala otežen dostop, dobro varovanje in nad-
zor nad okolico. Očitne sledove poselitve in obrambne 
strukture so naši predniki še videli in razumeli in jih v 
skladu s tem poimenovali. To nam izpričuje pogostnost 
slovenskega toponima Gradišče, izpeljank Grad, Gra-

ček, Gradec, Zagradec ter njegovih sopomenk Kaštelir, 
Griža, Cvinger ali Obroba (Truhlar 1975). Velikokrat so 
kasneje na vrhu gradišč zrasle cerkvice ter s tem ustva-
rile današnjo podobo kulturne krajine na Slovenskem. 
Zato gradišča niso le pomniki prazgodovinske poseli-
tve, so ostanki “klasične” slovenske panorame in eden 
največjih in najpomembnejših elementov naše kulturne 
krajine. Združujejo geografske značilnosti reliefa po-
krajine, monumentalne gradbene podvige prazgodovin-
skih rodov, sledove srednje- in novoveškega življenja 

Slika 1
Debela griža pri Volčjem Gradu – naše najpopularnejše gradišče 
(foto Hanc, po Dular 1999, 83).

KAMEN NA KAMEN - DEBELA GRIŽA 
RAZISKAVE IN POMEN VOLČJEGRAJSKEGA GRADIŠČA

Andrej Preložnik

Izvleček: Gradišče Debela griža upravičeno velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč na Krasu. Njegova 
slava sicer temelji zaenkrat bolj na videzu kot na raziskanosti. Od drugih gradišč izstopa zaradi nižinske lokacije, 
vključenosti vrtač v obrambni sistem, simetrične oblike in dobre ohranjenosti. Upamo lahko, da bomo v prihodno-
sti naše vedenje dopolnili z novimi podatki. Pogoj za to je, seveda, zavedanje o pomenu tega spomenika, ki so ga 
ustvarili naši daljni predhodniki, ter skrb za njegovo varovanje in promocijo. Ta cilj pa je dosegljiv le s sodelova-
njem med strokovnjaki in lokalno skupnostjo.

Ključne besede: arheologija, gradišče, prazgodovinska obzidja, kulturna krajina, Volčji Grad
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ter bogato ustno izročilo prebivalcev, ki živijo v njihovi 
senci. Danes so nekatera gradišča še vedno prepoznavna 
in v zavesti lokalnega prebivalstva, mnoga pa tudi pozi-
dana in spremenjena z grobimi prostorskimi posegi,ali 
pa zanemarjena in zaraščena, tako da jih lahko opazi le 
izurjeno oko. 

Oblike in zgradba gradišč

Na območju Slovenije so se gradišča razvijala v skladu 
z lokalnimi zemljepisnimi danostmi – reliefom in razpo-
ložljivimi surovinami, za postavitev hiš so izkoriščene 
naravne terase ali pa narejene umetne, tudi sam vrh je 
lahko izravnan. Že po videzu in gradbenem materialu 
lahko ločimo gradišča, zgrajena na flišnih tleh v Istri, od 
tistih na kamnitem Notranjskem in Krasu, od gradišč na 
kraško-ilovnatem področju Dolenjske ali od štajerskih 
gradišč z zemljenimi okopi. 

Gradišča z mogočnimi obzidji, zgrajenimi v tehniki 
suhega zidu z zunanjim in notranjim licem iz velikih 
kamnov, še danes kažejo značilno podobo, čeprav so 
se zidovi razsuli v kamnite groblje. Sočasne naselbi-
ne, zgrajene na vzpetinah v osrčju in na severovzhodu 
Slovenije, so sicer prav tako lahko obdane s kamnitimi 
obzidji, vendar so v dolenjskem okolju obzidja zaradi 
težje dostopnega in slabšega kamna dopolnjena z ilovi-
co, pogosto podprta z mogočnimi zemljenimi nasipi in 
utrjena z lesenimi oporniki. Erozija je ta obzidja podrla, 
njihove ostanke pa zasula z zemljo in obrasla in so ve-
činoma prepoznavni kot nasipi ali nekoliko izrazitejši 
robovi med planotastim vrhom in pobočjem.

Običajno so gradišča locirana na vrhovih vzpetin, na 
grebenih ali naravnih platojih, dvignjenih nad okolico. 
Potek kamnitega obzidja ali zemljenega okopa je pri-
lagojen morfološkim značilnostim vzpetine in je pogo-
sto navezan na prepadne stene. Terenu primerno so bili 
opremljeni dostopi in tudi izvedbe vhodov v naselbi-
no. Že v začetku ali pa sčasoma so bili zgrajeni pomo-

Slika 2
Karta krajev, poimenovanih z izrazom gradišče, njegovo izpeljanko ali sopomenko. Volčji Grad je označen s številko 277 
(po Truhlar 1975, sl. 22) .

žni okopi ali notranje pregrade, s katerimi so okrepili 
obrambo, ločili bivališča in obore ali pa poudarili po-
sebna območja, namenjena izvajanju kultnih praks ali 
bivanju rodovnega prvaka. 

Tudi po velikosti so si gradišča različna, od izrazito 
majhnih z manj kot hektarjem površine do velikih s ki-
lometrskim obsegom in površino več hektarjev. Jasno 
je, da so bila slednja večja središča sedeži lokalnih in 
regionalnih elit. Večinoma pa si lahko gradišča pred-
stavljamo kot naselja z nekaj kmečkimi gospodarstvi, 
v nekaterih primerih tudi z rokodelskimi delavnicami. 
Najmanjša, prav tako obdana z zidom, so služila kot 
obori za živino ali kot stražarske postojanke.

Gradišča so odsevala način življenja, ki je v tedanjih 
družbenih razmerah narekoval utrjeno obliko naselja. 
Mogočna obzidja so zamejevala prostor, v katerem je 
potekalo življenje skupnosti, ki so imele na pobočjih 
pod obzidjem in na bližnjih ravnicah svoje živinorejsko 
in kmetijsko-gospodarsko zaledje. Obenem so služila za 
varnost prebivalcev in živine pred sovražnostmi ljudi in 
divjih zveri. 

V bližini, včasih tik za obzidjem ali prislonjena obenj, 
so bila tudi grobišča. Za razliko od Dolenjske in Šta-
jerske, kjer grobove zaznamujejo bolj ali manj velike 
gomile, so bila grobišča na Notranjskem, na Krasu, v 
Posočju in v Istri večinoma plana, in zato danes nevidna 
in nepoznana. 

Zgodovina raziskav

Znanstvene raziskave gradišč na Kranjskem segajo v 
prvo polovico 19. stoletja. Gradišče v Stični je že leta 
1809 opisal in skiciral Valentin Vodnik. Natančen Stra-
tilov izris istega gradišča je iz leta 1824, Morlotov načrt 
Ajdovskega gradca pa iz leta 1850. Hitzingerjev opis 
gradišč na Pivškem leta 1867 pa je prvi poskus zgodo-
vinskega tolmačenja tovrstne poselitve določene regije.

Leta 1876 je Alfons Müllner s pomočjo anketnih listov, 
razdeljenih po šolah in farah Kranjske in Štajerske, zbi-
ral podatke tudi o prazgodovinskih gradiščih in nekaj let 
kasneje objavil tudi pregledno skico gradišč med Pivko 

in Ilirsko Bistrico. Hkrati so bile prazgodovinske nasel-
bine vključene v raziskave na novo ustanovljene Praz-
godovinske komisije pri dunajski akademiji znanosti, 
ki sta jih družno izvajala kustosa kranjskega deželnega 
in dunajskega dvornega muzeja, Karel Dežman in Fer-
dinand Hochstetter (za zgodovino raziskav glej Dular 
1992). 

Prvi, ki je posebej opozoril na prazgodovinska gradišča 
v Istri, je bil Richard F. Burton, britanski konzul v Trstu, 
ki je leta 1874 objavil Notes on the Castellieri or Pre-
historic Ruins of the Istrian Peninsula. Za ta prostor pa 
je ključno monografsko delo Carla Marchesettija iz leta 
1903, I Castellieri preistorici di Trieste e della regione 
Giulia, v katerem je opisal preko 350 gradišč z območja 
Primorske, Krasa in Istre.

Po zatišju med obema svetovnima vojnama so raziskave 
na Primorskem oživele šele v petdesetih (npr. Boltin-
-Tome 1967) in se nadaljevale v sedemdesetih letih 20. 
stoletja. V to obdobje sodijo veliko zaščitno izkopavanje 
na Mostu na Soči z izrednimi rezultati za strukturo nase-
lja in vpogled v izdelavo prazgodovinskih hiš (Svoljšak 
1980) kakor tudi rezultati raziskave gradišč na tržaškem 
Krasu (Stacul 1972; Moreti, Gerdol, Stacul 1978), kjer 
smo prvič dobili model kraške prazgodovinske utrjene 
naselbine, kar je obudilo zanimanje za delo C. Marche-
settija ter ponovne sistematične raziskave gradišča na 
Katinari in Jelarjih. 

Slika 3
Debela griža, kot jo je skiciral in objavil Carlo Marchesetti 
(po Marchesetti 1903, T.IV, f. 2).
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V devetdesetih letih je bil objavljen pomemben pregled 
gradišč na italijanski strani Krasa (Flego, Rupel 1993), 
na slovenski strani pa je prišlo po zaslugi spomeniške-
ga varstva do vrste zaščitnih izkopavanj na Krasu in 
na Notranjskem (npr. Famlje-Graček, Štanjel, Sv. Ka-
tarina, Tomaj, - Novaković, Turk, 1991; Bratina 2005; 
Turk 1996; Svoljšak 1990; Vinazza 2011), ki pa so za-
radi omejenega obsega le deloma dala nova spoznanja. 
K odločnemu premiku v razumevanju gradnje kamnitih 
obzidij na Krasu je prispevala sistematična raziskava 
“gomile” na Ostrem vrhu pri Štanjelu, ki se je izkazala 
za dobro ohranjen prazgodovinski utrdbeni stolp (Ter-
žan, Turk 2005).

Z vstopom računalniške tehnologije in novih modelov 
ugotavljanja prazgodovinskih skupnosti pa se je odprlo 
tudi novo obdobje, ki s pomočjo GIS-a in podatkov o le-
gah, velikosti in osončenju omogoča številne metodolo-
ške modele razumevanja gospodarskega in strateškega 
delovanja kraških gradišč. 

Najbolj fotogenično gradišče

Kakšna je v tej zgodbi vloga Debele griže? Odgovor se 
glasi: velika, svojevrstna in zanimiva!

Gradišče je vstopilo v arheološke študije z Marcheset-
tijevo omembo leta 1903, v zavesti lokalnega prebival-
stva pa je bilo seveda že od nekdaj. Navsezadnje se zdi 
gradišče najverjetnejši “boter” imena vasi Volčji Grad. 
Neglede na to, ali je imenovan po volkovih ali ovcah, 
je edini “grad”, na katerega v tem primeru pomislimo, 
impozanten kamnit venec Debele griže. Če upoštevamo, 
da so bili nasipi v srednjem veku, ko je vas nastala, za-
nesljivo še dosti bolje ohranjeni – višji, z jasno vidnimi 
linijami, in s površino, ki je precej večja od vaškega je-
dra – je razumljivo, kaj je dalo vasi ime.

Kot rečeno, je gradišče Debela griža prvi opisal Carlo 
Marchesetti (1903, 46, T. IV, f. 2). Opazil je nekatere 
značilnosti in posebnosti in domneval o njegovi dolgo-
živosti, ker pa gre pri Marchesettijevi knjigi za pregled 
številnih gradišč na velikem območju, je Debela griža le 
eno izmed mnogih omenjenih. 

Do bistvene spremembe naše perspektive – in to dobe-
sedno – na Debelo grižo je prišlo s pojavom aero foto-
grafije. Ta je omogočila jasen pogled na gradišče, ki ga 
opazovalec s tal kljub mogočnosti in dobri ohranjenosti 
ne more uzreti. Ravninska lega, ki je prikrajšala to praz-
godovinsko naselbino za silhueto, s katero se ponašajo 
številna kraška in istrska gradišča, je omogočila čudovi-
to podobo, na kateri bela kamnita struktura lepo izstopa 
iz zelenih ali rjavih odtenkov rastja in zemlje. Iz zraka 
so Debelo grižo prvi opazovali vojaški balonarji in letal-
ci med prvo svetovno vojno, a očitno ni bila v središču 
njihove pozornosti – vsaj po zaenkrat znanih posnetkih, 
ki jo kažejo le v obrobju.

Zračni posnetek volčjegrajskega gradišča se je prvič po-
javil v članku Mitje Guština o notranjski skupini (1973, 
493, T. 1). Uporabljen je bil kar posnetek iz rednega 
fotografskega snemanja za potrebe geodetske uprave. 
Kasneje je bila Debela griža iz zraka fotografi-rana in 
objavljena še večkrat, tako da imamo danes ta pogled 
upravičeno za eno od ikoničnih podob prazgodovinske 
arheologije, urbanizma in arhitekture – ne le na Kra-

Slika 4
Zračni posnetek Komna in okolice iz leta 1916. Povsem v ospredju 
vidimo Debelo grižo, v ozadju pa greben, ki loči Kras od Vipavske 
doline in na katerem so številna gradišča in gomile 
(Arhiv Goriški muzej, Kromberk).

su, temveč v Sloveniji na sploh (npr. Knific, Svoljšak 
1991, 16; Slapšak 1999, 146; Fister 1999, 253; Hrobat 
2004, 16; Renčelj, Lah 2004(2008), 16; Guštin 2011, 
31, sl. 9). 

Tudi zaradi tega se prišteva Debela griža med naša 
najvažnejša gradišča oz. prazgodovinske naselbine. Je 
denimo edino gradišče, ki je v Enciklopediji Slovenije 

predstavljeno s fotografijama v kar dveh geslih (“Volčji 
grad” in “Gradišče”: Teržan 1989; Turk 2000), pa tudi v 
Velikem slovenskem leksikonu je geslo “gradišče” ilu-
strirano s sliko Debele griže (Leksikon 2003, 662). Kar 
je pravzaprav paradoksalno, saj ni bilo nikoli raziskova-
no, pa tudi pripadajočega grobišča, ki bi povedalo več 
o življenju, gospodarski moči in pomenu naselbine, (še) 
ne poznamo.

Slika 5
Pogled, ki je proslavil Volčji Grad in njegovo gradišče: posnetek izpred leta 1970 (po Guštin 1973, T. 1). 
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Kaj vemo in kaj domnevamo

Kaj lahko torej o naselbini na Debeli griži sploh pove-
mo? Začnimo z opisom.

Debela griža je postavljena na le nekoliko privzdignjen 
teren, severozahodno od današnjega Volčjega Grada. 
Njena skrajna dolžina je 290 m, širina 180 m. Z obse-
gom 770 m zavzema površino 4,2 ha. To jo uvršča med 
srednje velika gradišča. Že Marchesettiju je padla v oči 

„nižinska“ lega, ki je med gradišči, za katera je utrjenost 
in sposobnost učinkovite obrambe ena ključnih lastno-
sti, redkost. Debela griža si jo je lahko „privoščila“, ker 
so jo njeni načrtovalci premišljeno umestili med vrtače, 
ki so uspešno prevzele vlogo strmih pobočij. 

Po dolžini jo preči pot – kolovoz, ki vodi z Volčjega 
Grada proti Komnu. Na obeh ožjih stranicah, kjer pot 
vstopi v gradišče oz. ga zapusti, je ojačeno z dodatnim 
nasipom. To pomeni, da gre za komunikacijo in vhode, 
ki so obstajali že v prazgodovini. Med obema vhodoma 
ni očitne razlike, in tudi drugače je gradišče zelo sime-
trično, tako po vzdolžni kot po prečni osi. Tudi po tem 
se razlikuje od večine ostalih, ki imajo običajno tudi 
prepoznaven glavni vhod. 

Na ta način je Debela griža lahko izkoristila udobje ni-
žinske lege in lahko dostopnost, ne da bi pretirano žr-
tvovala varnost. Zanimivo je, da se zaradi nižinske lege 
ni zmanjšala tudi vizualna povezava z okoliškimi na-
selbinami in postojankami. Z Debele griže se vidi vr-
sta drugih gradišč na vzhodu in na zahodnem robu. Ta 
so verjetno delovala kot opazovalnice, ki so z vidnimi 
signali lahko opozorila prebivalce Volčjega Grada na 
nevarnost. Seveda smemo pričakovati, da je gradišče 
imelo v sklopu obzidja tudi lastne stolpe, s katerih je 
bilo mogoče nadzirati neposredno okolico, ki takrat go-
tovo ni bila tako zaraščena kot danes. Ta preglednost 
je tako dobra, da se po njej Debela griža sploh ne loči 
od gradišč “na hribu” in sodi po kvalifikaciji Božidarja 
Slapšaka med lokacije, pri katerih je imela preglednost 
nad gospodarskim prostorom, sosednjimi naselji in ko-
munikacijami odločilen pomen (Slapšak 1995, 24). 

Predrag Novaković je na svoji karti prazgodovinskih 
skupnosti pri Volčjem Gradu začrtal mejo med obmo-
čjema gradišča v Svetem pri Komnu in tistega na Sve-
tem Lenartu. Ne tako oddaljena sta tudi teritorija tomaj-
skega in štanjelskega gradišča (Novaković 2005, 316, 
Fig. 1.). Volčji Grad je torej umeščen med štiri velike 
naselbine; povezava z njimi je gotovo vplivala na razvoj 
in pomen gradišča. 

Mogočno obzidje, ki je še danes ponekod visoko do 4 
metre in široko dva, je zanesljivo bilo še precej višje. 
Zgrajeno je bilo v suhozidni tehniki, z dvema licema 

Slika 7
Mreža prazgodovinskih naselij na Krasu 
(prirejeno po Novaković 2005, fig. 1).

Slika 6
Idealiziran načrt Debele griže, umeščene med kraške vrtače.

iz natančno zloženih kamnov, med katerimi je bil na-
sut drobir. Podobno torej, kot so še do nedavnega bili 
zgrajeni zidovi in škarpe širom po Krasu. Po nekaterih 
izračunih je v nasipih Debele griže vsaj 10.000 m3 ali 
13.000 ton kamenja (Štolfa 1997, 28; Mihevc 2005, 69). 

Domnevati smemo, da je bilo treba zaradi monumen-
talnosti konstrukcijo dodatno utrditi in povezati. To je 
bilo najlažje s pomočjo „armature“ iz hlodov. Kombini-
rana gradnja v kamnu in lesu je bila opažena tudi med 
natančnimi raziskavami stolpa na Ostrem vrhu (Turk, 
Teržan 2005; ista, v tisku). Iz lažjega in bolj uporabnega 
lesa so bili verjetno tudi razni dodatni elementi obzidja: 
braniki, hodniki, ploščadi in stolpi. Lesena so bila seve-
da tudi masivna vrata. Tako kompleksen sistem je zahteval stalno skrb in re-

dno vzdrževanje. Praktično vsa raziskana gradišča, ki so 
živela dlje časa, so bila večkrat popravljana. Velikokrat 
so se pred stare zidove postavile nove stene, ki so na 
ta način odebelile in okrepile obzidje. Tako so gradišča 
„rasla“ na Dolenjskem pa tudi v Istri in na Krasu. Debe-
la griža, ki je bila zaradi nižinske lege in bližine sodob-
nega naselja nadvse privlačna za kmetijsko obdelavo, 
je take popravke doživljala praktično do včeraj; tudi po 
tem se loči od številnih manjših, bolj ali manj pozablje-
nih gradišč. 

Originalni zidovi so bili, kot rečeno, precej višji kot nji-
hovi današnji ostanki. S propadanjem so se posuvali in 
oblikovali značilne groblje oz. kamnite nasipe. Računati 
moramo tudi s tem, da je kamenje na bolj izpostavljenih 
odsekih – npr. na zahodni strani – zdrselo po pobočju, 
v vrtačo. Drugi razlog za izginjanje oboda gradišča je 
odnašanje kamenja, ki je bilo znova uporabljeno pri gra-
dnji, tokrat novega – sedanjega Volčjega Grada. Na ta 
način je bil v precejšnji meri odnesen del (stolp?) ob-
zidja vzhodno od južnega vhoda, zelo verjetno pa tudi 
zahodni del notranjega nasipa ob severnem vhodu. Pri 
Marchesettiju je ta krak označen le z linijo, danes pa 
so tu vidne le posamezne skale. Ker pa brez tega izgubi 
smisel tudi vzhodni krak, smemo domnevati, da je tudi 
na tem mestu obstajalo obzidje ali vsaj močnejši zid. 
Možno je, da je bil odstranjen ob oblikovanju obdelo-
valne parcele ob severozahodnem robu gradišča. Ta bi 
lahko bila tudi povod za prestavitev poti, ki ob njej za-
vije proti vzhodu in tako omogoči, da ima parcela pra-
vilno obliko. Današnji severni vhod bi torej lahko bil 

Slika 8
Videz Debele griže med obema vojnama (po Stolfa 1973) in današnje 
stanje njenih suhozidnih škarp (foto B. Štolfa).

Slika 9
Odlomek ilovnatega lepa z odtisi prepleta iz šib, pobran na Debeli 
griži (foto M. Vinazza). V podobni tehniki izdelana predelna stena 
Mržkove hiše na Volčjem Gradu (foto B. Štolfa).
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novejši, originalen pa tisti, ki podobno kot na južni stra-
ni predre obzidje približno na sredini, na skrajni točki 
zunanjega oboda. 

Že Marchesetti je zaradi debele plasti temne naselbinske 
prsti s številnimi odlomki keramike domneval, da je bila 
Debela griža poseljena skozi daljše obdobje. To je potr-
dila tudi analiza lončenih črepinj, ki sta jih na gradišču 
zbrala Boštjan in Matej Štolfa, domača ljubitelja, varu-
ha in popularizatorja Debele griže, in jih v tem zborniku 
obravnava Manca Vinazza. Njene ugotovitve kažejo, 
da je to gradišče živelo nekje med leti 1200 in 400 pr. 
n. št., torej kar 8 stoletij. Življenje na tako dolgoživem 
naselju je bilo gotovo dobro organizirano. Kako, lahko 
zaradi neraziskanosti le ugibamo. Debele plasti temne 
prsti, ki se oblikuje z mešanjem humusa, pepela in or-
ganskih odpadkov, ni več opaziti; prekrila jo je obdelava 
in dovažanje nove prsti. To morda ni slabo, saj se bo na 

ta način vsaj mestoma ohranila in morda dočakala čase, 
ko bo mogoče z arheološko metodo ali z geofizikalnimi 
metodami pogledati pod površino. 

Tudi na drugih gradiščih so bile raziskave večinoma 
osredotočene na okope in obzidja, medtem ko je no-
tranjost naselbin razmeroma slabo znana. Ker so bila 
gradišča organizirana dokaj hierarhično, lahko domne-
vamo, da je bil notranji del namenjen naselbini, oba 
“predprostora” pa – vsaj v mirnem času – oboru za 
živino. Hiše so običajno imele kvadratni tloris in bile 
zgrajene iz dveh osnovnih sestavin: kamnitega temelja 
in lesene konstrukcije iz brun in prepleta iz šibja, ome-
tanega z ilovico (pregled za Istro s starejšo literaturo: 
Buršić-Matijašić 2007, 526-533). Tudi na Debeli griži 
so bili najdeni prežgani kosi takega ilovnatega ometa. 
Na tak način grajene stene lahko še danes najdemo v 
starih volčjegrajskih stavbah, kar morda pomeni, da so 

Slika 10
Varovani kulturni spomeniki Volčjega grada, kot jih vidimo na internetni verziji registra nepremične kulturne dediščine: 1 Debela griža, 2 
Brith, 3 cerkev sv. Janeza Krstnika, 4 vas, 5 domačija št. 52, 6 pilj (po: http://giskds.situla.org/giskd/).

se na Krasu nekatera gradbena znanja prenašala skozi 
tisočletja. O obliki hiš lahko brez izkopavanj govorimo 
le na osnovi raziskanih najdišč. Morda je šlo za pritlič-
ne, eno- ali dvoprostorne stavbe, kot so bile odkrite na 
Mostu na Soči (Svoljšak 1999; 2001), lahko pa so bile 
poglobljene ali celo podkletene. Ostanki takih prostorov 
so bili odkriti v bližnjem Štanjelu in v Škocjanu (Vinaz-
za 2011; Turk 1998) in v furlanski Montereale-Valceli-
ni (Corazza 2011). Namenjeni so bili hrambi živil. Po 
konstrukciji in videzu se verjetno niso veliko razlikovali 
od preproste kleti v Mržkovi hiši (glej Guštin, Kalčić v 
tem zborniku), le manjši so bili in brez stopnic, ki jih je 
očitno nadomeščala lestev.

Domačini dobro vedo, da je znotraj gradišča tudi ob-
močje z večjo vlago in domnevno brezno. Prvo bi lahko 
kazalo na življenjsko važen kal ali zbiralnik vode ali iz-
vir, drugo na morebitni kultni prostor ali zgolj deponijo. 
Tako ena kot druga bi lahko predstavljala pravi arheolo-
ški zaklad – seveda skrit pod usedlinami mlajših stoletij.

Zanesljivo je k naselju živih sodila tudi nekropola – me-
sto mrtvih. Sodeč po podobnih znanih primerih, gotovo 
ni bila daleč. Grobišče – eno ali celo več – se je lahko 
širilo ob poti ali pa kot strnjeno območje v okolici. Pri-
vlačna lokacija se zdi ledina vzhodno od Debele griže, 

Slika 11
Prazgodovinski in sedanji Volčji Grad: Debela griža in Volčji Grad 
iz zraka (foto D. Grosman, po Slapšak 1999, 146). 

med kamnitim nasipom in vrtačami, in zahodno od juž-
nega vhoda v gradišče, kjer v vencu vrtač zeva špra-
nja. Zaradi pomembne vloge, ki so jo imeli pokojniki 
v prazgodovinskih skupnostih, namreč nekateri razisko-
valci domnevajo, da so grobovi ob obzidju delovali kot 
dodatna psihološka obramba – mrtvi predniki so hrabrili 
branilce in plašili napadalce. Njihovo pomoč bi si torej 
želeli na najšibkejšem mestu obrambnega sistema (Bur-
šić-Matijašić 2007, 522-525).

Kako naprej?

Takšno je torej naše trenutno vedenje o Debeli griži in 
njeni preteklosti. Kakšna pa je njena prihodnost? 

Boljše razumevanje bi seveda omogočile arheološke 
raziskave. Te so zahtevne in drage, če najdišče ni ogro-
ženo, pa niti niso pretirano zaželene, saj vsako izkopa-
vanje hkrati odstrani in spremeni arheološke sloje. To pa 
ne pomeni, da imamo povsem zvezane roke. Nove me-
tode, ki temeljijo na geofizikalnih tehnikah, omogočajo 
raziskave brez arheoloških izkopavanj. Takšne so deni-
mo meritve magnetne upornosti tal in georadar, s kate-
rimi dobimo v ugodnih pogojih dokaj dobro predstavo 
o plasteh in objektih pod zemljo. Druga tehnika, ki bo 
zagotovo še razjasnila podobo Debele griže, je LIDAR 
– lasersko skeniranje površja, ki bo prikazalo natančen 
posnetek površja brez rastja. 

Od 25. marca 1992 je Debela griža razglašena za obmo-
čje arheološke dediščine. V register kulturne dediščine 
je vpisana pod evidenčno številko 836 z uradnim ime-
nom Volčji Grad - Arheološko najdišče Debela griža. 
Varovano je seveda celotno gradišče in tudi približno 
100 metrov širok pas okoli njega. 

Varovanje pa je le osnovni pogoj za ohranitev spomeni-
ka. Drugi, morda še pomembnejši, je njegovo vzdrže-
vanje. V primeru Debele griže je to skrb za ohranjanje 
nasipov in preprečevanje pretirane zaraščenosti. Ne na-
zadnje so gradišča, kot jih vidimo danes, skupek arhe-
oloških, etnoloških in naravnih sestavin, ki sestavljajo 
kulturno krajino. Debela griža ni izjema, saj so suhi zi-
dovi, rastje in vinogradi njen sestavni del. 
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Po zaslugi lastnikov in društva Debela griža je ta spo-
menik verjetno najbolj urejeno in predstavljeno gradišče 
na slovenskem delu Krasa. Na ta način se seznanjajo z 
njim tako domačini kot obiskovalci od drugod. Popu-
larizacija pa nima le prosvetiteljskega učinka, temveč 
tudi ekonomsko korist za skupnost, ki lahko na naravni 
in kulturni dediščini razvije kakovosten in neagresiven 
turizem. Da je to možno, je pokazalo povečano zanima-
nje za Volčji Grad, ki ga je pred leti zbudilo zgolj nekaj 
novinarskih prispevkov. S preudarnim pristopom je to 
mogoče spremeniti v stalno pozornost, ki jo spomenik, 
kot je ta, gotovo zasluži. 

Če povzamem: gradišče Debela griža upravičeno velja 
za eno naših najlepših in najzanimivejših gradišč. Nje-
gova slava – vsaj zaenkrat – temelji bolj na videzu kot 
na raziskanosti. Upamo lahko, da bomo s pomočjo pro-
jektov, kot je ta, ki je vzpodbudil nastanek pričujočega 
zbornika, lahko naše vedenje dopolnili z novimi podat-
ki. Pogoj za to je seveda zavedanje o pomenu tega veli-
častnega spomenika, ki so ga ustvarili naši daljni pred-
hodniki, ter skrb za njegovo varovanje in promocijo. Ta 
cilj pa je dosegljiv le s sodelovanjem med strokovnjaki 
in lokalno skupnostjo.

PIETRA SU PIETRA - DEBELA GRIŽA

RIcERcHE E ImPORTANzA DEL cASTELLIERE DI VOLČJI GRAD 
Sommario: Il castelliere di Debela griža viene considerato uno dei più importanti siti archeologici del Carso. 
Attualmente la sua fama si fonda tuttavia soprattutto sul suo aspetto imponente piuttosto che su ricerche approfon-
dite. Si differenzia dagli altri castellieri a causa della sua ubicazione in pianura, ma anche per l'inclusione delle 
doline nell'ambito del sistema difensivo, per la forma simmetrica nonché per l'ottimo stato di conservazione. Si 
auspica che in futuro sia possibile integrare le nostre conoscenze con nuovi dati. Le condizioni affinché ciò possa 
avvenire, sono garantite dalla consapevolezza dell'importanza di questo monumento, realizzato dai nostri più lon-
tani antenati, ma anche dall'impegno per la sua conservazione e la sua valorizzazione; tale fine può tuttavia essere 
raggiunto soltanto attraverso la collaborazione tra gli esperti e la comunità locale. 

Parole chiave: archeologia, castelliere, mura preistoriche, paesaggio culturale, Volčji Grad

“STONE BY STONE” - DEBELA GRIŽA 

RESEARcH AND mEANING OF THE HILLFORT IN VOLČJI GRAD

Abstract: The Debela Griža hillfort is believed to be one of the most important archaeological sites in the Karst re-
gion, and justly so. At the moment most of its reputation is built upon its visual appearance rather than on research 
results. It is quite different from other known hillforts, especially considering its location in the lowland, very good 
state of preservation, symmetrical shape, and the incorporation of natural doline into the defence system of the hill 
fort. Our knowledge regarding this archaeological site could be supplemented with new information in the future. 
To make this possible it is important to be aware of its meaning together with its protection and promotion. This 
can be achieved only with cooperation between experts and the local community.  

Key words: archaeology, hillfort, prehistoric walls, cultural landscape, Volčji Grad
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Debela griža pri Volčjem Gradu (sl. 1; 2), eno izmed 
najbolje ohranjenih gradišč na Krasu, se v strokovni 
literaturi omenja že od preloma 20. stoletja. Kot arhe-
ološko najdišče ga prvič navaja Carlo de Marchesetti 
(1850−1926), profesor na tržaškem liceju, redni sodela-
vec Centralne spomeniške komisije na Dunaju (Zentral-
kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- 
und Historischen Denkmale) in ravnatelj tržaškega 
muzeja (Civico Museo di Storia Naturale) (Romeo 
2005, 9). Marchesetti je združil poznavanje prazgodo-
vine Posočja, Krasa in Istre v svojem znamenitem delu I 
castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, ki 
je izšlo leta 1903 v Trstu. V njem med drugimi kaštelirji 
predstavlja z risbo tudi Debelo grižo (Marchesetti 1903, 
46, Tav. IV: 2); za gradišča glej Guštin 2011; podrobneje 
o Debeli Griži Preložnik 2012, str. 27-38). 

Kras je prepleten s številnimi na terenu dobro vidnimi 
okopi prazgodovinskih gradišč, ki pa so neraziskana in 
slabo poznana. To velja tudi za poznavanje njihove ma-
terialne kulture, predvsem keramike, ki je, kljub vsemu, 
najbolj pogosto najdeno gradivo z gradišč. Slednje gre z 
roko v roki z izrazito kamnito pokrajino, zato so pogoji 
za razumevanje npr. gradnje, uporabe in propada gra-
dišč bistveno težji kot drugje po Sloveniji. Zato težko 
pridemo do gradiva, primernega za kronološko oprede-
litev gradišč. 

Prve odlomke keramike s slovenskega dela Krasa je 
predstavil prav Carlo de Marchesetti v že omenjenem 
delu z objavo gradiva iz Tomaja (T. XV: 3). Vpogled 
v t. i. kaštelirsko keramiko bronaste in železne dobe 
z gradišča sv. Mihael pri Štorjah prinaša Mitja Guštin 
(1979, 14, T. 6-11). Objavljeni odlomki z Debele griže 
(Stare 1967, T. II: 1-3) in Ledenice z vrha Štanjelskega 
griča (Vuga 1982, 11, sl. 6: 1) so zaradi fragmentira-
nosti znotraj prazgodovine težko opredeljivi. Novej-
še, iz stratigrafskih izkopavanj pridobljeno keramično 

Slika 1 
Zračni posnetek gradišča Debela griža pri Volčjem Gradu 
(po Fister 1995, 253).

 PRAZGODOVINSKA KERAMIKA Z GRADIŠČA
 VOLČJI GRAD - DEBELA GRIŽA 

 

Manca VinaZZa

Izvleček: V članku obravnavamo prazgodovinsko keramiko z nižinskega gradišča Debela griža pri Volčjem Gradu. 
Keramika, najdena pri terenskem ogledu na ruševini obzidja, sodi večinoma v starejšo železno dobo (8−5. stol. pr. 
n. št.) in skupaj z ostalimi keramičnimi oblikami omogoča vpogled v tedanji način življenja. 

Ključne besede: Kras, prazgodovina, železna doba, gradišče, keramika
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gradivo poznamo iz Štanjela, saj so v letu 2010 znotraj 
štanjelskega grada potekale raziskave železnodobnega 
kletnega prostora, ki omogočajo natančnejšo opredeli-
tev keramike, in sicer predvsem v čas med 7. in 5. stol. 
pr. n. št. (Vinazza 2011, 91). 

Pri keramiki iz Debele griže, ki jo predstavljamo v na-
daljevanju, gre za gradivo brez kontekstov, saj je bila 
pobrana na površini, zato se pri njenem opredeljevanju 
opiramo na primerjavo s podobnimi in že časovno opre-
deljenimi kosi iz sočasnih najdišč na Krasu pa tudi v 
sosednjih pokrajinah.  

 

Obravnava keramike

Keramiko sta našla v preteklih letih Boštjan in Matej 
Štolfa na ruševini okopov Debele griže. Gre večinoma 
za ustja različnih posod, ki so za površinske najdbe iz-
redno dobro ohranjena in zato tudi časovno izpovedna. 
Preseneča raznovrstnost, saj so med najdbami zastopa-
ne številne oblike posod, med njimi shrambene posode 
(pitosi), večji in manjši lonci pa tudi pladenj, pokrov, 
sklede, skodela in njihovi sestavni deli: ročaji, držaji ter 
ostale keramične oblike, ki odstirajo tedanji način ži-
vljenja (sl. 3). Pri slednjem so nam v veliko pomoč že 

znana najdišča iz starejše železne dobe, kot sta Most na 
Soči (Svoljšak 1979, 13-20) s prezentacijo železnodob-
ne hiše in obrtniške četrti in situ (gl. Mlinar 2005) ter 
t. i. Casa dei dolii iz Monterealle Valcellina v Furlaniji 
(Corazza 2011, 50).

Shrambene posode

Shrambene posode ali pitosi (izpeljano iz grške bese-
de pithoi) so posode večjih dimenzij, ki so v naselbinah 
služile za shranjevanje živil, tekočin itd. (Dular 1982, 
12). Na Debeli griži najdemo kar tri različne tovrstne 
posode (primerjaj 1-6). 

Tip 1 (kat. št. 1, 2) ima ravno bikonično odrezano in 
izvihano ustje s fasetiranim notranjim robom, sicer pa 
je brez vratu. Rob ustja je lahko betičasto odebeljen (2). 
Oblika posode je trebušasta. Takšne lonce najdemo na 
goriškem Krasu na najdišču Castellazzo di Doberdò iz 
razvite železne dobe 7. do 5. stol. pr. n. št. (Montagnari 
Kokelj 1989, 24, T. 7: 3) in v Benečiji, v Estah na loka-
ciji via Principe Umberto, kjer je tak tip opredeljen med 
6. in 5. stol. pr. n. št. (Ruta Serafini, Salerno 2006, 29, 
fig. 5: 3). 

Tip 2 (3) ima poševno odrezano in zaobljeno izvihano 
ustje, ki ima ravno tako fasetiran notranji rob. Prehod v 
vrat je oster, oblika posode trebušasta. Shrambene poso-
de tega tipa imajo dobro primerjavo na najdišču Concor-
dia Sagittaria v Benečiji, kjer so opredeljene v zgodnjo 
starejšo železno dobo oz. v čas med 8. in 7. stol. pr. n. št. 
(Bianchin Citton 1995, 233, fig. 14: 2, 5). Takšno obliko 
ima tudi lonec št. 25. 

Tip 3 (4, 5) ima poševno odrezano in izvihano ustje s 
fasetiranim notranjim robom. Primer, kot je št. 4, naj-
demo na najdišču Gradiscutta di Varmo, lokacija Braida 
San Gottardo v Furlaniji, kjer je opredeljen v čas med 
7. in prvo polovico 5. stol. pr. n. št. (Tasca 2007, 112, 
T. 67: 204). 

Lonci

To je najbolj številčna in najbolj raznovrstna skupina 
posod različnih dimenzij, znotraj katere je moč določiti 
7 različnih tipov (7-27). 

Slika 2
Pogled na del ruševin prazgodovinskega okopa 
(foto B. Štolfa, 2012).

Tip 1 (7-11) je trebušaste oblike, z zelo kratkim vratom 
ali brez vratu, z zaobljenim izvihanim ustjem in fase-
tiranim notranjim robom. Rob ustja je lahko betičasto 
odebeljen (10) ali okrašen z odtisi kovinskega predme-
ta, kot je npr. šilo, ter dodatno okrašen z vodoravno po-
tekajočim apliciranim rebrom z odtisi istega predmeta 
(8). 

Takšni lonci so bili najdeni na številnih najdiščih v za-
hodni Sloveniji in severni Italiji, predvsem v Furlaniji. 
Najbližje primerjalne kose najdemo prav v Štanjelu, 
kjer so opredeljeni v starejšo železno dobo, in sicer v 
čas med poznim 7. in zgodnjim 5. stol. pr. n. št. (Vi-
nazza 2011, 43, sl. 31). Lonce, kot sta št. 10 in 11, že 
poznamo iz Debele griže (Stare 1967, T. II: 1), iz Car-
lina, lokaciji Fortin in Castellaza di Doberdò iz istega 
obdobja (Vitri, Corazza 2001, 199, fig. 8: 8, Montagnari 
Kokelj 1989, 24, T. 7: 5). Tudi primerek, kot je lonec št. 
8, najdemo na najdišču Carlino, lokacija Fortin v istem 
obdobju (Vitri, Corazza 2001, 199, fig. 8: 4), medtem ko 

je na najdišču Pozzuolo opredeljen med 7. in 6. stol. pr. 
n. št. (Adam et al. 1982, 54, fig. 6: 10). 

Drugi tip loncev iz Debele griže (13-18) so lonci s stož-
častim vratom, spodnji del pa ni tako izrazito trebušast. 
Ustje je poševno izvihano in zaobljeno, rob pa je lahko 
betičasto odebeljen (15). Včasih imajo fasetiran notranji 
rob (13-15, 17). Glede na oblikovanost ustja jih lahko 
delimo še v dve različici, saj ima prva manj izvihano in 
oblikovano ustje (13-15) kot druga (16-18). 

Gre za lonce, ki se na širšem prostoru od Benečije do 
Krasa pojavljajo v velikem številu in so značilna obli-
ka starejše železne dobe. Največ primerjav najdemo za 
prvo različico (13) v loncih iz 7. do 5. stol. pr. n. št. na 
najdiščih, kot so Sv. Katarina nad Novo Gorico (Svolj-
šak 1990, 48, T. 2: 18), Štanjel (Vinazza 2011, T. 4: 36, 
37), v Devinu / Duino (Maselli Scotti 1982, 59, T. 5: 
15) in v Furlaniji, predvsem na najdišču Gradiscutta di 
Varmo, lokacija Braida San Gottardo (Tasca 2007, 81, 

8

35

56

57

Slika 3
Idealizirana podoba življenja na podlagi najdb iz Debele griže (risba E. Leghissa).
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T. 36: 120). Lonec, kot je št. 15, najdemo na Katinari / 
Cattinara, lokacija Colle della Chiusa, kjer pa je oprede-
ljen v pozno železno dobo (Maselli Scotti 1977, 46, T. I: 
3). Podoben primer iz najdišča Montereale Valcellina pa 
je opredeljen v zgodnjo starejšo železno dobo (Bandelli 
et al. 1990, 194, fig. 19: 5). Še nekoliko starejši naj bi 
bil podoben kos iz Pirana (Sakara Sučević 2012, T. 35: 
510). Lonec št. 14 spominja na primer iz Srmina iz časa 
6. stol. pr. n. št. (Svetličič 1997, 47; Horvat 1997, T. 
39: 14). Druga, starejša različica (16-18) ima primerja-
ve (17) v Benečiji, na najdišču Concordia Sagittaria iz 
8.−7. stol. pr. n. št. (Bianchin Citton 1996, 277, 279, fig. 
61: 247, 62: 268).
Tretji tip loncev (19-21) so lonci z vodoravno oblikova-
nim ustjem in lijakastim vratom, ki z rahlim poudarkom 
prehaja v steno posode, ki se oža. Rob ustja je lahko 
okrašen s poševnimi vrezi (21). Ta tip loncev je starejši 
v primerjavi s prejšnjima dvema. Najbližjo primerjavo 
za lonec št. 21 najdemo v sosednjem Štanjelu (Vinazza 
2011, 49, T. 6: 66), ki je drugod opredeljen v 9. in 8. stol. 
pr. n. št (Gambacurta 1989, 283; Ruta Serafini 1989, 
276). Vse primerjave z ostalimi najdišči, kot so Katinara 
/ Cattinara, sv. Mihael nad Boljuncem / S. Michele pres-
so Bagnoli na Tržaškem in Pozzuolo v Furlaniji namreč 
kažejo, da sodi ta tip ali v čas pozne bronaste dobe (20; 
Maselli Scotti 1978, T. 3: 7; Crismani 2005, 130, T. 5: 
48) ali zgodnje starejše železne dobe (sredina 8.–7. stol. 
pr. n. št.) (Adam et al. 1983-84, 152, fig. 11: 1) in na 
prehod v starejšo železno dobo (19; Maselli Scotti 1981, 
137, 146, T. 1: 20; 1988, 220, 226, T. VIII: 1). 
Sledi majhen lonec (22; tip 4), ki ima ravno odrezano, 
zaobljeno in močno izvihano ustje. Rob je okrašen z od-
tisi kovinskega predmeta – šila ter dodatno okrašen z 
vodoravno apliciranim rebrom z odtisi šila. Podobnega 
primera ne poznamo, sodi pa glede na lončarsko maso v 
okvir keramike, ki je značilna za obdobje med poznim 
7. in zgodnjim 5. stol. pr. n. št., kar dajeta slutiti tudi 
oblikovanost ustja in okras sam. 
Med gradivom so zastopani tudi lonci tipa 5 z lijakastim 
vratom, ki imajo izvihano ustje in zaobljen rob (23, 24). 
Tudi ta tip je značilen za čas zgodnje starejše železne 
dobe, saj najdemo podobne kose (24) v Benečiji na naj-
dišču Concordia Sagittaria iz obdobja med 8. in 7. stol. 
pr. n. št. (Bianchin Citton 1996, 277, 279, fig. 61: 246, 
61: 269). 

Večina dnov so deli različnih loncev. Določili smo 4 
različno oblikovana dna. Na podlagi lončarske mase 
lahko dno št. 29 opredelimo v čas med pozno bronasto 
in starejšo železno dobo, ostala dna (28, 30) pa v sta-
rejšo železno dobo. Tip 1 (28-30) je ravno dno, prehod 
v recipient posode je sedlast in pod topim kotom. Ta-
kšna dna (30) iz starejše železne dobe so na najdišču 
Sv. Katarina nad Novo Gorico (Svoljšak 1990, 49, T. 
3: 27, 29); na Katinari nad Trstom pa so opredeljena 
v pozno bronasto ali zgodnjo starejšo železno dobo 
(Crismani 2005, 139, T. 9: 94). To velja tudi za podob-
ne primere iz Furlanije, iz najdišč Gradisca sul Cosa 
(Càssola Guida 1980, 19, fig. 8: 14) in Rive d`Arcano 
v bližini San Daniele del Friuli (Càssola Guida 1978, 
19, fig. 6: 5). 
Drugi tip (31) je prav tako raven, vendar je prehod v 
recipient posode tekoč. Vsekakor gre za dno večjega 
lonca, najverjetneje lonca tipa 1 (7-11). Takšna dna 
najdemo na najdišču Katinara (Cattinara) v plasti 7, 
slednja pa je opredeljena v prehod pozne bronaste v 
starejšo železno dobo (Maselli Scotti 1981, 143, T. 2: 
38).
Nekoliko drugače oblikovano je dno (32, tip 3), ki je 
prstanasto in pripada manjšemu lončku. Prehod v re-
cipient posode je pod topim kotom. Lončarska masa 
kaže na povezavo s keramiko iz starejše železne dobe. 

Sklede
Mednje sodi tudi odlomek manjše tulipanasto obliko-
vane sklede (35). Njeno ustje je rahlo izvihano in vo-
doravno odrezano. Na notranji strani ima fasetiran rob, 
ostenje pa se nekoliko zoža. Zelo blizu ji je skleda iz 
najdišča Kaštelir pri Novi vasi (tip 3. 2 po Sakara Su-
čević 2004, 53, 172, št. 365), ki je na podlagi lončarske 
mase opredeljena v zgodnjo starejšo železno dobo. Tak 
primer je bil najden tudi v Pozzuolo, lokacija campo 
Cuppari, sodi pa v čas Este III zgodnjega in srednjega 
6. do sredine 5. stol. pr. n. št. (Adam et al. 1982, 61, fig. 
10: 4). Lončarska masa narekuje starejšo datacijo, saj 
je značilna kot pri keramiki iz časa med pozno brona-
sto in starejšo železno dobo. Najdeno je bilo tudi dno, 
ki pripada skledi (33; tip 4). Prehod v recipient posode 
je tekoč. Prav takšno dno je že bilo najdeno na Debeli 
Griži (Stare 1967, T. II: 3). Glede na lončarsko maso ga 
lahko opredelimo v čas starejše železne dobe. 

Shrambene posode

Tip 1 Tip 2 Tip 3

Lonci

Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5

Dna

Skodele  Sklede

Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4

Tip 1 Tip 2 Tip 3

Pokrovi    

Tip 1 Tip 2

Okras

Tip 1 Tip 2 Tip 3

Slika 4. Tipološka preglednica keramike iz Debele griže, M = 1/6. 

Slika 4
Tipološka preglednica keramike iz Debele griže.
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Drugi tip (36, 37; tip 6) so globoke sklede z izvihanim 
ustjem, ki imajo navzven odebeljen rob. Vrat je stožčast, 
spodnji del pa je kroglasto oblikovan. To je oblika, ki ni 
tako zelo razširjena. Odlomek 36 ima primerjave v tipu 
3.22 iz železne dobe (Sakara Sučević 2012, 88, 174), od-
lomek 37 pa v tipu 3.21 iz srednje (Sakara Sučević 2012, 
88, 163) oziroma pozne bronaste dobe (Sakara Sučević 
2004, 51). 

Skodela

Skodela (34) ima pokončno, ravno odrezano ustje in naj-
verjetneje ravno dno. Takšno obliko poznamo z grada 
v Vidmu / Udine, kjer je opredeljena v pozno bronasto 
dobo (Bergamini, Buora 1990, 15: 8), lončarska masa pa 
je sicer značilna za starejšo železno dobo. 

Pokrov

Odlomek št. 38 je nekoliko nenavaden in ga težko funk-
cionalno opredelimo za pokrov ali pladenj. Na najdišču 
Rifiano je podoben primer interpretiran kot pokrov (Nie-
derwagner, Nothdurfter 1999, 162−163, fig. 18: 5), ven-
dar se avtorja z omenjenim predmetom podrobneje ne 
ukvarjata, obravnavata pa sicer material iz 4. ter prete-
žno 1. stol. pr. n. št. Kot krožnik oz. pladenj je opredeljen 
tudi kos z Repentabora / Castelliere di Monrupino (Lon-
za 1970-1972, 69, fig. 8: 5). Da imamo opravka s pokro-
vom, nam govori predvsem dejstvo, da bi v nasprotnem 
primeru šlo za preplitev pladenj. Lončarska masa kaže 
na podobnosti s keramiko iz starejše železne dobe. 

Drugi odlomek je povsem drugačen, saj je oblikovan 
skledasto (22). Rob je ravno odrezan. Njegova oblika ne 
preseneča, saj so večinoma prav sklede uporabili kot po-
krove, tako v naselbinah kot v grobiščih. 

Sestavni deli posod

Med gradivom je tudi nekaj ohranjenih delov posod, ki 
so služili za prijemanje (ročaji) in oprijemanje (držaji) 
posod. 

Vodoraven ročaj okroglega preseka (40), ki je v osre-
dnjem delu nekoliko privzdignjen, je značilen ročaj na 
Krasu in je del večjega lonca (prim npr. pri tretjem izviru 

Timave / Stazione del terzo ramo del Timavo; prim. Ma-
selli Scotti 1983, T. 51: 8, 9). Sodi v čas zgodnje starejše 
železne dobe oz. v 9. in 8. stol. pr. n. št. (Moretti 1977, 
63, fig. 5: 2, 3; Stacul 1972, 155, fig. 5: 2; Cardarelli 
1983, T. 22: 118; Maselli Scotti 2004, 27, T. I). 

Trakast, navpično postavljen ročaj ovalnega preseka 
(41) pa ima najboljše primerjave v Ogleju / Aquileia, 
kjer je opredeljen v zgodnjo starejšo železno dobo 9. in 
8. stol. pr. n. št. (Maselli Scotti et al. 1993, 331, T. III: 3). 

Jezičast držaj z odtisom prsta (42) se nadaljuje v vodo-
ravno aplicirano rebro z odtisom. Gre za značilno obliko 
v Posočju, Vipavski dolini, na Krasu, v Istri in v Furlani-
ji. Nekateri so obrnjeni navzgor, nekateri navzdol (prim. 
Càssola Guida, Vitri 1988, 230, T. II: 4). Kos iz Debele 
Griže je glede na oženje ostenja in funkcionalnost obr-
njen navzgor, bil pa je prilepljen na že oblikovano poso-
do. Takšne primere najdemo na gradišču Hrib / Castel-
liere di Visogliano iz pozne bronaste dobe (Andreolotti, 
Stradi 1965, 3-5, T. 1: 1-4; Flego, Rupel 1993, 75, 76) 
in na Griži pri Kontovelu / Monte Grisa di Contovello 
(Marchesetti 1903, T. XIV: 10). Pogosti so tudi npr. na 
Gradišču nad Ajdovščino in na Mostu na Soči, kjer so 
opredeljeno v zgodnjo fazo KŽG (Bd C2–D) (Svoljšak 
1988-1989, 370, T. 2: 8; 6: 8, 9), ter v Monkodoniji (Bur-
šić Matijašić 1998, T. 26: 428, 432, 435, 436, 438, 444). 

Tunelast držaj (43) se ravno tako zelo pogosto pojavlja 
na posodah na širšem prostoru. Bil je prilepljen na manj-
šo posodo, najverjetneje skledo. Takšen primer pozna-
mo na najdišču Stramare v Tržaškem zalivu, iz bronaste 
dobe (Mizzan 1997, 39, 45, T. 1: 1). Širše, v bronasto 
dobo, je opredeljen tudi kos iz najdišča San Polo na go-
riškem Krasu (Mizzan 1989, 108, T. 28: 1). 

Med drugim srečamo tudi trakaste držaje, ki so lahko 
privzdignjeni navzgor (44) ali navzdol (45). Slednji so 
bili prilepljeni na steno že oblikovane posode.

Posode so bile večkrat okrašene. Bile so barvane, posli-
kane, lahko pa so jim dodali različne elemente iz gline, 
kot so npr. rebra, ki pa so imela po večini funkcijo sta-
bilnosti posode. Ta rebra so bila nato še dodatno okraše-
na. Keramiko iz Debele griže so, kot kažejo najdbe, bolj 
skromno krasili. Prevladuje namreč okras vodoravno 
apliciranega trikotnega rebra (46-53; tip 1), ki je zelo 

široko zastopan na Krasu pa tudi širše, od Gorenjske 
(prim. Rozman 2004, 67), Mosta na Soči (prim. Mlinar 
et al. 2008, 197, T. 4: 69), Krasa (prim. Vinazza 2011, T. 
1: 10, 11, 2: 19-25; 5: 54-60) in Tržaškega zaliva (prim 
Betić et al. 2008, 27, T. I: 3, 5) do Benečije (prim. Bian-
chin Citton 1996, 265, fig. 48: 265; Merlati 1996, 388, 
fig. 12: 49). Tudi na podlagi tehnologije keramike, lah-
ko odlomke iz Debele griže opredelimo v čas starejše 
železne dobe. Vodoravno aplicirano rebro, okrašeno z 
odtisi prstov (54), lahko ravno tako na podlagi lončar-
ske mase opredelimo v pozno bronasto dobo. Rebra so 
lahko okrašena tudi z ostrim kovinskim predmetom, kot 
je npr. šilo, ker pa v tem primeru poznamo večji del po-
sode, jo lahko na podlagi oblike posode opredelimo v 
čas med 7. in 5. stol. pr. n. št. (gl. lonec št. 8). Na steno 
posode so včasih prilepili bradavico (55). Ta okras spo-
minja na lonce pri Timavi, kjer so opredeljeni v zgodnjo 
starejšo železno dobo (prim. Maselli Scotti 1983, 211, T. 
51: 7) in imajo vodoraven ročaj, kot je ročaj (52) iz De-
bele griže. Primer z Goriškega Krasa, iz Castellazzo di 
Doberdò, je sicer opredeljen nekoliko kasneje, v razvito 
železno dobo 7. do 5. stol. pr. n. št. (Montagnari Kokelj 
1989, 77, T. 19: 8).

Ostale keramične oblike

Med keramične oblike, ki niso posodje, uvrščamo svi-
tek ter dele ometa ali silosa. Gre za oblike, ki niso tako 
dodelane kot posodje, sama lončarska masa ni dobro 
prečiščena in tudi pri žganju jim niso posvečali tako 
velike pozornosti oz. je npr. žgan omet nastal pri po-
žaru hiše. Zato so večkrat preslabo ohranjene, da bi 
prepoznali že samo obliko, kaj šele njihovo funkcijo. 
Kolikor nam to uspe, nam pa le omogočajo vpogled v 
tedanji način življenja (sl. 2).

Svitek (56) je obročaste oblike, služil pa je večinoma 
za odstavljanje posod iz ognjišča ali kot utež za statve 
(prim. Leghissa 2011, 198-198). Svitke najdemo pra-
viloma na prazgodovinskih naselbinah, so pa tipološko 
in časovno težko opredeljivi. Zaradi načina izdelave 
so samo na tipološki ravni le širše opredeljivi v okviru 
prazgodovine. 

Na ometu (57) so vidni sledovi prepleta, narejenega za 
izdelavo npr. stene nekega prostora. 

Pri keramičnem odlomku (58) lahko gre za ostanek 
stenskega ometa, peči ali silosa. Pri kosu iz Debele 
griže je moč prepoznati del svaljka, iz kakršnih so bili 
pred žganjem sestavljeni silosi. Na notranji strani po-
vršina ni ohranjena in tudi velikost tega kosa nam ne 
dopušča dokončne opredelitve. 

Želimo pa opozoriti na podobne kose iz železnodob-
nega kletnega prostora iz bližnjega Štanjela, ki pri-
padajo silosom, večjim posodam, ki se pojavljajo na 
širšem prostoru severne Italije in zahodne Slovenije 
(prim. Vinazza 2011, 49, 50, 82-89, sl. 41). Gre za ve-
like shrambene posode ovalne oblike s premerom ustja 
nad 50 cm (Tasca 1998, 322). Njihova namembnost je 
še nedorečena, saj obstajajo mnenja, da so služili za 
fermentacijo vina ali piva (Leonardi 1976, 105) ali za 
shranjevanje poljskih pridelkov (Cassolà Guida, Vitri 
1988, 251). 

Zaključek

Med keramičnimi najdbami se posode s tipom ročaja, 
kot je naš primerek št. 42, pojavljajo skupaj s še neka-
terimi kosi (29, 31, 35, 37, 54) na prehodu med pozno 
bronasto in starejšo železno dobo, preostalo keramično 
gradivo pa sodi v starejšo železno dobo. Znotraj slednje 
najdemo posodje, značilno tako za zgodnjo starejšo že-

Slika 5
Certoška fibula (risba V. Svetličič, po Teržan, Turk v tisku, sl. 14). 
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lezno dobo 9. in 8. stol. pr. n. št. kot tudi za razvito sta-
rejšo železno dobo 7. do 5. stol. pr. n. št. V čas poznega 
5. in 4. stol. pr. n. št. pa sodi tudi certoška fibula vrste 
Xb ali Xc po B. Teržan (sl. 5), ki jo je našel Predrag No-
vaković na njivi v zahodnem oz. severozahodnem delu 
notranjosti gradišča (Teržan 1976, 331, 355, 364-368, 
sl. 4, 35; Teržan, Turk v tisku, 4, sl. 12). 

Predstavljeno gradivo nam skupaj z že zgodaj spozna-
nim pomenom Debele griže (prim. Marchesetti 1903, 
46; Preložnik 2012, str. 27-38) kaže, da imamo opravka 
z utrjeno naselbino, katere življenje se je odvijalo pred-
vsem v starejši železni dobi. Shrambeno in kuhinjsko 
posodje, tudi kamnite žrmlje, del ročnega mlina za žito 
(59) kakor tudi ostanki glinenega ometa nam omogoča-
jo vpogled v tedanje življenje, ki smo ga skušali ujeti z 
rekonstrukcijo na sl. 2. Za kaj več, pa bodo potrebne sis-
tematične raziskave, ki ostajajo desiderat za prihodnost.

 KATALOG

V katalogu opisani predmeti so predstavljeni z risbami 
in deloma s fotografijami (sl. 6). 

Opis predmetov obsega tipologijo, barvo, način žganja, 
lončarsko maso in mere. 

Ker je keramika v celoti izdelana prostoročno in je v 
vseh primerih njena površina brisana, tega nismo pose-
bej navajali. Zaradi različnih načinov žganja keramike 
smo posamezne načine žganja oštevilčili (1-oksidacij-
sko, 2-redukcijsko, 3-redukcijsko z oksidacijo, 4-nepo-
polno oksidacijsko). To smo storili tudi pri lončarskih 
masah, kjer smo določili 9 različnih lončarskih mas, ki 
se med seboj ločijo po zrnavosti in sestavinah v glini:
A1-3 fino/drobno/grobo zrnata lončarska masa s kalcije-
vim karbonatom in organskimi snovmi,
B1-3 fino/drobno/grobo zrnata lončarska masa s kal-
cijevim karbonatom, železovimi oksidi in organskimi 
snovmi,
C1-2 fino/drobno zrnata lončarska masa s kalcijevim 
karbonatom,
D1 finozrnata lončarska masa s kalcijevim karbonatom 
in železovimi oksidi.

1 Odlomek shrambene posode svetlo rjave barve z bri-
sano površino. Rekonstruiran primer ustja 30,7 cm, 
ohranjene višine odlomka 5,9 cm. Žganje 4, lončarska 
masa B2.

2 Odl. shrambene posode svetlo rjave barve z brisano 
površino. Rek. pr. ustja 29,5 cm, ohr. viš. odl. 2,9 cm. 
Žganje 4, lončarska masa A2. 

3 Odl. shrambene posode bledo rjave barve z brisano 
površino. Rek. pr. ustja 30,2 cm, ohr. viš. odl. 4,3 cm. 
Žganje 4, lončarska masa A2. 

4 Odl. ustja shrambene posode svetlo rjave barve z bri-
sano površino. Ohr. šir. odl. 7,1 cm, ohr. viš. 2,2 cm. 
Žganje 2, lončarska masa B1. 

5 Odl. ustja shrambene posode svetlo rdeče barve z bri-
sano površino. Ohr. šir. odl. 7,6 cm, ohr. viš. 2,8 cm. 
Žganje 1, lončarska masa B3. 

6 Odl. ustja shrambene posode svetlo rdeče barve z bri-
sano površino. Ohr. šir. odl. 9,3 cm, ohr. viš. 3,2 cm. 
Žganje 4, lončarska masa A2. 

7 Odl. lonca bledo rjave barve z brisano površino. Rek. 
pr. ustja 25,4 cm, ohr. viš. odl. 3,9 cm. Žganje 1, lončar-
ska masa B2. 

8 Odl. lonca svetlo rjave barve z brisano površino. Rek. 
pr. ustja 19,8 cm, ohr. viš. odl. 5,8 cm. Žganje 2, lončar-
ska masa A2. Rob ustja in vodoravno aplicirano rebro 
na trebuhu sta okrašena z odtisom šila. 

9 Odl. lonca rdeče barve z brisano površino. Rek. pr. 
ustja 14,4 cm, ohr. viš. odl. 2,9 cm. Žganje 4, lončarska 
masa A2. 

10 Odl. lonca bledo rjave barve z brisano površino. Rek. 
pr. ustja 22 cm, ohr. viš. odl. 3,8 cm. Žganje 4, lončarska 
masa B3. 

11 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 4 cm, ohr. viš. 2,6 cm. Žganje 4, lončarska 
masa A2. 

12 Odl. lonca bledo rjave barve z brisano površino. Rek. 
pr. ustja 26,6 cm, ohr. viš. odl. 4,8 cm. Žganje 4, lončar-
ska masa A2. 

13. Odl. lonca rdeče barve z brisano površino. Rek. pr. 
ustja 27,2 cm, ohr. viš. odl. 3,1 cm. Žganje 3, lončarska 
masa A2. 

14 Odl. lonca rjave barve z brisano površino. Rek. pr. 
ustja 17,3 cm, ohr. viš. odl. 2,4 cm. Žganje 4, lončarska 
masa B2. 

15 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 3,1 cm, ohr. viš. 3,2 cm. Žganje 1, lončar-
ska masa A2. 

16 Odl. lonca svetlo rdeče barve z brisano površino. 
Rek. pr. ustja 23,8 cm, ohr. viš. 3,8 cm. Žganje 4, lon-
čarska masa A2. 

17 Odl. lonca svetlo rjave barve z brisano površino. 
Rek. pr. ustja 17 cm, ohr. viš. odl. 2,7 cm. Žganje 1, 
lončarska masa A2. 

18 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 3,4 cm, ohr. viš. 2 cm. Žganje 4, lončarska 
masa A2. 

19 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 7,8 cm, ohr. viš. 2,9 cm. Žganje 1, lončar-
ska masa A2. 

20 Odl. ustja lonca rdeče barve z brisano površino. Ohr. 
šir. odl. 4,5 cm, ohr. viš. 2,3 cm. Žganje 3, lončarska 
masa A1. 

21 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 2,8 cm, ohr. viš. 1,7 cm. Žganje 1, 
lončarska masa A1. Rob ustja je okrašen s poševnimi 
odtisi šila. 

22 Odl. lonca bledo rjave barve z brisano površino. Rek. 
pr. ustja 11,7 cm, ohr. viš. odl. 3,1 cm. Žganje 1, lončar-
ska masa C2. Rob ustja in vodoravno aplicirano rebro 
sta okrašena z odtisi šila. 

23 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 7,4 cm, ohr. viš. 3,3, cm. Žganje 4, lončar-
ska masa A2. 

24 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 4,1 cm, ohr. viš. 3,2 cm. Žganje 4, lončar-
ska masa A2. 

25 Odl. ustja lonca bledo rjave barve z brisano površino. 
Ohr. šir. odl. 6,1 cm, ohr. viš. 2,7 cm. Žganje 1, lončar-
ska masa D1. 

26 Odl. ustja lonca svetlo rdeče barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 4,9 cm, ohr. viš. 2,9 cm. Žganje 4, 
lončarska masa B2. 

27 Odl. ustja lonca svetlo rdeče barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 4,4 cm, ohr. viš. 3,4 cm. Žganje 4, 
lončarska masa A2. 

28 Odl. ravnega dna lonca bledo rjave barve z brisano 
površino. Re. pr. dna 13,3 cm, ohr. viš. odl. 2,4 cm. Žga-
nje 4, lončarska masa A2. 

29 Odl. ravnega dna lonca rdeče barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 6,5 cm, ohr. viš. 7,3 cm. Žganje 4, 
lončarska masa A1. 

30 Odl. ravnega dna lonca svetlo rdeče barve z brisano 
površino. Ohr. viš. odl. 4,7 cm, ohr. šir. 3, 5 cm. Žganje 
4, lončarska masa A2. 

31 Odl. ravnega dna lonca temno rdeče barve z brisa-
no površino. Rek. pr. dna 13,2 cm, ohr. vš. odl. 2,7 cm. 
Žganje 2, lončarska masa B1. 

32 Odl. prstanastega dna lončka svetlo rdeče barve z 
brisano površino. Rek. pr. dna 7,7 cm, ohr. viš. odl. 4,5 
cm. Žganje 4, lončarska masa B3. 

33 Odl. ravnega dna sklede svetlo rdeče barve z brisano 
površino. Ohr. šir. odl. 4 cm, ohr. viš. 2,4 cm. Žganje 4, 
lončarska masa A2. 

34 Odl. skodele bledo rjave barve z brisano površino. 
Rek. pr. ustja 23,3 cm, ohr. viš. odl. 6,4 cm. Žganje 4, 
lončarska masa A2.

35 Odl. tulipanaste sklede rdeče barve z brisano površi-
no. Rek. pr. ustja 12,5 cm, ohr. viš. odl. 4,9 cm. Žganje 
3, lončarska masa A1. 

36 Odl. ustja sklede temno rjave barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 4,2 cm, ohr. viš. 5,2 cm. Žganje 2, 
lončarska masa A1. 
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37 Odl. ustja sklede temno rjave barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 3,8 cm, ohr. viš. 5,2 cm. Žganje 2, 
lončarska masa A2. 

38 Odl. pokrova svetlo rjave barve z brisano površino. 
Rek. pr. 22,1 cm, ohr. viš. 3 cm. Žganje 4, lončarska 
masa A2. 

39 Odl. pokrova posode bledo rjave barve z brisano po-
vršino. Ohr. šir. odl. 4,6 cm, ohr. viš. 22,4 cm. Žganje 1, 
lončarska masa B2. 

40 Odl. vodoravnega ročaja bledo rjave barve z brisano 
površino. Ohr. šir. odl. 5,5 cm, ohr. šir. 5,3 cm. Žganje 4, 
lončarska masa A2. 

41 Odl. trakastega ročaja rdeče barve z brisano površi-
no. Ohr. šir. odl. 5,9 cm, ohr. šir. 3,2. Žganje 4, lončarska 
masa A3. 

42 Odl. jezičastega držaja z ostenjem rdeče barve z 
brisano površino. Ohr. šir. odl. 10,3 cm, ohr. viš. 6 cm. 
Žganje 3, lončarska masa B1. Nadaljuje se v vodoravno 
aplicirano rebro z odtisi prstov. 

43 Odl. tunelastega držaja rdeče barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 3,8 cm, ohr. viš. 2,9 cm. Žganje 3, 
lončarska masa B1. 

44 Odl. trakastega držaja rdeče barve z brisano povr-
šino. Ohr. šir. odl. 4,9 cm, ohr. viš. 4,5 cm. Žganje 4, 
lončarska masa A2. 

45 Odl. jezičastega držaja svetlo rdeče barve z brisano 
površino. Ohr. šir. odl. 4,8 cm, ohr. viš. 2,2 cm. Žganje 
1, lončarska masa A2.

46 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rdeče barve z brisano površino. Ohr. šir. 
odl. 7 cm, ohr. viš. 9,2 cm. Žganje 1, lončarska masa B1. 

47 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rdeče barve z brisano površino. Ohr. šir. 
odl. 5,7 cm, ohr. viš. 6,9 cm. Žganje 4, lončarska masa 
B2. 

48 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rdeče barve z brisano površino. Ohr. šir. odl. 
6,6 cm, ohr. viš. 6,1 cm. Žganje 2, lončarska masa C2. 

49 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom bledo rjave barve z brisano površino. Ohr. šir. odl. 
6,8 cm, ohr. viš. 4 cm. Žganje 1, lončarska masa B2. 

50 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rjave barve z brisano površino. Ohr. šir. odl. 
6 cm, ohr. viš. 4,3 cm. Žganje 1, lončarska masa C2. 

51 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rdeče barve z brisano površino. Ohr. šir. 
odl. 4,1 cm, ohr. viš. 3,9 cm. Žganje 1, lončarska masa 
A2. 

52 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rjave barve z brisano površino. Ohr. šir. odl. 
3,9 cm, ohr. viš. 3,9 cm. Žganje 1, lončarska masa A2. 

53 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim trikotnim re-
brom svetlo rdeče barve z brisano površino. Ohr. šir. 
odl. 4,3 cm, ohr. viš. 4 cm. Žganje 4, lončarska masa A2. 

54 Odl. ostenja z vodoravno apliciranim rebrom z odtisi 
prstov, svetlo rdeče barve z brisano površino. Ohr. šir. 
odl. 2,7 cm, ohr. viš. 4,6 cm. Žganje 2, lončarska masa 
C1. 

55 Odl. ostenja z bradavico rjave barve z brisano po-
vršino. Ohr. šir. odl. 4,9 cm, ohr. viš. 4,5 cm. Žganje 4, 
lončarska masa B1. 

56 Odl. svitka svetlo rjave barve z brisano površino. 
Rek. pr. 16 cm, viš. 4,1 cm. Žganje 4, lončarska masa 
A1. 

57 Odl. stenskega ometa s sledovi prepleta, svetlo rjave 
barve. Ohr. šir. odl. 6,9 cm, ohr. viš. 4,4 cm. Žganje 1, 
lončarska masa C1.

58 Odl. stenskega ometa/silosa svetlo rjave barve. Ohr. 
šir. odl. 9,8 cm, ohr. šir. 7,3 cm. Žganje 4, lončarska 
masa A1. 

59 Odl. kamnitih žrmelj. Ohr. šir. odl. 6 cm, ohr. viš. 
4,5 cm. 
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cERAmIcA PREISTORIcA DAL cASTELLIERE DI VOLČJI GRAD - DEBELA GRIŽA 
Sommario: L'articolo tratta la ceramica protostorica del castelliere situato nella pianura Debela griža presso 
Volčji Grad. La ceramica, trovata durante la ricognizione di superficie tra i resti delle mura, è databile alla prima 
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poca.

Parole chiave: Carso, preistoria, età del ferro, castelliere, ceramica 

PREHISTORIc POTTERY FROm THE DEBELA GRIŽA HILLFORT NEAR VOLČJI GRAD

Abstract: In this article we are dealing with prehistoric pottery found in the lowland hillfort Debela griža near 
Volčji Grad. Pottery, which was uncovered during field survey on the ruins of the wall, is dated mostly to the Early 
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ways of living. 
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Slika 6
Izbor keramičnih odlomkov iz Debele griže (foto M. Vinazza).



56 57

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10
11

Slika 7
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec).
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Slika 7
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec).
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Slika 8 
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec).
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Slika 8
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec).
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Slika 9 
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec)
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Slika 9
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec).

50 51
52

54 5553

56

57

58

Slika 10
Keramični odlomki iz Debele griže, m = 1/3 (risba T. Gerbec).
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Slika 10
Keramični odlomki iz Debele griže, M = 1/3 (risba T. Gerbec).
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Na severovzhodni steni cerkve sv. Janeza Krstnika na 
Volčjem Gradu je vzidan značilen rimski nagrobnik In. 
It. X, 4, 313 (CIL V, 712). Je iz apnenca, visok 0,97 m in 
širok 0,59 m, močno načet in erodiran, njegova površina 
pa je bila v določenem obdobju poškodovana, kakor ka-
žejo sledovi popravila (v današnjem času) v spodnjem 
levem delu napisnega polja. Napis je brez vsakršnega 
okrasja, le napisno polje obdaja profiliran okvir. Vsebu-
je osem vrstic, izpolnjena je le dobra polovica napisne-
ga polja. Črke so pravilne, različnih velikosti (od četrte 
vrstice so manjše), med posameznimi črkami oziroma 
besedami so trikotna ločilna znamenja. Besedilo je ure-
jeno razmeroma površno, tako da vrstice od tretje naprej 
potekajo vse bolj poševno. 

Besedilo napisa se glasi: 

D(IS) M(ANIBUS) S(ACRUM) 
VETURIAE 

CELERINAE 
DEFUNCTE 

AN(NORUM) XV ME(NSIUM) IIII 
TITUS VETURI

US ET VOLC(G)IA 
PRISCILA

Slika 1
Volčji Grad, pogled na cerkev sv. Janeza Krstnika z rimskim 
nagrobnikom (foto B. Štolfa, 2012).

NAGROBNIK S CERKVE SV. JANEZA KRSTNIKA 
NA VOLČJEM GRADU (CIL V 712)

 

GreGor Pobežin

Izvleček: Rimski nagrobnik, vgrajen v severno steno cerkve sv. Janeza Krstnika na Volčjem Gradu, je tipičen izde-
lek provincialne kamnoseške obrti. Na njem je posebej opazna predvsem pravopisna “napaka” deležniškega izraza 
defuncte, ki se konča s fonetično zapisano končnico –e namesto pravilne dajalniške končnice –ae. Posebnost ne 
bi bila tako opazna, če ne bi bila del sintagme, ki jo sestavlja osebno ime v pravilni slovnični obliki. V napisu so 
nenavadna tudi imena, ob katerih se zastavlja vprašanje o izvoru rodbine.

Ključne besede: Volčji Grad, cerkev sv. Janeza Krstnika, rimski nadgrobnik
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Napis, ki datira med 1. in 2. stol. (Zaccaria, 1992, 233), 
je bil odkrit skupaj s še dvema napisoma v opuščenem 
rimskem kamnolomu pri Volčjem Gradu (Gregorutti, 
1892, 39; Petru, 1975, 137),1 kamor je bil morda pre-
nesen z grobnic ob bližnji cesti (Gregorutti, 1892, 40). 
Veturiji Celerini, ki je umrla stara komaj dobrih petnajst 
let, sta ga posvetila oče Tit Veturij in mati (?) Volcija 
Priscila. Napis se v prevodu glasi: 

“Posvečeno božanskim Manom. Veturiji Celerini, ki je 
umrla stara petnajst let in štiri mesece, (sta napis posve-
tila) Tit Veturij in Volcija Priscila.” 

O napisu samem je težko povedati kaj bistveno več kot 
to, da gre za provincialen kamnoseški izdelek, na ka-

1 Druga dva napisa sta bila prenesena v Gorjansko in Ivanji 
Grad; o njiju več spodaj.

terem pa so opazne nekatere posebnosti,2 od katerih se 
prva pojavi že v uvodni vrstici, in sicer uvodna formula-
cija D(IS) M(ANIBUS) S(ACRUM), ki se na območju 
današnje Slovenije ne pojavlja pretirano pogosto,3 ven-
dar pa tudi ne gre za posebnost. Podobno velja za nena-
vadno natančno opredelitev starosti preminule Veturije, 
ki je navedena z leti in meseci: AN(NORUM) XV (ET) 
ME(NSIUM) IIII, čeprav je glede na Veturijino mladost 
to razumljivo. Zanimiva so tudi imena v napisu, namreč 
Veturia oz. Veturius in pa Volgia oz. Volcia, o katerih 
bomo več spregovorili v nadaljevanju tega besedila. 
Najbolj bode v oči izraz v četrti vrstici napisa, tj. pri 
besedi DEFUNCTUS, ki zbuja pozornost v dveh ozirih, 
in sicer najprej že s tem, da nadomešča (vsaj na sloven-
skih tleh) bolj običajen izraz OBITUS,4 čeprav moremo 
v Regio X – Venetia et Histria najti še kar nekaj napisov, 
v katerih se pojavlja pretekla deležniška oblika defunc-
tus v različnih oblikah: Calvisiae Saturninae / coniugi 
defunctae (CIL V 4859), Domitiae Hygiae coniugi de-
functae (CIL V 1192), Defunctis servis (CIL V 1326), 
Petronia Urnia quae defuncta est (CIL V 1696) itd.5

Predvsem pa, kot že rečeno, napis preseneča s pravo-
pisno napako: pri besedi DEFUNCTE namreč manjka 
črka A, ki bi skupaj s črko E tvorila dvoglasnik AE 
za dajalniško končnico. Besedna zveza VETURIAE 
CELERINAE DEFUNCT(A)E v dajalniku izkazuje 
očitno “zmedo” pri zapisovanju dajalniške oblike, ki 
bi se po pravilih latinskega pravopisa morala končati 
z dajalniško končnico –ae. Dejstvo, da se je v napisu 
znašla pravopisna napaka, samo po sebi sicer ni ravno 
presenetljivo – dosti bolj preseneča zanimivost, da se 
je ta napaka znašla v besedni zvezi, v kateri je osebno 
ime izpisano pravilno – z dvoglasnikom ae – pretekli 
deležnik pa napačno – z enoglasnikom –e namesto –ae, 
torej defuncte namesto defunctae.6 

2 Za koristne nasvete pri sestavljanju tega besedila se iskreno 
zahvaljujem dr. Julijani Visočnik.
3 Vendar pa prim. CIL III 3850 (Šašel Kos, 1997, 206-207), 
CIL III 3865 (Šašel Kos, 1997, 220-221); gl. tudi Lovenjak, 
1998; Visočnik, 2007b; Visočnik 2008.
4 Gl. op. št. 3.
5 Lahko pa izraz defuncte nastopa kot zvalniška oblika za 
pretekli deležnik moškega spola v neposrednem nagovoru 
umrlega – prim. CIL IX 5566 (Picenum).
6 Vendar pa ta primer nikakor ni osamljen: prim. CIL III 9975 

Slika 2
Volčji Grad, nagrobnik na steni cerkve sv. Janeza Krstnika 
(CIL V 712, foto B. Štolfa, 2012).

Ne glede na to, da napisa ne moremo točno datirati, lah-
ko mirno zapišemo, da je “zmeda” glede dvoglasnika ae 
starejša od napisa. Pri Varonu namreč najdemo zanimiv 
odlomek, ki priča o tendenci k monoftongizaciji dvo-
glasnika ae:

Apud Matium: 'Obsceni interpres funestique ominis 
auctor. Obscenum dictum ab scena; eam ut Graeci aut 
Accius scribit scena(m). In pluribus verbis A ante E 
alii ponunt, alii non, ut quod partim dicunt scaeptrum, 
partim sceptrum, alii Plauti Faeneratricem, alii Fene-
ratricem'; sic faenisicia ac fenisicia,' ac rustici pappum 
Mesium, non Maesium, a quo Lucilius scribit: 'Cecilius 
(pretor) ne rusticus fiat.'7

(Dalmatia): D(is) M(anibus) / Aelia Procula / Iuliae Veturiae 
/ matri suae / pientissim(a)e / ob memori/am posuit.
7 Var. 7, 96.

“Pri Matiju beremo: 'Obsceni interpres funestique omi-
nis auctor.' Izraz 'obscenum' izhaja od 'scena'; zapiše ga 
tako kot Grki ali pa kot Akcij, torej 'scena'. Pri številnih 
besedah mnogi zapišejo A pred E, spet drugi ga ne – 
nekateri torej izgovarjajo 'scaeptrum', drugi 'sceptrum', 
nekateri Plavtovo 'Faeneratrix' imenujejo 'Feneratrix' in 
'faenisicia' namesto 'fenisicia', kmečki živelj pozna za 
'strička' izraz 'Mesius' namesto 'Maesius' … zato pa tudi 
zapiše Lucilij: 'Naj kmetavzar Cecilij nikar ne postane 
pretor!'”

Če povsem na kratko orišemo historiat dvoglasnika ae, 
se je ta razvil iz dvoglasnika ai; dvoglasnik ae je prvič 
izpričan v izrazu Aetolia (CIL I2 616) l. 189 pr. n. št., 
nato v izrazu aedem (SC de Bacch.) l. 186 pr. n. št. Luci-
lijev bistroumni dovtip kaže, da je v njegovem času – in 
prav tako v Varonovem času – enoglasniško izgovarja-
nje dvoglasnika ae veljalo za znamenje kmečkega po-

Slika 3
Volčji Grad, fotografiji nagrobnikov iz Gorjanskega (1; CIL V 711; Inscriptiones Italiae X, 4, 312) in Ivanjega Grada 
(2; CIL V, 713, Inscriptiones Italiae X, 4, 314).
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rekla oz. da je bilo vztrajanje pri dvoglasniku znamenje 
urbane govorice. Enoglasniška izgovarjava se je sicer 
zunaj Rima začela uveljavljati gotovo že proti koncu 
prvega stoletja pr. n. št. – izpričana je npr. dajalniška 
oblike Diane (CIL I2 376, Pisaurum). Zamenjava ae in 
e postane dosti bolj očitna v napisih v prvem stol. po n. 
št., zato se velja vprašati, kdaj je postala tako običajna, 
da je začela prodirati v standardni latinski jezik oz. da 
je lahko do zamenjave prišlo na enem in istem napisu. 
Po besedah Terencija Skavra sodeč je bil dvoglasnik ae 
v zgodnjem drugem stoletju po n. št. še vedno del stan-
dardnega latinskega jezika:8

A igitur littera praeposita est U et E litteris. ... et 
apud antiquos I littera pro ea scribebatur, ut testantur 
μεταπλασμοί, in quibus est eius modi syllabarum di-
ductio, ut pictai vestis et aulai medio pro pictae et aulae. 
Sed magis in illis E novissima sonat.

“Črka A torej stoji pred črko U in E … pri starih je na-
mesto nje stala črka I, kakor pričajo premene,9 pri kate-
rih je opazen naslednji razvoj zlogov, in sicer iz pictai 
vestis in aulai v pictae vestis in aulae. Vendar pa v za-
dnjem času v teh zlogih slišimo bolj glas E.”

Kakor je torej razvidno iz besed Terencija Skavra, je bil 
potemtakem še sredi drugega stoletja po n. št. dvogla-
snik ae norma vsaj v urbani govorici, čeprav Terencij 
ugotavlja artikulacijo dvoglasnika bolj kot glas [e]; če 
pa upoštevamo Varonova opažanja, je kot del t. i. “vul-
garne latinščine” dolgi ē za artikulacijo dvoglasnika ae 
vzporedno obstajal tako rekoč ves čas.10 

Ta specifična pravopisna “napaka” (e namesto ae) sicer 
v napisih ni redkost. Študija napisov na celjskem agru 
je pokazala številne primere, kot so denimo patrone sue 
namesto patronae suae (CIL III 5303) Adsalute namesto 
Adsalutae (CIL III 11685) pa Hecate, Aurelie (CIL III 

8 Ter. Scaur. 7, 16.
9 V izvirniku μεταπλασμοί; izraz se nanaša na oblikoslovne 
tvorbe bodisi sklonov bodisi glagolskih časov iz starejših 
oblik.
10 O razvoju in značilnostih vulgarne latinščine gl. temeljno 
razpravo Herman 1975 (v posodobljenem prevodu Herman 
2000).

5119) itd. (Visočnik, 2007a, 13-15).11 V napisih je pogo-
stejša v agru kot v mestih (Visočnik, 2007a, 12), kar se 
sklada z ugotovitvijo, da se zapisovanje dvoglasnika ae 
kot dolgega ē najprej pojavi zunaj mest – že proti koncu 
prvega stol. pr. n. št.12 Glede na doslej povedano se zdi 
smiselna ugotovitev, da se je v napisih E namesto AE 
uveljavil kot sprejemljiva alternativa zapisa in da ne gre 
za simptom nepismenosti (Curchin, 1995, 468), čeprav 
je čisto možno, da gre v našem primeru tudi za povsem 
tehnično napako (Visočnik, 2007a, 17). S tem bi se do-
bro ujemala tudi ortografska napaka v našem napisu in 
bi v tem smislu ne bila nobena posebnost, če ne bi po-
sebej izstopala zaradi, kot smo že poudarili, sobesedila, 
saj nastopa v kombinaciji z osebnim imenom – pričako-
vali bi, da bi pravilna oblika osebnega imena Veturiae 
Celerinae za sestavljavca napisa pomenila iztočnico oz. 
zgled, po katerem bi oblikoval tudi na odnosnico nana-
šajoči se deležniški izraz defunct(a)e. 

Morda ne bo odveč navesti tudi besedilo ostalih dveh 
napisov, odkritih v omenjenem kamnolomu pri Vol-
čjem Gradu. Zlasti pri prvem napisu, ki ga navajamo, 
je namreč pomembno opažanje, da v dajalniški obliki 
ženskega imena takšnih napak ni. Besedilo napisa, ki 
se nahaja na cerkvi v Gorjanskem, se glasi (CIL V 711):

C(AIO) CORNELIO
LucuLLo

ANN(ORUM) XXX
ET CORNELIAE

TERTULLAE ANN(ORUM) XXV
ET C(AIO) CORNELIO

PROCULO ANN(ORUM) XXXX
FILIS PIENTISSIMIS

C(AIUS) CORNELIUS FIRMUS
ET VOLSARIA PAULLA 

11 O posebnostih in napakah napisov na celjskem agru gl. 
Visočnik 2007a in Visočnik 2007b.
12 Gregorutti (1890, 39) sicer razmišlja, da kamnolom, v 
katerem so bili vsi trije napisi odkriti, ne bi mogel obstajati, 
če zanj ne bi bilo potrebe v bližnji večji naselbini.

Napis na Ivanjem Gradu, ki je bil l. 1842 prenesen v mu-
zej v Trstu (Greggorini, 1890, 40), se glasi (CIL V 713):

[–] METELLUS
[–] F(ILIUS) OPTATUS

[ADLECT]US DEC(URIONUM) S(ENTENTIA)
[AN]NOR(UM) XII[–]

Vprašanje je, kako naj obravnavamo družino preminule 
Veturije Celerine oz. ali obstaja podlaga, da jo obravna-
vamo kot domorodno družino, ki se samo predstavlja 
v rimski maniri (Slapšak, 2003, 248). Zato velja po-
sebej opozoriti na imena v napisu CIL V, 712: Veturia 
Celerina, Titus Veturius, Volcia Priscil(l)a. Gentilicija 
Veturius in Volcius/Volgius zbujata kar nekaj pozorno-
sti. Branje imena Volcia/Volgia v tem napisu je zaradi 
njegove relativno slabe ohranjenosti težavno – dopustiti 
moramo obe možnosti. Ime Volcius kot nomen gentile je 
dobro izpričano v severni Italiji (Nomenclator). Grego-
rutti je zanj napak domneval, da gre za etimološko izho-
dišče za ime Volčji Grad (Voncigrad) – ime naj bi torej 
pomenilo “grad družine Volcia (“tramutata secondo la 
cosuetudine slava la L in N”; Gregorutti, 1890, 40);13 je 
pa smiselno ugotavljal, da koren Vol– v imenu Volcia in 
Volsaria (v napisu CIL V 711) kažeta na pelasgiški oz. 
etruščanski izvor (ibid.). Razlaga imena je problematič-
na in dopušča, kakor kažemo v nadaljevanju, različne 
interpretacije.14 Distribucija toponimov na Apeninskem 
polotoku namreč kaže, da je zlog vol– običajen zlasti 
v latiniziranih lastnih imenih etruščanskega izvora, pri 
katerih se v latiniziranem zlogu vol– kaže etruščanski 
vel–; ta element se kaže v etruščanskih krajevnih imenih 
Volaterrae (etr. Velathri), Volsinii (etr. Velusna), Vulci 
(tudi Volci) itd., gentiliciji, ki so vsebovali začetni zlog 
Volc–, Vols– ali Volt–, pa so bili omejeni skoraj izključ-
no na območje severne in osrednje Italije z največjo di-
verziteto prav v Etruriji (Forsythe, 1992, 410). 

Pri imenih Volcius in Volsarius gre potemtakem morda 
tudi za imeni etruščanskega izvora; kakor kaže indeks 
CIL, ju v različnih jezikovnih oblikah (Volcius, Volceni-

13 Za etimologijo krajevnega imena Volčji Grad iz osebnega 
imena (l. 1275 Woltigrat) gl. Snoj, 2009, 394.
14 Opozoriti velja na interpretacijo imena Volgius kot ilirskega 
(Sticotti v Ins. It. X, 4, 313).

us, Volcinius; Volsarius, Volsenius, Volsonius) najdemo 
v številnih napisih z najdišč iz severne Italije in dana-
šnje Istre.15 Opozoriti moramo sicer tudi na v Istri več-
krat izpričano ime Volginia;16 tvorbeno bi lahko bilo ime 
Volginia pomanjševalnica od Volgia (prim. Vatinius < 
Vatius). Ime Volginia naj bi bilo histrskega izvora (Al-
földy, 1969, 139), po čemer bi lahko dopustili možnost, 
da je histrskega izvora tudi ime Volgia, ki se pojavlja na 
našem napisu – če, seveda, ne gre za ime Volcia. Ime 
Veturius bi lahko kot rimsko rodbinsko ime (Lochner, 
1989, 180) izvorno morda preprosto povezali z rimskim 
podeželskim okrožjem tribus (rustica) Veturia/Votu-
ria, čeprav ne moremo mimo razlage, da bi ime morda 
lahko kazalo na njegov sabinski izvor. Gens Veturia je 
bila še proti koncu republike med tistimi gentes, ki so 
poudarjale svoje sabinsko poreklo (Poucet, 1972, 123), 
lahko pa bi glede na etimološko bližino izraza tudi v tem 
primeru spet šlo za rodbinsko ime etruščanskega izvora 
(Shatzman, 1973, 65, op. p. č. 5).17 

Ime Veturius/Veturia je sicer dobro izpričano v večjem 
delu Apeninskega polotoka (sodeč po indeksu CIL še 
posebej dobro v Etruriji in Rimu) pa v belgijski Galiji, 
Narbonski Galiji, Dalmaciji,18 Panoniji, Noriku, Dakiji, 
Akvitaniji in Meziji (Nomenclator); dobro je zastopano 

15 Volcenius – CIL XI 59 (Ravenna); CIL III 3956 (Siscia); 
Volcinius/Volginius – CIL V 360 (Parentium), CIL V, 423 
(Cisterna), CIL V 438 in 463 (Piquentum), CIL III 3195a 
(Dalmatia); Volcius – CIL V 712 (Tergeste); CIL X 4833 
(Rufrae), CIL X 4912 (Venafrum), CIL XI 1790 (Volaterrae); 
Volsarius – CIL V 711 (Tergeste); Volscius – CIL XI 3691 
(Caere). Volsinius – CIL XI 2710a in XI 2808 (Volsinii); 
Volsius – CIL XI 7984 (Vettona); Voltidius – CIL V 645 
(Tergeste); Volusius – ILJug I 436 (Parentium; prim. Šašel, 
1963, 145); gl. Šašel, 1992, 573, o srednjeitalskem izvoru 
gens Volusia. Opozoriti moramo tudi na razlago, da bi imena 
s korenom Vols- lahko bila tudi venetskega izvora (Alföldy, 
1969, 139).
16 CIL V 360 – Volginia Secunda (Parentium); CIL V 423 – 
Volginia Marcella (Parentium); CIL V 438 – Volginia Quincta 
(Piquentum) itd.
17 Napis Vetusii v etruščanskem jeziku (Cristofani, 1972, 476) 
na čaši iz grobnice Bernardini v mestu Praeneste je etimološko 
mogoče povezati z imenom Veturii, vendar pa ne moremo 
mimo predlagane etimologije, navezane na pridevnik vetus, 
“star”: Veturius < *Veturios < Vetus-ios (Lochner, 1989, 180).
18 Prim. za Dalmatia v Šašel, 1963, 78.
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tudi v Regio X – Venetia et Histria, kjer ga najdemo v 
napisih po vsem območju od Patavija do Pole.19 

19 CIL V 2518 in V 2727 (Ateste); CIL V 4205 (Brixia); CIL 
V 2072 (Feltria); CIL V 2793, V 3063 (Patavium); CIL V 325 
(Pazin); CIL V 200 (Pola); CIL V 514 (Tergeste).

LA LAPIDE FUNERARIA ROmANA DELLA cHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

A VOLČJI GRAD 
Sommario: La lapide funeraria romana (CIL V 712), reimpiegata nel muro settentrionale della chiesa di San 
Giovanni Battista a Volčji Grad, costituisce un esemplare tipico della produzione epigrafica provinciale; partico-
larmente evidente è “l'errore” ortografico nel participio passato defuncte, con la desinenza in trascrizione fonetica 
–e al posto della terminazione corretta –ae. Tale particolarità non risalterebbe tanto, se la parte del sintagma 
costituita dal nome personale non presentasse, invece, la desinenza corretta. Di peculiare interesse sono inoltre i 
nomi menzionati nell'iscrizione, per i quali si pone il problema dell'origine della famiglia. 

Parole chiave: Volčji Grad, chiesa di San Giovanni Battista, lapide funeraria romana

THE ROmAN TOmBSTONE FROm THE cHURcH OF SV. JANEz KRSTNIK 

IN VOLČJI GRAD 
Abstract: The Roman tombstone (CIL V 712), built into the north wall of the Church of sv. Janez Krstnik (St. John 
the Baptist) in Volčji Grad is a typical product of the provincial handicraft of stone-cutting. There is, however, an 
outstanding peculiarity, namely, a spelling “error” in the inscription. The past participle form defuncte ends with 
a phonetically inscribed form -e instead of the correct dative form -ae. This particular form would not stand out so 
much if it was not a part of a phrase, which consists of a personal name in the correct grammatical form. Outstand-
ing features of the inscription are also names which raise the question of the family’s origin. 

Key words: Volčji Grad, Church of sv. Janez Krstnik, Roman tombstone
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Na skopih poljedelskih površinah na Krasu je imela ži-
vinoreja skozi tisočletja velik pomen. Pokrajino, pora-
ščeno z nizkim gozdom, so izkrčili in je postala idealna 
za gojenje drobnice in govedi. 

Razmerje med polji in pašniki je bilo vzpostavljeno s 
številnimi kamnitimi zidovi, ki so varovali ornico, raz-
mejevali, združevali, vodili, usmerjali, varovali in pred-
vsem prispevali k umnemu gospodarstvu in preživetju 
prebivalstva. 

PASTIRSKE HIšKE OKROG VOLČJEGA GRADA

 

borut juVanec

Izvleček: Za pastirstvo so izrednega pomena razna zatočišča, posebne stavbe, v katere se je pastir zatekel pred 
vročim soncem ali dežjem. Arhitektura Krasa so domačije, mejni zidovi, ledenice in kali pa tudi pastirske hiške, kar 
kulturni krajini daje avtentičnost in identiteto.

Ključne besede: Volčji Grad, kamnito zatočišče, hiška, kamen, suhi zid

Pri oblikovanju prostora je igralo odločilno vlogo pa-
šništvo, povezano z naravnimi danostmi kraškega oko-
lja. Iz varnega zavetja domačega borjača so živino vsak 
dan gnali na pašo, kolikor daleč zmore žival. 

Zaradi hude poletne vročine na Krasu je bilo treba vča-
sih prignati živino tudi čez poldne v hlev, kar je, seveda, 
skrajševalo razdalje med domačijo in pašnimi površi-
nami. 

Slika 1
Volčji Grad, značilna kraška hiška na Devinščini (risba B. Juvanec, foto B. Štolfa).
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Slika 2
Razprostranjenost hišk na Krasu.

Na podlagi posestnih in lastniških razmerij, številčno-
sti črede in razporeditve kalov za napajanje živine se je 
zunaj vasi oblikovala mreža poti, omejenih z nizkimi 
zidovi, ki so se nadaljevali z ogradami vrtač z rodovi-
tno prstjo in razmejevali širša pašna območja. Pri tem 
so nedaleč od vasi, na obrobju vaške gmajne, nastajale 
predvsem za sredozemski svet značilne kamnite hiške 
ali kučke, zakloni, zavetišča ali zatočišča. 

Zid

Suhi zidovi in terase so ena izmed najbolj vidnih zna-
čilnosti kraške in dinarske kulturne krajine (Kale 2011, 
33). Nastali so zaradi človekove potrebe, da si podredi 
prostor za svoje preživetje in gospodarske dejavnosti.

Zidovi našega Krasa imajo temelj, stene, polnilo in kapo 

ter so različnih vrst. Temelj je zaradi kraškega terena 
plitev: kmalu pridemo do trdne podlage in zaradi po-
sebnega podnebja je območje zmrzovanja razmeroma 
visoko, poleg tega je pozimi malo padavin.

Lica sestavljenih zidov so bila nekdaj zmerom nagnjena 
navznoter, saj je zid, ki je spodaj debelejši, bolj stabilen 
in trden. Kamni, ki ležijo pod takim kotom, težijo nav-
znoter in ne izpadajo. Zgornji skladi kamnov, predvsem 
pa kapa, obtežujejo spodnje sklade in usmerjajo silnice 
v sredino. Tudi deževnica, ki je tako usmerjena v sredi-
no, odteka v tla simetrično na prerez.Poleg tega zid, ki 
je spodaj širši, žival teže preskoči, saj mora biti za isto 
višino skočiti mnogo dlje.

Danes praviloma gradijo zidove s simetričnima, po-
končnima licema, ker je tako delo bolj preprosto in je 
obdelava bolj enostavna. Skladajo jih iz izbranih ka-
mnov z naravnim licem ali kamnov z deloma obklesa-
nim licem. Med grobe notranje strani kamnov v sredini 
nasujejo vezno gradivo, drobir, ki je sicer manj upora-
ben in odvečen. Apnenčevo kamenje se zaradi delova-
nja vode sčasoma tudi sprime in taki zidovi postanejo 
še močnejši. 

Kapa zida je bila praviloma iz večjih kamnov, ki ga bo-
lje pokrivajo, in ker so zaradi večje mase bolj stabilni, 
jih žival ob preskoku ne poruši. Oblikovana je lahko iz 
enega vodoravnega sklada masivnih kamnitih plošč ali 
iz nagnjenih plošč (v eno smer ali v dve, simetrično v 
prerezu), lahko so postavljeno tudi pokončno ali pod 
ostrim kotom. Slednje so še najbolj učinkovite, saj zara-
di večje višine bolj preprečujejo preskoke živali, pa še 
ostre so. 

Za spravilo kamna pri čiščenju obdelovalnih površin 
služijo preproste grublje ali griže, ki imajo običajno v 
tlorisu obliko ovala ali pravokotnika. Zunanji obod gri-
že je zložen na suho, v notranjosti pa je kamenje kar 
nametano. Delo je tako opravljeno hitreje, z manj truda, 
učinek pa je enak.

Pri čiščenju kmetijskih površin je na kraškem svetu na-
stala tudi marsikatera hiška. Mišljene so še posebno ti-
ste, ki so sestavni del na suho zidanih ograd. Zasnova 
ograde, ki omejuje in varuje, na primer, vrtačo ter s tem 

tudi sam zaklon – hiško, je bila prenesena v tradicional-
no zasnovo domačije na Krasu z bivališčem na najugo-
dnejšem delu parcele in obzidanim borjačem.

Kamnita zatočišča – hiške

Na Krasu na slovenski in na italijanski strani ter v bližnji 
okolici, predvsem v Istri, na celotni vzhodni jadranski 
obali in kraškem obrobju Furlanije, so številna zidana 
zatočišča, preproste zgradbe v tehniki suhega zida. Te 
majhne zgradbe, zložene iz kamna, so zelo značilne za 
območje Sredozemlja, najdemo pa jih povsod po svetu, 
kjer je osnovni gradbeni material kamen.

Čeprav se je njihova raba pri nas z opuščanjem pašni-
štva praviloma opustila pred dobrimi petdesetimi leti, 
so se na Krasu in v bližnji Istri ohranile v kar lepem šte-
vilu. Po zaslugi raziskovalcev, ki so jih podrobno doku-
mentirali in s tem opozorili na eno izmed dragocenosti 
podeželja (Lusa 1994; Juvanec 2004; 2011), je bilo lo-
kalno prebivalstvo spodbujeno, da jih ohranja, vzdržuje 
in celo vključuje med zanimivosti posameznega kraja 
ali v identiteto novega prostora (primerjaj z objekti na 
počivališčih ob magistrali v Istri). 

Hiška na Krasu, kažun v hrvaški Istri, casita za italijan-
ski živelj Istre in Furlanije, bunja v Dalmaciji so najpo-
gostejša imena za tradicionalna zatočišča iz naravnega 
kamna. Na našem Krasu ima več imen: severno od Lo-
kve ji pravijo šiška, južno je kuća, na Komenskem Kra-
su kuča, na matičnem Krasu hiška (Juvanec 2011, 9). 
Italijani za te zgradbe na tržaškem Krasu nimajo svojega 
izraza: Guaccijeva poroča o izrazu koča (Guacci 1982, 
241), kar kaže na njihov etnični izvor. Tudi Polli (Polli 
2009, 114) navaja, da na italijanski strani pišejo coccia, 
v Lupoglavu v hrvaški Istri pa hižica, kar je sorodno 
slovenski hiški.

Kamnita zatočišča so arhitekturno zelo raznolični objek-
ti. Lahko so le slepo okno v zidu, zatočišče za enega sa-
mega človeka, hiška za več ljudi ali hlevček za živino. 
Hiške so, kot smo že omenili, lahko v zidu ograde, lahko 
so znotraj ali zunaj pašnika, lahko so na koncu zidu ali 
pa stoje povsem samostojno.
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Slika 3
Tri kraške hiške: najprej Pipnca blizu Kosovelj (2010), potem Gabrovca na Slavniku (ki je pokrita z leseno konstrukcijo strehe in skrlami, 
1994), povsem na desni Na Tresi pri Vilenici (2011). Velikost hišk je premo sorazmerna z razdaljo do domačije: največja je najbolj oddaljena 
in najmanjša je najbližja domačiji (dokumentacija B. Juvanec).

Kot slepo okno je služila za zaščito hrane in pijače pred 
soncem in toploto. Kmetje so pri delu na polju potrebo-
vali hrano in pijačo. Jutranja senca, ki ščiti culo s hrano, 
ob popoldanskem soncu izgine. Zato je bilo treba njeno 
vsebino: na primer kruh, klobaso in steklenico zavaro-
vati tako, da so jo spravili v odprtino v zidu. Taka je bila 
tako velika, da je lahko sprejela to vsebino.

Zatočišče za enega samega človeka je v poljedelskem 
okolju razmeroma redko, saj je bilo za delo na polju po-
trebnih več ljudi. Vseeno najdemo, na primer na Hvaru, 
Trim z enim samim sedežem in tudi hiška pri Volčjem 
Gradu je taka (sl. 5). A to so redki primeri.

Značilnosti naših hišk so tudi ognjišča; ta so praviloma 
ob vhodu in imajo prečno speljan dotok zraka in odvod 
dima, ki ustvarjata nekakšno toplotno prepreko in zapi-
rajo vdor mrzlega zraka.

Konstrukcija kamnitega zatočišča

Kamnita zatočišča na Krasu, hiške, so zgrajena iz ka-
mna na suho, brez veziva. Kamen je nabran na površju 
v okolici, neobdelan, pogosto ploščat. Razpoložljivi pri-
ročni kamen določa tako njihovo konstrukcijo kot obli-
ko, zato so zelo raznolična. Ponekod je njihova osnovna 
oblika enotna, taka kot pri navadni hiški, zunanjščina pa 
spremenjena in dopolnjena, na primer pri girni na Malti, 
kjer dodajajo odvečni kamen tako, da nastane na zunaj 
stopničasta konstrukcija.

Tloris hiške je lahko blizu krogu ali pravokotniku, prav 
pravilnih oblik pa jih pri nas skorajda ni. Mnogo je na-

mreč takih, ki so kam prislonjene in navezane na že ob-
stoječe konstrukcijske sestavine. 

Tiste, ki imajo krožen ali njemu podoben tloris, pravi-
loma pokriva lažna kupola iz vodoravnih koncentričnih 
plasti ploščatega kamna ali skril, od katerih je vsaka na-
slednja nekoliko zamaknjena navznoter. Angleški izraz 
za tako samonosilno, na zunaj stopničasto oblikovano 
konstrukcijo je korbeling (Lassure 2008, 51). Stopniče-
nje ni zahtevna konstrukcijska tehnika, medtem ko je 
prava kupola sestavljena iz konično oblikovanih klesan-
cev in je izjemno zahtevna in zapletena konstrukcija. 

Prerezu takega zatočišča ustreza enakostranični triko-
tnik, katerega spodnja stranica sega do zunanje širine zi-
dov, gornji dve pa do njegovega temena. Višina enako-
straničnega trikotnika je enaka kvadratnemu korenu iz 
treh polovic (Juvanec 2009, 399). To na videz zahtevno 
matematično pravilo so pastirčki poenostavili z uporabo 
treh enako dolgih palic. Za višjo konstrukcijo bi bilo tre-
ba dosti več materiala in preveč dela, nižjih konstrukcij 
pa kratko malo ni več, ker jih je porušil zob časa.

Pri vratnih odprtinah je najpomembnejša preklada, ki 
nosi vso težo kamna nad njimi. 

Hiške okrog Volčjega Grada

V okolici Volčjega Grada, kjer je bilo pašno območje 
– gmajna, je bilo do druge svetovne vojne v rabi kar 
nekaj hišk kot zatočišč za pastirje in kosce. Nekatere so 
že propadle, nekaj pa jih je še danes razmeroma dobro 
ohranjenih. Na zahodni strani vasi, sta dve hiški, ki smo 

Slika 4
Lokacija hišk v okolici Volčjega Grada (načrt).

ju označili s številkama 4 (sl. 1; 8) in 2 (sl. 6). Prva je 
oddaljena od najbližje hiše Skončnih, Volčji Grad 6, več 
kot 600 metrov; podobno je oddaljena od vasi tudi dru-
ga, ki stoji ob poti iz Britha proti Nadrožici. 

Na območju Podbrda na severovzhodnem robu vasi, 
oddaljenem slabih 300 metrov, kjer so njive in vinogra-
di, sta hiški Odlokvih in Slamčevih, ki sta najverjetneje 
služili delavcem na poljih in za shranjevanje njihovega 
orodja.

1 Volčji Grad – hiška Slamčevih 

V tem primeru gre za najbolj elementarno obliko zatoči-
šča. Nastalo je kot odlagališče za odvečni kamen pri či-
ščenju. To je griža nepravilne oblike, ki je usmerjena od 

juga proti severu, da najmanj moti – tako meče najmanj 
sence. Leži na manj vrednem nagnjenem zemljišču, da 
omogoča čim boljšo izrabo ravnega dela. 

Po načelu: če že imamo konstrukcijo, naj bo vsaj ko-
ristna (Juvanec 2004, 20), je v njenem južnem delu 
narejena odprtina za enega človeka, kvečjemu dva, ki 
omogoča zaščito pred nenadnim dežjem ali pred prehu-
do sončno pripeko. Zaradi majhnih razponov je krovna 
konstrukcija zelo preprosta: prostor je pokrit s prekla-
dami, čeprav je videti tudi zametek stopničenja. Ker je 
bilo na razpolago malo velikih kamnov, zato so bili upo-
rabljeni le za vhod in za preklade.

2 Volčji Grad - v okolici

3 Volčji Grad - hiška Odlokvih

Majhno zatočišče, a dokaj pravilnih dimenzij (pastirska 
koča “od Lokev” po Rihtar, Rihtar 1996, 35, sl. 42) je 
narejeno prav v koncu zida, ki poteka od vzhoda proti 
zahodu. Na zunaj je objekt razmeroma pravilnih oblik, 
pri čemer se zadnja stena, zaključek zidu, mehko in za-
okroženo približuje tlom. Stopničenje vodoravnih plasti 
kamna se kaže že pri vhodu, ki je spodaj širši, zgoraj 
ožji. Tudi notranji prostor je spodaj širši. Njegov strop 
je narejen iz kratkih podolgovatih kamnov, položenih v 
prečni smeri. V tem prostoru, ki je visok le 140 centime-

Slika 6
Volčji Grad - okolica (iz arhiva B. Štolfe).

Slika 5
Volčji Grad, hiška Slamčevih (foto B. Štolfa).
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Slika 8
Hiška Volčji Grad na Devinščini - celota, prerez s tlorisom in 
izkoristek prostora. Zunanji obod je dodan za odlaganje odvečnega 
kamna s polja. To je na Krasu redko, čeprav take rešitve najdemo na 
Hrvaškem (Trim na Hvaru) in drugje v Sredozemlju. Stopničenje 
je sestavni del celotne konstrukcije. Hiška, pastirski zaklon, je tudi 
izgovor za gradnjo, ko imamo preveč kamna, saj je uporabni tloris v 
primerjavi s celoto prav neznaten (risba in foto B. Juvanec).

trov, ne moremo stati, omogoča le sedenje. Trije kamni 
na tleh nakazujejo tri sedeže. 

Poseben čar daje temu zatočišču obraščenost s plezalka-
mi, ki objemajo in po svoje utrjujejo kamnito konstruk-
cijo, a jo tudi rušijo, saj se razraščajo tudi v notranjost 
zida, med kamne. Danes, seveda, ni več v uporabi.

4 Volčji Grad – hiška na Devinščini

Največje kamnito zatočišče leži zahodno od vasi, neda-
leč od znamenite Debele griže, ki je pomembna pred-
zgodovinska gradnja (Preložnik 2012, v tem zborniku 
27-38). Podobna gradišča z visokimi kamnitimi okopi, 
imenovana tudi kaštelirji, so na Krasu sorazmerno šte-
vilna (Guštin 2011, 30). 

Slika 7
Volčji Grad - hiška Odlokvih (risba in foto B. Juvanec).

Prva sta objavila fotografijo in aksonometrično skico te 
“pastirske koče” France in Katja Rihtar (1996, 35, sl. 
40, 41) kot zgled avtentičnosti in identitete arhitektur-
nega prostora okrog Volčjega Grada. 

Hiška je zdaj v gozdiču, nekdaj pa je bil tam pašnik. Po-
sebej zanimiva je njena celotna zasnova. V tlorisu ima 
en pravi kot, ostali vogali so zaokroženi, vhod pa ima v 
vhodnem, ravnem zidu. Ne glede na nesimetričen tloris 
(Rihtar, Rihtar 1996, sl. 41) so notranje stene navpično 
poravnane, pri višini kakšnega metra in četrt, se pravi v 
višini ramen, pa se začnejo stopničasto bližati temenu 
konstrukcije. Tako je notranja konstrukcija povsem pra-
vilnih oblik in simetrična v obeh smereh. Južna stena je 
povsem zaokrožena.

Zanimivost te hiške, ki je sicer značilna za zatočišča v 
nekaterih drugih deželah, je zunanje stopničenje. Nasta-
lo je kasneje, ko so odvečni kamen preprosto dodaja-
li okrog objekta. To je praktično predvsem za njegovo 
vzdrževanje, saj lahko danes, stoječ na tem obodu, po-
pravljamo stene in streho osnovne konstrukcije.

Notranjost hiške je razmeroma velika. V njej lahko stoji-
mo, saj je višina do temena kar 194 centimetrov. Zaradi 
navpičnih sten je tudi udobna. Lepo bi bilo, če bi očistili 
neposredno okolico hiške, da bi bila bolj vidna. Seveda 
pa v tem primeru obstaja tudi nevarnost, da bi radovedni 
obiskovalci plezali po obodu in strehi, zato bi bilo nujno 
postaviti tablo z osnovnimi informacijami in opozorili. 

Sklepna misel

Hiška je majhen, skorajda neopazen podeželski objekt, 
a je biser naše kulture, ki jo moramo poznati, dokumen-
tirati in vzdrževati. Moramo jo tudi pokazati kot spome-
nik naše istovetnosti, identitete. Zavedati se moramo, da 
so jo naši predniki postavili v skladu s starim izročilom 
in redom, ki so ga razumeli in smotrno udejanjali. Vsak 
tak objekt je bil prilagojen naravi, gradivu in zmožno-
stim graditelja in vsak je edinstven (Zupančič 2011, 16).

Treba jih je tudi strokovno in znanstveno obravnavati in 
objavljati v informativnem tisku - z osnovnimi podatki 
o njih, o njihovi konstrukciji, nekdanji uporabi …. Ne 
smejo pa postati cilj množičnega turizma z vsemi nje-
govimi nevarnostmi, zato kažipoti k njim niso na mestu: 
hiške bi morale ostati dosegljive le strokovnjakom ali 
s spremstvom krajevnih vodnikov, ki bi skrbeli tako za 
njihovo varnost kot za pristnost informacij o njih. 

Tudi pastirske hiške okrog Volčjega Grada in drugje na 
Krasu so pomemben del naše kulturne dediščine, ki je 
ne smemo prepustiti ne propadu in ne pozabi.

V sklopu projekta Kras 2011 smo predlagali izvedbo ži-
vega muzeja kulturne krajine kraškega sveta: hiške bi 
bile imeniten primer za to. Obujanje pastirske tradicije 
na Krasu, in ne le občasni obiski Krasa bi pomenili po-
živitev vaškega življenja, priložnost za razširjanje vede-
nja o kulturi naših prednikov in ne nazadnje priložnost 
za nova delovna mesta, za nočitveni turizem in za pro-
mocijo kulinarike na Krasu. 

Posebna priložnost za ohranitev in prezentacijo hišk 
se ponuja tudi s širjenjem obalnega turizma, od koder 
bi lahko del gostov usmerjali v znanstveno zasnovane, 
programirane in vodene obiske krajinskih in arhitektur-
nih biserov Krasa, kakršne danes iščejo avtentičnosti in 
tradicionalnih vrednot željni turisti.
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“cASITE” DI PASTORI NEI DINTORNI DI VOLČJI GRAD 
Sommario: Per la pastorizia sono caratteristici diversi tipi di ricoveri ovvero particolari edifici in cui il pastore 
poteva ripararsi dal sole cocente e dalla pioggia. L'architettura del Carso è composta da case, muri di confine, 
ghiacciaie e stagni-abbeveratoi ossia kali, ma anche dalle casite dei pastori, che conferiscono al paesaggio cultu-
rale autenticità e identità. 

Parole chiave: Volčji Grad, ricovero in pietra, casita, pietra, muro a secco

SHEPHERDS’ “HIŠKE” (STONE HUTS) IN THE AREA OF VOLČJI GRAD
Abstract: Important elements in the life of any shepherd are various shelters, i. e. special buildings, where he could 
seek refuge during rain or heat. Typical Karst architecture is composed of homesteads, dividing dry-stone walls on 
the fields, ice pits, ponds and shepherds’ stone huts, which give a cultural landscape its authenticity and identity. 

Key words: Volčji Grad, stone shelter – “hiška”, stone, dry-stone walls

Malo nad Kržado, osrednjim delom gručaste kraške vasi 
Volčji Grad, je ob glavni vaški ulici domačija Mržko-
vih s hišno številko 24.1 Po nekem izročilu so Mržkovi 
dobili ime tako: “Imeli so kamnolom, pa je stari stalno 
robantil po hiši na fante: Mrš h kavi (kamnolomu). Tako 
so dobili ime Mržkovi. Tam so vsi delali v kavi.” 2

Hiša v franciscejskem katastru iz leta 1821 še ni vrisana 
(glej str. 6 v tem zborniku), na mapi iz leta 1874 pa jo že 
najdemo vrisano na mestu današnje enonadstropne hiše 
na stavbni parceli številka 77. Letnica 1860, vklesana na 
imenitnem hišnem portalu, torej lahko pomeni tudi leto 
gradnje hiše. 

Lastniki
Prvi lastnik je bil vpisan v zemljiški knjigo dne 6. aprila 
1876.3 To je bil Jurca “Meržek” Anton pokojnega Jo-
žefa, Volčji Grad 53, na takratni hišni številki domači-
je Mržkovih. Dne 27. decembra 1885 je postal lastnik 
Peter “Meržek” Jurca, sin Antona, 11. avgusta 1923 pa 

1 Doslej so za to domačijo pisali ime Mrškova, Mržkova, Mržkova 
hiša, zaradi dokumentiranega hišnega imena Meržek pa bo najbolj 
ustrezen izraz hiša Mržkovih, domačija Mržkovih.
2 Tone Kosmina, Moji spomini, str. 6. 
3 Glavna zemljiška knjiga, Volčji Grad, 1-50, ki jo hranijo na 
sodišču v Sežani

Jurca Anton, sin Petra, še vedno na številki Volčji Grad 
53. Po drugi svetovni vojni je hiša leta 1949 dobila novo 
hišno številko 25, lastninska pravica pa je bila vknjiže-
na na dve dedični: ena polovica na Bogomilo Kosmina, 
vdovo Jurca, rojeno Kante, in druga polovica na Olgo 
Jurca pokojnega Antona, poštno uradnico v Št. Petru na 
Krasu. Dne 16. oktobra 1957 je postala lastnica celote 

PRI MRŽKOVIH NA VOLČJEM GRADU

eda belinGar

Povzetek: Ob glavni cesti skozi vas Volčji Grad stoji domačija Mržkovih. V njej so živeli Mržkovi, 
med njimi nekaj rodov kamnosekov, do srede 20. stoletja, ko so se izselili. Domačija je propadala do 
leta 2008, ko jo je kupila občina Komen in jo začela postopoma obnavljati za potrebe vaške skupnosti.

Ključne besede: Volčji Grad, domačija Mržkovih, stavbni razvoj, kamnoseštvo

Slika 1
Katastrska mapa iz leta 1874 z vrisano domačijo Mržkovih (vir 
Geodetska uprava Sežana). 
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Bogomila Kosmina, leta 1974 pa Olga Vrtovec, rojena 
Jurca. 

Mržkovi so v vasi veljali za napredne. Prvi gospodar 
Anton Jurca je bil kamnosek, klesar. On je izdelal pilj 
Matere božje na začetku vasi, na katerem je podpisan 
skupaj z Andrejem Tavčerjem. Ta pilj je bil eno izmed 
štirih takih nabožnih znamenj v vasi, pri katerih se je 
ustavljala procesija ob praznovanju farnega zavetnika 
sv. Ivana, prvo nedeljo po 24. juniju. 

Antonov sin Peter (r. 1857, u. 1927), se je poročil z Iva-
no Metlikovec (r. 1856, u. 1917), domačinko iz Britha. 
Nadaljeval je očetovo kamnoseško obrt in menda je 
imel tudi kamnolome. Poleg tega so imeli Mržkovi v 
hiši tudi večjo krušno peč. V njej so pekli kruh za pro-
dajo in Ivana ga je nosila prodajat v Trst, da je prišel 
kakšen denar k hiši. Zakonca sta imela enajst otrok, med 
njimi Antona (r. 1896, u. 1927), ki je nasledil domačijo. 
On se je poročil z Bogomilo Kante z Velikega Dola in je 
z njo imel hčerko in sina. Bil je mornar in kuhar na ladji 
pri tržaškem Lloydu. Že mlad je zbolel in pri enaintride-
setih letih umrl. 

Bogomila se je po Antonovi smrti vnovič poročila, in 
sicer s sosedom Jožetom Kosmino - Gorenjknim. Z njim 
je imela še tri otroke. Jože Kosmina, po domače Pepo, je 

kot mizar že pred prvo svetovno vojno delal v ladjedel-
nici v Tržiču (Monfalcone). Po vojni je, čeprav bolehen, 
spet dobil delo v njej, a so ga potem kot zavednega Slo-
venca odpustili. Za kratek čas se je zaposlil pri nekem 
privatniku v Trstu, a so mu tudi tam onemogočili delati. 

Zato je šel leta 1936 za devet mesecev v Abesinijo (Eti-
opija) in v tem času zaslužil za nakup njive v Poduncah. 
“Od zdaj naprej ne bomo več lačni polente”, je rekel 
otrokom, ko se je vrnil. Družina je namreč živela od 
kmetije. 

V štali so imeli eno kravo, eno telico, svinjo in ovco. 
“Tele je bilo za davke”, se je spominjala tistih časov 
Mara Gabrijelčič - Mržkova. “Otroci smo sedeli okrog 
štedilnika pri krušni peči, medtem ko sta tata in mama 
sedela pri mizi z mešetarjem in kupcem. Tata je prodajal 
kravo za 900 lir. Mešetar pa – kot brat bratu – ponujal 
600! Končalo se je pri 700 lirah! Tata je šel v kantino, 
prinesel lonček vina, natočil kozarce, segli so si v roke 
in nazdravili in krava je šla. Nihče ni šel iz hiše! Ostali 
smo kot vkopani s solzami v očeh! Drugi dan sva s Ci-
rilom gnala past eno kravo manj!” Pepo pa je še vedno 
kaj postoril v mizarski delavnici, ki jo je imel v prizidku 
zraven hiše, “na črno” sicer, saj mu obrtne dovolilnice 
niso hoteli izdati.

Slika 2
Volčji Grad 24 - hiša Mržkovih, detajl portala.

Slika 3
Pilj, ki ga je sklesal Anton Jurca, na stari fotografiji z dekletom Marjanco 
Štolfa okrog leta 1940 (hrani Viljem Štolfa - Drejetov, Volčji Grad 27).

Na domačiji sta Mila in Pepo živela nekaj let po drugi 
svetovni vojni, ko sta zemljišče odstopila za pokojnino 
zadrugi in šla leta 1955 živet k hčerki v Umag. Tam sta 
tudi pokopana. Potem je bila domačija v osemdesetih 
letih 20. stoletja prodana nekim Goričanom,4 od njih pa 
jo je leta 2008 v že precej slabem stanju kupila občina 
Komen za potrebe vaške skupnosti, ki postopoma v njej 
ureja vaški dom. 

Hiša
Stanovanjska hiša je že od nastanka enonadstropna in 
krita z dvokapno korčno streho, ki se je na dvoriščni 
strani z daljšim napuščem razpotegnila še čez lesen 
gank na gredah v podstrešnem delu. Ta je morebiti vča-
sih služil za sušenje koruze in drugih pridelkov, kar po-
mnijo domači, pa je bil vedno prazen. 

Pročelje hiše gleda na dvorišče z okni v štirih oseh. Vsa 
imajo kamnit okvir. Vhod v hišo krasi portal, datiran z 
letnico 1860, ki je vrhunsko kamnoseško delo. Domači 
so slišali govoriti starše, da ga je naredil Anton Jurca za 
mojstrski izpit.5 Tudi vrata so bila kvaliteten obrtniški 

4 To sta bila zakonca Trontelj, živeča v Novi Gorici. Glavna 
zemljiška knjiga, Volčji Grad, 301-442.
5 Tako je pričevanje Antona Kosmine; nekateri vaščani pa 
domnevajo, da je bil portal prinesen od drugod.

izdelek. Pred vhodom in celim pročeljem je tlak iz pra-
vilno oblikovanih škrl.

V notranjosti ima hiša značilno kraško tlorisno razpo-
reditev: pritličje je s tankimi predelnimi stenami raz-
deljeno na tri prostore. Skozi imenitni portal stopimo 
v majhno vežo, iz nje pa v kuhinjo ali hišo na levi in v 
kambro na desni strani. 

Tako veža kot kuhinja sta bili tlakovani s škrlami, v 
kambri pa je bil lesen pod. Pod kambro so imeli deloma 
vkopano v živo skalo, deloma pozidano kantino, ki je 
služila kot shramba “za kakšen liter vina in krompir”. 

V kuhinji je bilo nekdaj ob steno, ki gleda na ulico, pri-
slonjeno ognjišče, ki ga domači ne pomnijo (po pripove-
dovanju sta na Volčjem Gradu po prvi vojni ostali le dve 
ognjišči, pri Kenkovih in Trajbarjevih), zraven njega pa 
je bila v steni krušna peč. Ognjišče je nadomestil zidan 

Slika 4
Fotografija Antona Jurce (1896–1927) na nagrobniku na 
pokopališču na Volčjem Gradu (foto E. Belingar, 2012).

Slika 1
Mržkovi leta 1941. Zadaj stojita Milan in Olga Jurca, otroka iz 
prvega zakona, v prvi vrsti pa so Mara, mama Bogomila, Tonček, 
tata Jože in Marin brat dvojček, Ciril Kosmina (foto družinski arhiv 
Mare Gabrijelčič, r. Kosmina). 
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štedilnik. Pod oknom, ki je gledalo na dvorišče, je bilo 
kamnito korito, v katerem so otroci za božič delali jasli-
ce, “saj drevca ni bilo”.6 

Iz veže se je šlo po kamnitih stopnicah, štejngah, na ho-
dnik v nadstropju, od tam pa v dve kambri. 

Stropi so bili leseni, z vidnimi gredami, ki so bile v 
kuhinji črne od dima. Širše deske, položene in pribite 
nanje, so bile obenem pod v gornjih kambrah. Na stro-
pne grede v gornjih kambrah so s spodnje strani pribili 
nasekane deščice in jih ometali. Predelne stene so bile 
tanke, spletene iz leskovih šib in ometane. Električne 
napeljave ni bilo, niti karbidovk, le petrolejke in sončna 
svetloba. 

Delavnica
V naslednjih letih je bil hiši na koncu prizidan pritli-
čen objekt, pokrit z enokapno streho, v katerem je imel 
zadnji gospodar Jože Kosmina mizarsko delavnico. Še 
prej pa je bila tam kamnoseška delavnica Petra Jurce in 
po prvi vojni nekaj časa celo šola.7 V tisti prostor se je 
stopalo skozi polna dvokrilna vrata na dvoriščni strani, 
osvetljevalo pa ga je eno okno na isti strani. 

V delavnici je pozimi prala gospodinja Mila. Po vodo je 
hodila s škafom v komunsko štirno. Belo perilo je zlo-
žila v nižjo okroglo leseno posodo, usrnco, dodala lug 
in perlin, da je postalo perilo bolj belo, vse prekrila z 
redko tkanim čistim platnom in čez prelila krop. Tako 
je pustila namakati čez noč. Drugi dan je perilo oprala 
in splaknila. 

Štala
Na južni strani je imela domačija v nizu sosednjih do-
mačij, ki gledajo na drugo stran, štalo. To je nadstropno 
enoprostorno poslopje, krito z dvokapno korčno streho. 
V štalo se je stopalo skozi večja lesena vrata, uokvirje-
na z zanimivim velikim kamnitim portalom, kәluno. V 
nadštali so shranjevali seno s svojih travnikov. 

Letnica 1815 na tem portalu priča, da je poslopje na tem 
mestu že stalo, a je bilo kasneje predelano. Prezidavo je 

6 Mara Gabrijelčič, Solkan.
7 Tone Kosmina, Moji spomini, dodatek, str. 21. 

opravil zidar Tavčar iz Komna. 
štala, v kateri je bil po obnovi na tleh betonski tlak, prav 
tako so bile iz betona jasli in betonska plošča nad pritli-
čjem, je bila za tiste čase imenitna in marsikateri vaščan 
si jo je prišel ogledat.8 

V trikotnem prostoru pred hišo med sosednjimi poslopji 
na eni strani in cesto na drugi strani je imela gospodinja 
vrt za svojo rabo. Sredi njega je kraljeval pušpan, okrog 
pa zelenjava in zelišča. Pred cesto je bil zaščiten z viso-
kim kamnitim zidom. Ko so po drugi vojni širili cesto, 
so ga skoraj v celoti podrli in večji del nadomestili z 
nizkim zidom z žičnato ograjo. 

Vodnjak
Lastnega vodnjaka domačija ni imela. Imele so jih le 
bogatejše kmetije. Zato so Mržkovi hodili kalat vodo iz 
bližnjega občinskega vodnjaka na Kržadi. 

Vas je imela dva komunska vodnjaka, štirno na Kržadi 
in tisto pri kalu, ki ju je komun zgradil s strokovno in 
finančno pomočjo avstro-ogrske vlade. Za to sta poskr-
bela cesarsko-kraljevo namestništvo v Trstu in okrajno 
glavarstvo v Sežani. Občina je bila lahko deležna tudi 
deželne podpore preko deželnega odbora. 

Vas je postavila in plačala čuvaja, vardjana, da je skr-
bel za vaško lastnino, in ob pomanjkanju vode je bil za-
dolžen tudi za pravično razdeljevanje vode iz občinskih 
vodnjakov. Živina se je napajala v velikem kalu sredi 
vasi, za pranje pa so uporabljali vodo iz lokve. Nedaleč 
od vasi proti Gabrovici je bila v dolinici čista voda, ki 
so ji rekli Pәč, in vsi iz tistega konca so tam prali do leta 
1928, ko je ta voda presahnila.9

Domačija Mržkovih ima vse značilnosti kraških doma-
čij in je lep primer iz sredine 19. stoletja. Z novo na-
membnostjo se bo domačija ne le obnovila, temveč bo 
tudi ohranila s svojimi bogatimi kamnoseškimi detalji 
tudi nekaj duha nekoč zelo značilne vaške obrtne dejav-
nosti, kamnoseštva. 

8 Mara Gabrijelčič, Solkan.
9 Tone Kosmina, Moji spomini, dodatek, str. 1.

Slika 6
Domačija Mržkovih, posneta leta 2009 (foto A. Nardin).

DAI “MRŽKOVI” A VOLČJI GRAD 

Sommario: Sulla strada principale che attraversa il paese di Volčji Grad è situata la casa dei “Mržkovi”, in cui 
un tempo viveva l’omonima famiglia e fra loro alcune generazioni di scalpellini, fino a quando si sono trasferiti 
attorno alla metà del Novecento. Il casolare era in rovina fino al 2008, quando è stato acquistato dal Comune di 
Komen (Comeno) per essere via via rinnovato e riqualificato come edificio della comunità del paese. 

Parole chiave: Volčji Grad, casolare dei “Mržkovi”, sviluppo edilizio, lavorazione della pietra

“PRI MRŽKOVIH” IN VOLČJI GRAD 

Abstract: The Mržkovi homestead is situated by the main road in the village Volčji Grad. It was the home of many 
generations, many of whom were stonecutters. They lived there until the middle of 20th century when the last 
members of the family moved away. The homestead was left to oblivion until 2008 when was bought by the Komen 
municipality, who started gradually renovating it and turning it into a community building. 

Key words: Volčji Grad, the Mržkovi family homestead, building history, stonecutting

Viri:
Tone Kosmina, Moji spomini (od tu in tam), tipkopis, 
brez navedbe kraja in leta (hrani ZVKDS OE Nova 
Gorica).

Informatorji: 
Celesta Kosmina, Gorenjkni, r. 1937, Volčji Grad 2
Marija Štolfa, r. Kosmina 1932, Volčji Grad 6
Mara Gabrijelčič, r. Kosmina, Mržkovi, r. 1932, Med 
Ogradami 40, Solkan 
Anton Kosmina, Mržkovi, r. 1933, Umag
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Volčji Grad, fotografija iz leta 1917 (Arhiv Goriškega muzeja, Kromberk).

VOLČJI GRAD
DOMAČIJA MRŽKOVIH NEKDAJ IN JUTRI

MitjA Guštin, HelenA kAlčić

Povzetek: Svojo stanovanjsko enoto je Kraševec prilagodil naravnim danostim in gospodarskim potrebam. Vpogled 
v postopen razvoj stavbnega kompleksa domačije Mržkovih nam omogoča seznanitev z načinom življenja in dela 
na domačiji. Namen njene prenove je z minimalnimi posegi kakovostno ohraniti prvotno podobo kraške arhitekture 
in s pravilnim ravnovesjem zagotoviti nadaljnjo uporabo.

Ključne besede: Volčji Grad, arhitektura vasi, kraška hiša, prenova

Stoletje in pol je razdrobljeno obravnavanje objektov 
dediščine z vidikov posameznih specializiranih strok 
povzročalo njihovo ozko in nepovezano gledanje na 
spomenike v prostoru. Na področju urejanja okolja 
in prostora ter varovanja dediščine so bili spomeniki 
obravnavani le kot posamezni objekti različnih kate-
gorij. S praviloma ozko strokovno pristojnostjo je tudi 
konservatorska stroka potrebovala tako dolgo razvojno 
obdobje, da je v teoriji in praksi začela zavestno obrav-
navati spomeniške enote kot sestavni del kompleksnega 
širšega življenjskega okolja.

V devetdesetih letih 20. stoletja se je pod vplivom inter-
disciplinarnosti in ozaveščenosti za prostor izoblikovala 
vrsta pojmov, kot so prostorska dediščina, kulturna ali 
arhitekturna krajina in identiteta prostora, ki so, tudi s 
pomočjo Granadske konvencije (1985) s priporočili o 
zaščiti in prenovi ruralne dediščine, dobili domicil v ra-
zumevanju stavbne dediščine na Slovenskem, še pose-
bej na Krasu. 

Takšen celovit pristop je bil uveljavljen v več naseljih 
na Slovenskem, tudi v vasi Volčji Grad. Za kraško po-
krajino značilno gručasto naselje z domačijami, rašče-
nimi okrog zaprtih ali odprtih dvorišč, z vzdolžnimi 
pritličnimi ali nadstropnimi stavbami, sestavljenimi iz 
več enot, s položnimi dvokapnimi, strehami, kritimi s 

korci, s posebej oblikovanimi dimniki in z izrazitimi ka-
mnitimi arhitekturnimi členi, je dober primer za takšno 
obravnavo (Fister 1993). 

Mestno oblikovanje in razvoj vaškega naselja, zna-
čilna za kraje Komenskega Krasa, sta dobro razvidna 
prav na Volčjem Gradu, kateremu sta France in Katja 
Rihtar posvetila monografsko delo Koherence v prosto-
ru na primeru vasi Volčji Grad pri Komnu (1996). Pri 

Slika 1
Volčji Grad – fotografija z označeno hišo Mržkovih 
(po Renčelj, Lah 1999, 73 spodaj).
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obravnavanju in razčlenjevanju življenjskega prostora 
in arhitekture vasi skozi čas (sl. 2) sta sledila načelu 
avtentičnosti in identitete grajenega prostora kot celo-
te. Temu sta dodala oblikovanje smernic za urejanje, ki 
so posledica zakonitosti razvoja celotnega okolja in se 
posebej nanašajo na širši naselbinski prostor in lokacijo 
hiše (Rihtar, Rihtar 1996, 22).

Volčji Grad kot tipično naselje ima posebno, zanimivo 
urbanistično zgradbo, ki je zrasla ob tisočletni tradiciji 
kultiviranja živinorejsko-poljedelskega območja okrog 
prazgodovinskega gradišča Debele griže, značilnega 
kraškega kaštelirja (glej Preložnik 2012, 27-38). S pri-
hodom rimske uprave se je življenje premaknilo izven 
gradišča, z naselitvijo slovanskega življa pa se je težišče 
naselitve premaknilo proti jugu. Nekdanje gradišče so 
poimenovali Oklade; danes to območje obsega notranji 
prostor okopov in širše rodovitno območje okrog gra-
dišča. 

Vas se deli na dva povsem ločena dela (slika na str. 6, 80; 
sl. 2): naselbinsko jedro vasi okrog Kržade in od njega 
nekoliko oddaljen Brith s cerkvijo sv. Janeza Krstnika 
in nekaj hišami; na Brith se navezuje tudi mlajše poko-
pališče, po domače žegen. Ta ločenost, ki ni običajna pri 
vaseh srednjeveškega nastanka, izraža oblikovanje sku-
pnosti na podlagi medsebojnih socialnih odnosov oz. 
hierarhičnega razmerja med njimi kakor tudi razmerja 
pri gospodarski izrabi zemljišča. 

Nastanek Volčjega Grada sega najmanj do zapisa iz leta 
1337 (uxor Andree de Volcigrad). Za njegovo današnjo 
tlorisno podobo se imamo zahvaliti predvsem 17. in 18. 
stoletju; to je razvidno iz katastrske mape iz leta 1821 z 
dobro razvidno tlorisno sliko naselja (glej v tem zborni-
ku) in najstarejšega zračnega posnetka vasi iz leta 1917 
(str. 80). Zunanja podoba domačij z imenitnimi kamno-
seškimi arhitekturnimi členi je nastala, kot lahko razbe-
remo iz letnic na portonih, predvsem v času med letoma 
1815 do 1862, ko so bili številni Volčjegrajci zaposleni 
v domačih kamnoseških delavnicah in v nabrežinskih 
kamnolomih (glej tudi Rihtar, Rihtar 1996, 41). 

Da bi razumeli urbani razvoj vasi, je treba poudariti, da 
je bil vezan na naravne danosti, kotanje, vrtače in rav-
ninske predele s polji. Z njimi so tesno povezane ograde 
iz suhih zidov, brez katerih na Krasu ni bilo moč gospo-

Slika 2

Volčji Grad, študija razvoja vasi (po Rihtar, Rihtar 1996, sl. 65).

dariti s prostorom, obzidane poti za živino tja do razve-
jene mreže vaških ulic in poti do posameznih kmetij. Na 
ulico obrnjene slepe fasade stanovanjskih in gospodar-
skih objektov ter visoka obzidja borjačev gledajo pravi-
loma na sever, pročelja hiš in vhodi dvorišč s portonom 
ali z uvozno lopo pa proti jugozahodu.

V zvezi z živinorejskim gospodarstvom so bili na obro-
bju vasi locirani skupni kali - napajališča za živino (Kal, 
Lokev, Močilo), ki so bili pomembni za oblikovanje 
vaške skupnosti. Podobno vlogo sta imeli tudi kasnejši 
komunski štirni - kapnici.

Iz primerjalne študije pozidanosti vasi (sl. 2) je razvi-
dno, da se število domačij v vasi v zadnjih dveh sto-
letjih skoraj ni spremenilo, malo je bilo povsem novih 
objektov, pač pa se je precej zgostila pozidava domačij 
z dodanimi objekti in prezidavami.

Tak nov objekt je vsekakor hiša oziroma domačija Mrž-
kovih, s katero se je porušilo prostorsko ravnovesje v 
tem delu vasi. To je dober primer kraške domačije z bor-
jačem, zaščitenim pred burjo, z napuščem (lindo), ki v 
poletni vročini daje senco tako hiši kot hlevu; v tej vlo-
gi se ji pridružujejo latniki ali orehova drevesa. Tukaj 
sta bila z roko v roki doma kmetijstvo in kamnoseštvo 
(Kmet je tavžentkinsler, da lahku preživi; Rihtar, Rihtar 
1996, 39).

Domačija Mržkovih nekdaj

Domačija Mržkovih, Volčji Grad 24, je leta 2008 prešla 
v last občine Komen, ki je za potrebe krajanov Volčje-
ga Grada in za osrednji vaški prostor namenila celoten 
sklop objektov z dvoriščem vred. Tukaj so našli krajani 
možnost za skupna srečanja, kulturne prireditve in delo-
vanje različnih društev. Leta 2009 prenovljeno gospo-
darsko poslopje, ki je postalo vaški dom, je postalo srce 
druženja na vasi. Tej obnovi sta se kmalu pridružila ure-
ditev stare garaže in na novo zgrajen nekdanji prizidek 
hiše. 

Domačija Mržkovih (o lastnikih glej prispevek Ede Be-
lingar 2012, 75-79) se nahaja na sredi severnega roba 
strnjenega dela vaškega jedra s trgom, ki se imenuje 

Slika 3
Volčji Grad, kataster iz leta 1821 in novi vnosi do let 1874 in 1885 
(vir Geodetska uprava Sežana). 
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Kržada. Ozka stavbna parcela, na kateri se hiša s seve-
rozahodno fasado meji na razpotje treh vaških poti, je 
le dobrih sto metrov odmaknjena od središča javnega 
življenja na Kržadi (sl. 1). Ločnica med javnim vaškim 
prostorom in zasebnostjo domačije je, potem ko je bil 
zaradi širitve ceste skozi vas odstranjen stari zid za njo, 
na novo zgrajen, le nekaj metrov dolg mejni zid iz ka-
mna. Klasičnega kraškega obzidanega borjača s kolono, 
portonom, domačija nima. Ima le novejši nizek betonski 
zid z mrežno ograjo, v katerem je nasproti hiše le porton 
iz dveh krepkih kamnitih slopov z dvokrilnimi kovin-
skimi vrati.

Na mapi franciscejskega katastra iz leta 1821 (glej str. 6 
v tem zborniku) sta parcela številka 26, na kateri je bila 
kasneje sezidana Mržkova hiša, in južno od nje parcela 
27 še označeni kot zelena, povsem nepozidana površi-
na sredi vasi, omejeni z vaškimi ulicami. Ob vzhodnem 
robu parcele številka 26 pelje pot, ki jo ločuje od dvorišč 
sklopa stavbnih parcel 77, 78, 81 in 82. Ta pot se kon-
ča ob stavbi na parceli 76, najbolj zahodnem objektu v 
nizu stavb 74–76; slednja med njimi je edina, ki meji s 
parcelo 26 (sl. 3: 1). Objekt na parceli 76 lahko poisto-
vetimo z nekdanjo štalo Mržkove domačije, današnjim 
vaškim domom, ki ima na portonu letnico 1815 (sl. 7:4, 
5). Najbrž smemo v tej stavbi s starim portalom videti 
zametek Mržkove domačije, torej hišo, v kateri je živel 
Jožef Jurca z družino. Verjetno gre, po zemljiškoknji-
žnem izpisu sodeč, za hišo, ki jo je leta 1839 izročil sinu 
Antonu. Potem je leta 1859 Anton kupil od Franca Re-
bule iz Komna še sosednjo parcelo 26. Ker je Anton leta 
1855 živel še na številki 58, Jožef pa umrl leta 1857 na 
št. 53, je možno, da je bila nova hiša zgrajena med tema 
letoma. 

Na naslednjih katastrskih načrtih vidimo bistveno dru-
gačno stanje, do katerega je prišlo med letoma 1821 in 
1870. Zakon o reambulaciji zemljiškega katastra z dne 
24. 5. 1869 je zahteval novo izmero zemljišč po novih 
geodetskih načelih. Zato so na geodetskih in davčnih 
uradih vzporedno izpopolnjevali osnovni kataster iz leta 
1821. Datacija stavb na osnovi teh dopolnjenih kata-
strov je lahko le okvirna. Zaradi rušenja ali združevanja 
starih stavb in gradnje novih stavb v predelu vzhodno od 
Mržkove hiše je prišlo do preštevilčenja nekaterih par-
cel. Parcela 26 je bila razdeljena na pol, v severovzho-

dnem delu, ki je dobil številko 77, je do leta 1860 zrasla 
Mržkova hiša, kakor priča letnica na njenem portalu. 
Pomembno je, da je na isto dvorišče in številko naveza-
na tudi nekdanja stavba 76, ki ima ob tem posegu prav 
tako številko 77. 

Nova Mržkova hiša je bila, kot rečeno, sezidana na se-
verni strani nekdanje vrtne parcele številka 26, ki je bila 
takrat očitno razdeljena. Zanimivo je, da je bila nova 
hiša umeščena samostojno na skrajni severni vogal par-
cele, in ne v nizu z že obstoječo stavbo. To je lahko po-
sledica oblike razpoložljive parcele in z njo povezane 
primernejše lege, morda pa tudi ambiciozne postavitve 
na vidno mesto v križišču štirih vaških poti.

Najkasneje na prehodu v 20. stoletje je bil zgrajen pri-
zidek z enokapno streho, naslonjen na jugovzhodno fa-
sado hiše. V njem je bila najprej kamnoseška delavnica, 
kasneje pa mizarska delavnica Jožeta Kosmine. 

Na fotografiji iz leta 1917 je na dvorišču videti manj-
ši objekt, ki je bil bodisi pomožen gospodarski objekt, 
morda svinjak, ali pa kakšna vojaška baraka oz. šotor iz 
vojnega časa. 

Po letu 1950 so bili odstranjeni stari objekti na parceli 
77 in še pred letom 1993 je bila na tem mestu zgrajena 
garaža, ki stoji še danes (sl. 2: 3).

Mržkova domačija danes

Tudi danes ima Mržkova domačija dva dvoriščna vho-
da: eden je nasproti pročelja in služi za dostop do hiše 
(sl.7; 1, 2), drugi je za zadnjo fasado na severni strani; 
nekoč je služil za dovoz z vozovi ali mehanizacijo, da-
nes za dostavo z avtomobili. 

Hiša kot stanovanjski objekt na zadnji stopnji razvoja 
tradicionalne kraške hiše z notranjim ognjiščem in sto-
pniščem leži na najustreznejšem in najbolj osončenem 
delu parcele, ki se na severozahodni strani nekoliko dvi-
ga proti cesti. Zato je v tem delu hiša deloma vkopana in 
je danes okno v njeni zahodni fasadi praktično v ravnini 
asfaltnega cestišča.

Slika 4 
Volčji Grad - Mržkova hiša, obstoječe pročelje (načrt H. Kalčić, marec 2012 ).

Hiše se drži v nizu ponovno zgrajen prizidek, ki ni več 
delavnica, temveč so v njem pomožni prostori, kuhinja 
in sanitarije, potrebni za prireditve krajevne skupnosti 
(sl. 7: 2– 4).

Travnato dvorišče pred hišo pokriva latnik na kovinski 
konstrukciji, ki pa je ne le funkcionalen, temveč tudi 
estetski dodatek nad njenim portalom (sl. 7: 4, 5).

Prečno na hišo s prizidkom stoji nekoliko oddaljen nek-
danji gospodarski objekt, ki je z zatrepnima fasadama 
povezan s sosednjima stavbama v nizu, ki ščiti to stran 
borjača pred burjo. 

Razmeroma dobro ohranjena hiša s tlorisom, velikim 
11,5 x 5,6 metra, ima tri etaže: pritličje, nadstropje in 
podstrešje; polovica hiše je tudi podkletena (sl. 4–6). Za 
njen tloris je značilno, da njena krajša stena, ki gleda 

na vaško ulico, poteka v topem oziroma ostrem kotu na 
prednjo in zadnjo fasado. Skoraj vse fasadne odprtine 
se odpirajo na najugodnejšo, sončno stran, v stranskih 
fasadah sta le po dve manjši podstrešni okni; izposta-
vljena severovzhodna fasada je popolnoma brez oken. 

Pročelje se nagiba k urejenosti, enakomernosti: odprtine 
v njem, ki so druga nad drugo, tvorijo štiri navpične osi 
in se bližajo enakomernemu ritmu. 

Posebnost pročelja je portal, ki je izjemen spomenik 
kamnoseške dediščine in sodi med najlepše portale na 
Krasu. Na njem sta vklesani letnica 1860 in črki A. J., 
inicialki imena takratnega hišnega gospodarja, kamno-
seškega mojstra Antona Jurce. Gornji del portala je bo-
gato okrašen s kamnitima volutama, ki podpirata nje-
govo preklado, hkrati pa nekoliko zastirata nadsvetlobo 
enostavnih dvokrilnih kasetiranih vrat. 
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Slika 5
Volčji Grad - Mržkova hiša, tlorisi (načrt H. Kalčić 2012).

Slika 6
Volčji Grad - Mržkova hiša, prerez-pogled (načrt H. Kalčić 2012).

Okenske odprtine v pritličju in v nadstropju so enake 
oblike, t. j. oblika pokončnega pravokotnika, ki je bila 
običajna za kraške hiše (Torbica 2012, 48), in enake ve-
likosti. Pri podstrešnih oknih je drugače: okno v proče-
lju je večje, v stranskih fasadah pa sta po dve manjši. 
Vse okenske odprtine so uokvirjene s kamnitimi jerta-
mi, ki izstopajo 1–1,5 cm iz ravnine fasade. Okna so 
dvokrilna, v pritličju z železnimi rešetkami, gartrami, 
v nadstropju z oknicami s pregibnimi letvami; na pod-
strešju so samo okenske odprtine. Stavbno pohištvo je 
leseno in pobarvano v zelenem odtenku.

V višini podstrešne etaže je bil nekoč na pročelju gajnk 
z dostopom s podstrešja, pokrival pa ga je dolg napušč. 
O njem še pričajo čela štirih odžaganih gred v zidu. Ker 
je najbrž služil le za sušenje pridelkov, je bil izveden v 
preprosti obliki, z enostavno leseno ograjo.

Pročelje hiše je gladko ometano in rdeče prepleskano; 
stranske fasade so bile ometane, ne pa tudi prepleska-
ne. Podstavek ali talni zidec pročelja v istem barvnem 
odtenku, ki je visok 62 cm in izdelan iz bolj grobega 
ometa, ima obenem estetsko in zaščitno vlogo. 

Slika 7
Volčji Grad - Mržkova hiša, pogledi na objekte domačije pred obnovo in po njej (1-5) ter detajl izrivanja zidu v predelu stopnišča (6) in 
detajl kamnitih nastavkov v vogalu za gradnjo prizidka (7, foto B. Štolfa in M. Guštin).
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Vogali hiše so okrepljeni z večjimi vogelniki, ki gleda-
jo iz ometa samo na stranskih fasadah. Na jugovzho-
dni strani nekateri izmed njih močno izstopajo – tako 
so bili vgrajeni, ker so imeli nekdanji lastniki v mislih 
potencialno dozidavo hiše v tisti smeri (sl. 7: 7). Tudi 
ta hiša priča, da je zasnova kraške domačije sestavljiva 
in prilagodljiva stavbna kompozicija, ki ob razvojnih 
spremembah omogoča nove rešitve in zadosti novim 
potrebam (Renčelj, Lah 2004, 91). K južni fasadi je bila 
dejansko prizidana pritlična delavnica (sl. 7: 2–4), iz 
južnega vogala napuščeni kamni v višini nadstropja pa 
kažejo, da so bili že med gradnjo hiše pripravljeni na-
stavki za višji prizidek. 

Izstopajoči kamni v vzhodnem vogalu pa nakazujejo (sl. 
7: 7), da so jih napustili za dogradnjo klonice ali uvozne 
lope, gospodarskega objekta s prehodom z ulice na bor-
jač. Pri kraški podeželski arhitekturi sta kolona in klo-
nica mnogokrat združeni v enovito funkcionalno celoto, 
ki se odpira in prehaja na borjač (Renčelj, Lah 2004, 
159). Prav zaradi teh kamnov in manjkajoče kolone lah-
ko sklepamo, da je bila klonica predvidena na tej strani. 

Stene hiše so kamnite, debele 55 cm. Med stanovanj-
skim objektom in prizidkom je dvojni zid s skupno de-
belino 110 cm. Predelne stene v notranjosti so iz preple-
ta šibja in ometa, debele 10 cm. Po sredi severozahodne 
stene je vzidan dimnik, ki se na podstrešju zalomi pod 
kotom (sl. 6). Na novo sezidan dimnik nad streho, ki je 
izveden v kombinaciji ometa in opek, nima pa neposre-
dnega tradicionalnega vzora.

Streha je dvokapnica. Njeno sleme je vzporedno z dalj-
šo stranico hiše, zaradi napušča nad gajnkom je nesi-
metrična. Ostrešje in korčna kritina sta povsem nova, 
narejena leta 2009. 

Notranjost hiše

Prostori v hiši so ohranjeni v prvotni razdelitvi od ure-
ditve hiše leta 1860 dalje. Od takrat pa so jih postopoma 
deloma preurejali. V kuhinji je bilo odstranjeno odprto 
ognjišče, napeljana sta bila podometna električna vo-
dovodna napeljava z umivalnikom. V preostalem delu 
hiše, razen v spalnicah, je bil narejen razvod elektrike, 
najprej v nadometni izvedbi iz dveh prepletenih žic, ka-

sneje v podometni. Razen kuhinje, so vsi prostori ostali 
nespremenjeni. 

Pritličje obsega manjšo vežo v sredini, iz katere vodi 
polžasto kamnito stopnišče v prvo nadstropje. Na levo 
se gre v kuhinjo skozi vrata z lesenim podbojem. Na de-
sno pridemo iz veže v kambro, ki ima vrata vpeta v lepo 
profiliran kamnit okvir. Prostori v pritličju so vsi enako 
visoki – njihova svetla višina je 2,50 metra. Pobeljene 
stene imajo dekorativno poslikavo z valjčkom.

Od opreme je ohranjena večina stavbnega pohištva, vra-
ta v kuhinjo in kambro pa so bila narejena na novo. Od 
notranje premične opreme pa je bila, razen štedilnika 
Gorenje v kuhinji, ohranjena le še postelja s klasicistič-
nim vzorcem v sobi na severni strani v nadstropju. 

Središče družinskega življenja je bila kuhinja, najpo-
membnejši in edini ogrevan prostor v hiši. Svetloba je 
prihajala vanjo skozi okno v pročelju in skozi okno za 
ognjiščem v severozahodni steni. To ognjišče in veli-
ka krušna peč sta bila pred desetletji odstranjena in niša 
ognjišča je bila deloma zazidana. Pri odstranjevanje 
stropnega opaža med obnovo so se pokazale podnice pr-
vega nadstropja, ki so močno sajaste, tako v kuhinji kot 
v veži, kar priča o značilni črni kuhinji 19. stoletja. Pri 
čiščenju stenskih ometov, onesnaženih od dimniškega 
katrana zaradi zamakanja, se je pokazala prvotna podo-
ba kuhinje z značilno oblikovano nišo odprtega ognji-
šča, ki vodi v dimnično odprtino v stropu (primerjaj Gu-
štin Grilanc 2002, 127; Renčelj, Lah 2008, 181, 191). 
Pri tem je prišel na dan še iz opeke zidan in s kamnitimi 
ploščami podložen del večje krušne peči v kotu zraven 
niše ognjišča (sl. 8; 3, 4; primerjaj Harej et al. 1984,146, 
148, 150, 152 ). Taka krušna peč je pomenila napredek 
v bivalni kulturi in v tehnološkem smislu, v začetku 20. 
stoletja pa ju je nadomestil novodobni štedilnik (Ren-
čelj, Lah 2004, 184-187).

V okenski niši je bilo umeščeno najprej kamnito, kasne-
je manjše keramično pomivalno korito s pipo za tekočo 
vodo. Za tlak v kuhinji, kakor tudi v veži, so bile svetlo 
zelene keramične ploščice iz druge polovice 20. stoletja.

V zadnjem kotu kuhinje je vhod v klet po kamnitih sto-
pnicah, ki se spuščajo vanjo pod kamnitim stopniščem, 
ki vodi iz veže v nadstropje (sl. 8: 5). Klet je pod po-
lovico površine hiše, pod kambro, in je skoraj v celoti 

Slika 8
Volčji Grad - Mržkova hiša med obnovo 2012. Pogled na značilne škarje na podstrešju (1), pogled iz veže na stopnišče (2), kuhinja med 
obnovo (3, 4) in pogled na stopnice in notranjost kleti (5-7, foto B. Štolfa, M. Guštin).
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vkopana. Njena svetla višina je dobra 2 metra. Ob njeni 
vzhodni steni so bili deli lesenega odra za spravo sodov, 
bučev, z vinom in za druge pridelke (sl. 8: 6, 7). Svetlo-
bo dovaja kleti kamnita lina v pročelni steni. 

Na desni strani je v pritličju kambra, ki je bila name-
njena za sprejem gostov ob večjih družinskih praznikih, 
ponekod pa je služila kot spalnica za stare starše. Pod v 
kambri, je narejen iz širokih lesenih desk in leži na gre-
dah nad kletjo. V južni steni je prehod v novi prizidek.

Polžaste kamnite stopnice, ki vodijo iz veže do spalnega 
dela v nadstropju, so lepo kamnoseško delo (sl. 8: 2). 
Tako stopnišče znotraj hiše – v nasprotju z nekdaj obi-
čajnimi zunanjimi stopnišči – pripada posebnemu tipu 
bogatejše arhitekture in je znamenje višjega bivalnega 
standarda (Benedejčič et al. 2012). 

V nadstropju je nad vežo predprostor – predsoba, osve-
tljena z enim oknom, iz katere se je šlo v spalnici. V 
vseh treh prostorih so podi iz širokih desk, položenih in 
pribitih na grede. Stropniki so s spodnje strani obiti z de-
skami in trstičjem za boljši oprijem ometa. Na stenah je 
dekorativna poslikava. V spalnem delu je povsod enaka 
svetla višina 2,40 metra.

Iz predsobe v nadstropju vodijo ozke strme lesene sto-
pnice brez ograje na podstrešje; loputa ni ohranjena. 
Podstrešje, ki je služilo za shrambo pridelkov, je viso-
ko od 1,40 do 2,50 metra in je ometano in pobeljeno. 
Tudi tam je pod iz širokih desk. Na podstrešju sta po 
dve manjši okenski odprtini v stranskih stenah (v se-
verni steni zazidani z opeko) in ena večja v pročelju za 
prehod na gajnk (primerjaj Harej et al. 1984, 80, sl. 32, 
37, 40, 46). 

Ostrešje dvokapne strehe s škarniki (špirovci), planeta-
mi na letvah in korčno kritino je novo, kot rečeno, na-
rejeno leta 2009. Njegovo dolgo sleme pa je podprto z 
dvojimi originalnimi lesenimi škarjami (sl. 8: 1).

Mržkova hiša jutri

Volčji grad ima razmeroma bogato kulturno in naravno 
dediščino, ki je po zaslugi dosedanjega dela krajanov in 
društva že v tem trenutku nadpovprečno dobro urejena 

in predstavljena z ogledno potjo. Projekt Predstavitev 
vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela 
griža je spodbudil razmišljanje kako izrabiti Mržkovo 
domačijo in predvsem hišo na njej, da bi postala konsi-
stentni del tega novega vaškega središča, v katerem va-
ški dom že ima pomembno vlogo v delovanju skupnosti. 

Objekt s toliko spomeniških lastnosti, od portala (sl. 4) 
do ohranjenih značilnosti notranjih prostorov, je prav 
klical po tem, da se oživi. Krajani so iskali vsebine, ki 
bi omogočale, da bi zaživel in postal referenčna točka 
za vse, kar kraj premore. Porajale so se zamisli o stal-
ni razstavi arheološke preteklosti, o etnografski zbirki, 
o majhnem lokalu in delavnici ter prodajalni značilnih 
proizvodov okolja in zbujale upanje, da bo objekt ves 
čas v rabi in da se se bo tako spremenil iz “mrtvega spo-
menika” v aktiven dejavnik in referenčno točko ne le 
Volčjega Grada temveč tudi širšega območja Komen-
skega Krasa.

Osrednje družabno poslopje Krajevne skupnosti Vol-
čji Grad je vsekakor vaški dom z dvema samostojnima 
sodobno urejenima dvoranama, od katerih lahko vsaka 
sprejme okrog 50 obiskovalcev. Oprema v zgornji dvo-
rani omogoča prirejanje sestankov, predavanj in drugih 
manjših prireditev, v pritličju, kjer se dvorana odpira na 
dvorišče, pa se program v njej lahko povezuje tudi z do-
gajanjem na dvorišču.

Pritlično dvorana, ki je bolj dostopen prostor za večje 
število obiskovalcev, omogoča vrsto dejavnosti, med ka-
terimi je vsekakor tudi muzejska. Površino prednje stene 
v njej bi lahko namenili za projekcijo filmov, prezenta-
cij in podobnega. Obe daljši steni bi lahko nosili panoje. 
Eksponati in rekonstrukcije se lahko prikažejo ob zadnji 
steni in v metrskem pasu pred njo. V tem primeru bi bila 
dvorana namenjena predstavitvi arheološke in naravne 
dediščine, kar pa ne izključuje uporabe za občasne raz-
stave in potrebe krajevno skupnosti za druženje ipd.

Sodobna kuhinja in sanitarije v prenovljenem prizidku k 
Mržkovi hiši lahko služijo za prireditve v vaškem domu 
ali na dvorišču, po prenovi Mržkove hiše pa tudi poten-
cialnemu programu v njej. 

V ozadju dvorišča, za hišo in vaškim domom je obno-
vljena nekdanja garaža, ki zdaj služi za skladišče. 

Slika 9
Volčji Grad - Mržkova hiša z gajnkom, rekonstrukcija (izdelala H. Kalčić).

Kako čim bolje izkoristiti prostore Mržkove hiše, smo 
razmišljali člani projektne skupine, Andrej Preložnik pa 
je med njeno prenovo naša razmišljanja strnil v prilo-
žnostnem dokumentu, ki ga deloma povzemamo v na-
daljevanju. 

Mržkova hiša kot kvaliteten spomenik bivalne kulture 
kraškega človeka se zdi pravi prostor za predstavitev 
njene dediščine. Glede na razmeroma majhne prostore 
in njihovo razporeditev, kar onemogoča tekoče gibanje 
večje skupine, je manj primerna za morebitno statično 
muzeološko razstavo. 

Z začetkom prenove so prišle do izraza njene lastnosti 
tradicionalne kraške arhitekture (primerjaj priročnik 
prenove kraške hiše: Benedejčič et al. 2012), s tem pa 

so se odprle številne možnosti za vključitev v življenje 
celotne vaške skupnosti. 

Med prvimi idejami za njeno oživitev po obnovi je bila 
postavitev muzejske zbirke: v prvem nadstropju naj bi 
bila razstava o prazgodovinskem kaštelirju Debela griža. 

Dopolnjena z etnološkimi predmeti iz vasi, v pritličju 
pa še z nekaterimi oblikami ponudbe izdelkov nekega 
posameznika ali skupnosti bi se s svojo različno vsebino 
vključevala v turistično ponudbo vasi (primerjaj vzorč-
ne modele pri Hazler 1999, 257-273, in spodbudne pre-
nove pri Renčelj, Lah 2008, 229-231). 

Sčasoma se je razvila misel o predstavitvi bližnje prete-
klosti in nekdanjega življenja na Volčjem Gradu. Prostor 
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in vsebina bi se ujemala in tako pridobila pri kvaliteti. 
Hiša ima tri nivoje, na katerih se da prikazati različne 
vidike nekdanjega življenja:

- v pritličju v desnem prostoru: recepcija, uvodna pred-
stavitev …
- v pritličju v levem prostoru, kuhinji z ognjiščem: pri-
prava hrane, ogenj, svetila ipd., sestop v klet z lesenimi 
sodi …
- v nadstropju v dveh sobah: bivalna kultura, noša, obi-
čaji, zgodovina …
- na podstrešju: materialna kultura, delo, orodje … .

Hkrati so se odprle dodatne možnosti za rabo hiše. Tako 
urejena hiša lahko vsebuje muzejsko postavitev, ki pa ne 
bi bila ovira za njeno praktično rabo. Prizidek s sodobno 
kuhinjo in sanitarijami pa bi omogočal, da bi hiša lahko 
oddajali za prenočišče. “Muzejskost” bi ji dal dodatno 
privlačnost in hkrati izgovor za nezahtevno opremo. 
Za prenočišče bi lahko uporabljali obe sobi, morda tudi 
podstrešje in na ta način bi hiša lahko sprejela do osem 
ali več gostov. Smiselna oblika delovanja bi bila pre-
nočišče z zajtrkom za nezahtevne goste (npr. kolesarje 
in pohodnike) ali apartmajsko oddajanje za sklenjene 
skupine. 

Takšno trženje ne izključuje butične trgovinice, ki bi jo 
lahko uredili v desnem krilu pritličja, deloma lahko tudi 
v kleti, treba je le omogočiti prost prehod med hišo ter 
novo kuhinjo in sanitarijami. Predvsem varianta bed & 
breakfast omogoča tudi vzporedno izvedbo ogleda pod-
nevi in oddajanja hiše za prenočevanje. Pri apartmaj-
skem oddajanju za daljše obdobje pa bi imele prednost 
najavljene skupine za ogled ali za najem.

Trženje bi moralo skupaj s siceršnjo spomeniško pro-
mocijo kraja nujno temeljiti na internetni ponudbi, za-
želena pa bi bila tudi vključitev v interesna združenja. 
Hišo mora upravljati in tržiti lokalna skupnost, kar bi 
aktiviralo domače prebivalstvo in zagotavljalo “diha-
nje” in vzdrževanje objekta. Tako delo je nezahtevno, 
tisti, ki bi sprejel in oskrbel goste, bi bil upravičen do 
dela plačila, ostalo bi ostalo skupnosti.

Slika 10
Volčji Grad - Mržkova hiša, predlog ureditve hiše za novo rabo 
(načrt H. Kalčić 2012).

VOLČJI GRAD
L'ARcHITETTURA DEL cASOLARE DEI “mRŽKOVI”: IERI E DOmANI 

Sommario: Volčji Grad è un ottimo esempio di villaggio carsico a case agglomerate. Nell’allestimento dell'am-
biente e della casa l'uomo carsico ha tenuto conto dei materiali costruttivi naturali e delle sue esigenze produttive. 
L'edificio dei “Mržkovi” ci fa conoscere la vita dei suoi abitanti. Il fine della ristrutturazione è quello di conservare 
con interventi minimi l'aspetto originale dell'architettura carsica e di garantire con un giusto equilibrio l'ulteriore 
utilizzo della casa.

Parole chiave: Volčji Grad, formazione del paese, casa carsica, ristrutturazione 

VOLČJI GRAD
THE “mRŽKOVI” HOmESTEAD – ITS PAST AND FUTURE 

Abstract: Volčji Grad is a good example of a Karst serried village. The people of the Karst adapted their environ-
ment and home to fit as much as possible to the natural building materials found in their surrounding and to their 
economic needs. The “Mržkovi” homestead allows us to acquaint ourselves with the everyday life of its inhabitants. 
The main goal of the renovation is to preserve original Karst architecture with quality and as little intervention as 
possible, and at the same time, with the right balance, to try to achieve the future use of the renovated homestead. 

Key words: Volčji Grad, genesis of the village, typical Karst house, renovation 

Sklep

Za razumevanje življenja na Volčjem Gradu v preteklih 
dveh stoletjih, ki je tesno povezano z njegovo zunanjo 
podobo, je treba raziskati vsako domačijo posebej, da 
bi lahko razumeli zakonitosti stavbnega razvoja kraja in 
medsebojna razmerja tesno povezanega prebivalstva. 

Za kraj, ki se je tako dobro ohranil v svoji urbani za-
snovi, je še vedno čas, da se tudi po zaslugi imenitnih 

kamnoseških del družine Jurca z domačije Mržkovih, 
njegovo poznavanje še izpopolni. S celostno in inter-
disciplinarno obravnavo lahko prav z zgledom razvoja 
Volčjega Grada predstavimo kamniti svet Krasa in tra-
dicionalno življenje njegovega prebivalstva (primerjaj 
Fakin Bajec 2011).
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DOMAČIJA SLAMČEVIH NA VOLČJEM GRADU

boštjan štolfa

Povzetek: Prispevek vsebuje pregled razvoja Slamčeve hiše skozi zadnjih dvesto let s posegom prenove njenega 
severovzhodnega dela in detajlov značilne kraške hiše.

Ključne besede: Volčji Grad, kraška hiša, prenova, Slamčeva domačija

Stavbni kompleks domačije Slamčevih je bil v sicer 
nekoliko manjšem obsegu prvič dokumentiran na kata-
strski mapi iz leta 1821. Glede na stavbne značilnosti 
objektov lahko z gotovostjo rečemo, da sega gradnja 
nekaterih delov stavbnega kompleksa vsaj v začetek 19. 
stol., če že ne v 18. stoletje. 

Razvoju domačije lahko sledimo z vrsto kasnejših ka-
tastrskih dopolnitev, dobrodošli pa so tudi fotografski 
posnetki iz zraka – s prvim razpolagamo že iz leta 1916.

Na franciscejskem katastru pripadata stavbnemu kom-
pleksu današnje domačije Slamčevih parceli 53 in 54 
z dvoriščem in kar tremi sklopi stavb. Na parcelo 53 
se veže stavba s pročeljem, orientiranim proti jugu, kot 
je običaj pri stanovanjskih objektih, medtem ko so na 
parceli 54 dva objekta s pročeljem proti severozahodu 
oz. proti stavbi na parceli 53 in en manjši objekt na se-
vernem robu, ki nekako zaključuje dvorišče s svojim 
pročeljem.

Dostop do stavbnega kompleksa je bil izključno po poti, 
ki je bila speljana ob nizu stavb s severne strani (za Ma-
tevžkovimi in Vrabčevimi) in je mejila na parcelo 34, na 
kateri je v tem času stal manjši objekt št. 55. Situacija 
kaže, da je ta zelena parcela, vrt oz. sadovnjak, pripada-
la obravnavanemu stavbnemu kompleksu. 

Slika 1
Volčji Grad, borjač domačije Slamčevih 
(foto B. Štolfa, december 2007).
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Slika 2
Volčji Grad, pročelje Slamčeve hiše (izdelal B. Štolfa 2012).

Slika 3
Volčji Grad, jugovzhodna fasada domačije in zid borjača s portonom (izdelal B. Štolfa 2012 ).

Slika 4
Volčji Grad, prerez in tlorisa pritličja in nadstropja domačije Slamčevih (izdelal B. Štolfa 2012).
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Pri vpogledu v kasnejše katastrske dopolnitve v začet-
ku druge polovice 19. stoletja vidimo, da je bila na tem 
širšem območju živahna gradbena dejavnost. Opuščen 
je bil dostop po tradicionalni poti s severa, ki je bil pre-
kinjen s prizidavo dela objekta k sosednjem kompleksu. 
Pomožni objekt 55 na parceli 34 je bil odstranjen, nastal 
pa je manjši na severozahodnem vogalu parcele.

Del dolge stavbe na južnem robu kompleksa je bil delo-
ma porušen, da se je dostop na dvorišče odprl na dana-
šnjo cesto. Na fotografiji iz leta 1916 so še dobro vidni 
dostop na vrt v zaledju stavbnega kompleksa in dva na 
novo postavljena vhoda - portona, gornji ločni in spo-
dnji porton s preklado, ki gleda neposredno na današnjo 
cesto. Označevala sta vhoda na dvorišče ter v gospodar-
ski del stavbnega kompleksa. 

Oba portona sta še ohranjena, vendar je porton s pre-
klado zazidan, ločni pa še služi svojemu namenu. Ločni 
porton, ki ni datiran, Božidar Premrl (2012, sl. 9) pri-
pisuje delavnici mojstra Matije Jurce. Portal je bil pred 
leti odstranjen zaradi dostopa na dvorišče z večjim grad-
benim strojem med prenovo hiše, a bo po zagotovilu in-
vestitorja vrnjen na prvotno mesto. 

Slika 6
Volčji Grad, borjač domačije Slamčevih pred prenovo 
(foto B. Štolfa, december 2007).

Slika 5
Volčji Grad, pogled na domačijo Slamčevih s severa (foto B. Štolfa).

Slika 7
Volčji Grad, ostanki poslikave na domačiji Slamčevih 
(foto B. Štolfa, december 2007).

V zadnji razvojni fazi se je stavbni kompleks domačije 
Slamčevih občutno razširil proti zahodu, pri čemer so 
bili nekdanji objekti na parcelah 46 do 48 bodisi povsem 
odstranjeni ali deloma pridruženi k stavbi na parceli 53.

Po avstro-ogrskem številčenju zasledimo za Slamčeve 
dve hišni številki: 22 je današnja 42, 62 pa današnja 43. 
Kasneje, pod Kraljevino Italijo, pa je bila 43 današnja 
42, 44 pa današnja 43. Da je bil kompleks stavb dana-
šnje Slamčeve domačije v preteklosti lastniško razde-
ljen, kaže še danes razmejitveni zid, ki poteka po sredi 
nekdaj skupnega borjača in loči vzhodni in zahodni del 
objektov v stavbnem nizu. 

Slika 8
Volčji Grad, ostanki značilne kraške kuhinje s krušno pečjo 
(foto B. Štolfa, december 2007).

Sedanji lastnik gornjega, severovzhodnega dela doma-
čije Drago Metljak, stanujoč v Ljubljani, vodi na stav-
bah Slamčeve domačije št. 42 temeljito prenovo. Skrbno 
večletno načrtovanje, številne idejne zasnove, ogledani 
vzorni primeri prenov na Krasu in temeljita priprava pri 
izbiri tako izvajalcev kot materialov in dorečenih detaj-
lov bodo pripomogli k uspešni prenovi hiše. 
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LA CASA DEGLI “SLAMČEVI”
Sommario: Il contributo illustra la documentazione relativa al tipico casa carsico degli “Slamčevi” a Volčji Grad, 
che dopo un lungo periodo di abbandono ha ottenuto una nuova funzione e i necessari interventi di ristrutturazione. 

Parole chiave: Volčji Grad, casa carsica, rivitalizzazione, Slamčevi

HOmESTEAD“PRI SLAmČEVIH” 
Abstract: In this contribution we are representing the documentation regarding the typical Karst homestead of the 
Slamčevi family from Volčji Grad. After a long period of abandonment the homestead has been given a new, fresh 
purpose together with the complete renovation of the building itself.  

Key words: Volčji Grad, Karst homestead, revitalization, family Slamčevi 

Čeprav je stavbni fond majhen, nam med procesom pre-
nove odkriva številne zanimivosti v postavitvi objek-
tov, v detajlih gradnje in v finalnih delih (barvi ometov, 
okrasitvi sten, detajlih vgradnje stavbnega pohištva …). 
Poseg prenove zajema tudi prizidavo vmesnega ''vezne-
ga'' člena med nekdaj bivalno hišo in gospodarskim de-
lom. Ohranja se tipologija gradnje na Krasu, uporabljajo 
se naravni materiali (les, opeka, kamen) in hkrati uvaja-
jo novosti, brez katerih si dandanes bivalnega okolja ne 
znamo več predstavljati (centralno ogrevanje, sanitarije, 
kopalnica, dnevna soba …). 

Slamčeva hiša je primer temeljito vodenega projekta, ki 
bo prispeval še eno za Kras tako pomembno vzorčno 
prenovo kraške hiše. Prenova je prikazana na risbah in 
slikah.

Slika 9
Volčji Grad, borjač domačije Slamčevih med prenovo 
(foto B. Štolfa 2012).

Cela vas je bla ena fabrika. Grozni majstri so bli. 
                                                  Stanislav Rebula, Drejčkov
 

Najlepše kolone na Krasu so na Volčjem gradu. 
Skoro vsaka hiša ima lepo kolono. Najlepši sta 
Humna (Jezusov krst) in Kamnarjeva (monštranca). 
Prelepi reliefi domačega dela!
                                                 Virgil Šček (Paberki 12, 152)

Kras že od nekdaj slovi kot dežela kamna in kamnarjev. 
V Nabrežini, ki je še danes najbolj znana po njih, so ka-
men lomili in obdelovali že v rimskih časih. O tem priča 
tudi ime enega izmed tamkajšnjih kamnolomov – Cava 
romana ali Rimski kamnolom, ki so ga začeli ponovno 
izkoriščati sredi 19. stoletja. S kamnom iz tega kamno-
loma so zgradili tudi veliki nabrežinski viadukt na progi 
Južne železnice Dunaj–Trst. Njen zadnji odsek od Lju-
bljane do Trsta je bil dograjen leta 1857 in je spodbudil 
izreden razmah kamnarske dejavnosti v nabrežinskih in 
drugih kraških kamnolomih, saj je bilo mogoče po žele-
znici prevažati kamen v vse dele prostranega avstrijske-
ga cesarstva. Po drugi strani je omogočalo izvoz in pro-
dajo izdelkov iz kraškega kamna v prekomorske dežele, 

VOLČJI GRAD – VAS KAMNARJEV IN PORTONOV

božidAr PreMrl

Povzetek: Prispevek obravnava kamnarsko dejavnost na Volčjem Gradu na Krasu od konca 18. stoletja do vštete 
prve polovice 20. stoletja. Po časovnem zaporedju opisuje številne kamnoseke in kamnolomce ter njihova doku-
mentirana dela, zlasti portone, portale in oklepe vodnjakov, na podlagi njihovih značilnih oblik in okrasja pa jim 
prisoja še številna druga podobna kamnoseška dela.

Ključne besede: kamnosek, kamnarstvo, kamnolom, porton, okrasje (ornamentika), Štolfa

zlasti v Egipt, bližnje tržaško pristanišče; kvaliteten ka-
men pa je, seveda, potrebovalo tudi mesto Trst sámo, ki 
je postalo v 18. stoletju glavno avstrijsko pristanišče in 
se je v 19. stoletju še hitreje razvijalo. 

V drugi polovici 19. stoletja so tuji in domači podjetniki 
v Nabrežini odprli številne kamnolome in kamnoseške 
delavnice, v katerih je delala množica kamnolomskih 
delavcev in kamnosekov. V kamnolomih ali jávah so lo-
mili kamen jávarji, kavadúrji ali kavadórji (kavaduәrji), 
na placu ob kamnolomu so ga oblikovali v pravilne 
bloke špәntáči ali zbosadórji, v delavnicah so ga dalje 
oblikovali in klesali razne izdelke specializirani kamno-
seki ali klesarji, kamnolikarji in ornamentiki, v kraškem 
kamnarskem žargonu štáncarji, frigadórji in ornatísti. 
V tistem času so kamnoseki še zmerom uporabljali v 
glavnem ročno orodje: macólico, špico, škrpél, martél, 
martelíno, bočárdo in škvaro.  

Sprva so bili v Nabrežini štáncarji sami priseljenci iz 
Furlanije, potem so se temu delu priučili tudi domačini 
in drugi Kraševci. Na delo v Nabrežino so prihajali iz 
Brestovice, Vojščice, Kostanjevice, Kobjeglave, Gor-
janskega, z Brij pri Komnu, Volčjega Grada in od dru-
god in so glede na oddaljenost pešačili na delo in nazaj 
tudi po pet do šest ur na dan (Brecelj 1989, 59–62; Le-
giša 1989, 68, 72–73).
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Slika 1
Cave romane v Nabrežini pred prvo svetovno vojno 
(razglednico hrani B. Premrl, Ljubljana).

Slika 2
Favettijeva delavnica v Nabrežini leta 1913. V njej je tudi stružnica 
za kamen (Nabrežinski kamnolomi 1989, 76). 

Pokojnemu Maksu Štolfi iz družine Kamnarjevih na 
Volčjem Gradu je takole pripovedoval star Volčjegrajec 
Anton Mihalja, doma od Mihaljevih: “Iz naše vasi je 
pod Avstrijo hodilo delat po kamnolomih v Nabrežini 
petinštirideset do petdeset ljudi. Do Nabrežine je pet-
najst kilometrov ali dve uri hoda. Hodili so mimo cerkve 
sv. Janeza Krstnika dol čez Nadrožco, Brje in šempolaj 
do Nabrežine. S sabo so nesli suh kruh in vodo, če so teli 
šparat. (Eni pa so pustili vse tam za pijačo.) Delali so od 
vidga do vidga. Zjutraj so šli dol, zvečer gor. Potem so 
še pod Avstrijo dosegli osemurni delovnik. V Nabrežini 
so tudi drajsali kamen, na primer stebričke za oltarne 
ograje in stebre za oltarje. Pred prvo vojno so drajsali 

še na roke. Pod Italijo jih je hodilo dol samo en par: v 
kamnolomu je delal Stano ščuka, Birščov, letnik trinajst 
s hišne številke 32. Tudi njegov oče je delal v Cavi Ro-
mani v Nabrežini.”

Marija Vrabec je to pripoved takole dopolnila z nekate-
rimi podrobnostmi: Kavadorji so vsak dan hodili hno-
gam v Cavo Romano v Nabrežino. Na ognjišču so si pod 
počrpnjo spekli pogáčo in jo nesli s sabo za kosilo. Nič 
drugega. Ponavadi so začeli delat za sedmo, ene dve 
ure in pol pa so rabili dol. šli so čez Nadrožco in Brje 
in potlej so prišli ven na križpoti za šempolaj, Zgoník 
in Trnóvco; ko so prišli v šempolaj, so šli čez Ostri hrib 
in prišli direktno v Cavo Romano. Delali so tudi ob so-
botah. Ko je prišel na oblast Duče, je ustanovil sabato 
fascista: takrat se ni delalo, fantje pa so morali hoditi 
na prelimilitare, predvojaško vzgojo. Poprej pa je bil 
menda sabato inglese.

Poleg Nabrežine so bile v 19. stoletju pomembnejše ka-
mnarske vasi na Krasu še Kopriva s sosednjimi Brjami, 
Avber, Gradnje, Tomaj,1 Lokev, Bazovica, Sežana, Op-
čine, Prosek, Repen, Šempolaj in še katera. Med njimi 
pa je še posebno pomemben prav Volčji Grad. 

1 Tomajskemu kamnoseku Pavlu Puppisu in njegovim naslednikom 
je bila že posvečena knjiga pisca tega prispevka (Premrl 2008).

Najstarejša zidarska in kamnoseška dela 
na Volčjem Gradu in njih mojstri 

Medtem ko se je kamnoseštvo v sloviti Nabrežini začelo 
razvijati šele sredi 19. stoletja,2 ima v Volčjem Gradu 
precej daljšo tradicijo. Prej kot bomo podrobneje spre-
govorili o domačih kamnosekih, pa je treba nekaj besed 
posvetiti tudi mojstrom, ki so prišli na Volčji Grad od 
drugod in so mu s svojimi deli dali neizbrisen pečat. Ta 
dela vidimo predvsem na podružnični cerkvi sv. Jane-
za Krstnika v Brithu, v njej in ob njej.

V južni steni cerkvene ladje iz klesanega kamna je vzi-
dan tudi napisni kamen, ki je pravzaprav preklada nek-
danjega portala iz zahodnega pročelja. Na njej je vkle-
san štirivrstični napis v latinskem jeziku: prvi dve vrsti-
ci in prve štiri črke tretje so v latiničnih velikih črkah, 
ostalo besedilo pa je v gotski minuskuli, malih črkah. V 
zvestem prepisu se glasi: + ANNO . DOMINI . YHSV 
. XPO . MILESIMO . QVATVOR / CENTESIMO . VI-
GESIMO . NONO . MENSIS . APRILIS . / MAGIstr . 
iohanes . de . pairi . murator3 . ciuis . de . tergesto / fecit 
. hoc opus ad onore[m] beati . iohanis batiste. V prevo-
du: Leto Gospoda Jezusa Kristusa tisoč štiristo devet-
indvajsetega, mesca aprila. Mojster Johanes de Pairi, 
zidar, tržaški meščan, je naredil to delo v čast svetemu 
Janezu Krstniku.3 

O tržaškem zidarskem mojstru Janezu De Pairi (De 
Pari), ki je leta 1429 sezidal cerkev v Volčjem Gradu, 
vemo le nekaj malega. Znano je, da je leta 1447 sezi-
dal ali obnovil peterokoten stolp zraven starih mestnih 
vrat na severovzhodni strani Poreča v Istri in da je nje-
gov sin Lazar za ta stolp sklesal relief beneškega leva z 
gradbenim napisom, v katerem je ovekovečil svoje in 
očetovo ime (Caprin 1992, 136; Istarska enciklopedija 
2005, 176). Na pokopališču pri tržaški stolnici sv. Justa 
je postavil družinsko grobnico z epitafom, ki pa se je 
ohranil samo v prepisu (Messina 2003, 184). 

2 V matičnih knjigah župnije Nabrežina je bil kot prvi domači 
kamnosek, lapicida, vpisan Leopold Radovič ob rojstvu hčere leta 
1859 (Brecelj 1989, 64).
3 Za ta prevod se zahvaljujem dr. Primožu Simonitiju iz Ljubljane. 
Ob tem naj še pripomnim, da navajam pomembnejše napise v 
zvestem prepisu po črki, sicer pa v izpisani ali prečrkovani obliki in 
po potrebi tudi v slovenskem prevodu.

Slika 3
Latinski gradbeni napis na cerkvi sv. Janeza Krstnika na Volčjem 
Gradu, ki pove, da jo je davnega leta 1429 sezidal tržaški zidarski 
mojster Janez De Pairi (foto B. Premrl).

Drugo najstarejše datirano kamnoseško delo vidimo pri 
javnem vodnjaku na Kržadi sredi vasi. Tam se lovi de-
ževnica s streh sosednjih hiš v kamnito skodelo nekda-
njega kropilnika, ki je najverjetneje prišla iz domače 
cerkve. Na njenem obodu je vklesan napis: JOANNES 
VMMAK I . 6 . 3 . J, v prevodu: Janez Umek 1631.4 Ja-
nez Umek bi utegnil biti cerkveni ključar, ki je poskrbel, 
da so naredili nov kropilnik, možno pa bi bilo tudi, da se 
je nanj podpisal kamnosek, ki ga je sklesal.

Dosti mlajša je letnica 1776 na prekladi zakristijskega 
portala, ki vodi iz prezbiterija v takrat prizidano zakri-

4 Priimek Umek je bil zelo razširjen v sosednjem Komnu, ki je sedež 
župnije, v katero spada volčjegrajska cerkev. V abecednem seznamu 
gospodarjev ali lastnikov v elaboratu franciscejskega katastra iz 
leta 1821 je bilo v Komnu kar 17 gospodarjev s priimkom Umek 
(Državni arhiv Trst, Franciscejski kataster, Elaborati, mapa 200, 
Komen).

Slika 4
Pri javnem vodnjaku na Kržadi se lovi deževnica v kamnito skodelo 
nekdanjega kropilnika, ki je bil sklesan leta 1631 (foto B. Premrl).
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stijo na južni strani. Portal ima nizki profilirani bazi in 
bogato profiliran sims. Opozarjamo na njegovo okrasje, 
ker ga bomo videvali še večkrat. Sredi preklade in sredi 
deljene letnice je sklesana šesterolistna ali šestilna roze-
ta v krogu,5 ob straneh pa sta podvojena velika romba. 
Tudi pokončnika sta okrašena s po dvema podvojenima 
romboma in enakima rozetama, dve taki rozeti pa sta 
še na bazah portala. Vse rozete imajo liste s po sredi 
vrezano žilo.6

Podobno okrasje opazimo na nedatiranih obzidnih por-
tonih na zahodni in vzhodni strani, ki sta bila verjetno 
narejena v 19. stoletju. Bazi zahodnega portona krasita 
šesterolistni rozeti, pokončnika pa para rombov, med-
tem ko ima vzhodni porton na bazah enaki rozeti, na 
pokončnikih pa samo po en velik romb.

Ko smo že pri cerkvi, ne moremo spregledati njenega 
glavnega portala v pročelju, kjer je nadomestil prvotni 
portal iz leta 1429. Sestavljajo ga podvojeni ali uokvir-
jeni profilirani podboji, ozek gladek friz iz posivelega 
črnega apnenca in sims. Podvojeni bazi sta na licih 
okrašeni s štirilistnima rozetama z zvončastimi listi in 
okroglim zrnatim koškom, pri krajih preklade sta skle-
sani nekakšni štirilistni rozeti z grozdom, sredi preklade 
pa je grški križec baročne oblike. Portal ni datiran, po 
nekaterih podobnostih s sicer dosti bolj bogato obliko-
vanim glavnim portalom župnijske cerkve sv. Urha v 

5 Šesterolistna ali šestilna je tista rozeta, ki jo je mogoče narisati 
s šestilom. Na portalih in portonih je to kar velika rozeta, ki 
praviloma zavzema celo širino polja, v katerem je sklesana. Pri 
opisovanju različnih rozet bom zaradi večje jasnosti za manjše in 
drugače oblikovane šesterolistne in drugačne rozete uporabljal 
pomanjševalnico rozetka.
6 Naj spomnimo na podobne kamnoseške izdelke pri nekaterih 
bližnjih cerkvah. V cerkvi sv. Tilna v Svetem, ki spada v isto 
župnijo, sta podobno oblikovana in okrašena zakristijski portal in 
portal vzhodne kapele, ki sta oba datirana z letnico 1772; na treh 
nedatiranih oknih pa vidimo neobičajne baze pokončnikov, okrašene 
s šesterolistnimi rozetami. Portal cerkve sv. Jakoba v Velikem Dolu, 
ki je datiran z letnico 1788, je okrašen s šesterolistnimi rozetami 
v krogu (z listi, ki imajo žilo po sredi), s podvojenim rombom 
in polovičnima podvojenima romboma. V cerkvi sv. Mihaela v 
Skopem pa vidimo okras v obliki rombov in šesterolistnih rozet 
na stenskem krstnem kamnu, datiranem z letnico 1793. Sočasnost 
teh kamnoseških izdelkov, njihova krajevna bližina in podobnost 
njihovega okrasja kažejo na verjetni izvor z Volčjega Grada. Tudi 
umetnostni zgodovinarji so prišli do spoznanja, da je “kamnoseška 
delavnica v Volčjem gradu /…/ utegnila delovati že v baroku” 
(Vrišer 1983, 83).

Braniku, nekdanjem Rihemberku, ki je s štirivrstičnim 
kronogramom: VIS / PRINCIPI SVPREMO / SATIS-
FACERE, DEVOTIS / PRAECIBVS INTRA datiran 
v leto 1828,7 pa sklepamo, da je tudi ta nastal v istem 
času ali nekoliko kasneje. Najbolj opazna sorodnost 
med njima je v grozdnem okrasu, ki je na takih portalih 
nekaj izjemnega. Za datacijo volčjegrajskega cerkvene-
ga portala v leto 1828 govorita tudi rozeti z zvončastimi 
listi na dvoriščnem portonu Mežnerjevih, Volčji Grad 
47, datiranem z letnico 1828.

Zraven cerkve stoji imeniten samostojen zvonik, po 
domače ter ali turn, ki ima odprto rebrasto kamnito 
kupolo. Takšni so na Primorskem še v Črnem Kalu, na 
Pregarjah in v Smrjah v Brkinih, nastali pa so v krat-
kem obdobju od leta 1802 do 1807.8 Letnica, vklesana 
na poševnini talnega zidca na vzhodni strani, priča, da 
so ga zidali leta 1807, kot zadnjega med njimi. Zraven 
nje je vklesana še letnica 1864, ki se morda nanaša na 
kakšno kasnejše popravilo ali dopolnitev opreme zvoni-
ka. Ustno izročilo v kraju pravi, da so ga delali Volčje-
grajci zložno na rabúto, da so sami klesali kamen zanj 
in zidali, arhitekt pa da je bil iz Rima. Kamen zanj je 
prišel iz Bezgovíc, oddaljenih kakšnih petsto metrov 
proti Gorjanskemu. Po značilnih odprtih rebrastih kupo-
lah naštetih zvonikov, bližini naštetih krajev in enotnosti 
časa jih pripisujemo delavnici italijanskega zidarske-
ga mojstra Gian Battiste Pozzolija. Njegovo avtorstvo 
je izpričano s pogodbo za zidanje zvonika v Smrjah, v 
kateri zvemo tudi, da je imel skupino štirih zidarjev. Od 
kod so bili, ni znano, sodeč po priimku mojstra pa bi 
utegnil biti iz okolice Milana ali točneje iz Coma, do-
movine številnih znanih stavbenikov (Premrl 2007, 58; 
Premrl 2012, 75). 

Nazadnje kaže v zvezi s stavbno zgodovino volčjegraj-
ske cerkve omeniti še njeno prezidavo leta 1903, ko so 
staro strmo skrláto streho nadomestili z novo položno 
korčno streho. Pri tem so stranski steni ladje zvišali za 
štiri sklade klesancev, letnico dozidave pa so vklesali v 
enega izmed v njih v sredini prvega dodatnega sklada na 
južni strani. Po ustnem izročilu je to delo opravil zidar 
A. Pipan iz Gabrovice (Jelka Pipan).9

7 Seštevek povečanih črk v vlogi rimskih številk dá letnico 1828. 
8 Še eden je pri cerkvi v Slivju, a ima mlajšo letnico 1858.
9 Po istem viru je A. Pipan naredil tudi dve zelo veliki javni štirni 
v Komnu, eno pri cerkvi, drugo blizu župnišča. Datirani sta bili z 

Slika 5
Cerkev sv. Janeza Krstnika v Brithu (1), glavni portal, ob straneh okrašen z grozdoma (2), in portal zakristije 
z letnico 1776 in z okrasjem v obliki velikih podvojenih rombov in šesterolistnih rozet (3, foto B. Premrl).
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Slika 6
Dvoriščni ločni porton s profiliranima kapiteloma in tremi sklepnimi 
kamni pri Šmonovih v Kobdilju (foto B. Premrl).

Najpomembnejši volčjegrajski 
kamnoseki in njihova dela

Kamnoseki Jurca

Prvo dokumentirano ime volčjegrajskega ali domnevno 
volčjegrajskega kamnoseka zasledimo konec 18. stole-
tja, približno v času, ko je bil narejen opisani zakristij-
ski portal na Volčjem Gradu z značilnimi šesterolistnimi 
rozetami in rombi. To je bil kamnosek, ki se je podpisal 
kot M. Jurca na dvoriščnem ločnem portonu domačije 
Šmonovih, Kobdilj 18. Ta porton ima nizki zgoraj za-
obljeni bazi, preprosta pokončnika, profilirana kapitela 
in potlačen lok s tremi sklepnimi kamni. Pokončnika 
sta spodaj in zgoraj okrašena s polovičnima, trilistnima 
rozetama v polkrogu in s štirilistom v sredini. Profilira-
na kapitela imata po celih licih sklesane majhne rom-
be, spodaj pa vrvičasto obrobo. Na spodnjih delih loka 
sta vazi z rožo in velika romba, izpolnjena z majhnimi 
rombi, “rombasti šahovnici”. Na gornjih ločnih delih so 
razprto vklesane števke letnice 1799, med njimi pa še-
sterolistni rozeti v krogu. Vse rozete imajo žilnate liste. 
Na glavnem sklepnem kamnu, ki je okronan s simsom, 
je sklesana reliefna brkata moška glava s pipo v ustih in 
z nekakšnim zobčastim diademom. Pod njo je omenjeni 
podpis kamnoseka. Na stranskih sklepnih kamnih loka 
sta plitvo sklesana petelina na drevescih in sta vrezana 
ime in priimek gospodarja. Če povzamemo vse napise 
na portonu, se v izvirni bohoričici glasijo: SHIMON JE-
RECH. 1799. FATO M. JVRZA, prečrkovani pa: šimon 
Jerič. 1799. Fato M. Jurca.10 

S polnim imenom in priimkom se je Matija Jurca pod-
pisal na majhnem ločnem portalu hrama na domačiji 
Zančevih, Kobjeglava 57. Tudi ta portal ima zaobljeni 
bazi, kapitela pa sta preprosta kvadra, katerih lici sta 
okrašeni samo z vklesanima poljema, ki imata ločno po-

letnico 1907. Pri predračunih zanju pa se je uštel v svojo škodo in je 
falíral. Moral je celó prodati svojo hišo in se je odselil v Ameriko, 
a tudi tam mu ni šlo. Bil je dober zidar, a za Ameriko prepočasen. 
Verjetno je bil to Anton Pipan - Zančev iz Gabrovice številka 48, ki 
se je rodil 14. septembra 1845, se poročil s Frančiško Rebula in umrl 
septembra 1916 (ŽA Komen, SA Gabrovica).
10 Gospodar je bil Simon Jerič, rojen leta 1748, poročen leta 1771, 
umrl leta 1828 (ŽA Kobjeglava, SA Štanjel, okoli 1828). Videti je, 
da je domačija dobila ime Šmonovi po tem gospodarju, ki je dal 
delati tako imeniten porton.

Slika 7
Pod glavo moža s pipo na glavnem sklepnem kamnu portona 
Šmonovih je podpisan kamnosek M. Jurca (foto B. Premrl).

snete kote. Na preprostem klinastem sklepnem kamnu z 
enako oblikovanim napisnim poljem je vrezan napis z 
letnico izdelave, ki oznanja imeni gospodarja in kamno-
seka: MARTEN PIPAN.11 I801. MATIA JVRZA. Po hi-
šnem izročilu je bil Matija Jurca kamnosek iz Koprive 
(Rudolf Pipan).

Da je bil ta mojster Matija Jurca z Volčjega Grada, skle-
pamo že po njegovem priimku, ki je bil konec 18. sto-
letja in na začetku 20. stoletja doma v petih do šestih 
hišah na Volčjem Gradu, pa tudi po tem, da je bilo tam 
v 19. stoletju še nekaj in prav imenitnih kamnosekov 
s tem priimkom. Če si poleg epigrafskih virov ogleda-
mo še skope pisne vire,12 bi po njih lahko sklepali, da je 
kamnosek Matija Jurca morda istoveten z gospodarjem 
na stari hišni številki 6, danes številki 53, po domače 
pri Jurčevih, ki je bil v elaboratu franciscejskega kata-
stra leta 1821 vpisan kot “Jurca Matteo qm Giovanni 
Agricoltore”, se pravi kmet Matija ali Matej Jurca, sin 
pokojnega Janeza (Državni arhiv Trst, Franciscejski ka-
taster, mapa 934). V jožefinskem katastru iz leta 1789, v 
katerem bi pričakovali vsaj podatek o očetu Janezu, pa, 
žal, ne najdemo ne enega ne drugega, zato ne moremo 
zanesljivo potrditi volčjegrajskega porekla Matije Jurce. 
Upoštevati je treba tudi omenjeno hišno izročilo Zanče-
vih in v tomajskih matičnih knjigah preveriti, ali ni bil 
ta mojster morda res iz Koprive ali še verjetneje iz Bŕij 
pri Koprivi, kjer je bilo v 19. stoletju tudi nekaj kamno-
sekov s takim priimkom (Alma Colja; ŽA Dutovlje, SA 
Kopriva II).

11 Martin Pipan, sin Jerneja, se je rodil okrog leta 1761 pri Zančevih 
v Gabrovici pri Komnu, se poročil z Uršulo Abram v Kobjeglavo 
številka 78 in umrl leta 1833 (ŽA Kobjeglava, SA Kobjeglava, 
Mrliška knjiga Kobjeglava 1785–1843, 57).
12 Manjka glavni vir osebnih podatkov: matične in družinske knjige 
komenske župnije. Te so zgorele leta 1943, ko so Nemci zažgali 
komensko župnišče. V Nadškofijskem arhivu v Gorici so k sreči 
ohranjene vsaj kopije komenskih matičnih knjig od leta 1835 do 
vštetih prvih let po drugi svetovni vojni. Ker ni družinskih knjig, 
je izredno težko ali nemogoče ugotavljati sorodstvena razmerja 
med posamezniki, še posebno tedaj, ko je v enem naselju mnogo 
prebivalcev z enakim priimkom. Zaradi tega tudi največkrat ni 
bilo mogoče ugotavljati, iz katere hiše na Volčjem Gradu so bili 
posamezni kamnoseki. - Za dopolnjevanje osebnih podatkov o 
volčjegrajskih kamnosekih iz 19. stoletja, ki so se poročali v drugih 
župnijah, in drugo pomoč se zahvaljujem župnikom v Batujah, 
Dutovljah, Kobjeglavi, Komnu, Štjaku in na Vojščici. 

Slika 8
Sklepni kamen kletnega ločnega portala pri Zančevih v Kobjeglavi 
z imenoma naročnika Martina Pipana in kamnoseškega mojstra 
Matije Jurce (foto B. Premrl).

Ne glede na dvom o krajevnem izvoru Matije Jurce mu 
po opisanih značilnostih ločnega portona Šmonovih v 
Kobdilju lahko pripišemo predvsem podobne ločne por-
tone, ki imajo tri sklepne kamne in na glavnem sklepnem 
kamnu sklesano glavo moža s pipo. Taki so: nedatiran 
porton pri Fabétovih, Kobdilj 7;13 porton z letnico 1813 
pri tako imenovanem Španskem dvoru, Branik 179,14 
morda tudi nedatirani porton pri Ukmarjevih (Pavlíče-
vo guno), Branik 140, in nekdanji nedatiran porton pri 
Ábrhtovih, Goče 76.15 Nekateri izmed njih imajo sklesa-

13 Na portonu Fabétovih vidimo na stranskih sklepnih kamnih 
posebno obliko prepleta iz dveh črtno oblikovanih med sabo 
prepletenih src, ki sta obrnjeni eno proti drugemu in ju je mogoče 
izrisati z eno samo neprekinjeno potezo. Tak lik je imel magični 
obrambni, varovalni pomen, podobno kot tetragram, pentagram 
in šestilna rozeta; upodabljali so ga zato, da bi zli duh zašel vanj, 
zaradi neprekinjene črte pa ne bi našel izhoda in ne bi mogel 
škodovati. Osrednji del tega prepleta ima obliko romba in “rombaste 
šahovnice”, kar dá misliti, da je tudi ta geometrijski okras v tem 
kontekstu imel varovalno vlogo. 
Najbolj znano varovalno znamenje je pentagram, ki so ga risali 
na zibelkah, da dojenčka ne bi tlačila mora, in na svinjakih, da ne 
bi hodila sesat svinj. Za pomoč pri razlaganju teh znamenj in za 
drugo pomoč pri pisanju tega članka se zahvaljujem dr. Gorazdu 
Makaroviču. 
14 Njegov opis in fotografija sta objavljena v knjigi Makarovič 
Gorazd 1981, Slovenska ljudska umetnost, Ljubljana, 12.
15 Od portona Ábrhtovih so ostali samo figuralni sklepni kamni, 
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lovičnih šesterolistnih rozet v polkrogu, štirilistnih rozet 
z žilnatimi listi, šahovnice v krogu in priležnih pravo-
kotnikov, ki imajo ločne posnete vogale. Na glavnem 
sklepnem kamnu je sklesan Jezusov monogram IHS,17 
letnice pa ni. Ta dva volčjegrajska portona tudi govorita 
v prid domnevi, da je bil Matija Jurca z Volčjega Grada.

Če že ne v isti delavnici je bilo vsaj v isti tradiciji izdela-
nih še nekaj podobnih ločnih portonov s tremi sklepnimi 
kamni. Eden, datiran z letnico 1809, stoji na domačiji 
Kudrovih v Tubljah številka 1. Na njegovem glavnem 
sklepnem kamnu je sklesan IHS, na stranskih dveh pa 
sta šesterolistni rozeti. Ločni deli so okrašeni s pravo-
kotniki z ločno posnetimi vogali. Pri Pečinčevih, Nabre-
žina 12 in 13, je precej mlajši dvoriščni ločni porton z 
letnico 1847, ki ima na stranskih sklepnih kamnih štiri-
listni rozeti, na glavnem sklepnem kamnu, vrh katerega 
je sims, pa je sklesan IHS. 

17 Na Volčjem Gradu poznajo za tak Jezusov monogram razlago 
sveto sladko ime Jezusovo (Maks Štolfa) ali na kratko sveto sladko 
(Marica Metlikovec, Stanislav Rebula).

Slika 9
Ločni porton s tremi sklepnimi kamni pri Slamčevih na Volčjem 
Gradu, okrašen z IHS-om, štirilistnimi rozetami, polovičnimi 
šesterolistnimi rozetami in šahovnico v krogu (foto B. Premrl).

ne glave tudi na stranskih sklepnih kamnih. Delo istega 
mojstra ali delavnice bi lahko bil tudi nedatiran ločni 
porton s tremi figuralnimi sklepnimi kamni pri Ukmar-
jevih, Erzelj 23, ki ne stoji več na mestu. Na njegovem 
glavnem sklepnem kamnu je sicer moška glava brez 
pipe, okvir pa je okrašen z značilnimi polovičnimi še-
sterolistnimi rozetami v polkrogu (z žilnatimi listi), cve-
tličnimi vazami v ovalnem in rombastem okvirju, štirili-
stnimi rozetami, pravokotniki z ločno posnetimi vogali 
in “rombastimi šahovnicami” z rombastim obrisom. 

Isti delavnici lahko prisodimo tudi visok ločni porton 
uvozne lope na domačiji Lukovih, Krtinovica 6, ki ima 
na navideznem sklepnem kamnu sklesano brkato in ple-
šasto moško glavo. Preprosta kapitela v obliki kvadrov 
krasita šesterolistni rozeti (z žilo po sredi listov), lok pa 
podvojena romba in krožni polji z izdolbljenima osme-
rokrakima zvezdama, v katerih sta reliefni šesterolistni 
rozeti. Na opisanem sklepnem kamnu so vklesani letni-
ca 1798, hišna številka 38 in ime gospodarja v bohoriči-
ci: MOHOR SHTOLFA, kar priča, da je porton prvotno 
pripadal gospodarju na tej stari hišni številki na Volčjem 
Gradu.16

Pri Lahovih ali Staržupanovih, Volčji Grad 19, je bil 
dvoriščni ločni porton s tremi sklepnimi kamni, nadločji 
in simsom. Tudi ta je imel na glavnem sklepnem kamnu 
sklesano glavo in sodi po tem v opus istega mojstra.

Iz iste delavnice je verjetno izšel tudi skromnejši loč-
ni porton pri Slamčevih, Volčji Grad 42, s profiliranima 
kapiteloma, ki imata spodaj vrvičasto obrobo, s tremi 
navideznimi sklepnimi kamni in z okrasjem v obliki po-
ki so vgrajeni v hiši Gaberje pri Dobrovi 53 nedaleč od Ljubljane. 
Dvoriščna kolóna z glavo moža s pipo in z nepopolno letnico 184[.] 
pri Rajevcevih, Dolenje (pri Ajdovščini) 14, o katerem pravi hišno 
izročilo, da jo je dobila za doto nevesta, ki je prišla k hiši od Kosovih 
iz Kobdilja, ena kolona pa da je ostala tam na njenem domu (Marija 
Kobal), je najbrž delo nekega posnemovalca. 
16 V jožefinskem katastru iz let 1785–1790 najdemo pod topografsko 
številko 72 na hišni številki Volčji Grad 38 gospodarja Mohorja 
Štolfo, Tomaževega sina. Pri tem preseneča podrobnost popisa 
njegove posesti, ki navaja tudi to, da se k tej hiši pride skozi porton. 
Zaradi zanimivosti ga navajamo v originalu: Comunita di Voucigrad. 
N(ume)ro topografico: 72. Nome del possessore; denominazione e 
qualita della terra; suoi confini e numero della casa: Stolfa Ermacora 
di Tommaso, Casa conscritta n(umer)o 38. Passando verso lev(an)
te klaf(teri) 20 in circa si entra in un portone e proseguendo verso 
ponente a destra si trovará il seguente n(umero) (Državni arhiv 
Gorica, Jožefinski kataster, mapa 222).

Podobni portoni, a brez letnice so v Gabrovici pri Ko-
mnu, v Križu pri Trstu in v Slivnem. Dvoriščni porton 
domačije Gabrovica 15 je okrašen s polovičnimi šeste-
rolistnimi rozetami, priležnimi pravokotniki in šahovni-
cami s krožnim obrisom; na glavnem sklepnem kamnu s 
simsom je sklesan IHS, stranska pa sta okrašena s štiri-
listnima rozetama. Na domačiji Križ 137 ima dvoriščni 
ločni porton glavni sklepni kamen poenostavljene volu-
tne oblike, na navadnih stranskih sklepnih kamnih sta 
zelo shematično upodobljena petelina, sicer pa je okra-
šen še s polovičnimi šesterolistnimi rozetami v polkro-
gu, s šesterolistnimi rozetami v krogu, s šahovnicami v 
krogu in z “rombastimi šahovnicami” v rombih. Pri Ta 
srednjih Kraljevih, Slivno 8, sta kar dva dvoriščna ločna 
portona s tremi sklepnimi kamni. Tisti pred hišo je okra-
šen s šesterolistnima rozetama na kvadrastih kapitelih 
in z “rombastima šahovnicama” na stranskih sklepnih 
kamnih, na glavnem sklepnem kamnu klinaste oblike in 
s simsom pa je sklesan IHS. 

Podoben porton pred gospodarskim delom domačije 
ima glavni sklepni kamen volutne oblike, na stranskih 
dveh pa sta vklesana samo okrasna okvirja baročne obli-
ke. Podobno okrašen portal brez sklepnih kamnov (in 
brez gornjega dela loka) je tudi pri Francinovih, Čeho-
vini 16, v Zgornji Branici. 

Drugi znani volčjegrajski kamnosek z enakim priimkom 
je bil Jakob Jurca. Njegovo ime najdemo na lápidi, ki 
jo je leta 1834 sklesal prezgodaj umrlemu sinčku Fran-
cetu. Ta nagrobni kamen na pokopališču v Volčjem Gra-
du ima na bokih polkrožna izreza, zgoraj pa je ločno 
zaključen z dvema volutama in nekakšno tridelno vinje-

to. V gornjem ločnem delu je plitvo sklesan križec na 
podstavku, ob njem sta osemlistni rozetki, v osrednjem 
delu je napisno polje z vklesanim napisom, pod njim pa 
je izdolbljena mrtvaška glava s prekrižanimi kostmi. 

Zvest prepis tega trinajstvrstičnega narečnega napisa 
v bohoričici se glasi takole: GLIH . TUKEI . POZHI-
VA / INU . POKOPAN . TAPER / VI . FRENZE . OT 
IAKO / PA . IURZA . INU . MARJE / UZHIGRAT . 
POT LUME / RU . 5I STAR . JE BIU . ENO / LETO 
INU . 9 MESZOU. / UMORU . JE NA . II GOSH / TA 
. ULETI I834 . TU / DINATADAN . JEBIUTA / SHE-
GANPOSHEGNAN / IAKOP . IURZA . JE KA / MAN 
. NARDIU. V razrešeni obliki gre takole: Glih tukej po-
čiva inu pokopan ta pervi Frence ot Jakopa Jurca inu 
Marje, Učigrat, pot lumeru 51. Star je biu eno leto inu 
9 mescou. Umoru je na 11. gošta u leti 1834. Tudi na 
ta dan je biu ta žegan požegnan. Jakop Jurca je kaman 
nardiu. 

Ta najstarejši in prvi nagrobnik, ki stoji zdaj v lapida-
rijski postavitvi starih nagrobnikov ob zidu na koncu 
pokopališča, je tako po vsebini kot po obliki dragocen 
primerek kulturne dediščine Volčjega Grada in vreden 
zgodovinski dokument: najbrž je celo edini ohranjeni 
pisni vir o tem, kdaj je bilo blagoslovljeno to pokopa-
lišče pod vasjo.18

18 Do tistega leta je bilo vaško pokopališče na prostoru okrog cerkve 
sv. Janeza Krstnika: Kašenbot je bil okoli cerkve britәh, zato rečejo 
tam Brith in Sveti Janez. Ko je ratalo premalo prostora, so vse stare 
prekopali in napravili nov žegen. Na novi žegen je morala vsaka hiša 
pripeljati tolko zemlje: tam mora biti globoko najmanj dva metra, 
ker se za grob koplje najmanj meter osemdeset (Stanislav Rebula, 
Maks Štolfa).

Slika 10
Magična varovalna znamenja na portonih: šesterolistna ali šestilna rozeta (1), štirilistna rozeta (2), preplet (3) in “rombasta šahovnica” 
(4, foto B. Premrl).
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Na podlagi podatkov iz kopij matičnih knjig in z na-
grobnika je mogoče sklepati, da se je Jakob Jurca, ki je 
živel na stari hišni številki 51, rodil leta 1805. Sodeč po 
starosti umrlega otroka, se je pred letom 1832 poročil z 
Marijo, hčerjo Luke Jurce, umrl pa je 3. decembra 1868 
na takratni hišni številki 46, star 63 let. V maticah se 
zmerom navaja kot kmet.19 Razen opisanega nagrobnika 
niso izpričani drugi njegovi kamnoseški izdelki.

19 V več primerih, v katerih je bilo mogoče primerjati različne vire, 
sem že ugotavljal, da so župniki pri osebah, ki so se ukvarjale s 
kmečko in kamnarsko dejavnostjo, v matično knjigo vpisali samo 
osnovni ali prevladujoči stan ali poklic osebe, torej kmečki. Tudi za 
kamnoseka Jurija Štolfo so leta 1836, ko je bil za pričo na bratovi 
poroki, zapisali, da je kmet, čeprav se je dotlej že nekajkrat podpisal 
na svoje kamnoseške izdelke. 

Kot kamnosek pa je v maticah vpisan njegov zadnji sin 
Jožef Jurca, ki se je rodil 3. marca 1848 na hišni števil-
ki 46. On se je leta 1893, že prileten, oženil z vaščanko 
Ano Mrkuža, umrl pa je 17. julija 1920. 

Mnogo bolj znan in najbrž sploh najbolj znan od vseh 
volčjegrajskih kamnosekov je danes kamnoseški moj-
ster Anton Jurca - Mržek. Njegovo ime lahko takoj 
opazi vsak obiskovalec Volčjega Grada, saj je vklesano 
na pilju, izjemnem kamnitem znamenju na začetku vasi. 

To znamenje je oblikovano kakor tabernakeljska hišica 
z ločno nišo, postavljena na profilirani plošči, s katero je 
zaključen visok, masiven podstavek iz špičenih klesan-
cev. Niša je uokvirjena z bogato okrašenima pilastroma 
z listnima kapiteloma in profiliranim potlačenim lokom, 
ki je bogato okrašen z raznovrstnimi okrasnimi nizi. 
Nad tem lokom je profilirano ogredje, ki nosi nekakšno 
atiko z volutnima kriloma in križcem na vrhu. Pod volu-
tnim okrasjem atike je gladko napisno polje, v katerem 
je v sedmih vrsticah vklesan naslednji napis v gajici: 
TA PIL JE NAREDU / ANTON JURCA / IN / ADREJ 
TALČER / (V) ČAST MATER BOŠJI / U LETI 1855.20 

V matičnih knjigah beremo, da se je Andrej Tavčer rodil 
leta 1793 v Hruševici. Poročil se je z Marijo, verjetno 
domačinko z Volčjega Grada, in je živel na hišni številki 
Volčji Grad 40. Umrl je 14. junija 1858, star 65 let. On 
je moral biti naročnik in plačnik tega znamenja, izklesal 
pa ga je mojster Anton Jurca.

Anton Jurca je takrat živel v hiši številka 58, s hišnim 
imenom Mržkovi.21 Tam se je rodil leta 1823 očetu Jo-
žefu in materi Marjeti z dekliškim priimkom Žigon.22 
Ko mu je januarja 1839 oče izročil premoženje, se je 
že 11. februarja tistega leta oženil z vaščanko Marijo 

20 Žal so dali to izjemno delo domačega kamnoseškega mojstra 
preklesati. Leta 2004 je izvršil to vsega obsojanja vredno dejanje nad 
kulturno dediščino restavrator Tomaš Creeps češkega rodu, ki se je 
z vklesanim podpisom na njem še pohvalil z njim. Podobna škoda je 
bila narejena tudi na mnogih drugih kamnoseških izdelkih na Krasu; 
žrtve takih predelav so zlasti portoni domačij in med njimi so tudi 
nekatera druga dela volčjegrajskih kamnosekov. 
21 Verjetno so se njeni nekdanji prebivalci pisali Mržek. Ta priimek 
je znan v več kraških vaseh in je bil v 19. stoletju domač tudi 
naVolčjem Gradu. 
22 Sodeč po jožefinskem katastru, ki na tej hišni številki navaja 
gospodarja Jurija Žigona, se je oče Jožef Jurca verjetno priženil v 
to hišo.

Slika 11
Nagrobnik s slovenskim napisom iz leta 1834, ki ga je prezgodaj 
umrlemu Francetu Jurci sklesal njegov oče kamnosek Jakob Jurca. 
To je bil prvi nagrobnik na novem volčjegrajskem pokopališču in je 
torej z njim datirano tudi pokopališče (foto B. Premrl).

Metlikovec. Iz zemljiške knjige zvemo, da je dvajset let 
kasneje, s kupno pogodbo z dne 28. decembra 1859, ku-
pil hišo številka 53, današnjo številko 24.23 Potem ko jo 
je preuredil in olepšal zunaj in znotraj, se je vsa družina 
preselila vanjo in s sabo prinesla tudi hišno ime Mržko-
vi. To se je najbrž zgodilo že leta 1860 ali takoj potem, 
ko je nastal sloviti portal hiše Mržkovih, ki je po svoji 
obliki in virtuozni kamnoseški izvedbi izjemen ne le v 
primorskem, temveč v širšem merilu – in je zato vreden 
še posebne pozornosti in varstva! 

23 Okrajno sodišče v Sežani, Zemljiška knjiga, zgodovinski izpisek 
za vložno številko 25, katastrska občina Volčji Grad. V zemljiški 
knjigi sicer ni izrecno zapisano, da je Anton Jurca decembra 1859 
kupil hišo, vendar se zdi to najbolj logično, če jo je že naslednje leto 
opremil z imenitnimi kamnoseškimi deli.   

Naj si ga pobližje ogledamo. Na profiliranem pragu s 
stranskima prevojema stojita profilirani bazi, ki imata 
lici okrašeni s kasetama z izjemnima velikima petlistni-
ma rozetama. Vitka pokončnika nosita profilirana kapi-
tela, na njima pa sloni še posebno umetelno oblikovan 
in sklesan najbolj reprezentativni gornji del portala. Ta 
del, ki obsega podaljška pokončnikov, preklado z na-
videznim volutnim sklepnim kamnom in dve dvojni 
rastlinski voluti, ki sta razpeti od kapitelov proti skle-
pnemu kamnu, je povrhu sklesan iz enega samega kosa! 
V kotih preklade je še dodaten okras v obliki nekakšnih 
kartuš, v kateri sta vdelana koluta črnega apnenca z 
vrezanima Jezusovim in Marijinim monogramom. Nad 
portalom je še profiliran kamnit napušč z odkapnim 
robom, ki ga podpirata visoki volutni konzoli ob stra-
neh gornjega dela portala. Med preklado in napuščem 

Slika 12
Pilj na začetku vasi, ki ga je naročil Andrej Tavčer, sklesal kamnosek 
Anton Jurca in skazil Tomaš Creeps (foto B. Premrl).

Slika 13
Izjemni portal hiše Mržkovih na Volčjem Gradu, datiran z deljeno 
letnico 1860 in podpisan z začetnicama kamnoseka Antona Jurce - 
Mržka (foto B. Premrl).
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je vložen prekinjen pas zglajenega črnega apnenca, na 
katerem so razprto vklesane števke deljene letnice in za-
četnici mojstrovega imena in priimka: 1 8. A. / J. 6 0, se 
pravi: 1860. A(NTON) J(URCA).24 Poleg tega portala 
sta nedvomno njegovi deli še gosposki profiliran portal 
desnega pritličnega prostora v hiši in polžasto kamnito 
stopnišče s pravokotnim tlorisom, ki vodi iz veže v nad-
stropje.

O mojstru Antonu je sicer malo znanega. Umrl je 19. 
decembra 1895, star 72 let.25 Izmed osmih otrok, ki so 
se rodili Antonu in Mariji od leta 1839 do 1857, ga je 
nasledil zadnji med njimi – Peter. 

Peter Jurca, ki je prišel na svet 2. julija 1857, je na-
daljeval očetov poklic. Leta 1878 se je oženil z Ivano 
Metlikovec, Krnelovo z Volčjega Grada, umrl pa je 18. 
decembra 1927. O njegovih delih ne vemo ničesar – zdi 
se, da je sčasoma opustil kamnoseštvo in se posvetil 
samo kmetovanju.26

Kamnoseška rodbina Štolfa

Z domačijo Zančevih v Kobjeglavi smo se seznanili že, 
ko smo razpravljali o kamnoseku Matiji Jurci, ki se je 
leta 1801 tam podpisal na kletnem portalu. Na ločnem 
portonu uvozne lope te domačije pa se je petnajst let ka-
sneje podpisal drug kamnosek. V nasprotju s skromnim 
portalom je porton razkošno oblikovan in okrašen ter 
uokvirjen na straneh. Podboja z zaobljenima bazama, 
pokončnikoma in profiliranima kapiteloma nosita potla-
čen lok s tremi sklepnimi kamni, nadločji in simsom, ki 
dela prevoj nad glavnim sklepnim kamnom. Pokončni-
ka sta spodaj in zgoraj okrašena s polovičnima šestero-
listnima rozetama, v srednjem polju pa z “rombasto ša-
hovnico” rombastega obrisa. Vsi sklepni kamni so volu-
tne oblike: stranska sta bolj preprosta, glavni, ki je večji, 
pa je bolj umetelno oblikovan. V spodnjih delih loka sta 
sklesani masivni olistani veji, v gornjih pa šesterostra-

24 Etnolog in umetnostni zgodovinar dr. Gorazd Makarovič meni, da 
je ta portal njegovo mojstrsko delo, s katerim si je pridobil mojstrski 
naslov. To potrjuje tudi hišno izročilo.
25 Nenavadno pa je to, da pri njegovem imenu v matičnih knjigah ni 
nikjer vpisan poklic kamnoseka! 
26 V nedatirani osebni izkaznici s fotografijo beremo, da je “di 
professione possidente domiciliato a Komen”. V njej je tudi njegov 
osebni opis: oči sive, nos pravilen, usta normalna, brki sivi. 

ni rozeti z vbočenimi stranicami v krogu. Pokončnika 
in lok so okrašeni še s priležnimi pravokotniki z ločno 
posnetimi zunanjimi koti. V nadločjih sta sklesana IHS 
in MRA, Jezusov in Marijin monogram, ob njima pa 
rastlinski okras. Gornji del nadločij zavzemata napisni 
polji, ki sta spodaj zamejeni s trakom. V njima sta vre-
zana dvovrstična napisa v bohoričici: To Kaluno je ſturu 
Delat Martin Pipan. Delau ju je Anton ſtolſa u leti 1816. 
Gospodar oziroma naročnik je bil torej še zmerom isti, 
kamnosek pa drug Volčjegrajec – Anton Štolfa. 

Tri leta kasneje je Anton Štolfa sklesal še dvoriščni 
ločni porton s tremi sklepnimi kamni za domačijo Šču-
kovih, Kobjeglava 60. Zdaj že lep čas ni več na svojem 
mestu, temveč pri počitniški hiši v Hrpeljah, Ulica D. 
Benčiča 46, kjer pa nima več originalnih baz. Pokonč-
nika portona sta okrašena z “rombastima šahovnicama” 
v rombastem okvirju, profilirana kapitela pa imata spo-
daj vrvičast rob. Na spodnjih delih potlačenega loka sta 
med pravokotnikoma z ločno posnetimi vogali sklesani 
šesterolistni rozeti, ki imata žilnate liste. Na gornjih de-
lih loka sta med poljema z ločno posnetimi koti, v ka-
terih so vklesane števke razprte letnice 1819, štirilistni 
rozeti s klinastimi listi, ki imajo dvakrat vbočene širše 
zunanje robove. Glavni sklepni kamen s simsom ima v 
napisnem polju z ločno posnetimi koti sklesan IHS, na 
stranskih sklepnih kamnih pa sta vrezana napisa v bo-
horičici, ki govorita o naročniku in izvajalcu: STUREU 
IU IE DELAT ANTON FERLAN. DELAU I[U IE TU?] 
KAL(O)NU ANTON SHTOLFA.

Kamnoseku Antonu Štolfi lahko pripišemo domovin-
sko pravico v Volčjem Gradu že na podlagi dejstva, da 
je bil v tej vasi priimek Štolfa daleč najbolj razširjen. 
Po podatkih jožefinskega katastra iz leta 1789 je bilo v 
Volčjem Gradu od 80 (!) gospodarjev oziroma lastnikov 
(possessori) kar 34 Štolf, po elaboratu franciscejskega 
katastra iz leta 1821 pa je tam živelo 23 družin s tem 
priimkom. V tem katastru najdemo na hišni številki Vol-
čji Grad 30 Antona Štolfo, sina Tomaža,27 na sosednji 
številki 29 pa Tomaža Štolfo in njegovega sina Jerneja. 
Ta Tomaž je bil nedvomno tudi Antonov oče (Državni 
arhiv Gorica, Jožefinski kataster, 1789). 

27 Anton Štolfa je imel poleg hiše številka 30 še dve kleti, hišni 
številki 29 pa sta pripadala hlev in klet.  

V elaboratu ali zapisniku franciscejskega katastra iz leta 
1821 je Anton Štolfa samo posredno omenjen kot oče 
kmečkega gospodarja Jurija Štolfe na hišni številki 29 
(Franciscejski kataster, Elaborati, 1821). Isti Anton je 
bil verjetno posredno omenjen tudi 2. septembra 1835 
v komenski poročni knjigi (Nadškofijski arhiv Gorica, 
poročna knjiga Komen 1835-1946). Tedaj je bila vpisa-
na poroka sedemindvajsetletnega ženina Antona Štolfe, 
kmeta in kamnoseka, agricolla lapicida,28 ki je bil sin 
kmeta Antona in Uršule z dekliškim priimkom Rebula z 
Volčjega Grada in je živel na hišni številki 29, ter neve-
ste Marjane, hčerke kamnoseka Mihaela Vuka in Mar-
jane z dekliškim priimkom Giovanetti iz Mirna številka 
39. Čeprav so zapisali, da je ženinov oče Anton kmet, to 
še ne pomeni, da se ni ukvarjal (tudi) s kamnoseštvom. 
Tudi zaradi tega, ker je poklic pogosto prehajal iz roda 
v rod, lahko na podlagi sinovega kamnoseškega poklica 
ugibamo, da se ga je morda naučil pri očetu oziroma v 
domači hiši. To se zdi tem bolj utemeljeno, ker je prav iz 
hiše številka 29, po domače Kamnarjevih, v 19. stoletju 
izšla vrsta odličnih kamnosekov. 

28 Praviloma je bil v latinsko pisanih matičnih knjigah poklic 
kamnoseka zapisan kot lapicida; izjemoma najdemo tudi izraz 
lapidarius, s katerim so najbrž včasih označevali kamnolomca ali 
kamnarja v širšem pomenu.

Anton Štolfa mlajši, ki se je, sodeč po starosti ob po-
roki, rodil leta 1808, se je po poroki verjetno preselil v 
rojstni kraj svoje žene. Ta mu je zelo kmalu umrla, kajti 
že 15. februarja 1836 se je oženil v drugo z Marjano 
Ščuka z Volčjega Grada, za pričo pa mu je bil Jurij Štol-
fa, kmet, nedvomno njegov brat. Tedaj je bival v Mirnu 
na številki 151 in je opravljal samo kamnoseški poklic, 
verjetno v delavnici tasta Mihaela Vuka. Potem niti v 
mirenskih maticah ne najdemo več sledu o njem, po če-
mer sklepamo, da se je odselil kam drugam s trebuhom 
za kruhom. 

Če se vrnemo k njegovemu očetu, skoraj ne more biti 
dvoma, da se je na opisanih dveh portonih iz Kobjeglave 
podpisal prav ta Anton Štolfa starejši, ki je bil Tomažev 
sin, oženjen z Uršulo Rebula in je še leta 1836, v času 
sinove druge poroke, živel z ženo na hišni številki Volčji 
Grad 29, danes številka 40. Potemtakem je on začetnik 
kamnoseške rodovine Kamnarjevih z Volčjega Grada. 
Kdaj je umrl, ne vemo, kajti v kopijah komenske mrliške 
knjige ne najdemo njegovega imena. 

Njemu bi morda lahko pripisali nedatiran dvoriščni loč-
ni porton s tremi sklepnimi kamni pri Merkužnih, Vol-
čji Grad 25, ki ima zaobljeni bazi, profilirana kapitela, 
glavni sklepni kamen poenostavljene volutne oblike, na 
stranskih sklepnih kamnih pa sklesani ploski listnati ve-
jici z žilnatimi listi, podobni tistim na portonu Zančevih 
v Kobjeglavi. 

Kamnoseški mojster 
in ljudski umetnik Jurij Štolfa
 
Na domu na Volčjem Gradu je nadaljeval rod kamnose-
kov Kamnarjevih29 Antonov sin Jurij Štolfa. Kdaj se je 
rodil, ne vemo, najbrž pa se je pred letom 1808, ko se je 
rodil njegov brat Anton.30 Oženil se je z Nežo Jurca, po 

29 V 19. stoletju so včasih z izrazom kamnar, ki danes obsega 
različne poklice, povezane s kamnom, označevali tudi kamnoseke; 
vaški kamnoseki so pogosto opravljali tudi kamnolomska dela in 
bi jim bolj ustrezalo poimenovanje kamnar. Hišno ime Kamnarjevi 
pa je zelo redko, če ne celo edino; ker so v poklicnem žargonu na 
Primorskem pa tudi drugod kamnoseku največkrat rekli štáncar 
(iz nemške besede der Steinmetz), so tudi njegov dom običajno 
poimenovali pri Štancarjevih. 
30 Po takratnih predpisih o dedovanju je namreč podedoval domačijo 
prvorojeni oziroma najstarejši sin. V zvezi z rojstvom Jurija Štolfe 
naj še pripomnimo, da obstaja knjižna izdaja rodovnika rodbine 

Slika 14
Kolóna uvozne lope na domačiji Zančevih v Kobjeglavi z vklesanim 
napisom, ki pravi, da jo je dal delati Martin Pipan, delal pa jo je 
Anton Štolfa leta 1816 (foto B. Premrl).
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vsej verjetnosti sovaščanko. Žena, ki je učakala 72 let, 
je umrla 14. avgusta 1855, v času, ko je razsajala huda 
kolera, njegove smrti pa ni najti v mrliški knjigi. Vseka-
kor je umrl kasneje, kot vdovec. 

Da je bil Jurij kamnosek, vemo po tem, ker se je nekaj-
krat podpisal na svoja dela. Prvo med njimi je trebušasti 
oklep vodnjaka, šápa štirne, pri Šemčevih, Prečnik 5, 
natančneje v Gornjem Prečniku na Tržaškem. Ta oklep, 
ki stoji na krožnem podestu ali stopnici, ima na prednji 
strani izbočen medaljon, na katerem je reliefno upodo-
bljen svetopisemski prizor Jezusa in Samarijanke pri 
vodnjaku.31 Ob vodnjaku, zidanem iz kvadrov, stojita 
precej okorni frontalno upodobljeni postavi: Samarijan-
ka z vrčem in kupo na levi in Jezus z obstretom okrog 
glave na desni, oba s podolgovatima obrazoma in dolgi-
mi lasmi. Za Samarijanko je videti mesto Samarijo (pod 
njim je tudi napis: SAMARIA), za Jezusom pa je stili-
zirana cipresa. V gornjem delu medaljona je vrezana le-
tnica 1826, ki jo deli na dvoje petlistna rozetka s podvo-
jenimi cvetnimi listi. Pod svetopisemskim vodnjakom 
je vklesan podpis mojstra: IURI STOLFA, ki mu sledi 
še poimenovanje oseb v prizoru: SAMARATA : IESUS. 

Že leto kasneje se je Jurij Štolfa podpisal še na trebuša-
stem oklepu komunske štirne na Brjah pri Komnu. Na 
nekoliko drugače oblikovanjem medaljonu je sklesal isti 
motiv, le da je tukaj Jezus s cipreso na levi in Sama-
rijanka s Samarijo na desni strani. Spodaj so vklesane 
razlage v bohoričici: JESUS NASARESKI, SARAMA-
RITANA in SAMARIJE, v sredi med njimi pa je ne-
navadno formuliran, skoraj neprepoznaven podpis, kar 
gre najbrž pripisati vplivu sosednjega furlanskega jezika 
ali italijanskega (beneškega) narečja in šibki pismenosti 
mojstra: SORSE STUZEfA MESTRO, v prevodu: Jurij 
štolfa, mojster. V gornjem delu medaljona sta vrezana 
datum: MARZA 6. 1827 in trivrstični napis o naročni-
kih: MATTIA KOZMAN, ANA KOZMAN; sredi letni-

Štolfa, ki jo povezuje celo s čedajskimi langobardskimi vojvodi 
Astolfi iz 8. stoletja. V njem je naveden podatek, da se je Jurij rodil 
10. avgusta 1783 očetu Juriju Maksimilijanu Štolfi in njegovi ženi 
Ludoviki v Komnu, kar pa ne more držati (Stolfa 1960, s. p.). 
31 Podpis Jurija Štolfe na tem vodnjaku je opazil že umetnostni 
zgodovinar in konservator France Stele (Stele 1960, 103). Jurij 
se je pri klesanju Jezusa in Samarijanke na vodnjakih nedvomno 
zgledoval po takem umetniško izdelanem prizoru na imenitnem 
vodnjaku Gašperjevih, Gorjansko 83, na katerem je vklesan datum 
20. maj 1818. 

ce v datumu je sklesana izbočena okrasna vrtnica, ki je 
nekoliko podobna mnogolistni vetrnici. Imeni Matije in 
Ane Kocman pričata, da je bil oklep vodnjaka narejen 
za domačijo Pirčevih v Slivnem, današnja hišna številka 
22, kjer sta takrat gospodarila onadva, se pravi, da je na 
Brjah na drugotnem mestu.32

32 Anici Terčon, Pirčevi, Slivno 22, je mama večkrat pravila, da 
je bila šápa štirne v Brjah iz njihove hiše, kjer so se nekoč pisali 
Kocman, in da so jo prodali, ker so potrebovali denar. Iz njihove hiše 
je izšel tudi duhovnik Andrej Kocman, ki se je rodil 24. novembra 
1789, bil posvečen v duhovnika leta 1814 in je umrl 16. septembra 
1876 kot župnik in dekan v Komnu (Status personalis 1875, 48; 
Calendarium sacerdotum defunctorum 1977, 261). Morda je prav on 
svetoval upodobitev Jezusa in Samarijanke na vodnjaku.

Slika 15
Trebušast oklep štirne z reliefom Jezusa in Samarijanke pri Šemčevih 
v Prečniku z letnico 1826 in podpisom kamnoseka Jurija Štolfe (1, 
foto B. Premrl), in podoben oklep z letnico 1840 pri Kovačevih na 
Volčjem Gradu, zdaj v Malem Lipoglavu pri Ljubljani (2, fototeka 
Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, foto G. Makarovič). 

Še en podpisan izdelek mojstra Jurija Štolfe z Volčjega 
Grada vidimo danes v Tomaju. Na borjáču Vranovih, 
Tomaj 6, ležijo deli kәlúne, dvoriščnega portona, ki je 
prej stal na domačiji Marjan'nih na Volčjem Gradu, da-
nes številka 51.33 Portonu pripadata zaobljeni bazi in 
bogato profilirana konzolna kapitela z reliefno upodo-
bljenim parom petelinov.34 Sredi njegove trikotno za-

33 Tam je bil na drugotnem mestu. Najbolj verjetno se zdi, da so 
Kamnarjevi ta porton prodali sosedom Marjan'nim, ko so sklesali za 
svojo domačijo novega, bolj reprezentativnega, ki stoji tam še danes. 
To se je moralo zgoditi enkrat v drugi polovici 19. stoletja.
34 Na splošno velja, da je petelin sončen simbol, ker s petjem 
napoveduje sončni vzhod; njegova podoba na vratih odganja slabe 
vplive noči. V krščanski tradiciji oznanja svetlobo in vstajenje; zaradi 
kikirikanja ob jutranjem svitu je simbol budnosti in pripravljenosti 
(Chevalier, Gheerbrant 1993, 451–452; Grgić 1979, 459). S svojim 
petjem prežene zle duhove in pretrga oblast, ki jo ima hudič v urah 
noči. Prebuja speče, prepodi tatove, kliče vernike k molitvi, prebuja 
novo upanje in krepi vero (Germ 2006, 180, 182). Pokojni Maks 
Štolfa je menil, da so bili petelini na portonih sklesani “za vražo”: 
proti ognju. Sodeč po njihovih ponavljajočih se upodobitvah na 
portonih, ki so jih izdelovali volčjegrajskih kamnoseki, so Kraševci 
svoj čas res verjeli, da varujejo domačijo. Temu pritrjuje tudi dejstvo, 
da so na njih pogosto klesali tudi magična varovalna znamenja v 
obliki šesterolistnih in štirilistnih rozet ter prepletov, ki jih je mogoče 
oblikovati z eno neprekinjeno potezo. Na tipični obzidani, zaprti 
kraški domačiji, v katero si lahko prišel samo skozi dvoriščni vhod, 
ki je bil potemtakem njeno najbolj ogroženo in ranljivo mesto, je 
bil prav porton najbolj poklican nosilec varovalnih znamenj; na 
Pivki, kjer ni bilo toliko obzidanih domačij, pa večkrat vidimo taka 
znamenja na starejših okenskih okvirjih, na katerih so nemalokrat 
vklesani tudi napisi.  

ključene preklade je v baročni kartuši, ki ima obliko šti-
rilista s pravokotnimi izpahi v pazduhah,35 sklesan relief 
Križanega, pod njim je mrtvaška glava s prekrižanimi 
kostmi, ob njem pa sta še okrasna cvetlična lončka. Na 
obeh straneh kartuše sta reliefni krilati angelski glavici. 
Frontalno upodobljen Križani ima nagnjeno dolgolaso 
in bradato glavo, podolgovat obraz z vodoravnimi ten-
kimi ustnicami, njegova ledja pokriva vodoravna pási-
ca, katere konca mu visita ob desnem boku, nogi sta 
postavljeni vzporedno. Vse figure imajo nekako grob 
videz in izraz. Na levem kraju preklade je vklesana hi-
šna številka: N 29, sledi reliefna vaza s šopkom vrtnic,36 
nato ime JuRi, na drugi strani preklade se nadaljujejo 
priimek Stolfa, vaza z vrtnicami in nazadnje še letnica 
1842. V strnjeni izpisani verziji se napis glasi: N(umero) 
29. Juri Stolfa. 1842. 

Kot rečeno, je hišna številka 29 takrat pripadala doma-
čiji Kamnarjevih, se pravi, da je mojster Jurij Štolfa 
sklesal ta porton za svojo domačijo in da je na njem 

35 Take kartuše, ki jih bomo na kratko imenovali kar baročne kartuše, 
so sicer pogosten okras portonov na Krasu in drugod na Primorskem, 
vendar se tiste, ki so jih oblikovali volčjegrajski kamnoseki, povečini 
odlikujejo s prepoznavno profilacijo in drugimi finesami, kar jim 
daje razločevalni pomen. Podobno velja tudi za drugo volčjegrajsko 
geometrijsko in cvetlično okrasje. 
36 V krščanski ikonografiji je vrtnica nosilec številnih simbolnih 
pomenov. Je simbol Kristusovega trpljenja za odrešitev sveta, najbolj 
znana pa je kot Marijina cvetlica – kot prispodoba njene ljubezni in 
milosti, pa tudi bolečine ob sinovi smrti na križu (Germ 2002, 103). 

Slika 16
Trebušast oklep vodnjaka z reliefom Jezusa in Samarijanke iz leta 1827, ki je zdaj na komunski štirni v Brjah pri Komnu, prvotno pa je bil 
na domačiji Pirčevih v Slivnem; na njej je podpisan kamnosek Jurij Štolfa (foto B. Premrl).
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podpisan kamnosek in gospodar v eni osebi. Na podla-
gi povedanega lahko sklenemo, da Jurij Štolfa ni bil le 
navaden kamnosek, temveč tudi ljudski umetnik. Na 
njegovih podpisanih delih je nekaj značilnih oblikov-
nih in okrasnih prvin, po katerih mu lahko prisodimo 
še številne druge kamnoseške izdelke: od podrobnosti 
v oblikovanju Križanega in angelov, baročne kartuše do 
vrtnic in rozetke s podvojenimi cvetnimi listi, ki jo lah-
ko štejemo kar za njegov ornamentalni podpis.

Po oblikovanju opisanih figur mu pripisujemo naslednje 
izdelke: oklep vodnjaka z reliefnim prizorom Jezusa in 
Samarijanke iz leta 1840 na domačiji Kovačevih, Volčji 
Grad 54,37 balkonsko konzolo s krilato angelsko glavico 
pri Kamnarjevih,38 ločni portal s krilato angelsko gla-

37 Ta oklep vodnjaka je bil prodan in je zdaj v Malem Lipoglavu v 
okolici Ljubljana. V Nabrežini je pri hišni številki 76 trebušast oklep 
vodnjaka, na katerem je medaljon s podobno oblikovanim prizorom 
Jezusa in Samarijanke kot v Brjah, ki je datiran z okrnjeno letnico 
1856. O njem ni mogoče izreči zanesljive sodbe, ali je bil izdelan v 
Jurijevi delavnici ali je delo druge roke. 
Oklepov vodnjakov s tem motivom je na Krasu še nekaj, njihovi 
avtorji pa niso znani. Najstarejši med njimi, ki je trebušaste oblike in 
datiran z letnico 1794, stoji v Merčah, v zidu, ki razmejuje domačiji 
Falpácovih in Sektínovih s hišnima številkama 3 in 4. Po informaciji 
Andreja Furlana iz Križa pri Trstu je tak motiv tudi na valjastem 
oklepu vodnjaka pri Kocjánovih, Križ pri Trstu 173. Še eden na 
trebušastem oklepu vodnjaka je najbrž v Samatorci na Tržaškem 
(Krajevni leksikon Slovencev v Italiji 1880, 340, sl.).  
38 Konzola rabi zdaj za oporo latniku, angelska glavica na njenem 

vo na volutnem sklepnem kamnu portala pri Humnih, 
Volčji Grad 52, podobno okrašen dvoriščni ločni porton 
pri Žgurjevih, Bogo 7, in glavni križ na pokopališču v 
Štjaku na Vrhéh.39

Njegovo avtorstvo izpričujejo tudi figure in rozetke s 
podvojenimi cvetnimi listi na dveh vitkih slopih s po-
snetimi robovi, ki sta nekdaj podpirala gajnka na dveh 
domačijah. Eden, datiran z letnico 1827, je bil na doma-
čiji pri Odlokvih, Volčji Grad 49, zdaj pa je v lapidariju 
Goriškega muzeja v Kromberku. Na njegovi profilirani 
bazi je šesterolistna rozeta, v spodnjem delu slopa poga-
nja veja s cvetovi, podobnimi osatu, v sredini je reliefna 
vetrnica, v gornjem delu je relief Križanega z mrtvaško 
glavo pod nogami, nad njim pa sta krilati angelski glavi-
ci. Na vseh posnetih robovih so zgoraj sklesana padajo-
ča zvončasta socvetja. Na profiliranem kapitelu je sredi 
vklesane letnice 1827 majhna reliefna šesterolistna ro-
zetka s podvojenimi cvetnimi listi. Podobno je obliko-
van tudi slop, ki je bil prvotno na domačiji Krnelovih, 
Branik 95, zdaj pa stoji kot znamenje na vrtu sosednje 

čelu pa je precej okrušena. 
39 Na tem izjemnem razpelu, ki stoji na podstavku z reliefno 
mrtvaško glavo in prekrižanimi kostmi, so kiparsko sklesani Križani 
in tri krilate angelske glavice v trilistih, ob vznožju pa klečeča 
anonimna molilka. Izdelano je bilo za novo štjaško pokopališče, ki 
ga je 4. julija 1853 blagoslovil že omenjeni komenski dekan Andrej 
Kocman (Ivan Štemberger; ŽA Štjak, SA Štjak 1816, s. p.). 

Slika 17
Trikotno zaključena preklada nekdanje kolóne Kamnarjevih z Volčjega Grada z reliefnimi podobami Križanega in krilatih angelskih glavic 
ter podpisom gospodarja in kamnoseka Jurija Štolfe; ko je odslužila na domačiji Kamnarjevih, stara številka 29, so jo postavili na drugotnem 
mestu pri sosedih Marjan'nih, potem je bila prodana v Tomaj, tam pa je obležala na tleh (foto B. Premrl).

hiše 100 A v zaselku Mesarji.40 Od prvega se razlikuje 
predvsem po tem, da ima na stranskih licih zgoraj skle-
sana baročno oblikovana monograma IHS in MARIA,41 
na zadnji strani pa vrezano letnico 1824. 

Kot bomo videli v nadaljevanju, bodo tudi različno obli-
kovane vetrnice, viseča zvončasta socvetja in baročno 
oblikovan Jezusov monogram zaznamovali številne 
druge izdelke Jurija Štolfe, zlasti dvoriščne portone in 

40 Boris Pavlica od Krnelovih je o tem slopu povedal naslednje 
hišno izročilo: Nono od waču od muojga waču je dal za spomenik 
pred hišo 700 goldinarjev ali kron v Nabrežini. V Nabrežino je šel 
ponj z voli. To je bilo 1824. leta.
41 Baročna monograma sestavljajo črke, katerih sestavni deli so 
oblikovani kakor nekakšni stilizirani balustrčki.

balkonske konzole in izdelke drugih mojstrov Kamnar-
jevih pa tudi drugih volčjegrajskih kamnosekov. 

Po opisanih rozetkah lahko Juriju Štolfi mirne duše 
pripišemo vrsto sočasnih dvoriščnih ločnih portonov 
na Volčjem Gradu, ki imajo zaobljeni bazi, profilirana 
kapitela in volutno oblikovan sklepni kamen s simsom 
v baročni tradiciji. Zanje je najbolj značilen prav volu-
tni sklepni kamen, ki ima lice praviloma razčlenjeno 
na štiri pokončne izbočene pasove in tri vmesne žle-
biče ter predeljeno z vodoravnim trakom; njegov izbo-
čen gornji del je okrašen z rozetko s podvojenimi listi, 
ki jo večkrat objemata dva ozka lista na kratkem ste-
belcu. Pri Gorenjknih, številka 2, in pri Šemčevih, šte-
vilka 15, sta taka portona z letnico 1832, pri Štolfovih, 

Slika 18
Izjemen glavni križ na pokopališču v Štjaku, ki kaže očitne 
značilnosti oblikovanja Jurija Štolfe (foto M. Blažina). 

Slika 19
Slop z reliefom Križanega iz leta 1824, ki je prvotno podpiral gajnk 
Krnelovih v zaselku Mesarji v Braniku; zdaj stoji kot nabožno 
znamenje ali spomenik na vrtu sosedov Pótarjevih (foto B. Premrl). 
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številka 14, pa je vanj vrezana letnica 1838. Na enakem 
portonu Majcnovih, številka 5, opazimo letnico 1875, 
vendar je očitno, da je bila vklesana kasneje in da je tudi 
ta porton vrstnik prej naštetih. Vsi štirje so okrašeni s 
šesterolistnimi rozetkami s podvojenimi cvetnimi listi. 

Številni taki in podobni ločni portoni so bili sklesani v 
delavnici Jurija Štolfe tudi za domačije v drugih kra-
ških vaseh v letih 1825 do 1847. Baze imajo praviloma 
zgoraj zaobljene, nekateri imajo profilirane kapitele in 
volutni sklepni kamen, drugi imajo preprostejše kvadra-
ste kapitele in navaden klinast sklepni kamen ali tri take 
sklepne kamne. 

Zanesljiva znamenja Jurijevega avtorstva kaže dvoriščni 
porton z značilno rozetko na volutnem sklepnem kamnu 
iz leta 1825 pri Ščurknih, Škrbina 41, ki ima na loku 
vklesan napis: ANO. = I825. ANDREIA. BUNZ. / OD 
TOMASHA. JES= DE= LET= PAR No= 73, v dopol-
njenem in posodobljenem prepisu: An(n)o 1825. Andre-
ja Bunc od Tomaža je s(toril) de(lati) le-t(a) par(ton), 
n(umer)o 73. V Nabrežini je tako oblikovan porton z 
letnico 1826 pri Radčevih na številki 16, prej številka 
28. Pri Krnjóvščevih v Samatorci številka 5 je sočasno 
datiran tak porton z vklesanim imenom gospodarja An-
tona Grudna, ki ga je dal postaviti. 

Podoben je dvoriščni ločni porton pri Skolon'nih, Šibelji 
6, ki ima na loku vklesan deljen napis: N(umer)o 44. 
1829. MATIA PIPAN. Nekaj dvoma o avtorstvu Jurija 
Štolfe zbuja oblika volutnega kapitela, ki ima edini pet 
pokončnih izbočenih pasov in štiri žlebiče namesto šti-
rih pasov in treh žlebičev in tudi podvojena petlistna ro-
zetka na njem ni prav tipična zanj.42 Da je vendarle imel 
isti kamnosek opraviti tudi na tej domačiji, pa potrjujeta 
še dve kamniti priči: profilirana škáfnica s parom profi-
liranih konzol, ki sta na čelih okrašeni s petlistno rozeto 
s podvojenimi listi in vetrnico, in dvoramno stopnišče, 
oprto na kurnik iz klesanega kamna. Na profilirani glavi 
vrhnje stopnice je sklesana deljena letnica 1831, okra-
šena v sredi z značilno Jurijevo cvetlico s sedemlistnim 
cvetom s podvojenimi listi, ki ga objemata dva ozka li-
sta.

42 Nekaj dvoma vnaša tudi pripovedovanje pokojnega gospodarja 
Antona Fakina, ki se je imel za vnuka nekdanjega gospodarja, 
podpisanega na portonu, da ga je naredil Matija Pipan sam (Edvin 
Kavčič).

Slika 20
Dvoriščni ločni porton iz leta 1832 pri Šemčevih; njegov volutni 
sklepni kamen je okrašen s šesterolistno rozetko s podvojenimi 
cvetnimi listi na stebelcu z dvema ozkima listoma (foto B. Premrl).

Pri Županétovih, Gorjansko 98, je na značilnem portonu 
uvozne lope vklesan celo točen datum postavitve: 1830 
/ NA 3. MERZ. Za hišo Renče 23, zdaj Trg 23, s hišnim 
imenom pri Hilariju, prej pri Pirčku (pr Hilárji, pr Pirč-
ki), kjer je bila nekdaj gostilna, je bil istega leta narejen 
nekoliko drugače oblikovan, a nedvomno soroden ločni 
porton. Ta porton, ki ima na loku vrezano samo deljeno 
letnico 1830, ima preprosta kvadrasta kapitela, okraše-
na s šesterolistnima rozetama, na klinastem sklepnem 
kamnu pa je baročno oblikovan reliefni IHS. Pod tem 
znamenjem je sklesano še reliefno srce, ki je obrobljeno 
in spodaj zavito v eno stran. Kot bomo videli v nadalje-
vanju, je bilo tako obrobljeno ali podvojeno srce zelo 
značilno za izdelke Jurija Štolfe in njegovih nasledni-
kov in posnemovalcev. 

V Križu pri Trstu je na hišni številki 198 podoben porton 
s polkrožnim lokom; datiran je z letnico 1832, na njego-
vem klinastem sklepnem kamnu je sklesana osemlistna 
vetrnica, ki ima liste z izstopajočimi žilami, v sredi pa še 
značilno osemlistno rozetko. Pri Budnih, Gorjansko 57, 
je dvoriščni ločni porton z letnico 1845; volutni skle-
pni kamen s simsom ima okrašen s pasovi z rombastimi 
nizi in s štirilistno rozetko. Prav monumentalen je zadnji 
znani datirani dvoriščni porton na domačiji Štrekljevih, 
Škofi 4, ki je po osnovni konstrukciji podoben portonu 
Antona Štolfe pri Zančevih v Kobjeglavi. Tudi ta ima 
potlačen lok s tremi sklepnimi kamni, nadločji in vrhnji 
sims, vendar je večji, višji in drugače okrašen. Vsi tri-
je sklepni kamni so poenostavljene volutne oblike: na 
glavnem, nad katerim je prevoj simsa, je sklesana krila-
ta angelska glavica, stranska dva pa krasita šesterolistni 
rozetki. V nadločjih sta sklesana cvetlična lončka s po 
tremi cvetovi, ki so enake oblike kot rozetki na sklepnih 
kamnih. V gornjem delu je sklesana izbočena razprta in 
deljena letnica 1847, v izbočenih napisnih poljih pod 
njo pa ime gospodarja: ANTONIO STREKEL.

Po takih značilnostih lahko pripišemo Juriju Štolfi še 
nekaj nedatiranih ločnih portonov, in sicer: porton vho-
dne lope Trčonovih, Gorjansko 14, ki ima volutni skle-
pni kamen s simsom okrašen s šesterolistno rozetko; 
podoben porton pri Štrekljevih, Gorjansko 99, ki ima 
volutni sklepni kamen okrašen z enako rozetko, in desni 
porton v fasadi domačije Trobčevih, Slivno 6, ki ima vo-
lutni sklepni kamen s štirilistno rozetko. Sem sodi tudi 
imeniten porton s tremi sklepnimi kamni pri Jakopovih, 
Šempolaj 34; glavni sklepni kamen loka je volutne obli-

ke, okrašen s petlistno rozetko in kronan s simsom, na 
stranskih sklepnih kamnih je sklesan preplet, ki se zače-
nja in končuje s križcem, pokončnika in deli loka pa so 
okrašeni z uokvirjeno “rombasto šahovnico”, velikima 
štirilistnima rozetama s podvojenimi listi, mnogolistni-
ma vetrnicama in s priležnimi geometrijskimi liki. Še 
nekaj ločnih portalov v podobnem stilu, a bolj prepro-
stih je v Svetem. Pri Tonjevih, Sveto 18, sta kar dva: pri 
hiši je porton z volutnim sklepnim kamnom, medtem ko 
ima porton v obzidju vrta na klinastem sklepnem kamnu 
sklesan IHS, na kapitelih pa šesterolistni rozeti. Pri Kr-
lekovih, Sveto 27, je še en porton z volutnim sklepnim 
kamnom in simsom, okrašen s šesterolistno rozetko in 
z rombastimi nizi; porton pri sosednji hiši Tončkovih, 
Sveto 28, pa ima tri sklepne kamne, okrašene s primitiv-
no sklesanimi ploskimi figurami: na glavnem sklepnem 
kamnu s simsom je podoba Križanega, na stranskih 
dveh ga spremljata petelina, na kapitelih pa šesterolistni 
rozeti.43 

43 Po kraških vaseh je še precej podobnih, a bolj preprostih 
ločnih portonov z zaobljenimi bazami, kvadrastimi kapiteli in 
klinastim sklepnim kamnom, ki so pogosto okrašeni z Jezusovim 

Slika 21
Monumentalen dvoriščni ločni porton z nadločji in simsom, datiran 
z letnico 1847, na domačiji Štrekljevih v Škofih pri Volčjem Gradu 
(foto B. Premrl).
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Poleg ločnih portonov domačij, ki so bili ob svojem 
času njihovi najbolj reprezentativni stavbni členi, je Ju-
rij Štolfa klesal tudi ločne hišne portale. Z gotovostjo 
mu lahko pripišemo nedatiran hišni ločni portal pri Maj-
dnih, Volčji Grad 48, ki ima volutni sklepni kamen s pe-
tlistno rozetko s podvojenimi cvetnimi listi, velik kletni 
portal Tavčerjevih, Volčji Grad 17, portal pri Skoncovih, 
Nabrežina 38, in portala dveh premožnih domačij v Gor-
janskem. Pri hiši Gašperjevih, Gorjansko 83, kjer smo 
že omenili vodnjak iz leta 1818, po katerem se je verje-
tno zgledoval Jurij, je tudi imeniten ločni portal iz leta 
1823, nad njim pa kamnit balkon na profiliranih konzo-
lah. Portal ima podvojene profilirane baze, pokončnike 
in profilirane kapitele, lok z volutnim sklepnim kamnom 
in nadločji ter bogato profiliran sims s prevojem nad 
sklepnim kamnom. Sklepni kamen je okrašen z značilno 
osemlistno rozetko in z dvema nizoma rombov. V nad-
ločjih sta sklesani trebušasti vazi s po tremi rožami, ki 
imajo rozetki podobne štirilistne cvetove s podvojenimi 
cvetnimi listi. Temu portalu je zelo podoben hišni portal 
pri Štrekljevih, Gorjansko 100, ki je datiran z letnico 
1845. Volutni sklepni kamen ima prav tako okrašen z 
osemlistno rozetko, reliefni cvetlični vazi v nadločjih, v 
katerih so enake cvetlice, pa imata vbočene boke in sta 
okrašeni z značilnimi volčjegrajskimi rombi. 

Hiša Ta dulnjevih Kraljevih, Slivno 9, ima ločni portal s 
profiliranimi bazama in kapiteloma ter z volutnim skle-
pnim kamnom. Bazi sta okrašeni z velikima štirilistni-
ma rozetama, sklepni kamen pa z mnogolistno rožico. 
Vsaj približno starost tega portala določa letnica 1846 
na konzoli gajnka nad njim. Prav tak je tudi nedatiran 
ločni portal hiše na domačiji Pirčevih, Slivno 22, za ka-
tero je Jurij leta 1827 sklesal oklep vodnjaka. Še bolj 
kot oblika in okras portala pričajo o kamnoseškem de-
ležu Jurija številne profilirane konzole, ki nosijo gajnk 
po celi dolžini hišnega pročelja in so očitno delo ene in 
iste roke ali delavnice. V tem pogledu so zlasti zgovorne 

monogramom in šesterolistnimi rozetami (nekateri z žilnatimi listi 
ali z listi z osrednjo žilo) in sodijo verjetno že v sredino ali drugo 
polovico 19. stoletja, ko so se bogatejše oblike iz prve polovice 
stoletja poenostavljale. Med njimi je verjetno še kateri izpod 
dlet volčjegrajskih kamnosekov. – V zvezi z dejstvom, da na teh 
portonih praviloma spremljata IHS oziroma Jezusov monogram 
tudi šesterolistni rozeti, naj samo omenimo tezo – utemeljevanja si 
tukaj ne moremo privoščiti –, da so v starejših dobah take rozete 
simbolno predstavljale tudi Jezusa in da gre, zgodovinsko gledano, 
za variacije enega in istega. 

štirilistne rozete s podvojenimi cvetnimi listi in vetrnice 
na njihovih čelih. Poleg njih so tudi manj običajne roze-
te z navzdol obrnjenim srčastim cvetom ali popkom in 
dvema listoma, ki jih tako kot druge klesane arhitektur-
ne člene na tej domačiji lahko upravičeno pripišemo Ju-
riju Štolfi. Če je že naredil toliko kamnoseških izdelkov 
zanjo, je po vsej verjetnosti njegovo delo tudi stranski 
ločni portal v hišnem pročelju, ki ima na kapitelih šeste-
rolistni rozeti z žilo po sredi listov, na sklepnem kamnu 
pa ploščat IHS baročne oblike.

Omeniti je treba še en portal v Slivnem. Pri Ta górenje-
vih Kraljevih, Slivno 12, je imenitno oblikovan neda-
tiran hišni portal mogočnih razsežnosti: s podvojenimi 
podboji, s polkrožnim lokom z volutnim sklepnim ka-
mnom, z nadločji in simsom s tremi prevoji, sicer pa 
brez okrasja, ki bi omogočilo bolj zanesljivo ugotavlja-

Slika 22
Imeniten hišni ločni portal z nadločji in simsom iz leta 1845 pri 
Gašperjevih v Gorjanskem (foto B. Premrl).

nje avtorstva. Na volčjegrajske mojstre pa spominjajo 
tudi šesterolistne rozete (z žilo po sredi listov), ki krasi-
jo stranski portal z ravno preklado v hišnem pročelju in 
še enega v veži.

Značilne oblike rozet, cvetlic, vetrnic in baročnih kar-
tuš nam omogočajo ugotavljati tudi, kateri dvoriščni 
portoni s trikotno zaključeno preklado so prišli iz 
Jurijeve delavnice.44 Na Volčjem Gradu sta taka spodnji 
in gornji dvoriščni porton domačije Kovačevih, števil-
ka 54. Spodnji porton, ki je datiran z izbočeno deljeno 
letnico 1828, ima profilirani konzoli okrašeni s šestero-
listnima vetrnicama, ki imata na sredi še sedmerolistni 
rožici s srčastimi cvetnimi lističi. Na trikotno zaključeni 
prekladi je v močno profilirani baročni kartuši, obdani s 
cvetnimi vejicami, ki imajo šesterolistne cvetove s pod-
vojenimi cvetnimi listi, sklesan poenostavljen baročni 

44 Portoni s trikotno zaključeno preklado, ki s svojo obliko 
spominjajo na pročelje antičnega templja, so podeželski odmev 
historičnega klasicizma ali neoklasicizma. Prvi primerki takih 
portonov na Krasu so znani iz konca 18. stoletja, potem pa so bili 
skozi vse 19. stoletje splošna značilnost domačij na Krasu in na 
širšem območju južne Primorske.

IHS, obdan z vetrnima rozetama. Na črki H stoji križec, 
na katerem je upodobljen Križani z nekakšnim trikota-
stim sijem, spodaj je v eno stran zavito srce. Gornji por-
ton, ki je sklesan iz sivega kraškega apnenca z izrazitimi 
školjkami, je leto dni mlajši. Na profiliranih konzolnih 
kapitelih ima umetelno sklesani šesterolistni vetrnici, ki 
imata v sredi šesterolistno rožico, v njej pa še majčkeno 
vetrnico; na trikotno zaključeni prekladi sta pri krajih 
poosebljena lika sonca in lune,45 v baročni kartuši na 
sredi pa baročni IHS s Križanim in krilatima angelski-
ma glavicama. Kartušo obdajata vejici s šesterolistnimi 
cvetovi, ki imajo podvojene liste. Podobno je oblikovan 
in okrašen tudi dvoriščni porton pri Ščukčevih, številka 
38, ki je bil sklesan leta 1832. Na njem je pod Jezusovim 
monogramom sklesano podvojeno srce, ki ga bomo še 
večkrat videli kot značilen okras portonov volčjegraj-
skih kamnosekov.

Podobne portone s trikotno zaključeno preklado in zna-
čilnim okrasjem Jurija Štolfe in njegove delavnice vi-
dimo tudi po drugih kraških in celo vipavskih vaseh. 
Povečini so datirani z izbočenimi razprto klesanimi de-
ljenimi letnicami, ki segajo od leta 1829 do 1857, nekaj 
pa jih je tudi brez nje.

S prvim in najbolj bogato okrašenim med njimi se po-
naša domačija Županovih v Gabrovici številka 1. To je 
izjemen uokvirjen porton uvozne lope s trikotno prekla-
do, zaklinkoma46 in simsom, na katerem lahko občudu-
jemo kompleten repertoar kamnoseškega okrasja tega 
mojstra. Datiran je z reliefno letnico 1829 in reliefno 
je sklesano tudi ime gospodarja: BANDEL ANDRE, ki 
ga je dal postaviti. Na prekladi je v baročni kartuši, ob-
dani s cvetnimi vejicami, sklesan IHS baročne oblike s 
podobo Križanega in dveh krilatih angelskih glavic ter 
s podvojenim srcem. Poleg tega je gornji del portona 
okrašen z dvojnima volutama, vejicama vrtnice s tremi 
cvetovi, vazama z rombastim okrasom, v katerih so rože 
s srčastimi cvetnimi listi, z osrednjo rozeto in pooseblje-
nima soncem in luno. Konzolna kapitela z izrazitim pro-
filom sta okrašena z osemlistnima vetrnicama, ki imata 
v sredi osemlistni rozeti s podvojenimi cvetnimi listi, 

45 Sonce in mesec v prizorih križanja simbolizirata žalost vsega 
stvarstva zaradi Kristusove smrti (Grgić 1979, 552). Na primorskih 
portonih sta le redko upodobljena. 
46 Zaklinka sta podolgovata trikotna sestavna dela portona, nekakšni 
polnili med trikotno zaključeno preklado in (vodoravnim) simsom.

Slika 23
Kolóna uvozne lope pri Županovih v Gabrovici, najbolj bogato 
oblikovan in okrašen kamnoseški izdelek Jurija Štolfe, datiran z 
letnico 1829 (foto B. Premrl).
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v gornjem delu pokončnikov pa sta podobni nepopolni 
rozetki s petimi listi, iz katerih visita zvončasti socvetji.

Lep porton uvozne lope s trikotno zaključeno preklado 
je tudi pri Knezovih, Tublje 3. Na profiliranih konzolnih 
kapitelih ima šesterolistni vetrnici, ki imata v pazduhah 
listov še drobne cvetne lističe. Na levi strani preklade je 
izbočeno sklesana hišna številka 40, na desni pa letnica 
1829. V sredi je baročna kartuša z IHS, obdana s cve-
tnimi vejicami. IHS je baročne oblike in ima na križcu 
dokaj lepo sklesano figuro Križanega, obakraj IHS-a pa 
sta šesterolistni rozetki s podvojenimi cvetnimi lističi. 

V Temnici je na tleh za cerkvijo, na mestu nekdanje 
domačije Štepanščevih, ki je bila porušena med prvo 
svetovno vojno, relikvija njenega dvoriščnega portona: 

trikotno zaključena preklada s profiliranima konzolnima 
kapiteloma. Kapitela sta okrašena z značilnima vetrni-
cama, ki imata v sredi osemlistno rozeto s podvojeni-
mi cvetnimi listi; na prekladi z deljeno letnico 1830 in 
imenom gospodarja Stepanzig Joſhef v bohoričici pa sta 
sklesani cvetlični vazi in v sredi ploska baročna kartuša, 
obdana s cvetnima vejicama. V njej je IHS med dvema 
vetrnicama, pod njim pa podvojeno srce. 

Lepo okrašen je tudi porton pri Tonhovih, Brje pri Ko-
mnu 12. Datiran je z letnico 1832, v napisnih poljih pa 
je vklesano ime kasnejšega gospodarja Antona Primčiča. 
Tudi na njem je od gornjega dela pokončnikov do vrha 
trikotno zaključene preklade značilno Jurijevo reliefno 
okrasje: rozetki z visečo zvončnico, vetrnici z osrednjo 
rozetko, šopka vrtnic, v sredi pa s cvetnimi vejicami ob-

Slika 24
Značilni volutni sklepni kamni portalov pri Humnih (1) in Majdnih (2) ter sklepni kamen dvoriščnega portona Gorenjknih (3, foto B.Premrl).

Slika 25
Rozeti s podvojenimi cvetnimi listi na čelih balkonskih konzol v Križu pri Trstu (1 in 2); vetrnici na balkonski konzoli v Nabrežini (3) in na 
portonu v Gabrovici (4, foto B.Premrl).

Slika 26
Značilno okrasje Jurija Štolfe na portonu Županovih v Gabrovici: 
baročna kartuša z baročno oblikovanim IHS-om in Križanim, 
cvetovi s podvojenimi cvetnimi listi, vetrnice in redek motiv sonca 
in lune (1); kartuša z baročnim IHS-om, obdana s cvetnimi vejami, 
in obrobljeno srce na portonu Kovačevih v Dornberku 
(2, foto B. Premrl).

dana baročna kartuša z baročnim IHS-om, na katerem je 
sklesan Križani z značilnim trikotastim sijem zgoraj in s 
podvojenim srcem spodaj. Ob straneh Jezusovega mono-
grama sta še krilati angelski glavici, nad kartušo pa je še 
ena majhna vetrnica. Z letnico 1833 je datiran podoben 
okrašen dvoriščni porton z baročno kartušo in z baročnim 
IHS-om na domačiji pri Matijevih, Vižovlje 11. 

En tak porton iz Jurijeve delavnice je tudi na Vipa-
vskem, in sicer pri Kovačevih, Gregorčičeva 19, Dor-
nberk. Na njegovih profiliranih konzolnih kapitelih sta 
mnogolistni vetrnici, ki imata v sredi še majhni vetrni-
ci. Na trikotno zaključeni prekladi sta pri krajih reliefni 
cvetlični vazi, okrašeni z rombi, sledita ime gospodarja 
v bohoričici in deljena letnica: SHTEFAN SHINIGOI. 
1837. V sredi je baročna kartuša, obdana s cvetnimi ve-
jami, v njej pa baročni IHS in ob njem značilni štirilistni 
rozetki s podvojenimi cvetnimi listi.

Sledi še nekaj mlajših podobnih portonov. Dvoriščni 
porton na domačiji Prásavih, Lipa 13A, ki ima okrašena 
tudi pokončnika, je na prekladi datiran z letnico 1846, 
nanjo pa se je dal podpisati takratni gospodar Janez 
Kavčič. V Križu pri Trstu je pri hišni številki 213 tak 
porton z letnico 1852, ime gospodarja pa je bilo kasne-
je odklesano z njega. V pročelju domačije Trobčevih v 
Slivnem številka 6, kjer smo že omenili ločni porton, je 
tudi porton s trikotno preklado v Jurijevem stilu, ki je 
datiran z letnico 1857. Istega leta je bil v enakem stilu 
sklesan tudi porton za domačijo Švarovih, Gabrovica 
29, na katerem je podpisan gospodar Peter Švara. V isti 
delavnici je bil tistega leta izdelan porton za domačijo 
Dolenjih Marinčnih, Kosovelje 2, na katerem je baročno 
oblikovan IHS z reliefom Križanega izjemoma uokvir-
jen s štirilistom namesto z običajno baročno kartušo. 
Med njegovim okrasjem sta izjemna tudi reliefna groz-
da na pokončnikih in ptici na cvetnih vejicah ob štirili-
stu. Morda prav letnica 1857 pomeni zadnji mejnik v 
življenju in delu mojstra Jurija Štolfe.47

Nedatirani portoni z značilnim okrasjem Jurija Štolfe 
so pri Ájnkenih, Mali Dol 5; pri Ivancovih, Tomačevica 
12; pri Tonetovih, nekdaj Kobenclovih, Mavhinje 33;48 
pri Požupovih, Brje pri Komnu 25, pa sta ostala samo 
pokončnika portona, ki imata v gornjem delu sklesani 
značilni štirilistni rozetki s podvojenimi listi in visečim 
zvončastim socvetjem. 

Okrasje Jurija Štolfe opazimo tudi na nekaterih hišnih 
portalih s trikotno zaključeno preklado. Najstarejši 
znani med njimi je pri Beckovih v zaselku Jablanec, Ko-
men 141, ki ga je leta 1846 naročil takratni gospodar 
Mihel Colja. Na bazah ima za okras šesterolistni rozeti, 
na prekladi reliefno baročno kartušo z IHS-om, podvo-
jenim srcem in vetrnicama, pri krajih pa veliki štirilistni 
rozeti s podvojenimi listi. V Križu pri Trstu je v proče-
lju hišne številke 200 tak portal z letnico 1849. Sredi 
preklade je sklesan reliefni baročni IHS brez kartuše, 
ob straneh pa ga krasita izbočeni šesterolistni rozeti s 
podvojenimi cvetnimi listi. Na hišni številki Križ 127 je 

47 Nemara podpira tako domnevo tudi dvoriščni porton pri 
Zverinovih, Lipa 41, ki je datiran z letnico 1858 in je od pokončnikov 
do preklade opremljen z značilnim okrasjem Jurija Štolfe, vendar se 
po oblikovanju in kamnoseški izdelavi tega okrasja takoj vidi, da ni 
mojstrsko delo, temveč izdelek nekega nepoklicnega posnemovalca.
48 Gank te hiše v zaprtem dvorišču menda podpira kamnit slop, na 
katerem je sklesan Križani (Lidija Kralj).
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preklada portala, ki je datirana z izbočeno deljeno letni-
co 1854, prav tako okrašena z baročnim Jezusovim mo-
nogramom, spremljata pa ga dve rozeti v krogu, ki sta 
pravzaprav različica osemlistne vetrnice. V Nabrežini 
je pri Matjaževih na številki 27 na prekladi portala iz-
bočen baročni IHS v baročni kartuši med cvetnimi veji-
cami s štirilistnimi in petlistnimi cvetovi s podvojenimi 
cvetnimi listi in s popki, pod njim pa obrobljeno srce. 
Pri krajih krasita preklado še vetrnici. Pri Lovrenčevih v 
Svetem številka 7 imajo portal s podobno okrašeno pre-
klado, ki ima pri krajih namesto vetrnic štirilistni rozeti 
s podvojenimi cvetnimi listi.

Poleg oklepov vodnjakov, portonov in portalov lahko 
Juriju Štolfi pripišemo tudi številne profilirane balkon-
ske konzole, ki pa praviloma niso datirane. Kraševci jim 
pravijo medjóni. Par najlepših je pri Lovrenčevih v Sve-
tém, kjer smo Juriju že pripisali hišni portal. Spodnji lici 
imata okrašeni z velikim olistanim steblom, ki se na čelu 
razcvete v par vetrnih rozet. Pri Kovačevih na Volčjem 
Gradu, za katere je Jurij sklesal dva dvoriščna portona 
in oklep vodnjaka, je naredil tudi tri profilirane konzole 
gajnka, ki imajo stranski lici okrašeni z vibo in štirili-
stno rozeto s podvojenimi listi. Gajnk Mežnarjevih, Na-
brežina 43, podpirajo tri profilirane konzole z njegovim 
značilnim okrasjem: srednja ima na čelu podobno krilato 
angelsko glavico, leva reliefno vrtnico, desna pa mno-
golistno vetrnico s cvetnim koškom v sredi. Pri sosednji 
hiši Kalanknih, Nabrežina 42, nosi betonski gajnk par 
profiliranih kamnitih konzol, ki imata na čelih sklesa-
no štirilistno rozetko s podvojenimi cvetnimi listi in tak 

Slika 27
V ospredju ena izmed dveh profiliranih konzol gajnka pri Kovačevih 
na Volčjem Gradu, ki imata stranski lici okrašeni z vibo in štirilistno 
rozeto s podvojenimi listi (foto B. Premrl).

srčast okras s stebelcem in z dvema listoma kot pri Pir-
čevih v Slivnem. Rozete krasijo čela balkonskih konzol 
tudi pri več hišah v Križu pri Trstu: na številkah 17, 23, 
177, 216, 241, 264, 760, 763, na hiši zraven številke 43 
in verjetno še kje. Med njimi so najbolj številne štirili-
stne in šesterolistne rozetke s podvojenimi cvetnimi listi, 
videti pa je tudi štirilistne rozete s srčastimi listi, ki so 
podobne štiriperesni deteljici, in obrobljeno srce, iz ka-
terega poganja rožica. Prav reprezentativen par profilira-
nih konzol z značilno štirilistno rozetko in vetrnico je pri 
Francetovih v Lipi na številki 28, ena sama konzola s šti-
rilistno rozetko na čelu pa podpira gajnk pri Bandljevih, 
Pliskovica 93. Gotovo bi našli še kje katero podobno.

Dva kamnoseška mojstra Franca Štolfa

Če smo imeli za Jurija Štolfo zelo pomanjkljive osebne 
podatke, pa smo jih o njegovih naslednikih našli dosti 
več. Nekaj jih je bilo tudi na družinskem nagrobniku, 
a so jih pri njegovi prenovi pred nekaj leti odbrusili ali 
“prepucali”, kot olepševalno rečejo. Nagrobnik Ka-
mnarjevih je oblikovan kot deteljičasti križ na tridelnem 
podstavku. Na gornjem delu podstavka je bil vklesan 
napis: TUKAJ POČIVA / MARJANA ŠTOLFA / RO-
JENA DNE II. NOVEMBRA / . 1827. VMRLA DNE . 
I5. / FEBRUARJA . 1898. BOH / JIDAJ VEČNI MIR 
IN POKEJ. Na srednjem delu je bilo kasneje pripisano: 
FRANC ŠTOLFA / ROJEN 1. SEPTEMBRA 1825. / 
UMERL 22. NOVEMBRA 1908. / KAMNOSEK MAJ-
STER / N. U. P. 

Slika 28
Nekdanja profilirana balkonska konzola z lepo oblikovano krilato 
angelsko glavo pri Joštovih, Volčji Grad 4 (fototeka Slovenskega 
etnografskega muzeja v Ljubljani, foto Gorazd Makarovič, 1965).

Ta kamnoseški mojster, ki naj v miru počiva, je bil 
Franc Štolfa starejši, ki se je rodil staršema Juriju in 
Neži na številki 29 dne 1. septembra 1825 in se je leta 
1845, komaj devetnajstleten, poročil z leto dni mlajšo 
Marjano Rebula s hišne številke 11. Umrl je kot vdovec 
22. novembra 1908 v visoki starosti 83 let. Verjetno je 
prav on sklesal nagrobnik pokojni ženi, po njegovi smrti 
pa je sin nanj vklesal še podatke o njem. 

Njun sin Franc Štolfa mlajši, prav tako kamnoseški 
mojster, se je rodil 10. novembra 1849 pri Kamnarjevih 
na hišni številki 29, ki je bila kmalu potem preštevilčena 
v 26. Dne 25. februarja 1878 se je oženil z Ivano Grobi-
ša iz Temnice 44, umrl pa je 29. julija 1917 v begunstvu 
v Bistrici pri Mokronogu na Dolenjskem, kamor so se 
morali zateči nekateri Volčjegrajci med prvo svetovno 
vojno.49 

V cerkvenih arhivih je najti več listin, v katerih so doku-
mentirana cerkvena dela Franca Štolfe od leta 1872 do 
1893, vendar pa iz njih ni nedvoumno razvidno, ali gre 
za očeta ali sina Franca. Nekaj podatkov o njih najdemo 
tudi v strokovni literaturi. Najbrž se ne bomo zmotili, če 
jih pripišemo očetu, ki je živel do leta 1908, verjetno pa 
se je z očetovo starostjo zmerom bolj večal tudi sinov 
delež. 

Kot prvo tako znano cerkveno delo se pripisuje Fran-
cu Štolfi levi stranski oltar Device Marije v župnijski 
cerkvi sv. Ane v Batujah. Ta oltar stebrnega tipa, ki po-
snema baročne marmorne oltarje, je bil izdelan iz mar-
morja in mavca leta 1870 (Kemperl Metoda 2004, 44). 
Leta 1872 je naredil Franc Štolfa za cerkev sv. Mihaela 
v Selu na Vipavskem marmorni stranski oltar stebrnega 
tipa, posvečen sv. Roku, za 700 goldinarjev in morda 
tudi dopolnil in popravil drugi stranski oltar enakega 
tipa (Kragelj Jožko 1992, 36; Kemperl Metoda 2004, 
47). V letih 1874–1875 je sklesal okoli 23 kvadratnih 
sežnjev tlaka iz plošč črnega in belega apnenca ter dve 
stopnici iz črnega in eno stopnico iz belega apnenca za 
cerkev sv. Ane v Batujah. Črni kamen je bil obdelan na 
Volčjem Gradu, beli pa v Nabrežini. Plošče za tlak je 
pripeljalo 21 voznikov v času od 16. februarja do 12. 
avgusta 1875. Voznikom so za prevoze plačali 7 gol-
dinarjev in 17 krajcarjev, mojster pa je prejel skupno 
plačilo v znesku 530 goldinarjev, ki so mu bili izplačani 

49 Volčjegrajci so bili v begunstvu v letih 1916–1918 (Maks Štolfa).

v obrokih v letih 1874 do 1876. Za en, verjetno stranski 
oltar v batujski cerkvi je leta 1881 sklesal belo marmor-
nato ploščo in rdeč marmornat “korniž”, za kar je dobil 
40 goldinarjev (ŽA Batuje, račun cerkve v Selu 1875 
in 1876; račun cerkve v Batujah, dopolnilni inventar in 
pobotnica 1875; račun cerkve v Batujah 1881).

Za cerkev sv. Matije na Slapu pri Vipavi je “kamnjar 
France Štolfa” leta 1876 postavil marmorno menzo ol-
tarja, dvostopenjski podest pred njim in položil tlak v 
kapeli sv. Notburge za skupno 350 goldinarjev; poleg 
tega je naredil še krstni kamen za 125 goldinarjev (ŽA 

Slika 29
Nagrobnik Kamnarjevih na volčjegrajskem pokopališču, ko še ni 
bil prebrušen; na podstavku sta bili vklesani imeni kamnoseškega 
mojstra Franca Štolfe starejšega in njegove žene Marjane 
(foto B. Premrl).
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Slap, Inventar 1964; Murovec Barbara, Seražin Helena 
2004, 184, 185). Istega leta je napravil tudi obhajilno 
mizo iz črnega in sivega kraškega apnenca za cerkev 
sv. Kancijana na Planini na Vipavskem in zanjo prejel 
106 goldinarjev (ŽA Planina, Urbar 1778, 238). Potem 
je leta 1878 izdelal še obhajilno mizo za cerkev sv. Šte-
fana v Postojni za ceno 650 goldinarjev (ŽA Postojna, 
Ažman Andrej, Postojnska kronika, 145). Leta 1880 je 
sklesal tlak iz črnih in belih plošč za prezbiterij cerkve 
sv. Petra v Trnovem, danes v Ilirski Bistrici, vreden ne-
kaj več kot 400 goldinarjev (ŽA Ilirska Bistrica, Bilc 
Janez, Kronika fare trnovske 1866, s. p.). V letu 1883 
je izdelal ploščo iz belega kararskega marmorja z okra-
snim okvirjem v spomin na nekdanjega šentviškega 
župnika in strokovnjaka za vinogradništvo in vinarstvo 
Matijo Vrtovca, ki je vzidana v bližini cerkve v Šentvi-
du, današnjem Podnanosu.50 Stala je 107 goldinarjev in 

50 Na tej plošči je vklesan napis v devetih vrsticah: V HVALEŽNI 
SPOMIN / GOSPODU MATIJI VERTOVCU / ROJENEMU V 
ŠMARIJI NA PRIMORSKEM / DNE 28. JANUARIJA LETA 
1784. / MNOGOLETNEMU ŽUPNIKU ŠENTVIDSKEMU, / 

40 krajcarjev (Dolenc Rihard, Slovenski narod 1883). 
Leta 1885 je naredil kropilnik za cerkev sv. Petra v Tr-
novem za 120 goldinarjev in krstni kamen za cerkev 
sv. Kancijana na Planini. Še prej pa je menda izdelal 
tudi krstilnik za cerkev Marijinega darovanja na Taboru 
nad Vrabčami (ŽA Ilirska Bistrica, Bilc Janez, Kronika 
fare trnovske 1866, s. p.; ŽA Planina, Urbar 1778, 240; 
Nadškofijski arhiv Ljubljana, Župnija Planina, inventar 
1895). Leta 1893 je za cerkev sv. Ane v Batujah naredil 
še kropilni kamen; to delo je dokumentirano v cerkve-
nem dnevniku z dne 17. februarja tistega leta z zapi-
som, da so mu zanj izplačali 10 goldinarjev (ŽA Batuje, 
Dnevnik 1893, 1; Koršič Verena 1989, 588).

O nónotu in bíznónotu Francu Štolfi starejšem in mlaj-
šem je vedel nekaj povedati tudi njun vnuk oziroma 
pravnuk Maks Štolfa, poročen k Matevžkovim na Vol-
čjem Gradu. 

UMRLEMU DNE 2. SEPTEMBRA LETA 1851. / KATERI SE JE 
PRVI TRUDIL ZA POVZDIGO VIPAVSKEGA VINSTVA. // OB 
STOLETNICI NJEGOVEGA ROJSTVA POSTAVILI / NJEGOVI 
ČASTITELJI. 

Slika 30
Tabernakelj na glavnem oltarju v cerkvi sv. Janeza Krstnika, ki so ga 
po izročilu izdelali domači kamnoseki Kamnarjevi (foto B. Premrl). 

Slika 31
Stranski oltar sv. Roka v podružnični cerkvi sv. Mihaela Selu na 
Vipavskem, ki ga je leta 1872 izdelal France Štolfa (foto B. Premrl).

Bíznóno ni bil pismen, čeprav je sekal črke, nona tudi 
ne. Tisti križ na žegnu je naredil nono ali bíznóno.51 De-
lali so doma. Imeli so obrt in po štiri do pet delavcev: 
kamnosekov in kavadórjev. “So rili kamne in obdeláva-
li dóma.” Delali so na borjáču, v skednju in pod lopo. 
Slišal je, da so delali jerte, stopnice, korita, za cerkve pa 
oltarje, tabernaklje in kolnjéte.52 “Zaslužili niso bog ve 
kako. Tistemu, ki pišejo ure drugi, ne bo obogatel.” 

Pravili so tudi, da so pred prvo vojsko z dvema paroma 
volov peljala kolnjéte za neko cerkev v Idrijo,53 še en 
par volov pa je peljal seno zanje in po potrebi pomagal 
forájtati v reber. Kolnjéte so bile založene v slami od 
žita, se niso tikalo ena druge. Gor in dol so menda vozili 
čez Črni Vrh cel teden. Kamen se je več vozilo z voli kot 
s konji – tudi v Nabrežini. Konj je bolj nagel, vol pa je 
dosti bolj vzdržljiv in bolj potegne, je še pojasnil Maks.

Po vaškem izročilu so mojstri Kamnarjevi sklesali tudi 
nenavadno oblikovan tabernakelj za glavni oltar v do-
mači cerkvi (Rozina Merkuža), za cerkve pa so menda 
delali tudi angelčke (Alojz Štrekelj).

Samo po sebi se razume, da je njihovo delo dvoriščni 
porton domačije Kamnarjevih, ki je veljal med Volčje-
grajci za enega izmed treh najlepših v vasi.54 Profilirana 
konzolna kapitela nosita trikotno zaključeno preklado, 
nad njo pa sta zaklinka z diamantnim okrasnim vzor-
cem in profiliran napušč, oprt na stranski volutni kon-
zoli. Sredi preklade izstopa umetelno sklesana hišica ali 
edikula, oblikovana iz dveh stebrov in loka, okrašenega 
z jajčevnikom. V njej je sklesana monštranca z vloženo 
hostijo iz belega kararskega marmorja, v kateri je vreza-
no znamenje IHS. Bazi pokončnikov imata obliko pri-
sekane piramide in odrsnika, odbijača, ki sta značilna 

51 Maksova vdova Ida Štolfa pa je povedala, da se je govorilo, da 
je sin naredil lápido svojemu pokojnemu uoči, tisti, ki je umrl v 
Bistrici, jo je naredil svojemu očetu; torej je bil to Maksov nono.
52 Kolnjéta je popačena italijanska beseda colonnetta, stebriček, ki 
tukaj pomeni tudi baluster. Nekdaj so delali obhajilne mize pa tudi 
rekli ograje na pevskih korih v obliki kamnitih balustrad. Ponekod so 
zato obhajilni mizi rekli baluster (ŽA Ravnica, Kronika, 23). Maks 
je torej hotel reči, da so Kamnarjevi delali obhajilne mize v obliki 
balustrad.
53 Kljub poizvedovanju v župnijskih arhivih v Idriji in Spodnji 
Idriji s pomočjo Janeza Kavčiča iz Idrije, ki se mu zahvaljujem za to 
pomoč, ni bilo mogoče najti arhivskih podatkov o tem. 
54 Pravili so, da so Kamnarjeva, Humna in Marjan'na kolóna 
najlepše na Volčjem Gradu (Darinka Jurca). 

za bolj gosposke portone. Ta nedatirani porton je moral 
nastati v drugi polovici, še bolj verjetno v zadnji četrtini 
19. stoletja, ko se je sicer ne ravno star porton Jurija 
Štolfe zdel po takratnem okusu že nekam zastarel in se 
je njegov naslednik, ki si je pridobil sloves s cerkveni-
mi deli, hotel postaviti s svojim mojstrstvom in veščino 
tudi na vhodu svoje domačije. Najbrž ga lahko pripiše-
mo kar obema Francema, starejšemu in mlajšemu.

Francu Štolfi starejšemu lahko poleg arhivsko ali dru-
gače izpričanih izdelkov s precejšnjo verjetnostjo pri-
pišemo še nekatere druge portone s trikotno zaključeno 
preklado, na katerih so kvalitetnejše reliefne figure od 

Slika 32
Reprezentativna kolóna Kamnarjevih, ki ima na prekladi edikulo z 
monštranco (foto B. Premrl).
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Slika 33
Kolóna uvozne lope pri Humnih, pripisana kamnoseškemu mojstru 
Francu Štolfi starejšemu (foto B. Premrl).

tistih, ki jih je klesal oče Jurij, pa tudi cvetlično in geo-
metrijsko okrasje, ki ga je prevzel od njega. 

Če naša domneva drži, je, glede na čas, v katerem so na-
stali prvi taki portoni, že zelo zgodaj pokazal svojo ki-
parsko nadarjenost in z veščim realističnim in lepotnim 
oblikovanjem Križanega in angelskih glavic v baročni 
tradiciji prekosil svojega očeta.55 S klesanjem nabožnih 
motivov na njih si je tudi on zaslužil oznako ljudskega 
umetnika. 

55 Begata nas krilati angelski glavici na profiliranih konzolnih 
kapitelih portona domačije Kovačevih, Škrbina 61, ki bi ju po stilu 
prav tako pripisali njegovi roki, ta porton pa je dal postaviti na 
njem podpisani Johann Pippan leta 1837, ko je imel Franc komaj 
dvanajst let! Sicer pa govorita za volčjegrajski izvor tega portona 
tudi podvojena baročna kartuša, obdana s cvetnimi vejicami, in IHS 
v njej, ki ima na križcu figuro Križanega in vetrnici ob straneh.

Prvo táko njemu pripisano delo je porton uvozne lope na 
premožni domačiji Humnih, Volčji Grad 52, ki je dati-
ran z reliefno deljeno letnico 1847. To je najbolj bogato 
oblikovan in mojstrsko okrašen porton na Volčjem Gra-
du. Ima nizki zaobljeni bazi, visoka pokončnika, profili-
rana konzolna kapitela in trikotno zaključeno preklado. 
Gornji del je zaključen z “diamantnima” zaklinkoma in 
simsom, nad njim pa je še profiliran kamnit nastrešek 
na štirih profiliranih konzolicah. Ta osnovna konstruk-
cija je uokvirjena z “diamantno” obrobo. Na profiliranih 
konzolnih kapitelih sta tradicionalni vetrnici z osemli-
stno rozetko v sredi, ki sodita v železni repertoar okrasja 
Kamnarjevih, sredi preklade pa je reliefno upodobljen 
svetopisemski prizor Krsta v Jordanu, ki je na portonih 
izjemen motiv, tukaj pa je nedvomno motiviran z ime-
nom takratnega gospodarja Humnih in vaškega zavetni-
ka sv. Janeza Krstnika. 

V nekakšnem okvirju, ki ga spodaj oblikuje masivna 
dvodelna vinjeta, iz katere poganjata stranski cvetni ve-
jici, je na levi upodobljen Jezus, ki kleči, z desne pa se 
nadenj sklanja sv. Janez Krstnik in ga krščuje z vodo iz 
reke. Zgoraj zaokrožujejo kompozicijo krilata angelska 
glavica, Sveti Duh v podobi goloba in niz stiliziranih 
oblakov. Vsebino reliefa pojasnjuje pod njim vklesan 
napis: JESUS IEN JOVANES KARST, v stranskih izbo-
čenih napisnih poljih pa je vrezano še ime gospodarja: 
IANES ABRAM.56

Na Volčjem Gradu mu najbrž lahko pripišemo še eno 
delo s figuralnim okrasom: profilirano konzolo z lepo 
oblikovano krilato angelsko glavo, ki je podpirala gajnk 
hiše Joštovih, številka 4.

Portonu Humnih je zelo podoben dvoriščni porton pri 
Kocjánovih v Križu pri Trstu številka 173, ki je bil skle-
san istega leta 1847. Tudi ta ima profilirana konzolna 
kapitela, trikotno zaključeno preklado, zaklinka, sims 
in “diamantno” obrobo. Na trikotno zaključeni prekla-
di je reliefno upodobljen Križani med krilatima angel-
skima glavicama, spodaj pa krepka dvodelna vinjeta. V 
napisnih poljih je vklesano ime gospodarja: MATTIJA 
COSSUTTA, kapitela pa sta podobno okrašena kot pri 
Humnih.

56 Gospodar Janez Abram je bil rojen junija 1814, oženjen je bil z 
Marjeto Škof, umrl pa je 5. decembra 1886 na Volčjem Gradu na 
takratni številki 44. Leta 1876 je k hiši pristópil Jožef Milanič z 
Vojščice, ki se je poročil z domačo hčerjo Katarino.

Delo iste roke bo tudi zelo podoben reliefni figuralni 
okras na portonu Polon'nih v Škrbini številka 39, ki je 
bil postavljen leta 1848. Na njegovi trikotno zaključeni 
prekladi je poleg dvodelne vinjete, Križanega in para 
krilatih angelskih glavic, ki sta tukaj upodobljeni v pol-
profilu, vklesano ime takratnega gospodarja Antona 
Lozeja. Sicer pa je ta porton skromnejši, brez okrasne 
obrobe, zaklinkov in simsa. V gornjem delu pokončni-
kov sta sklesani trilistni, nepopolni rozetki z visečim 
zvončastim socvetjem, konzolna kapitela, ki sta volutno 
oblikovana in imata pokončno žlebljeni notranji strani, 
pa sta okrašena z vetrnicama z značilno štirilistno ro-
zetko v sredi. Taki volutni konzolni kapiteli s pokončno 
žlebljeno notranjo stranjo so, kot bomo videli kasneje, 
značilni za številne portone, ki so jih izdelovali volčje-
grajski kamnoseki.

Isti mojster je sklesal tudi imeniten dvoriščni porton za 
domačijo Kosminovih, Šempolaj 30. Ta ima profilirani 
bazi, opremljeni z odbijačema, na profiliranih konzolnih 
kapitelih pa sta sklesani vetrnici z rozetko v sredi. Na 
trikotno zaključeni prekladi, ki ima gornja poševna ro-
bova izbočena s simsom, je v sredi relief Križanega med 
krilatima angelskima glavicama, ki gledata proti njemu, 
od spodaj in od strani pa objema ta prizor masivna re-
liefna vinjeta. Pri straneh je razprto sklesana izbočena 
letnica 1854, pod njo pa sta napisni polji z vrezanim 
imenom gospodarja: ShVARA GIOVANI. 

Pri Matičcevih, Slivno 13, so istega leta 1854 dali posta-
viti velik, uokvirjen dvoriščni porton, izjemoma z ravno 
preklado in simsom vrh nje. Tudi ta porton ima volu-
tna konzolna kapitela, ki sta na notranji strani pokonč-
no žlebljena, na licih pa sta sklesani nenavadni reliefni 
štirilistni rozeti, z listi, podobnimi figovim in zrnatim 
koškom v sredi. Sredi preklade je enostavna baročna 
kartuša in v njej – namesto Križanega – IHS baročne 
oblike. Ob njem sta reliefni krilati angelski glavici, nad 
njim osmerokrako sonce, pod njim pa obrobljeno srce. 
V izbočenih napisnih poljih ob straneh je vklesano ime 
gospodarja: MATIIA MOKOLLE. Na tej prekladi vidi-
mo zgleden primer postopnega prehoda od zahtevnejše-
ga figuralnega, kiparskega oziroma reliefnega krašenja 
portonov, ki je imelo umetniške ambicije in je bilo v 
prvi polovici 19. stoletja razmeroma pogostno, k sim-
boliki oziroma ornamentiki in k bolj ploskovitemu, ka-
mnoseškemu oblikovanju v drugi polovici 19. stoletja, 
kar opažamo kot splošen pojav.

Med dela iste delavnice bi mogli prišteti še dva portona 
s trikotno zaključeno preklado in upodobitvijo Križa-
nega v Svetem in v Zagrajcu pri Komnu. Pri Furlano-
vih, Sveto 60, je na prekladi dvoriščnega portona iz leta 
1858, na kateri je podpisan gospodar: ZIAK JOSEF, 
dokaj primitivno sklesan Križani med dvema vinjetama.

Bolj kot ta nekvaliteten relief kaže na volčjegrajsko de-
lavnico značilno cvetlično okrasje. Pri Lukétovih, Za-
grajec 9, je na prekladi dvoriščnega portona iz istega 
leta 1858 relief Križanega med dvema vejicama z nava-
dnimi štirilistnimi cvetovi. Vsi zunanji robovi portona 
so okrašeni z nekakšnim rombastim nizom, uokvirjenim 
z dvema trakoma. 

Slika 34
Gornji del dvoriščnega portona pri Kocjánovih v Križu pri Trstu s 
Križanim med krilatima angelskima glavicama in značilno vinjeto 
pod njimi (foto B. Premrl).

Slika 35
Na prekladi dvoriščnega portona pri Matičcevih v Slivnem iz leta 
1854 sta v baročni kartuši sklesani krilati angelski glavici, podobo 
Križanega pa je nadomestil njegov monogram (foto B. Premrl).
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Na portonu pri Durckovih, Novelo 13, katerega prekla-
da je bila med prvo svetovno vojno razbita in zato ni 
znana letnica njegove izdelave, podpirata domnevo o 
avtorstvu Franca Štolfe značilni krilati angelski glavici 
na profiliranih konzolnih kapitelih pa tudi viseči zvon-
časti socvetji na pokončnikih. 

Nazadnje naj omenimo še porton s trikotno zaključeno 
preklado pri Skoncovih, Nabrežina 38, ki ga je dal leta 
1866 postaviti gospodar Jožef Gruden. Na prekladi je 
sklesana podoba Križanega med krilatima angelskima 
glavicami in pod njo nekakšen zametek vinjete. Motiv 
je sicer značilen za Franca Štolfo, a glede na manj kva-
litetno izdelavo gre morda le za delo kakšnega posne-
movalca. 

O delih Franca Štolfe mlajšega ne vemo tako rekoč 
nič, nedvomno pa je bilo dosti njegovega dela vložene-
ga tudi v mlajše izdelke njegovega očeta, na primer za 
cerkve, ki smo jih našteli zgoraj.

S kamnoseštvom sta se ukvarjala tudi dva njegova si-
nova: Alojz in Jožef. Alojz Štolfa ali Lejze Kamnárjov, 
kakor so mu rekli po domače, je bil tudi frnážar, mojster 
za apnenice.57 Rodil se je 26. maja 1880, leta 1908 pa se 
je oženil z Jožefo Kovačič iz Svetéga. Umrl je še mlad 
19. septembra 1920 za posledicami trpljenja, ki ga je 
prestal med prvo svetovno vojno. 

Mlajši Frančev sin Jožef Štolfa, ki se je rodil 27. aprila 
1894, se je na stara leta poročil z vdovo Ivano Grmek iz 
Koprive, se tja preselil in tam tudi umrl 7. marca 1959. 

Po pripovedovanju Alojzovega sina Maksa Štolfe58 sta 
oče in stric Jožef, po domače Pepo Kamnárjov, delala 

57 Apnarstvo sicer ni predmet tega prispevka, je pa tudi pomemben 
vidik kamnarske dejavnosti v širokem pomenu besede, zato naj ga 
vsaj na kratko omenimo. Na Primorskem se je razmahnilo zlasti 
v zaposlitveni krizi med svetovnima vojnama in med obnovo po 
drugi svetovni vojni. Tako je bilo tudi na Volčjem Gradu. Mojster 
za frnáže Alojz Štolfa - Kamnarjev je po ustnem izročilu vodil delo 
pri sedemnajstih poljskih apnenicah, Maks Štolfa - Kamnarjev je 
sodeloval najmanj pri desetih, Ivan Štolfa - Skončen je delal pri 
trinajstih, Mario Metljak - Slamčev pri sedmih. Pri tem težaškem in 
zelo mučnem delu je sodelovalo še več frnážarjev z Volčjega Grada 
in Komna (Viljem Štolfa, Maks Štolfa, Mara Štolfa, Mario Metljak).
58 Maks Štolfa se je rodil 24. novembra 1917 v begunstvu v Bistrici 
pri Mokronogu, kjer je umrl njegov nono Franc. Izučil se je za 
zidarja in se poročil k Matevžkovim, Volčji Grad 46, kjer je tudi 
umrl v začetku leta 2004. 

štáncarsko delo do prve svetovne vojne. Oče je delal 
v Cavi Romani v Nabrežini. Stric je prišel iz vojne kot 
invalid, ranjen v nogo od granate. Potem je le malo de-
lal kamnarsko delo, le kakšno lápido je še prečistil in 
podobno.59

Kamnarjevi so imeli svoj kamnolom v gabrovski gmaj-
ni, poldrug kilometer do dva kilometra od vasi proti Ga-
brovici. Stric Pepo se je celo rodil v njem. Noseča nona 
Johana je nesla tja kosilo v plenírju na glavi in hkrati 
gnala volovsko vprego s praznim vozom po kamenje. 
Tam je dobila popadke, in namesto kamenja so z njim 
pripeljali domov otroka in njo. Še po drugi vojski so de-
lali tam notri. Takrat je ta kamnolom povečalo kamno-
lomsko podjetje iz Sežane.

Delo v kamnolomu pa je Maks opisal takole: “Moral si 
poznati kamen, kako ima verše. V kamnolomu so delali 
kunjere: 20 centimetrov globoko, 10 centimetrov debelo 
in po 3 do 4 metre na dolgo. Vanje so dali švaje in za-
guzde železne. Prvo so nabivali z maco od 3 do 4,5 kile. 
Na 'gujsa, gujsa' so vsi naenkrat udarili, trije do štirje 
kavadorji naenkrat, vsak je tolkel en tolko zaguzd.” 

Drugi volčjegrajski kamnoseki

Potem ko smo predstavili nekaj najpomembnejših rod-
bin volčjegrajskih kamnosekov s starimi koreninami, 
se bomo v nadaljevanju posvetili še drugim, mlajšim 
kamnosekom in kamnolomcem, o katerih govorijo cer-
kveni arhivi in ustno izročilo. Zaradi že omenjenega 
vojnega uničenja komenskega župnijskega arhiva bodo 
osebni podatki o njih precej pomanjkljivi in v mnogih 
primerih ne bo mogoče ugotavljati hišne pripadnosti 
in morebitnih sorodstvenih razmerij med posameznimi 
kamnoseškimi družinami. Najprej bomo obravnavali 
še preostale kamnoseke s priimkoma Jurca in Štolfa in 
njihova dela, potem pa še ostale, pri čemer se bomo v 
glavnem držali abecednega vrstnega reda priimkov in 
časovnega zaporedja njihovih nosilcev. 

59 Po besedah Stanislava Rebule je bil Pepo Kamnárjov špәntáč v 
komenski javi v Okladah. “Bil je kuražen človek. Za pol litra vam je 
napravil, kar ste tel. Tu našu kәlunu sva naredila jast in on.”

Jurce
Dne 24. septembra 1848 se je na stari hišni številki 64 
na Volčjem Gradu rodil kamnosek Mihael Jurca, sin 
Luke in Marjane z dekliškim priimkom Žigon. Ko se 
je leta 1873 poročil s Katarino Dugulin iz Svetéga, sta 
bivala na hišni številki 58. Potem ko mu je žena leta 
1877 umrla, stara komaj 36 let, se je leta 1879 v drugo 
oženil z vaščanko Katarino Rebula s hišne številke 12. 
Njegove smrti pa v matični knjigi ni najti.
Potem se je pri Jurčevih, na stari hišni številki 6, dne 
18. novembra 1849 Urhu in Marjani z dekliškim priim-
kom Kovačič rodil kamnosek Franc Jurca, ki bi utegnil 
biti potomec oziroma sorodnik kamnoseka Matije Jur-
ce.60 Leta 1880 se je oženil s tri leta starejšo Frančiško 
Rebula, 18. decembra 1923 pa je umrl na hišni številki 
28, star 74 let. 

Pri Marjan'nih, na stari hišni številki 27, današnji 51, 
se je 29. septembra 1878 rodil še en kamnosek z ime-
nom Franc Jurca. O njem imamo podatek, da se je leta 
1906 poročil z vaščanko Ivano Štolfa s številke 24, da-
tum njegove smrti pa ni vpisan v mrliški knjigi. Po pri-
čevanju vnukinje je bil ranjen v prvi svetovni vojni in je 
za posledicami ran umrl 30. oktobra 1918 v bolnišnici v 
neznanem kraju (Darinka Jurca). 

Štolfe
Tako kot je bil priimek Štolfa v največjem številu za-
stopan med takratnimi prebivalci Volčjega Grada, je bil 
tudi med tamkajšnjimi kamnoseki. Poleg Kamnarjevih 
smo jih našli v matičnih knjigah še celo vrsto, v kakšnih 
sorodstvenih zvezah so bili med sabo, pa, žal, ne more-
mo reči.
Med njimi bomo na prvem mestu navedli ime kamno-
seka Franca Štolfe, sina Matije in Marjane z dekliškim 
priimkom Ličen iz Rihemberka, ki se je rodil 1. avgu-
sta 1842 na stari hišni številki 38. Leta 1866 je vzel za 
ženo domačinko Katarino Metlikovec s hišne številke 
8. Umrl je 23. junija 1877, star komaj 35 let. Kot vzrok 
smrti so zapisali vnetje potrebušnice.

Dne 17. oktobra 1844 se je pri Žnidarčnih na stari hišni 
številki 3, danes 58, rodil še en Franc Štolfa, kamno-
sek. Bil je sin Jožefa in Marjane ali Marije z dekliškim 

60 Verjetno so prav po Frančevem očetu Urhu Jurci rekli pri hiši tudi 
pri Urhovih. 

priimkom Merkuža. Leta 1869 se je poročil z vaščan-
ko Jožefo Štolfa s hišne številke 49. V mrliški knjigi 
piše, da je umrla 28. septembra 1924 kot vdova, vpisa 
njegove smrti v njej ni najti. K sreči je vklesana vsaj 
letnica njegove smrti 1918 na nagrobniku na domačem 
pokopališču – verjetno je umrl v begunstvu med prvo 
svetovno vojno. 

Tudi njun sin Avguštin Štolfa, ki se je rodil 7. maja 
1879, se je ukvarjal z očetovim poklicem. Leta 1902 
se je oženil s komaj šestnajstletno vaščanko Frančiško 
Štolfa s hišne številke 50, a je videti, da mu je mlado-
letna žena najbrž še istega leta umrla. Po njeni smrti 
se je oženil z Ivano Pečenko in že septembra 1903 mu 
je rodila prvo hčerko Štefanijo Marijo. Na nagrobniku 
Žnidarčnih v obliki obeliska piše, da je Ivana umrla leta 
1942, Avguštin pa leta 1968. 

Bórjač Žnidarčnih zapira porton s trikotno zaključeno 
preklado, na kateri je vklesan napis: FRANC STOLFA. 
IHS. 1883, in je z rdečo barvo naslikana stara hišna šte-
vilka 3. Znamenje IHS na sredi je obdano z vencem iz 
štirih olistanih vejic in štirih cvetov, ki spominjajo na 
štiriperesno deteljico, konzolna kapitela volutne oblike 
pa sta okrašena z osmerokrakima zvezdama. Vse okras-
je je klesano plitvo, v izravnanem reliefu. Ta porton, ki 
ima očitno drugačno okrasje od tistega, ki ga poznamo s 
portonov kamnosekov Kamnarjevih, je nedvomno delo 
na njej podpisanega Franca Štolfe - Žnidarčnega. 

Pri Zajčevih, kjer je bila do leta 185061 hišna številka 
24, nato 21 in danes 39, je bil kamnosek Anton Štolfa. 
Rodil se je 15. februarja 1849 Juriju in Katarini z dekli-
škim priimkom Metlikovec. Dne 25. februarja 1878, na 
isti dan kot Franc Štolfa - Kamnarjev in v isti cerkvi v 
Temnici, se je oženil s Katarino Pahor iz Temnice 34. 
Umrl je pred letom 1932, ko je bila v mrliško knjigo 
vpisana smrt vdove Katarine. 

V rojstni knjigi najdemo potem dva kamnoseka z ime-
nom Janez Štolfa. Prvi Janez Štolfa, ki je bil sin Matije 
in Terezije z dekliškim priimkom Rebula, se je rodil 22. 
maja 1850 na hišni številki 18. O njem vemo samo še 
to, da se je leta 1876 poročil z Marjano Terčon iz Klan-
ca pri Komnu (ŽA Komen, Poročna knjiga Veliki Dol) 

61 Videti je, da so bile na Volčjem Gradu nespremenjene stare hišne 
številke do leta 1850, potem pa je bilo najbrž precej vaških hiš 
preštevilčenih.
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Slika 36
Stenske slike in risbe pod lopo Andrjačevih (foto B. Premrl).

in da se jima je leta 1881 rodil sin Valentin na takratni 
številki 16. 

Potem se je 9. aprila 1856 na hišni številki 50 rodil še en 
Janez Štolfa očetu Janezu in materi Marjani ali Mariji 
z dekliškim priimkom Pipan. Oženil se je leta 1880 s 
Frančiško Pečenko iz Tomačevice in 5. julija 1913 umrl.

Pri Andrjačevih, na nekdanji številki 57 in današnji 
23, se je 6. novembra 1856 rodil kamnosek Vincenc 
Štolfa, po domače Cene Andrjačov. Njegov oče je bil 
Anton, mati pa Katarina, z dekliškim priimkom Pipan. 
Poročil se je leta 1884 z Ivano Jakomin iz Štanjela (ŽA 
Kobjeglava, PK Štanjel 1880-1959) in umrl 11. januarja 
1937.62 

Na steni pod lupo, se pravi pod vhodno lopo domačije 
Andrjačevih, se je ohranilo nekaj stenskih slikarij, ki so 
nastale pri Cenetovem kamnoseškem delu.63 Maks Štol-
fa se je spominjal, da je Cene še nekako do leta 1932 
štáncal kamen na domu in da je imel pri tem za podsta-
vek leseno kišto s škajo.64

Od številnih otrok, ki so se rodili v zakonu Vincenca in 
Ivane Štolfa, sta se dva sina prav tako odločila za ka-
mnoseški poklic. Prvi je bil Valentin Friderik Štolfa, 
ki se je rodil 15. februarja 1895 in se leta 1923 poročil 
z Jožefo Metljak z Volčjega Grada 23, potem pa se je 
menda odselil v Ameriko.65 

Drugi je bil njegov leto mlajši brat Janez Krstnik Štol-
fa, ki se je rodil 25. februarja 1896, se poročil leta 1922 
z vaščanko Ludoviko Štolfa in se kasneje odselil v Na-
brežino. Po ustnem izročilu je bil on zadnji močnejši 
kamnosek na Volčjem Gradu. Menda je še nekaj časa po 
drugi svetovni tam drájsal na létriko nagrobne vaze za 
62 Ob smrti sina Antona 13. septembra 1888 je bil kot poklic očeta 
vpisan lapidarius.
63 Restavriral jih je zdajšnji lastnik dr. France Rihter.
64 Stanislav Rebula - Drejčkov se je takole spominjal kamnoseka pri 
Andrjačevih: “Kar jәst mjәrkәm, je bil kamnosek pri Andrjačevih. 
Pod lupo jә djәlou lapide - fin kamnosek, fine djәla je izdelavou. Nә 
bәčki s pjәskom je izdelavou.”
65 O tem je pripovedovala Marija Vrabec: “Veste kaj, Amerika jih 
je dosti pobrala v letih 1927–28. Dva ali trije sini od Ceneta so šli 
v Ameriko.” - Valentin Friderik je najverjetneje šel kam v Južno 
Ameriko. V evidenci potnikov, ki so v tistem času prispeli v Buenos 
Aires v Argentini, ga ni najti; med priseljenci v ZDA, ki so že leta 
1924 zavrle dotok novih priseljencev, pa tudi ne. Za te podatke se 
zahvaljujem rodoslovcu Robertu Fondi iz Ljubljane. 

rože in podobno (Maks Štolfa). Potem je imel v Nabre-
žini na naslovu Nabrežina Kamnolomi 1, kjer je bival, 
tudi svojo lastno delavnico. Od prve svetovne vojne da-
lje je imel desno uho pokvarjeno, ker je bil pri vojakih 
v skupini lanciafiamme. Umrl je 5. marca 1969 v bol-
nišnici v Trstu, pokopan pa je na novem pokopališču v 
Nabrežini (Aleš Pertot).66

Kamnosek je bil tudi Janez Štolfa na nekdanji hišni šte-
vilki 36, sin Jožefa in Marjane z dekliškim priimkom 
Jazbec iz Svetéga, rojen 10. septembra 1858. Oženil se 
je na domu leta 1884 s Katarino Bandelj iz Svetéga in 
umrl 26. junija 1929, star 70 let.

Na nekdanji številki 29 (prvotno verjetno 24) je živel 
kamnosek Alojz Štolfa, ki se je rodil 21. marca 1866 
staršem Matiji in Jožefi z dekliškim priimkom Rebula. 
Leta 1892 se je oženil z Rozalijo Luvin iz Gabrovice 
(ŽA Komen, Poročna knjiga Gabrovica), umrl pa je 14. 
maja 1931. 

66 Po pripovedovanju Alojza Štreklja sta Vincenčeva sinova Janez 
in Ernest Štolfa delala v javi v Nabrežini, Ernest pa da si je potem 
našel delo v Trstu in tam tudi ostal. Tam je rihtal šalíže, tlake iz 
kamnitih plošč na ulicah in trgih. Ker v komenski krstni knjigi ni 
najti Vincenčevega sina z imenom Ernest, njegova istovetnost 
ni zanesljiva, je pa zanimiva omemba kamnarskega dela oziroma 
poklica šalížarjev ali tlakarjev, značilnega za Trst. 

Pri Lahovih, po starem pri Staržupanovih, na dana-
šnji hišni številki 19, prej 38, je bil izučen kamnosek 
Karlo - Karel Ignacij Štolfa, sin Andreja in Jožefe, ro-
jene Lozej. Rodil se je 1. novembra 1871, leta 1899 se je 
oženil z Johano - Ivano Fabjan, po domače Fabjanovo z 
Volčjega Grada številka 5, umrl pa je 2. julija 1933. Dne 
24. oktobra 1912 sta dobila sina Rafaela, ki se je kasneje 
kot zidar in kamnosek samouk tudi ukvarjal s kamnom. 

Nekdaj je bila pri Staržupanovih velika bogatija: velika 
kmetija in precej družine, je pripovedoval Rafael. Ker 
so bili zelo bogati, so bili iz te hiše tudi župani. Ko je bil 
on še majhen, so jim zato stari ljudje še pravili Staržu-
panovi. Potem ko so si pred več rodovi otroci razdelili 
kmetijo, od bogatije ni dosti ostalo, pa še od tistega je 
dosti zaigral Karlov oče Andrej pri kartanju. Materin del 
posestva je po njeni smrti podedoval njun mladoletni sin 
Karlo, ki je imel takrat še jéroha, skrbnika. Mladi Karlo 
se je izučil za kamnoseka v delavnici podjetnika Caha-
rije v Nabrežini in v mladih letih je hodil tja delat. Spe-
cializiral se je za tornitórja, drákslerja za kamen. Potem 
pa je gospodaril doma na kmetiji. Bórjač pri Lahovih je 
imel kolóni na dveh krajih, ki ju zdaj ni več: ena je bila 
okrogla, ena pa s preklado. Na slednji je menda pisalo 
IHS.67 Tudi na štirni je IHS. 68 

Rafael Štolfa, po domače Rafeldo, je leta 1930, ko 
bi moral iti na predvojaško vzgojo, ušel v Jugoslavijo. 
V Ljubljani si je najprej našel sobo v Rožni dolini in 
delo pri Nebotičniku, ki so ga takrat zidali. Ker ni imel 
primernih čevljev, pa je moral kmalu iti proč. Potem je 
delal pri gradbenem podjetniku Saksidi in kot zidar pri 
67 Preklada kolóne Lahovih, na kateri je sklesan IHS, leži zdaj v 
gozdičku zunaj vasi. Kakšna je bila njihova ločna kolóna, vidimo na 
fotografiji, posneti med prvo svetovno vojno: imela je zaobljeni bazi, 
profilirana kapitela, potlačen lok s tremi sklepnimi kamni, nadločji 
in sims. Na glavnem sklepnem kamnu je bila sklesana glava. 
68 Oklep vodnjaka, ki je valjaste oblike, je še na svojem mestu 
na dvorišču. Na njem je sklesan velik baročni IHS, pod njim pa je 
vrezana deljena letnica 1872. Oblika IHS-a in, seveda, nahajališče 
govorita, da je bil ta oklep vodnjaka izdelan na Volčjem Gradu. 
Takih valjastih in trebušastih oklepov z baročnim IHS-om je v širši 
okolici še nekaj. O trebušastem vodnjaku pri Petróvih, Tupelče 4, 
ki ima pod baročnim IHS-om sklesano obrobljeno srce in je datiran 
z letnico 1842, je že Ivan Sedej po podobnosti z drugimi izdelki 
sklepal, da je ta “mojstrovina kraške kamnoseške obrti” delo mojstra 
z Volčjega Grada (Sedej 1985, 73). K delom volčjegrajskih mojstrov 
pa bi mirne vesti lahko prišteli tudi velika valjasta oklepa vaških 
vodnjakov v Svetém in v Škrbini, ki sta pod baročnim IHS-om 
datirana z letnicama 1858 in 1869, in verjetno še katerega.

stavbenikih Toenniesu, Rožmanu, Matku Curku, največ 
pri slednjem. Ker je že doma rad krésal kamne, se je v 
Ljubljani – takrat je bila kriza in je bilo treba prijeti za 
vsako delo – lotil klesanja kamna kot samouk. V letih 
1930–1931 je klesal kamen za ograjo okrog šempetrske 
cerkve v Ljubljani, okrog leta 1934 pa je delal cokl za 
pravoslavno cerkev sv. Cirila in Metoda, ki jo je zidalo 
gradbeno podjetje Dedek. Klesalo jih je pet, šest delav-
cev, mere pa jim je dajal in zidal je tudi on. Kamen je 
klesal še za Staničevo vilo v Gerbičevi ulici, za neko 
vilo v Šiški ... To je bil podpeški kamen za cokle, ki so 
ga v tistem času še vozili iz Podpeči v Ljubljano s čolni. 

S tem se je Rafeldovo pripovedovanje leta 2000, ko sem 
ga obiskal v Ljubljani, pretrgalo, njegova življenjska 
pot pa se je končala leta 2004, ko je učakal častitljivo 
starost 92 let. Pokopali so ga na ljubljanskih Žalah. 

En kamnosek je bil tudi pri Tišlerjevih, na današnji in 
nekdanji številki 33, kjer so v 19. stoletju in prvi polo-
vici 20. stoletja imeli gostilno. To je bil Štefan Leopold 
Štolfa, sin Štefana in Vincencije Luin iz Gabrovice. Ro-
dil se je 14. novembra 1878, leta 1902 pa se je v Trstu 
poročil s Heleno Kosem, hčerjo gostilničarja iz Nabre-
žine. V Nabrežini, kjer ga najdemo ob rojstvu hčerke 
Marije Ide leta 1914 na hišni številki 123, ob smrti žene 
leta 1929 pa na številki 266, se je poprijel gostinske obr-
ti. Umrl je menda okrog leta 1939.

Njegova nečakinja Marija Vrabec je povedala, da je bil 
“štancar prav za take fine dela”. Znal je tudi risati na-
črte in vse brez šol. Delal je v Nabrežini in tam imel 
tudi družino. Njegova starejša hči Gilda se je poročila 
s podjetnikom Radovičem, ki je imel v Nabrežini javo 
in je dosti delal za Egipt. Leopold je delal tudi lápide za 
Radoviča. Leta 1937 so ga poklicali v Sredipolje (Redi-
puglia) delat tisti vojaški žégen: “Je rezal v kamen ime-
na vojakov.” Tam je delal kakšni dve, tri leta – do smrti. 

Colja, Fabjanovi, Lantir, Merkuže, Rebule, Škof

Kamnosek Alojz Colja se je priselil na Volčji Grad iz 
sosednje Gabrovice, ki je znana predvsem kot vas zi-
darjev. Tam se je rodil 3. aprila 1878 staršem Francu 
in Tereziji z dekliškim priimkom Kesmič. Poročil se je 
25. septembra 1905 s Terezijo Žerjal, prav tako iz Ga-
brovice, na Volčjem Gradu pa se je naselil na domačiji s 
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Slika 37
Kamnoseki, ki so delali vojno grobišče v Sredipolju: Štefan Leopold 
Štolfa - Tišlerjev leži spredaj v sredi 
(fotografijo hrani Herman Vrabec, Volčji Grad 16). 

hišno številko 2, danes 59, ki se ji reče pri Bavčevih. Pri 
rojstvu njegovega tretjega otroka Petra leta 1909 je bilo 
v latinsko pisani rojstni knjigi prvič zapisano slovensko 
poimenovanje njegovega poklica: klesar. Drugih podat-
kov o njem ni bilo najti. 

Pri Fabjanovih, kjer je bila pod Avstrijo zmerom 
številka 5, zdaj pa 56, je bilo nekaj rodov kamnose-
kov, ki so zapisani tako v matičnih knjigah kot tudi 
v ustnem izročilu. Prvi znani med njimi je bil Janez 
Fabjan, sin Janeza in Barbare z dekliškim priimkom 
Gerbič. Rodil se je leta 1835, leta 1860 pa je vzel za 
ženo Ano Širca iz Pliskovice (ŽA Komen, Poročna 
knjiga Pliskovica). V matičnih knjigah je večinoma 
vpisan brez navedbe poklica, pri rojstvu sina Jože-
fa leta 1863 je bilo pripisano, da je kovač, pri poro-
ki hčerke Marije z delavcem Janezom Merkužo leta 

1896 pa je bil označen kot lapicida, kamnosek. Umrl 
je 5. novembra 1900, star 64 let 10 mescev in 11 dni.69 

Kamnosek je bil tudi njegov sin Ignac Fabjan, ki se je 
rodil 20. julija 1876. Drugih osebnih podatkov o njem ni 
najti v matičnih knjigah, nekajkrat pa nastopa v poroč-
ni knjigi kot priča in je označen kot kamnosek. Njegov 
starejši brat Alojz, ki se je rodil 23. maja 1872, bil dva-
krat poročen in je umrl leta 1920, je v matičnih knjigah 
zmerom označen kot kmet in je najbrž gospodaril na 
domačiji. 

Na domačiji Fabjanovih sta vélbana klet, po volčjegraj-
sko kánova, hram ali kantina, in štirna, ki sta po izro-
čilu delo teh prednikov. Klet je obokana s štáncanimi 
vélbanci, štirna pa je zidana iz klesanih kvadrov ali kol 
(kuәl) in za njimi je zapeštána ilovica. Kamnoseško de-
lavnico so imeli kar v skednju, ki je tlakovan s pravoko-
tnimi klesanimi skŕlami in je imel odprto ostrešje.

Iz hišnega in vaškega izročila je znano, da so pri Fabja-
novih “delali fine stvari za oltarje”. Ko so nekoč podirali 
neki zid domačije, so v njem našli kos oltarja – najbrž se 
je kaj ponesrečil, ko so ga delali, in so ga potem upora-
bili kot navaden gradbeni kamen. Zdaj je vidno vzidan 
v dvoriščnem zidu. 

69 Po teh podatkih bi se bil moral roditi leta 1835, vendar ga v rojstni 
matici ni najti. Morda se je vendarle rodil že leto prej.

Slika 38
Obok iz štancanih velbancev v kleti Fabjanovih, delo domačih 
mojstrov (foto B. Premrl).

Fabjanovi so tudi stružili, drájsali kamen. Pri njih je bil 
ta večji drajs za kamen v vasi. Zato ni nič čudnega, če 
je pri njihovi hiši in v bližnji okolici še videti številne 
ostanke grobo oblikovanih kolnét, ki so se ponesrečile 
pri delu. Pripoveduje se tudi, da je kamnosek Fabjan na-
redil kétne iz kamna, kar je, seveda, terjalo dosti dela in 
veščine z ročnim orodjem. Menda sta jih naredila tudi 
Andrjač in Fitnik (Fitnjek). 

Pokojna Karolina Fabjan je pravila vnukom, da je njen 
svak Dominik Fabjan, Alojzov najmlajši brat, pripovedo-
val, kako so kot otroci tolkli kamenje v stúpah, takih kakor 
za stopanje koruze, in s peskom, ki so ga tako natolkli, 
frígali kamnoseške izdelke do končne obdelave. Prva voj-
ska pa je vse uničila (Vilma Fabjan, Marica Metlikovec, 
roj. Fabjan, Stanislav Ščuka, Mario Metljak, Maks Štolfa).

Kamnosek Lantir, po domače Fitnik, ki ga omenja va-
ško ustno izročilo, je bil na fitu na hišni številki 3. Kljub 
poizvedovanju ostaja nekam skrivnostna oseba. V ko-
menskih matičnih knjigah ni najti ne njega ne njegove 
družine. Menda je umrl že pred prvo svetovno vojno, 
družina pa da se je okrog leta 1920, ko je umrla še Lan-

tirka, odselila v Trst. Tam je še danes nekaj oseb s priim-
kom Lantier. Od Fitnikovih del je znana samo omenjena 
kamnita veriga, kar pomeni, da je bil vešč kamnosek, na 
vrtu današnjih Fitnikovih na Volčjem Gradu pa najbrž 
priča o njegovi kamnoseški dejavnosti nekaj preostalih 
kosov grobo izdelanih balustrov (Maks Štolfa, Marica 
Metlikovec, Tone Kosmina, Zoran Kosmina). 

Kamnoseki so bili tudi Merkuže. V nekdanji hiški Kra-
ljevih s številko 39 se je s kamnom preživljal Jožef 
Merkuža, sin Jakoba Merkuže in matere Ane z dekli-
škim priimkom Merkuža iz Nadrožice, ki je hodil delat 
v kamnolom v Nabrežino (Dora Metljak). Rodil se je 
13. marca 1864, poročil se je leta 1890 z Viktorijo Pipan 
iz Malega Dola, umrl pa je 2. marca 1926, star 61 let. 
“Kraljevine” danes ni več, ker jo je kupil sosed in jo 
posúl.

S kamnoseštvom sta se ukvarjala tudi dva sina Antona 
Merkuže in Frančiške z dekliškim priimkom Kovačič na 
nekdanji hišni številki 32. Starejši sin Vincenc Merku-
ža se je rodil 21. decembra 1850 in se je leta 1880 oženil 
z vaščanko Marijo, rojeno Rebula, umrl pa je 14. fe-
bruarja 1907 na takratni hišni številki 64. Njegov mlajši 
brat Janez Merkuža, ki se je rodil 14. junija 1869, se 
je leta 1896 oženil z Marijo ali Marjano, hčerjo kamno-
seka Janeza Fabjana. Datuma njegove smrti ni najti v 
mrliški knjigi.

Rebule
Kamnoseštvo je dajalo kruh vsaj trem Volčjegrajcem s 
priimkom Rebula. Prvi je bil Franc Rebula, sin Franca 
in Marije ali Marjane, prav tako rojene Rebula, ki se je 
rodil 30. marca 1845 na stari hišni številki 12 in tja pri-
peljal za ženo Frančiško Kovačič iz bližnjega Svetéga. 
Umrl je v noči od 3. na 4. april 1899 na domu, prav na 
dan, ko se je vrnil iz Nabrežine, kjer je živel in delal več 
let. 

Njegov letnik in sosed je bil kamnosek Andrej Rebu-
la, sin Jožefa in Jere Škof. Rodil se je 26. novembra 
1845 na hišni številki 11 – verjetno je bila to številka 
Joštovih70 – in se je leta 1863 oženil z Jožefo Vrabec iz 

70 Poleg že omenjenega portona in balkonske konzole s krilato 
angelsko glavo je bil pri Joštovih še izjemen valjast oklep vodnjaka, 
narejen iz pravilnih klesancev in vrhnjega venca ter datiran z letnico 
1876, ki je zdaj na borjáču Skončnih. Na domačiji sta še ohranjena 
dvoramno kamnito stopnišče, pod katerim je kurnik iz klesanega 

Slika 39
Kos razbite grobo oblikovane klonéte (foto B. Premrl).
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Slika 40
Edinstvena škáfnica s kamnitim škafom na domačiji Joštovih, morda 
delo kamnoseka iz te hiše (foto B. Premrl).

Svetéga. Vpisa njegove smrti v matični knjigi ni najti, 
pač pa je bila leta 1919 vpisana smrt vdove po njem, 
Jožefe. Verjetno je umrl kje v begunstvu med prvo sve-
tovno vojno. 

Za eno generacijo mlajši je bil kamnosek Jožef Rebu-
la, sin Matije in Marjane z dekliškim priimkom Škabar, 
rojen 9. februarja 1856 na hišni številki 18. Poročil se 
je leta 1885 z Marijo Perčič iz Tubelj pri Komnu, a mu 
je žena umrla že leta 1891, stara komaj 29 let. Njegove 
smrti nisem našel v mrliški knjigi. 

V tistem času je deloval tudi kamnosek Franc Škof, sin 
Mihaela in Polone z dekliškim priimkom Makovec. Rodil 
se je 21. decembra 1850 na hišni številki 14 in se je po-
ročil z Vincencijo Petelin iz Tomaja. Ko mu je v začetku 
leta 1897 umrla za tuberkulozo, se je še isto leto v drugo 
oženil z Jožefo Rebula, vdovo po Francu Trobcu z Volčje-
ga Grada 37. Podatka o njegovi smrti ni bilo najti. 

 

Ščuke
Med kamnoseki s priimkom Ščuka je prvo znano ime 
Janeza Ščuke, sina Janeza in Marjane, ki se je rodil leta 
1830 na stari hišni številki 28. Pri dvajsetih letih se je 
oženil s Frančiško Bandel iz Gabrovice, umrl pa je 21. 
marca 1900, star le nekaj manj kot 70 let. Njegovo roko-
delstvo sta nadaljevala tudi sinova Jožef, rojen 29. julija 
1852, in Janez, rojen 14. novembra 1865. 

kamna, v notranjščini pa je v kotu bogato profilirana škáfnica s 
profilirano konzolo in edinstvenim škafom, sklesanim iz kamna.

Oba sta ostala na domu. Janez Ščuka mlajši je leta 1898 
vzel za ženo Ivano Saksida iz Saksida oziroma Zalošč 
na Vipavskem (ŽA Prvačina, PK Prvačina 1858-1919), 
Jožef Ščuka pa si jo je po očetovem zgledu poiskal v 
Gabrovici. Leta 1877 se je oženil z Jožefo Žerjal, ki mu 
je poleg drugih otrok rodila 15. novembra 1880 sina Jo-
žefa Leopolda. Jožef Leopold Ščuka, po domače Tin-
če, ki je nasledil tudi njegov kamnoseški poklic, se je 
leta 1912 oženil s Karolino Kosmina iz Gorjanskega in 
umrl kot vdovec leta 1949. 

Njima se je se je 2. maja 1913 na takratni hišni števil-
ki 32, zdaj 9, po domače pri Kalnih, rodil sin Stani-
slav Ščuka, ki je postal kamnolomski delavec in zidar. 
Poročil se je z Dragico Štrekelj, Birščevo in pristopil k 
Birščevim na današnji hišni številki 32. Od leta 2000 
počiva na volčjegrajskem pokopališču, pred leti pa je 
povedal marsikaj zanimivega o delu v kamnolomih. 

Stano je najprej nekaj časa delal v javi pri Fabétu (Fa-
vettiju) v Nabrežini pri istih gospodarjih, pri katerih je 
delal že njegov oče. Bil je špәntáč, klesal je bloke ka-
mna. S tem je začel kot vajenec – menda je bilo to 1929. 
leta – in to je delal tudi potem, ko je šel leta 1930 delat 
v javo v Komnu k drugem gospodarju, Antoniu Balleri-
niju. Tam je tudi špәntál. 

To so delali tako: najprej so ošpәntáli lica bloka, po-
tem še obe glavi. Bunke so morali vse uglíhat, ošpәntat. 
špice so imeli dolge od 20 do 35, tudi 40 cm. Za grob 
kamen, ko je bilo treba bolj udariti, so imeli jeklene ma-
colice, ko je bil skoraj obdelan in ni bilo treba tako moč-
no udarjati, pa železne. špәntáli so na placu na vrhu, ne 
v javi. 

Ko je delal v Nabrežini, je vsak dan hodil tja in nazaj z 
drugimi kamnarji. Pot v obe smeri je trajala tri ure. Dol 
so hodili čez Nádrožico, Brje in Šempolaj. 

V Komnu je delalo štiri, pet kavadórjev, eni trije 
špәntáči in par malavárjev, ki so odstranjevali zemljo 
in material. Kamen je bil tam siv, podoben marmorju. Iz 
Komna je šel delat za šest mescev v kantjér v Monfal-
kon (Monfalcone/Tržič). Ni bilo dela takrat, se je iskalo! 
Po tistem ni več delal s kamnom. Moral je k vojakom, 
potem pa je ušel v Jugoslavijo in v Banja Luki se je 
navadil zidarstva. 

Štreklji
Pri Birščevih, nekdaj številka 34, danes 32, je menda 
bil kavadór že Ivan Štrekelj starejši. Rojen je bil leta 
1859 v Gorjanskem, poročil se je z Marjano Birsa in 
umrl leta 1944 na Volčjem Gradu. Drugače pa je kmeto-
val. Zanesljivo je delal v kamnolomih njegov sin Ivan, 
ki se je rodil 16. novembra 1885. Ivan Štrekelj mlaj-
ši se je leta 1919 oženil z Alojzijo Kovačič iz Malega 
Dola, med drugo svetovno vojno pa je bil interniran v 
koncentracijsko taborišče Dachau v Nemčiji in je tam 
11. novembra 1944 tudi umrl. 
O očetu in nonotu Ivanu mlajšem in starejšem sta pri-
povedovala njuna potomca Alojz Štrekelj, ki je živel v 
Stanežičah nad Ljubljano, in Dragica Ščuka, Birščeva 
na domu na Volčjem Gradu. 

Oče Ivan je bil delaven človek. Kamnolomskega dela 
se je naučil v Cavi Romani v Nabrežini. Pod Avstrijo 
je delal tudi v Budimpešti, na Plečnikovih Hradčanih v 
Pragi in parlament na Dunaju.71

Več kot eno leto je delal tudi v kamnolomu pri Pučišćih 
na Braču: tudi njegov kamen je vgrajen v Belo hišo v 
Washingtonu. Na Braču je delal z njim še kavadór Tinče 
Ščuka od Kalnih. Tam so lomili kamen, ga ošpәntáli in 
odpeljali v Ameriko – ladje so ga rade vzele za balast, 
zato prevoz ni dosti koštál. Ko je bil oče na Braču – takrat 
je bil še ledih –, je bilo težko priti domov: dva dni je rabil 
z vaporétom do Reke, potem še en dan do dumi. Zato je 
prišel od tam samo dvakrat domov. Povsod so jedli samo 
fižol in si kuhali projo, ječmen. Bili so težki časi. 

Po prvi svetovni vojni je oče ponovno delal v Cavi Ro-
mani do leta 1929, ko je nastopila gospodarska kriza. 
Domov je prihajal enkrat na teden. V Nabrežini je spal 

71 Alojz Štrekelj je tukaj očitno pomešal nekaj stvari iz različnih 
časov in držav, ki so bile nekdaj v sklopu Avstro-Ogrske. Za stavbo 
dunajskega parlamenta je bil položen temeljni kamen že leta 1874, 
arhitekt Jožef Plečnik je preurejal grad Hradčane v dvajsetih letih 
20. stoletja, ko je bila Češka že samostojna država, neogotsko 
stavbo madžarskega parlamenta pa so gradili od leta 1884 do 1904, 
ko je bil Ivan Štrekelj še golobrad mladenič. Alojzovo pričevanje 
je morda treba razumeti tako, da je njegov oče pod Avstro-Ogrsko 
nekaj delal na Dunaju in verjetno sodeloval pri gradnji madžarskega 
parlamenta v Budimpešti, medtem ko je na Hradčanih delal že 
po razpadu te države. Možno pa bi tudi bilo, da je v Budimpešti 
delal neki most, kajti neko ustno izročilo, ki se sklicuje na nekdanji 
zapis v komenskem župnijskem arhivu, pravi, da so tam delali most 
kamnarji z Volčjega Grada in menda iz Tomačevice (Rudi Vran). 

na štali gostilne Pri Gospódiču, kjer je bil tudi na hrani. 
Nekaj časa je bil tudi v gostilni Pri Nemcu, kjer je zdaj 
sanatorij. Kriza je pobrala tudi Gospodiča in Nemca. 
Malo pred krizo pa si je kupil kolo, da se je lahko vsak 
dan vozil na delo in z dela. 

Slika 41
Kamen za tolčt orehe, sirek za kašo in podobno pri Ovčarjevih na 
Volčjem Gradu, ki ga je sklesal Ivan Štrekelj (foto B. Premrl).

Slika 42
Železna kamnarska macolica, ki ima v čelih  luknji od tolčenja po 
jeklenih špicah, s katerimi so sekali kunjére in punčóte v javi ali 
oblikovali bloke. Marici Vrabec od Tišlerjevih z Volčjega Grada, ki 
so imeli gostilno, so jo leta 1939 skupaj z zagúzdo podarili za spomin 
dva ali trije mladi kamnolomci, ki so delali v gábrovski javi, ker jim 
je – v plenírju na glavi – nosila kosilo iz gostilne (foto B. Premrl).
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Slika 43
Maks Štolfa kaže, kako so nekdaj uporabljali nečke za odnašanje 
materiala iz kamnoloma (foto B. Premrl).

Oče je na svojo roko raziskoval teren, kopal in odpiral 
nove jave. Na novo jih je odprl najmanj deset. Z njim je 
delal še Anton Jazbec od Vernih iz Komna, danes hišna 
številka 21. Delala sta vse sama – tudi z nečkami nosila 
material iz jave.72 Sicer pa je oče doma malo delal kme-
tijo: imel je eno kravico, ovco, kozo in vsako leto enega 
prašiča, tako da kruh smo imeli. Hodil je tudi na dnino 
h kmetom, ki so plačevali v glavnem v naravi: s sirkom, 
se pravi koruzo, fižolom in podobnim.

Lojze se je spominjal tehle jav, ki jih je odprl oče. 

Ena je bila na Málendólu (Mali Dol) na parceli njegove 
žene, kjer se gre proti Rihemberku. Odprl jo je z Anto-
nom Jazbecem v letih okrog 1930–1935. Tam je bil bolj 
temen kamen.73 Material je odvažal iz nje z vozičkom na 
tirih. Vendar pa se java ni obnesla, ni bilo žile, kakor so 
rekli oni, bilo je preveč škarta, zato so jo opustili. 

Drugo javo je odprl v letih okrog 1932–1935 na komen-
skem svetu, tam rečejo Okladi. Bila je na parceli Fran-
ceta Stršincovega iz Komna. Tudi tam sta delala skupaj 
z Jazbecem.74 V tisti javi so skopali kamen, ki ga je bilo 
čez kubik. Tudi tisti kamen je bolj temen. Tata je sféhtal 
kamnolomskega podjetnika Antonia Ballerinija, da ga 

72 Antonov sin Jožef Jazbec, rojen leta 1923, je dopolnil to 
pripovedovanje s svoje plati: Oče, ki se je rodil leta 1878 pri 
Vernih v Komnu, je bil že v mladih letih v kamnu: odpiral je dosti 
kamnolomov. Delal je za Ballerinija iz Carrare v Toskani, ki ni živel 
tukaj, je pa imel tukaj tudi ene štiri svoje delavce iz Toskane, da 
so špәntáli. En Salvatore je bil delovodja. Italijani so imeli majhne 
macólke, naši pa take težke. Oče je delal v kamnolomu večinoma 
kot kavadúr: sortiral je ven bloke in tudi špәntál je. Bloki so bili vse 
sorte, tudi od kubika. Z njim skupaj sta največ delala Alojz Štrekelj 
- Birščev z Volčjega Grada in Stanislav Ravbar - Beckov iz Jablanca 
pri Komnu, delali pa so še Anton Kovačič od Štrknih iz Komna in še 
en z Gorjanskega. Oče je bil na eno oko frdérban in je za to dobival 
eno revno penzijo. Prve dni marca 1944 so ga ubili Nemci, ko je imel 
šestinšestdeset let. 
73 Najbrž je prav o njej s kratko vestjo poročal Novi list 1930, št. 4, 
5: “Volčji grad: /.../ Otvoril se je tudi nov kamnolom. Kamen je prav 
lep. Da bi bilo tudi zaslužka!” 
74 Marija Vrabec je povedala o tem še nekaj več: Gospodar Ballerini 
iz Toskane je v Komnu odprl veliko javo, v kateri so delali domačini 
iz Komna, Kregolišča in drugih vasi. Tam so delali samo bloke za 
izvoz (tudi za zadružni dom v Komnu je kamen od tam). Ballerini 
je kupil še dosti parcel naokrog, da ne bi imel konkurence, in je 
iskal še druge jave. Zanj sta odprla javo na parceli v Okladah Ivan 
Štrekelj - Birščov in Anton Jazbec iz Komna. Stanislav Rebula pa je 
pristavil: Tam je bila močna java, je imela kompresorje na nafto za 
gonit vrtalne pištole.

je odkupil, in en kos so ga vdelali v steno za oltarjem 
cerkve na Sveti gori. Še ga je videti tam. Tja je dal vsak 
nekaj iz svojega kraja. Tudi v tisti javi se ni obneslo, 
zato je oče malo delal tam. 

Ballerini, ki je imel kamnolome v Carrari v Toskani, kjer 
je marmor doma, je prav tako opustil svoj kamnolom 
v bližini v Okladih, v katerem so delali Italijani. Očeta 
in Jazbeca je vabil, da bi šla delat k njemu v Carraro, 

toda oče, ki je bil narodnjak, je to odklonil, čeprav so 
se mu drugi posmehovali, ker tako odklanja kruh. Raje 
je tukaj tolkel mižérjo, kakor da bi bil šel delat v Italijo. 
Prav tako je odklonil vabilo Jazbec. 

Tretja java, ki so jo odprli sočasno z drugo, je bila prav 
tako v Okladih, na parceli Andžela Metljaka - Slamčo-
vega z Volčjega Grada. 

Potlej so imeli še kamnolom na Devinščini, na svetu 
v lasti Antona Jazbeca.75 Tudi ta se ni obnesel. Tja je 
Lojze nosil vsak dan očetu jest, ko je imel 10 do12 let. 
Potem se je – to je bilo 1936. leta – šel učit za žnídarja 
v Gabrovec pri Zgoniku. Takrat se je odprlo delo v lad-
jedelnici v Tržiču in so začeli Volčjegrajci hoditi na delo 
tja dol. Vsak dan jih je vozil avtobus iz Komna. 

Še ena java je bila pri Grofovi rovni, med Branikom in 
Komnom. Tam sta prav tako delala skupaj z Jazbecem. 
V tisti javi je bil majčken studenček, edini na Krasu! 
Tudi tja je nosil očetu jest – ker je bilo uro hoda, pa mu 
je oče prihajal del poti naproti. 

Dragica Ščuka se je spomnila, da sta oče in Jazbec od-
prla še javo v Rubijah. Med Malim Dolom in spome-
nikom na mestu ob glavni cesti proti Braniku, kjer je 
partizanski komandant Anton Šibelja - Stjenka napadel 
nemški konvoj, pa sta odprla celo dve. Ona je v letih 
1935–1936 vsak dan nosila očetu kosilo v Rubije. 

75 Maks Štolfa je dodatno pojasnil: Pod Italijo so delali še na 
Devinščini pri Komnu: kjer je zdaj smetišče, so rili kamen. Tam je 
bil še en kamnolom. En je skoraj ob cesti, drugi pa je bolj noter. 
Če greš z Volčjega Grada, zaviješ tja ob nekdanjem velikem kalu 
oz. luži levo. Vse je bilo od istega gospodarja Ballerinija iz Massa 
Carrare. Tisti kamen je fiorito, rožnat, siv s temnimi lisami notri. 
Žagali so ga z žico. 

Peš, precej pa tudi s kolesom. Kosilo je nosila v pokri-
tem aluminijastem vrčku. Navadno je bila mineštra, kaj 
za obrat od prašiča, košček kruha, včasih kakšna klo-
baska, rebrca. Nič prikuhe. V kamnolomu so pili vodo, 
poleti kdaj s kakšno limono.

Za delo v kamnolomih je imel oče dosti kamnarskega 
orodja: dve macoli, eno mehko železno in drugo trdo 
jekleno, potem težko macolo, s katero je grobo otolkel 
večje kamne, špice, škrpéle, škváro in različna zobata 
kamnoseška kladiva. Orodje je nosil v rúdzaku. Imel je 
tudi vojaško poljsko kovačijo, na kateri si je koval špi-
ce. V kamnolomih je imel sposojen vinč ali kriko, vitel. 

Okrog 1935. leta, ko je bila kriza in ni bilo zaslužka, je 
oče šel za eno leto delat parakárje v Repentabor. De-
lal je tudi štirne na Volčjem Gradu. Prvo je delal Iva-
nu Kosmini pri Górenjknih, kmalu potem pa še Janezu 
Vrabcu pri Vrabčevih. Še eno je naredil okrog leta 1935 
pri Skržadnih (Škržadnih). Te štirne so delali do tri me-
tre globoke, odvisno od terena. Potem so samo malo 
zacementirali živo skalo okrog. Oče je za štirne samo 
miniral kamnit svet in pripravil kamen za šápo, naprej 
so kopali in zidali drugi. Miniral je s črnim púlvrjem in 
míčo, vžigalno vrvico. Púlvrja je bilo na Krasu na tone 

Slika 45
V manjšem kamnolomu ali odkopu v Okladah v bližini Volčjega Gra-
da, ob katerem je speljana tematska Pot kamna, je ostal blok apnen-
ca, kakor so ga odtrgali od stene. Vanj je zasekana vrsta punčótov, 
vdolbin za jeklene kline, s katerimi so sekali blok na manjše kose; 
zraven leži tak klin (foto B. Premrl).

Slika 44
V nekdanjem manjšem kamnolomu v Dežljévci v bližini Volčjega 
Grada je v steni kunjéra, ki so jo zasekali kavadórji, da bi iz nje 
odtrgali blok. Dolga je 90, globoka 16, njen zunanji premer pa je do 
7 centimetrov (foto B. Premrl).
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od prve svetovne vojne. Kot kamnolomec je imel oče 
dovoljenje za miniranje, vsakokrat pa ga je moral prija-
vljati karabinjerjem. Pri miniranju so stavili gor butare 
in drva, da ne bi neslo predaleč. Prej kot je prižgal mino, 
je kričal: Fajer, fajer! da so se ljudje tekli skrit. 

Nazadnje je oče delal bolj doma: obdeloval je njive in 
vinograd in hodil na dnine. Tu in tam je sklesal tudi ka-
kšno korito za prašiče. Marca 1944 so ga odpeljali Nem-
ci, z njim tudi Lojzeta in dve sestri, a so Lojzeta potem 
izpustili. 

Pri Ovčarjevih na številki 16 imajo stupo ali kamen za 
tolč orehe, frišen sirek za kašo in podobno, ki ga je skle-
sal Ivan Štrekelj. Nekoč so mu oni posodili svojega, a se 
mu je razbil, zato jim je naredil novega (Marija Vrabec, 
Marica Metlikovec).

Metljak
Med mlajše kamnoseke, ki so se rodili že v 20. stoletju, 
spada tudi Kazimir Metljak - Jerkov. Rodil se je 9. 
septembra 1915 pri Jerkovih na takratni številki 23 na 
Volčjem Gradu kot deseti otrok očetu Janezu in materi 
Alojziji z dekliškim priimkom Štoka. Za poklic kamno-
seka se je izučil v Nabrežini. Kasneje je delal kot zidar-
ski nadzornik v Novi Gorici in drugih krajih. Ko je delal 
pri gradnji ceste Ljubljana–Vrhnika, je na Drenovem 

Griču spoznal domačinko Marijo Petkovšek in se leta 
1949 poročil z njo. Z ženo sta zgradila hišo Drenov Grič 
81 in v njej je živel do smrti. 
Tudi po dograditvi ceste si je poiskal delo v bližini doma. 
Najprej se je zaposlil pri podjetju Naravni kamen s se-
dežem v Kolodvorski ulici v Ljubljani. Ker si je želel 
zahtevnejšega dela, je šel potem delat k ljubljanskemu 
podjetju Mineral. V tistem času se je ukvarjal predvsem 
z oblaganjem večjih stavb s kamnom, tako v Ljubljani 
kot tudi drugod po Sloveniji in Jugoslaviji. V Ljublja-
ni je, na primer, oblagal stavbi slovenske skupščine in 
Ria. Zunaj Ljubljane je delal dalj časa v Velenju in v 
Subotici. Znan in cenjen je bil po zelo natančnem delu, 
zato so bili lastniki stanovanjskih hiš pripravljeni čakati 
tudi leto dni, da jim je opravil kamnoseška dela on. Po 
petdesetem letu življenja so se zanj začele zdravstvene 
težave, zato se je predčasno upokojil. Umrl je 6. julija 
1978 in je pokopan na pokopališču na Vrhniki.76

Portoni in portali na Volčjem Gradu
Po gornjem prikazu volčjegrajskih kamnoseških moj-
strov in njihovih podpisanih ali prepoznanih del si bomo 
ogledali še druge portone in portale na Volčjem Gradu, 
ki jih doslej nismo omenjali. 

Obzidane domačije na Volčjem Gradu se še bolj kot v 
drugih kraških vaseh ponašajo s svojimi portoni, ki kra-
sijo vhode dvorišč in uvoznih lop, kar gre nedvomno 
pripisati zelo razviti krajevni kamnoseški dejavnosti v 
19. stoletju. Zlasti opazni in reprezentativni so veliki in 
običajno precej okrašeni portoni s preklado, ki so pola-
goma izpodrinili manjše in skromnejše ločne portone. 
Zato se lahko samo strinjamo z domoznancem Virgilom 
Ščekom, da so najlepše kolone na Krasu na Volčjem 
Gradu.77 Z njimi so se postavljali predvsem gospodarji 

76 Za te pisne podatke se zahvaljujem Kazimirjevemu sinu Kazimirju 
Metljaku z Drenovega Griča 81. 
77 Virgil Šček je videl vzrok za prehod od manjših kmečkih ločnih 
portonov k večjim portonom s preklado v spremenjenem načinu 
gospodarjenja na Krasu: “V ovčarski dobi so imeli malo živine. Malo 
volov, malo krav (mleko od ovc), zato so seno v ruhah domov znosili. 
Travnikov malo, zato več njiv. Ko so jeli voziti pari volov, kolone 
premajhne. Eni so stare obokane kolone podrli, na(do)mestili jih z 
vrzelo, 2 stebriča, včasi nič, in vrata, ali nič. Drugi, premožnejši 
so si delali nove kolone, velike, štirioglate” (Škofijski arhiv Koper, 
Šček, Paberki 2, 76). 

Slika 46
Zraven prejšnjega odkopa v Okladah je še eden, v katerem je obli-
kovan blok, ki sta ga ošpәntála dva Janeza: Janez Birščev in Janez 
Joštov, najbrž za gospodarja Ballerinija iz Carrare. Blok meri: 146 
cm x 124 cm x 44 cm  (vir Herman Vrabec, foto B. Premrl). 

domačij, ki so jih dali postaviti, zato so praviloma uka-
zali vklesati poleg Jezusovega imena oziroma monogra-
ma, s katerim so domačijo priporočali božjemu varstvu, 
tudi svoje ime in letnico izdelave portona. 

Za sestavne dele kәlúne ali prtúna so pred leti pripove-
dovalci na Volčjem Gradu še vedeli povedati izraze, ki 
so danes že skoraj pozabljeni: za bazo stol ali baša, za 
pokončnik piláštr, jerta ali pokončnik, za preklado pa 
šjar ali šjal. Za konzolne kapitele portonov niso vedeli 
izraza, po podobnosti z balkonskimi konzolami pa jim 
ponekod na Krasu rečejo medjónčki. Za sims na glav-
nem sklepnem kamnu ločnega portona sem enkrat sam-
krat slišal posrečen izraz krona.

Hišnim portalom, ki za obzidjem domačije niso bili 
tako na očeh in niso imeli tako reprezentativne vloge, 
niso posvečali niti zdaleč tolikšne pozornosti, zato so 
povečini oblikovani bolj preprosto in brez okrasja. Na 
Volčjem Gradu pa je v tem pogledu nekaj izjem, in sicer 
so to že opisani hišni portali pri Mržkovih, Humnih in 
Majdnih ter kletni portal Tavčerjevih, ki so lepše ali celo 
izjemno oblikovani. 

Nekatere volčjegrajske domačije imajo ali so imele 
tudi po dva dvoriščna portona; s portoni so uokvirjeni 
tudi vhodi v skedenj ali štalo. Vseh skupaj jih je nekaj 
čez štirideset. Ločnih portonov je dvanajst, če šteje-
mo mednje tudi dva podrta, enega, ki je deloma nov, 
in enega, narejenega na novo po zgledu starih. Verjetno 
sta najstarejša nedatirana ločna portona s tremi sklepni-
mi kamni pri Merkužnih, številka 25, in pri Slamčevih, 
številka 42, ki smo ju že omenili. Sledijo jima datirani 
portoni z volutnim sklepnim kamnom: pri Górenjknih in 
Šemčevih z letnico 1832 in pri Štolfovih z letnico 1838, 
ki jih pripisujemo mojstru Juriju Štolfi, iz istega časa in 
delavnice pa je tudi porton Majcnovih (prej Solárjevih), 
na katerega je bila kasneje vklesana letnica 1875. Ne-
datirani portoni s preprostima kapiteloma in klinastim 
sklepnim kamnom, okrašeni z Jezusovim monogramom 
IHS in šesterolistnimi rozetami, na domačijah Šunčevih, 
Grofovih, Andrjačevih in Skržadnih najbrž sodijo v sre-
dino ali tretjo četrtino 19. stoletja.

Portonov s preklado je kakšnih trideset, če upošteva-
mo tudi dva, ki sta podrta, eno imitacijo portona, enega 
z leseno preklado in enega, ki je izpričan, a je bil uni-

čen.78 Vsi razen tistega z leseno preklado imajo prekla-
do trikotno zaključeno, bogatejša portona pri Humnih in 
pri Kamnarjevih pa imata nad preklado še zaklinka in 
sims. Letnice na njih pričajo, da so bili izdelani v času 
od leta 181579 do 1907. Od datiranih jih je kar sedem-
najst nastalo v dokaj sklenjenem zaporedju od leta 1824 
do 1862, v nekaj manj kot štiridesetih letih, ki so pome-
nila zlato dobo volčjegrajskih domačij. Potem so jih po 
skoraj dvajsetletnem premoru postavili samo še šest, in 
sicer v obdobju od leta 1880 do 1907. Če upoštevamo 
vse datirane portone na Volčjem Gradu, tudi ločne, jih v 
prvi polovici 19. stoletja naštejemo osemnajst, v njegovi 
drugi polovici in na začetku 20. stoletja pa samo osem.

Baročna in volčjegrajska kartuša

Velika večina teh portonov ima značilno volčjegrajske 
okrasje, kar priča, da so jih naredili domači kamnose-
ki, le nekaj jih ima drugačen okras. To lahko nakazuje, 
da so bili izdelani drugje, možno pa je tudi, da so jih 
izdelali domači kamnoseki, katerih značilnih del ne po-
znamo.80 Po obliki kartuše z Jezusovim monogramom 
ločimo volčjegrajske portone na dve večji skupini: na 
portone z baročno kartušo, ki smo jo že opisali in več-
krat omenjali, in na portone s kartušo, ki jo moramo še 
opisati in jo bomo na kratko poimenovali kar “volčje-
grajska kartuša”.

Od volčjegrajskih portonov z baročno kartušo smo 
že opisali dva portona na domačiji Kovačevih in po ene-
ga pri Ščukčevih in Marjan'nih iz let 1828, 1829, 1832 
in 1842, ki so delo Jurija Štolfe in njegove delavnice. 

78 Imitacija portona z letnico 1999 je pri Odlokvih, lesena preklada 
je pri Fitnikovih, uničen pa je bil porton Joštovih, ki je bil prodan 
v Mali Dol in razrezan za stopnice. Na njem je bil napis: ANDREJ 
REBULA 1907 št. 34 (Slovenski etnografski muzej, fototeka, 
fotografija št. 8588, Makarovič G., 1965).
79 Najstarejšo letnico ima porton nekdanje štale Mržkovih, 
samostojnega poslopja, ki je zdaj preurejeno v dom vaške skupnosti. 
Trikotno zaključena preklada, na kateri je v sredini sklesan IHS, 
ob njegovih straneh pa deljena letnica 1815, je izjemna ne le po 
tej letnici, temveč tudi po obliki, saj je edina, ki ima spodnjo stran 
spodrezano v obliki segmentnega loka, medtem ko so vse druge 
preklade spodaj ravne. 
80 Takšno okrasje imajo porton pri Retušnih, Volčji Grad 41, z 
letnico 1824, nedatiran porton pri Jurčevih, Volčji Grad 53, in porton 
pri Bavčevih, Volčji Grad 59, z letnico 1882.
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Med najstarejše take portone spada še manjši in skro-
mnejši porton Mežnerjevih iz leta 1828, ki smo ga že 
omenili na začetku v zvezi z datacijo cerkvenega porta-
la. Na volutnih konzolnih kapitelih ima nenavadni šti-
rilistni rozeti s podvojenimi zvončastimi cvetnimi listi, 
drobnimi vmesnimi lističi in luknjičavim okroglim ko-
škom v sredi, v baročni kartuši pa je pod IHS-om obro-
bljeno srce. Baročno kartušo z baročnim IHS-om ima 
tudi dvoriščni porton iz leta 1832 pri Jerkovih, številka 
34, ki bi ga morda lahko prisodili Juriju Štolfi po okrasu 
na konzolnih kapitelih: šesterolistnih rozetah s podvoje-
nimi cvetnimi listi in padajočima vejicama s popkoma. 
Ob Jezusovem monogramu v nekoliko neobičajni ba-
ročni kartuši pa sta dva cveta s srčastimi cvetnimi listi, 
kakršne je videti, na primer, na spodnjem portonu Ko-
vačevih in še kje. Nekoliko preoblikovano, razširjeno 
baročno kartušo, ob kateri sta sklesani vazi s cvetnima 
vejicama, vidimo še na zazidanem portonu Slamčevih, 
številka 42; v njej je poenostavljena različica baročnega 
IHS-a, pod njim pa je podvojeno srce. Porton je datiran 
z deljeno letnico 1887, ime gospodarja pa je bilo odkle-

sano. Vseh volčjegrajskih portonov z baročno kartušo 
je osem. 

Drugo značilno obliko kartuše za Križanega ali IHS 
smo poimenovali volčjegrajska kartuša, ker se je, po 
našem védenju, prvič in v pomembnem številu – kar na 
desetih portonih – pojavila prav na Volčjem Gradu. Vse 
kaže, da se je porodila v ustvarjalni domišljiji nekega 
domačega kamnoseka, po njem pa so jo verjetno pov-
zeli in variirali še drugi. Ta kartuša ima v osnovi obliko 
pokončnega pravokotnika, ki ima spodaj pravokoten 
izpah, zgoraj pa usločen zatrep trikotaste oblike, ki se 
končuje z enojnima volutama in nekakšnim trilistnim 
zaključkom. Sprva je bil njen okvir krepek, profiliran, 
kasneje pa se je sploščil in njegov gornji volutni del se 
je poenostavil; na ta račun je bil okvir pogostokrat pod-
vojén. 

Prvič se je ta kartuša pojavila leta 1840 na trikotno za-
ključenih prekladah portonov pri Skončnih, številka 6, 
in pri Krnelovih - Šuštarjevih v Brithu, številka 61. 

Pri Skončnih je v takšni kartuši, ki jo obdajata cvetni 
vejici z napol odprtimi cvetovi, naivno upodobljen Kri-
žani med dvema krilatima angelskima glavicama, ob 
njej pa je dal takratni gospodar Valentin Rebula poleg 
deljene letnice 1840 vklesati svoje ime in hišno številko 
10. Za ta porton in mojstra, ki ga je sklesal, sta značil-
na še volutno oblikovana konzolna kapitela z žlebljeno 
notranjo stranjo, ki imata na licih sklesana petelina.81 

81 Po pričevanju Ivana Štolfe, pokojnega lastnika domačije 
Skončnih, se je govorilo, da je eden od Joštovih, hišna številka 4, 
“stesal to kәluno”. En stric iz tiste hiše – tam so bili Rebula – da je 

Slika 47
Spodnji porton borjača Kovačevih na Volčjem Gradu iz leta 1828 z 
baročno kartušo, v kateri je baročni IHS s Križanim, ter z značilnimi 
cvetovi in vetrnicami (foto B. Premrl)

Slika 48
Značilna volčjegrajska kartuša z baročno oblikovanim Jezusovim 
monogramom (foto B.Premrl).

Na portonu Krnelovih je v taki kartuši, ki jo obdajata 
cvetni vejici z zalistnimi cvetočimi poganjki (morda na-
geljni?), sklesan IHS, ob njej pa deljena letnica 1840 in 
ime gospodarja Matije Metlikovca. Na profiliranih kon-
zolnih kapitelih sta nenavadni reliefni rozeti, ki bi ju po 
načinu oblikovanja štel za volčjegrajsko stilno poseb-
nost. Pri Šunčevih, številka 13, je na prekladi portona, 
datirani z deljeno letnico 1843, volčjegrajska kartuša, 
ki jo obdajata cvetni vejici s polodprtimi cvetovi, v njej 
pa IHS poenostavljene baročne oblike in pod njim pod-
vojeno srce. Tudi tukaj sta podobna konzolna kapitela s 
petelinoma na prednjih licih. 

Bórjač sosednje hiše Drsәlovih, številka 12, ima leto dni 
mlajši porton, na katerega je poleg letnice 1844 in ime-
na gospodarja Janeza Štolfe vklesana tudi hišna števil-
ka 56.82 Volčjegrajska kartuša z IHS-om v sredi je tukaj 

bil štáncar. Tudi drugi kamnoseški izdelki na domačiji Joštovih, o 
katerih bo še govor, potrjujejo, da je bil nekdaj tam kamnosek.
82 Po hišnem izročilu je njihov prtún naredil kamnosek Jurca od 
Mržkovih, tisti, ki je naredil pilj na začetku vasi. Pokojni oče oziroma 
tast Alojz Metlikovec, ki je bil mizar, je pravil, da so kamnoseki 
Mržkovi in Muhčevi, ki so bili v enem borjáču in so si bili v žlahti, 
delali v španovíji. Mržkovi so potem kupili hišo Muhčevih in so 
jo podrli, tako da je zdaj tam vse ena domačija. Ti kamnoseki so 
hodili dol v javo v Nәbržәn po kamenje in ga vozili sem, da so ga tle 
obdelovali. Od tod pa so vozili obdelano dol. Naložili so ga zvečer, 
da so ga peljali zjutraj. Kamen jim je z volovsko vprego vozil nono 
Drsәlov, oni pa so mu povrnili s tem, da so mu naredili porton. 

že poenostavljena, sploščena, a hkrati tudi podvojena, 
cvetni vejici ob njej pa imata večlistne odprte cvetove. 
Na volutno oblikovanih konzolnih kapitelih, podobnih 
prejšnjim, sta sklesani veliki geometrijski rozeti z obro-
bljenimi klinastimi listi.

Leta 1847 je bil postavljen dvoriščni porton Tonkovih, 
številka 10, na katerem sta vklesana ime takratnega go-
spodarja Valentina Štolfe in hišna številka 54. Pri krajih 
preklade sta sklesani cvetlični vazi z rožami, v reliefni 
volčjegrajski kartuši, obdani s cvetnimi vejicami, je IHS 
poenostavljene baročne oblike, v njenih gornjih kotih je 
par štirilistnih rozetk, v spodnjih par podobnih cvetlic, 
vmes pa potrojeno srce! Vsi cvetovi, rozete in rože so 
štirilistni in s podvojenimi cvetnimi listi. Na profiliranih 
konzolnih kapitelih pa sta še nenavadni veliki geome-
trijsko stilizirani štirilistni rozeti s potrojenimi srčastimi 
cvetnimi listi.

Volčjegrajska kartuša krasi tudi porton domačije Brite-
šnih v Brithu, številka 57, njen reliefni okvir pa je tukaj 
edinkrat prepleten z vrvičastim okrasom. Tudi sicer je 
porton oblikovan in okrašen nekoliko drugače od doslej 
opisanih. Namesto običajnih zaobljenih baz ima bazi 
v obliki prisekane piramide in okrašeni z rombastim 
mrežnim vzorcem. Na profiliranih konzolnih kapitelih 
sta reliefni krilati angelski glavici nenavadne oblike. 
Na prekladi sta pri krajih sklesani cvetlični vazi s pa-
rom vrtnic in cvetnim popkom, sledi izbočena deljena 
letnica 1849, nato napisni polji z imenom gospodarja 
Franceta Metlikovca. Kartušo z baročnim IHS-om in 
obrobljenim srcem pod njim obdajata cvetlični vejici, 
ki imata po tri cvetove s štirimi podvojenimi cvetnimi 
listi. Opisano okrasje je nenavadna kombinacija stilnih 
prvin Jurija Štolfe in “mojstra volčjegrajske kartuše”: 
verjetno je tukaj slednji posnemal prvega. Njun skupen 
motiv je tudi podoba petelina na konzolnih kapitelih, ki 
se bo ponovila na naslednjem portonu, na katerem je 
tudi ime Jurija Štolfe.

To je dvoriščni porton Majdnih z letnico 1852, hišna šte-
vilka 48, gospodar Jurij Štolfa, čigar ime je vklesano na 
njegovi prekladi, pa ni bil kamnosek, temveč samo nje-
gov soimenjak. Tudi ta porton ima bazi v obliki prise-

Kamor je zdaj Mržkov vrt, je bil vse odpadni material, potem pa 
so Mržkovi počasi to zvozili proč in naredili vrt. Grofovi, katerih 
podrtija se drži prvih dveh, so bili tudi Jurca. Najbrž so bili tudi oni 
kamnoseki (Marica in Srečko Metlikovec).

Slika 49
Gornji del dvoriščnega portona Majdnih, datiranega z letnico 1852; 
na volutnih konzolnih kapitelih sta za varuha dva petelina, na triko-
tno zaključeni prekladi pa Jezusov monogram s podvojenim srcem v 
volčjegrajski kartuši (foto B. Premrl).
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kanih piramid, visoka pokončnika, volutno oblikovana 
konzolna kapitela, ki imata pokončno žlebljeni notranji 
strani in reliefna petelina na licih, in trikotno zaključeno 
preklado. Na sredi preklade je plosko sklesana podvoje-
na volčjegrajska kartuša z Jezusovim monogramom in 
podvojenim srcem. Iz njenih spodnjih kotov poganjata 
vejici s cvetovi, med katerimi so tudi značilni štirilistni 
s podvojenimi cvetnimi listi.83 

Volčjegrajska kartuša z IHS-om se ponovi še na prekla-
di portona iz leta 1862 pri Matevžkovih, številka 46. 
Podboja z volutnima konzolnima kapiteloma še stoji-
ta na mestu, preklada pa že dolgo leži na tleh pri hiši. 
Najmlajša taka kartuša, datirana z letnico 1886, je na 
prekladi dvoriščnega portona Skržadnih, številka 26. 
To je poenostavljena in podvojena kartuša, preprost je 
tudi spremljajoči cvetlični okras, z velikima ploskima 
štirilistnima rozetama na profiliranih konzolnih kapite-
lih vred, ki spominjata na štiriperesno deteljico. Še eno 
tako kartušo odkrijemo tudi na prekladi nekdanjega por-
tona domačije Lahovih, številka 19, ki zdaj počiva na 
robu gozdička zunaj vasi vsa preraščena z lišaji pozabe, 
ki mogoče zakrivajo tudi letnico njene izdelave.

Seveda se nam živo zastavlja vprašanje, kateri izmed 
domačih kamnosekov je sklesal tolikšno število porto-
nov za domačije na Volčjem Gradu, da ne omenjamo še 
mnogih drugih, ki si jih bomo v nadaljevanju ogledali 
še po drugih kraških vaseh. Če preletimo doslej nave-
dena imena volčjegrajskih kamnosekov in njihova dela, 
se nam zdi še najbolj verjetno, da je bil to Jurijev vr-
stnik Jakob Jurca, tisti Jakob, ki je leta 1834 sklesal 
nagrobnik, katerega gornji del ima obliko volčjegrajske 
kartuše. Če naša domneva drži, lahko rečemo še točneje, 
da je bil ta nagrobnik zgled za oblikovanje volčjegrajske 
kartuše. Življenjska in delovna doba kamnoseka Jakoba 
Jurce se ujema z obdobjem od leta 1840 do 1862, ko je 
nastala večina navedenih portonov – desetega, ki je bil 
sklesan leta 1886, pa bi lahko pripisali nekemu njego-
vemu epigonu. Po ustnem izročilu Drsәlovih je njihov 
dvoriščni porton – na katerem je volčjegrajska kartuša z 

83 Na tem mestu moramo omeniti tudi ločno izrezan prednji del 
kamnitega oklepa ognjišča, ki je zdaj postavljen na dvorišču pri 
Majdnih, prvotno pa je pripadal nekdanji domačiji Kenkovih na 
Volčjem Gradu. Na obeh straneh je okrašen z značilno oblikovanim 
volčjegrajskim okrasjem: s podvojenima pokončnima romboma 
v poljih z ločno posnetimi koti in s štirilistnima deteljičastima 
rozetama, ki imata podvojene srčaste lističe. 

letnico 1844 – sklesal Anton Jurca - Mržek, zato tudi 
te možnosti ne smemo izključiti. Lahko bi tudi sklepa-
li, da sta bila Jakob in Anton Jurca sorodnika z enakim 
poklicem in da sta morda celo delala v španovíji. Konec 
koncev ima tudi atika Antonovega pilja na začetku vasi 
podobno osnovno shemo kot volčjegrajska kartuša.

Z Jakobovo in z Antonovo delovno dobo se ujemajo 
tudi letnice številnih portonov z volčjegrajsko kartušo 
drugod po Krasu. Prve med njimi so datirane z letni-
co 1848: vidimo jih pri Zdrenjevih, Mali Dol 23, pri 
Oštirjevih, Zagrajec 16, na kateri se je ovekovečil Janez 
Kocman, in pri Trobčevih, Škrbina 6. Na tem tipičnem 
volčjegrajskem portonu v Škrbini, na katerem se je dal 
podpisati Jožef Trobec, je v kartuši IHS baročne oblike, 
na katerem je sklesano tudi miniaturno razpelce oziro-
ma Križani, cvetlično okrasje na njem pa ima značilne 
oblike vetrnic in štirilistnih cvetov s podvojenimi cve-
tnimi listi.

Največ takih portonov z volčjegrajsko kartušo in dru-
gim značilnim okrasjem je na Brjah pri Komnu, in si-
cer šest. Kar štirje izmed njih imajo konzolne kapite-
le okrašene z velikimi ploskimi štirilistnimi rozetami, 
podobnimi štiriperesni deteljici, kakor pri Skržadnih 
na Volčjem Gradu. Vse kartuše z IHS-om imajo plo-
ščat in podvojen okvir, cvetlični okras pa je v obliki 
vejic s cvetnimi popki, napol odprtih ali drobnih cve-
tov in vetrnic. Najstarejši porton, z letnico 1856, je pri 
Smodínovih, številka 15; z letnico 1857 mu sledi por-
ton pri Županovih, številka 38, na katerem sta vklesa-
na tudi stara hišna številka 11 in ime gospodarja: “Jo-
vani Gergič”. Leta 1861 je pri Tončkovih, številka 7, 
dal postaviti podoben porton na njem podpisani “Jozepi 
Uršič”; pri Črenčnih, številka 4, pa se je naslednje leto 
na portonu ovekovečil gospodar “Andreja Frankič”. 
Pri Krunčevih, številka 39, je dvoriščni porton iz leta 
1866, na katerem je podpisan gospodar “Janes Pangos”, 
pri Sribnovih, številka 32, pa je eno leto mlajši porton 
z imenom takratnega gospodarja “Josefa Gergiča”. 

V Nabrežini je pri Jakopovih, številka 53, porton iz leta 
1857. Na prekladi ima poenostavljeno različico ploske 
volčjegrajske kartuše z IHS-om, ki je zgoraj jarmičasto 
zaključena, o njenem volčjegrajskem izvoru pa priča 
tudi obrobljeno srce v njej. 

Podoben porton je tudi pri Kosminovih v Gorjanskem, 
številka 33. Na volutno oblikovanih konzolnih kapi-
telih sta vetrnici z nekakšno štiriperesno deteljico v 
sredi, na prekladi pa je v poenostavljeni, jarmičasto 
zaključeni volčjegrajski kartuši, obdani s cvetnimi ve-
jicami, precej poenostavljena varianta baročnega IHS-
-a; pod njim sta sklesani še krilati angelski glavici. Ta 
porton je dal leta 1859 postaviti gospodar, podpisan 
kot “Andreas Kosmina”. 

Pri Ovčarjevih v Kosoveljah, hišna številka 20, je dal 
leta 1862 gospodar Jurij Štok postaviti porton uvozne 
lope, ki ima na prekladi baročni IHS v volčjegrajski kar-
tuši, zaključeni z dvojnima volutama.

Pri Matijevih v Škrbini številka 35 stoji bogat uokvirjen 
dvoriščni porton s trikotno zaključeno preklado, zaklin-
-koma in simsom. Sredi preklade, okrašene s cvetlicami 
in cvetnimi vejicami z značilnimi cvetovi, je volčjegraj-
ska kartuša z baročnim IHS-om, napis na njej pa pove, 
da je dal ta porton leta 1863 narediti “Jozef Fakin”. 

V Gabrovici pri Komnu sta dva portona z volčjegrajsko 
kartušo, na katerih ni opaziti letnice: eden je blizu hišne 
številke 17, drugi, s podvojeno različico kartuše, je pri 
Staržupanovih, številka 43. Na neki domačiji v Mavhi-
njah je dvoriščni porton, ki ima na prekladi izbočeno 
sklesano poenostavljeno podvojeno volčjegrajsko kar-
tušo z baročnim IHS-om, imena gospodarja in morda 
tudi letnice v napisnih poljih pa ni bilo mogoče razbrati.

Nazadnje omenimo še zanimiv dvoriščni porton pri 
Zverinovih, Lipa 41. Na njegovi prekladi je sklesana 
precej izbočena poenostavljena volčjegrajska kartuša s 
cvetnima vejicama, ki poganjata iz nje. Ta kartuša je za-
ključena z dvojnima volutama. Na IHS-u v njej je skle-
san zelo shematičen Križani. Izbočena letnica priča, da 
je bil porton izdelan leta 1858, na izbočenih napisnih 
poljih pa je vklesan dvodelni napis: STePANCIC je De-
LOV / JOZef. Okrasje na portonu – štirilistni rozetki s 
podvojenimi cvetnimi listi in visečim socvetjem, vetr-
nica s ptico in cvetlični vazi – razodeva, da ga je klesal 
zvest posnemovalec volčjegrajskih mojstrov, ker ni bil 
najbolj vešč tega dela, pa ga je slabše oblikoval in skle-
sal. Po pričevanju zdaj že pokojnega gospodarja Antona 
Stepančiča je kolóno res delal njegov praded Jožef Ste-
pančič, ki je podpisan na njej, kamen zanjo pa so rili na 
njihovem svetu v ščótaršči dolini. 

Kamnoseška dejavnost na Volčjem Gra-
du po generacijah njenih nosilcev
Po razmeroma podrobni kroniki volčjegrajskih kamno-
seških rodbin in posameznikov, ki so se tako ali drugače 
ukvarjali s kamnom v času od konca 18. do vštete prve 
polovice 20. stoletja – vseh obravnavanih kamnarjev je 
blizu štirideset –, in popisu njihovih izdelkov84 bomo na 
koncu napravili še kratek kronološki pregled in povze-
tek kamnarske dejavnosti in njenih nosilcev na Volčjem 
Gradu.

Razpoložljivi podatki in značilni kamnoseški izdelki v 
tamkajšnji cerkvi omogočajo sklep, da se je kamnoseška 
dejavnost na Volčjem Gradu začela vsaj že v zadnji če-
trtini 18. stoletja. V tistem času in na začetku 19. stole-
tja sta že delovala domača kamnoseška mojstra, Matija 
Jurca in Anton Štolfa - Kamnarjev, ki sta utrla po-
klicno pot številnim drugim volčjegrajskim kamnarjem. 
Njune ločne portone s tremi sklepnimi kamni, opremlje-
ne s človeškimi glavami, magičnimi varovalnimi zna-
menji in drugim geometrijskim okrasjem, najdemo od 

84 Poudariti moramo, da ta popis kamnoseških izdelkov nikakor ni 
izčrpen. Nekaterih sicer evidentiranih izdelkov, kot so valjasti oklepi 
vodnjakov in oklepi ognjišč, nismo upoštevali; pri popolnejšem in 
natančnejšem raziskovanju terena in arhivskega gradiva pa bi gotovo 
odkrili še marsikatero volčjegrajsko kamnoseško delo in še katerega 
kamnarja z Volčjega Grada. 

Slika 50
Gornji del dvoriščnega portona pri Tončkovih na Brjah pri Komnu, 
kjer je še več takih portonov z volčjegrajsko kartušo in z značilnimi 
velikimi ploskimi štirilistnimi rozetami (foto B. Premrl).
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Volčjega Grada prek Kobjeglave do Kobdilja in še kje, 
še katera njuna dela pa verjetno tudi v domači cerkvi in 
okoliških cerkvah. 

19. stoletje je bilo predvsem v znamenju kamnoseške 
rodovine Kamnarjevih. V prvi polovici 19. stoletja so 
dali neizbrisen pečat domačijam na Volčjemu Gradu in 
širše na Dólenjem in Tržaškem Krasu izdelki Antono-
vega sina, kamnoseškega mojstra in ljudskega umetni-
ka Jurija Štolfe, ki se je rodil na začetku stoletja. Med 
njimi zavzemajo najpomembnejše mesto ločni portoni 
in portoni s trikotno zaključeno preklado ter portali ena-
kih oblik, okrašeni z značilnimi kartušami, cvetličnim 
in rozetnim okrasjem. Za Jurija so značilne tudi gro-
be reliefne upodobitve Križanega in krilatih angelskih 
glavic v baročni tradiciji, trebušasti oklepi vodnjakov s 
prizorom Jezusa in Samarijanke in dokaj reliefno obli-
kovanje okrasja nasploh. S svojimi dognanimi oblikami 
je vplival tako na svoje naslednike kot tudi na druge vol-
čjegrajske kamnoseke.

Za ljudskega umetnika štejemo tudi njegovega sina, 
prav tako kamnoseškega mojstra, Franca Štolfo starej-
šega, rojenega leta 1825. Ta se je uveljavil kot altarist in 
izdelovalec druge kamnite cerkvene opreme, od takrat 
priljubljenih črno-belih tlakov do balustradnih obha-

jilnih miz (klonét); s svojimi deli je obvladoval drugo 
polovico stoletja in z njimi segel tudi prek meja Krasa 
in Vipavske doline. Nadaljeval je tudi očetovo tradicijo 
oblikovanja portonov s figuralnim okrasjem in pri tem 
je učenec prekosil mojstra. Pri njegovih kasnejših de-
lih je treba upoštevati tudi delež njegovega sina Franca 
Štolfe mlajšega, rojenega leta 1849.

Glavna nosilca druge kamnoseške linije na Volčjem 
Gradu sta bila Jakob in Anton Jurca, ki sta bila verje-
tno sorodnika. Jakob Jurca, ki se je rodil na začetku 
stoletja, se je zapisal v zgodovino s prvim nagrobnikom 
na novem volčjegrajskem pokopališču iz leta 1834, An-
ton Jurca - Mržkov, rojen leta 1823, pa s svojim zna-
menitim piljem na začetku vasi in izjemnim portalom 
svoje hiše, ki ju je sklesal v letih 1855 in 1860. Jakobu 
in nemara tudi Antonu pripisujemo številne portone s 
trikotno zaključeno preklado, okrašene z značilno “vol-
čjegrajsko kartušo”, v Volčjem Gradu in drugih vaseh, 
zlasti na Dolenjem Krasu, ki so bili izdelani v času od 
leta 1840 do 1886. 

Poleg teh najpomembnejših kamnarskih imen se je v 
19. stoletju na Volčjem Gradu zvrstilo še precej gene-
racij kamnarjev, o katerih imamo bolj ali manj popolne 
osebne podatke, o njihovih delih pa ni kaj dosti znanega. 
Nekateri izmed njih so verjetno delali pri Kamnarjevih, 
drugi pri mojstrih Jurca, nekaj jih je imelo svojo delav-
nico, večina pa jih je najbrž hodila delat v nabrežinske 
kamnolome in klesarske delavnice. 

Prva med njimi sta bila Janez Ščuka in Janez Fabjan 
- Fabjanova, rojena v letih 1830 in 1835, ki sta torej 
začela delati sredi stoletja. 

Za njima je prišla močna generacija devetih kamnosekov, 
rojenih v letih od 1842 do 1850, ki so se izučili že v drugi 
polovici stoletja. Po zaporedju rojstnih letnic so se zvrsti-
li: Franc Štolfa (hišna številka 38), Franc Štolfa - Žni-
darčen, Franc Rebula, Andrej Rebula, Franc Jurca 
- Jurčev, Anton Štolfa - Zajčev, Janez Štolfa (številka 
18), Vincenc Merkuža in Franc Škof. Torej je takrat 
dala kamnoseka vsaka sedma hiša na Volčjem Gradu. 

Precej številna je bila tudi generacija sedmih kamnose-
kov, katerih rojstva si sledijo od leta 1852 do 1859. Va-
njo spadajo: Jožef Ščuka, Jožef Rebula, Janez Štolfa 
(številka 50), Vincenc Štolfa - Cene Andrjačev, Peter 

Slika 51
Nekdanji ločni porton s tremi sklepnimi kamni na domačiji Lahovih 
v Volčjem Gradu, ki je imel na glavnem sklepnem kamnu sklesano 
glavo; desno sta dve stavbi, ki sta imeli skrilnato streho 
(Arhiv Goriškega muzeja, Kromberk).

Jurca - Mržkov, Janez Štolfa (številka 36) in Ivan 
Štrekelj starejši, ki se je rodil v Gorjanskem. 

Potem so se v letih 1864 do 1869 rodili samo trije bo-
doči kamnarji, in sicer brata Jožef in Janez Merkuža 
- Kraljeva in Janez Ščuka mlajši. Od leta 1871 do 
1880 se je ponovno zvrstila številnejša generacija osmih 
kamnosekov. Ti so bili: Karel Ignacij Štolfa - Starž-
upanov ali Lahov, Ignac Fabjan - Fabjanov, Franc 
Jurca od Marjan'nih, Štefan Leopold Štolfa - Tišler-
jev, Avguštin Štolfa - Žnidarčen, Alojz Colja (rojen v 
Gabrovici), Alojz Štolfa - Lojze Kamnarjev in Jožef 
Leopold Ščuka - od Kalnih. 

V pisnih virih zasledimo do konca 19. stoletja le še ne-
kaj novih kamnarskih poklicev. Sredi osemdesetih let se 
je rodil Ivan Štrekelj mlajši - Birščev, sredi devetde-
setih let pa so prišli na svet Jožef Štolfa - Kamnarjev 
in dva sina Ceneta Andrjačevega - Valentin Friderik in 
Janez Krstnik Štolfa.

Po objavljenih podatkih so bili leta 1900 in tja do prve 
svetovne vojne na območju občine Komen, konkretno 
na Volčjem Gradu, trije klesarji s svojo obrtjo: poleg 

Franca Štolfe - Kamnarjevega in Vincenca Štolfe 
- Andrjačevega še Peter Jurca - Mržkov (Gabršček 
1900, 145). Ustno izročilo pa ve, da je bil v tistem času 
kamnosek tudi pri Fabjanovih. 

Tik pred prvo svetovno vojno in na njenem začetku so 
se rodili še zadnji trije Volčjegrajci, ki so poprijeli za 
delo s kamnom: leta 1912 Rafael Štolfa pri Lahovih, 
naslednje leto Stanislav Ščuka pri Kalnih, potem Bir-
ščev, in leta 1915 Kazimir Metljak - Jerkov. 

Vsi našteti volčjegrajski kamnarji so se torej rodili pod 
Avstrijo oziroma pod Avstro-Ogrsko. Po svetovni vojni 
in priključitvi primorskega ozemlja Kraljevini Italiji pa 
je kamnoseška dejavnost na Volčjem Gradu polagoma 
zamrla. Peščica kamnarjev z Volčjega Grada je še nekaj 
časa hodila na delo v Nabrežino; dva sta se tudi odselila 
tja, dva sta odšla s trebuhom za kruhom v Kraljevino 
Jugoslavijo, eden pa v Ameriko. Še v trideseta leta se 
je nadaljevalo iskanje in odpiranje kamnolomov v šir-
ši okolici Volčjega Grada in Komna, ki je dajalo kruh 
predvsem kamnolomskim delavcem. 

Krajevna razširjenost 
izdelkov volčjegrajskih kamnosekov

Pri raziskovanju del volčjegrajskih kamnosekov, pri 
katerem smo največjo pozornost posvečali predvsem 
kmečkim domačijam in njihovim najbolj opaznim in 
prepoznavnim arhitekturnim členom – portonom, se je 
pokazalo, da jih je največ na dokaj sklenjenem kraškem 
območju. Na jugu sega do vasi na Tržaškem Krasu, od 
Križa prek Nabrežine, Šempolaja do Slivnega, Vižovelj 
in Mavhinj, na zahodni strani ga zamejujejo Novelo, Te-
mnica, Lipa in Šibelji, njegova severna meja pa se uje-
ma s spodnjim robom celotne Vipavske doline od Renč 
prek Dornberka, Batuj, Sela, Planine in Slapa do dana-
šnjega Podnanosa. Na severovzhodu poteka mejna črta 
še po dolini Branice od Branika do Čehovinov, od tam 
se vzpne do vrhóvskih vasi Krtinovice, Bogega in Ta-
bora nad Vrabčami, nato pa zavije navzdol čez Kobdilj, 
Štanjel,85 Kobjeglavo in Pliskovico na Veliki Dol. Nekaj 

85 V Štanjelu priča o dejavnosti volčjegrajskih kamnosekov zelo 
reliefno okrašen portal hiše Županovih, številka 6, ki se razlikuje 
od običajnih portalov s trikotno zaključeno preklado po tem, da 
ima bolj “gosposko” ravno preklado s simsom. Na profiliranem 
pragu s stranskima prevojema stojita bazi pokončnikov z velikima 

Slika 52
Fotografija kamnoseka Petra Jurce - Mržkovega na italijanski osebni 
izkaznici (hrani jo Olga Vrtovec - Mržkova v Umagu, Hrvaška).
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izdelkov – gre predvsem za kamnito opremo cerkva – je 
tudi prekoračilo meje tega zaokroženega kraško-vipa-
vskega območja, tja do Idrije, Postojne in Ilirske Bistri-
ce. Glavnina prepoznanih volčjegrajskih izdelkov pa 
je, seveda, osredotočena v Volčjem Gradu in okoliških 
vaseh, na širšem območju Dólenjega ali Komenskega 
Krasa in v zahodnem delu Tržaškega Krasa od Križa do 
Mavhinj. Če upoštevamo, da so volčjegrajski kamnose-
ki delali tudi številne portale, okenske okvirje, stopni-
ce, tlake in druge izdelke, ki nimajo takih prepoznavnih 
znamenj kot opisana bolj opazna in reprezentativna dela, 

štirilistnima rozetama s podvojenimi listi, preklada je pri krajih 
okrašena z reliefnima trebušastima vazama s cvetovi – vetrnicami, 
sledita deljena letnica 1863 in napisni polji (z grobo odklesanim 
imenom gospodarja), v sredi pa je baročni IHS. 

je območje, kamor so potovali njihovi izdelki, verjetno 
še širše in še bolj na gosto opremljeno z njimi. 

Z nadaljevalnimi terenskimi in arhivskimi raziskavami 
bi gotovo odkrili oziroma bi volčjegrajskim kamnose-
kom lahko pripisali še marsikatero delo. S podrobnej-
šim, primerjalnim in bolj poglobljenim proučevanjem 
arhivskih virov, s katerimi mislimo predvsem matične 
knjige, katastrske mape in spisovno gradivo ter vpise v 
zemljiško knjigo, pa bi najbrž lahko tudi precej izpopol-
nili biografije in prepoznavnost tistih kamnosekov, ki so 
tukaj pomanjkljivo predstavljeni. Nedvomno bi to tudi 
omogočilo popraviti morebitne netočne tukaj zapisane 
podatke ali sklepe. 

Slovarček narečnih, žargonSkih in tujih beSed86

báša – baza, podstavek

bәčk s peskom – sod, napolnjen s peskom, kot podstavek za

      kamnoseški obdelovanec

biti na fitu – biti v najetih prostorih

bíznóno, bížnóno – praded

bočárda – zobato kladivo, ki ima na oba kraja zobato glavo

bórjač – dvorišče

brítof – pokopališče; ograjen prostor okrog cerkve

cókel – talni zidec

delat kmetijo – obdelovati kmečko posestvo

86  Na narečnih in žargonskih besedah, zapisanih v poknjiženi obliki 
(le v nekaterih primerih tudi bolj fonetično), je z ostrivcem označeno 
samo mesto, ne pa tudi kvaliteta naglasa. 

delat od vidga do vidga – delati od zore do mraka

delat v španovíji – poslovno sodelovati

dóma – doma

drajs za kamen – stružnica za kamen

drájsat – stružiti

dráksler – strugar

Dúče – Vodja, Benito Mussolini

eni – kakšni

fábrika – delavnica

Fájer! – Ogenj! (opozorilo)

falírat – iti v stečaj

fítnik – najemnik, stanovalec 

forájtat – pripregati 

frdérban – pokvarjen

frigadór – kamnolikar

frígat kamen – likati, gladiti kamen

frišen sirek za kašo – mlada koruza za kašo

frnáža – apnenica

frnážar – mojster za apnenice; apneničar, delavec pri apnenici

gajnk – balkon, zunanji hodnik

glave bloka – manjši, krajni stranici bloka

gošt – avgust

gújsa, gújsa – ponavljajoči se vzkliki, ki omogočajo skupini

      kamnolomcev sočasno nabijanje zagozd v steno v

      primernem delovnem ritmu 

hnógam – peš

hram – klet

jáva – kamnolom

jávar – kamnolomec

jéroh – skrbnik

jérta – podboj, pokončnik, oknjak

kámen – možnar 

kamnár – kamnosek, kamnar

kánova – klet

kantína – klet

kantjér – ladjedelnica

kášenbót – nekoč

kavadór, kavadúr (kavaduәr) – kamnolomec

kétna – veriga

kišta s škajo – zaboj, napolnjen z odbitki kamna, na katerem

      se obdeluje kamen

kolnéta (kolnjәta) – stebriček, baluster; balustradna obhajilna

      miza

kólo (kuәlo) – ukrivljen, ločni klesanec

kolóna (kәlúna) – (dvoriščni) porton

komúnska štírna – občinski vodnjak

korníž – sims

koštát – stati

krésat kámne – klesati kamenje

kríka – vitel

króna – sims na sklepnem kamnu ločnega portona 

kunjéra – daljši ali krajši utor klinastega prereza v steni, 

       v kateri se zabijajo zagozde

kurážen – pogumen

lanciafiamme (it.) – metalec plamena

lápida – nagrobni kamen, nagrobnik

ledih – samski

létrika – elektrika

lica bloka – večje stranice bloka

lúmera – hišna številka

lúpa – lopa

máca – težko dvoročno kamnarsko kladivo za nabijanje 

       po zagozdah

macóla – težko dvoročno kladivo

macólica, macólka – enoročno kamnoseško kladivo

malavár – pomožni delavec

Málendóu – Mali Dol

martél – grobi krempač, kamnoseško kladivo z dvema

       krepkima zobatima kljunoma

martelína – krempač, kamnoseško kladivo z dvema zobatima

       kljunoma z manjšimi zobci

material iz jave – odpadni material

medjón – balkonska konzola 

medjónčk – konzolni kapitel portona

míča – vžigalna vrvica

nabívat – ponavljajoče tolči (po zagozdah)

Nәbržәn – Nabrežina

nóna  – stara mati

nóno – stari oče

númera – hišna številka

obdelávat – obdelovati

odrsník – odbijač

ornatíst – ornamentik

ošpәntat – grobo obdelati (blok) s špico

penzija – pokojnina
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piláštr – pokončnik

pilj – nabožno znamenje, npr. kapelica, kamniti križ ipd.

plac – raven prostor pri kamnolomu, na katerem so 

      oblikovali kamnoseške bloke

plenír – jerbas

počŕpnja – lončen ali kovinski pokrov za peko kruha

pogáča – nekvašen koruzni kruh

pokónčnik – pokončnik, podboj

portón – dvoriščni porton, običajno sestavljen iz dveh

        slopov, brez preklade 

posút – podreti, porušiti 

požégnan – blagoslovljen

prelimilitare (it. premilitare) – predvojaška vzgoja

prepúcat (kámen) – dejansko prebrusiti ali pretolči z zobatim

        kladivom ipd.87 

pristópiti – priti za zeta

prója – kavni nadomestek iz praženega ječmena in cikorije

prtún – porton

púlvr – smodnik

punčót – utor za klin; jeklen klin za klanje bloka na 

         manjše kose

rabúta – robota, tlaka

rátati – nastati, postati

ríhtat – popravljati

rit kámne – lomiti kamen

rúdzak, rúcak – nahrbtnik

rúha – rjuha

sábato fascísta – fašistična sobota, dela prost dan, namenjen

       za fašistične kulturne, športne, paravojaške, politične in 

       poklicne dejavnosti

sábato inglése – angleška sobota, dela prost dan

sféhtat – izprositi

sirk – koruza

skŕla – skrila, kamnita plošča

87  “Prepucat” ali “prečistit” star kamnoseški izdelek je približno 
tako, kot da bi nekomu, ki bi ga bilo treba umiti ali okopati, slekli 
še kožo.  

skrláta streha – skrilnata streha

spomeník – nagrobnik

stésat (kәlúno) – sklesati

stol – baza, podstavek

stúpa – stopa

sveto sladko, sveto sladko ime Jezusovo – IHS, 

        Jezusov monogram

šalíž – tlak iz kamnitih plošč

šalížar – tlakar

šápa štírne – oklep vodnjaka

šjar, šjal – preklada portona; običajen kraški izraz je gúrenc

škáfnica – kamnita polica za škaf z vodo

škart – odpadek

škrpél – kamnoseško dleto

škvára – kotnik

špárat – varčevati

špәntáč – kamnolomec, specializiran za grobo obdelavo 

        blokov s špico

špíca – kamnoseško koničasto dleto

štála – hlev za govedo ali konje

štáncan – klesan

štáncar – kamnosek, klesar, kamnar

štáncarski – kamnoseški

švája – ploščat, na spodnjem koncu tanjši vložek ob zagozdi 

ter – zvonik (zahodni del Krasa); zvončnica (vzhodni del 

       Krasa)

tolčt mižérjo – otepati se z revščino

tornitór – kamnarski delavec pri stružnici za kamen

trgati kamen – lomiti kamen

turn – zvonik

uglíhat – izravnati

vaporét – parnik

vélban – obokan

vélbanc – klesan obočni kvader

verš – razpoka, vrzel v naravni steni

vinč – vitel

vrzéla – širok vhod v ogradi (na travnik)

wáče – oče

zagúzda – zagozda, klin

zapeštán – stlačen, zbit

zbosadór – kamnolomec, specializiran za grobo obdelavo

       blokov s špico

zložno – skupno

žégen – pokopališče

žíla (kamna) – sklad ali sloj kamna

žláhta – sorodstvo

žnídar – krojač

razlage Strokovnih izrazov

altarist – kamnoseški mojster ali kipar, specializiran za
        izdelovanje oltarjev

apnarstvo – pridobivanje apna z žganjem apnenca v stalnih  

         ali poljskih apnenicah

atika – navadno vrhnji del oltarnega nastavka

baluster – profiliran stebriček v ograji

balustradna obhajilna miza – obhajilna miza iz balustrov

baročen – okrašen, razgibanih, pogosto zaobljenih oblik

baročna kartuša – štirilist s pravokotnimi izpahi v pazduhah

baza – podstavek

beneški lev – krilati lev, simbol evangelista Marka in grb

        Beneške republike

bohoričica – slovenska pisava, v rabi od srede 16. do srede

        19. stoletja

diadem – (dragocen) načelek

“diamantna” obroba – ploskev z okrasnim vzorcem v obliki

         majhnih piramid, t. i. “diamantov”

edikula – hišica z ločno nišo

elaborati franciscejskega katastra – protokoli, spisovni del 

         katastra

epigon – slab posnemovalec

epigrafski viri – napisi v kamnu, bronu in drugih nosilcih iz

         trdne snovi

figuralni okras – okras z upodobitvami ljudi ali živali

franciscejski kataster – davčni popis v letih 1818–1828 

         v  habsburških dednih deželah po reformah cesarja 

         Franca I.

gajica – latinični črkopis slovenščine in hrvaščine, ki ga je

         po češkem črkopisu priredil Ljudevit Gaj

goldinar – srebrn novec, vreden 60 krajcarjev, ki so ga kovali

         Habsburžani od leta 1484 dalje

gradbeni napis – napis, običajno v kamnu, ki govori 

         o gradnji nekega objekta

grški križ – enakokraki križ

historični klasicizem ali neoklasicizem – evropski

        umetnostni slog ok. 1770 do 1830 kot zavestno 

        nasprotovanje baroku, zgledujoč se po antičnih 

        oblikovnih vzorih

IHS – Jezusov monogram, prvotno okrajšava iz prvih treh

        črk grške oblike Jezusovega imena 
izravnani relief – relief, ki izstopa iz ploskve za eno stopnjo

        kamnoseške obdelave

jajčevnik – jajčasti okrasni niz 

jarmičast – v obliki usločenega jarma

jožefinski kataster – davčni popis po teritorialnem načelu, 

         izveden v habsburških dednih deželah v letih 1785–

         1790 po reformah cesarja Jožefa II.

kamnar – navadno kamnosek in kamnolomec v eni osebi  

kamnarska dejavnost – pridobivanje, obdelava in vgrajeva-
nje

          kamna

kamnosek – vrsta poklica, ki se ukvarja z obdelovanjem in

          vgrajevanjem kamna

kamnoseški mojster –  kamnosek, ki je po vajenski in 
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          pomočniški učni dobi opravil mojstrski izpit 

kapitél – bolj ali manj bogato oblikovan glavič, ki zaključuje

          stebre, slope, pilastre ipd.

kartuša – uokvirjena ploskev kot podlaga za napise, grbe ali

          embleme

kaseta – poglobljeno uokvirjeno polje

klesanec – klesan kamen, zidak, navadno v obliki kvadra

klesar – kamnosek

konzolni kapitel – kapitel z enostranskim previsom

korčna streha – streha, krita s korci, žlebaki

krajcar – stara denarna enota, šestdesetina goldinarja

krempač – kamnoseško kladivo, ki ima na oba kraja zobat

       kljun

kronogram – napis, v katerem je letnica izražena s    

       poudarjenimi velikimi črkami, ki imajo vrednost 

      rimskih številk

kvader – klesanec, ki ima obliko kvadra

kvadrast kapitel – kapitel v obliki kvadra

kvadratni seženj – dunajskemu kvadratnemu sežnju ustreza 

         3,5966 m2 

ladja – navadno podolgovat notranji prostor v cerkvi,

         namenjen vernikom

lapidarij – zbirka kamnitih spomenikov in napisnih kamnov

ločni porton – porton, zaključen z lokom različnih oblik

mojstrsko delo – kamnoseški izdelek, ki ga je moral 

         napraviti kamnoseški pomočnik v sklopu mojstrskega

         izpita

monogram – ime ali kratek obrazec, običajno napisan tako, da 

         so črke povezane med sabo v enovito znamenje

nadločji – trikotniku podobni polji na lokom portala ali niše 

neogotski – v neogotskem stilu

obelisk – nagrobnik v obliki ozke, visoke in navadno 

         ploščate piramide

odbijač – kamen, ki varuje vogal hiše ali podboj portona, 

         da ga ne poškoduje vozilo

ogredje – iz gred sestavljena nosilna konstrukcija

oklep vodnjaka – nadzemni, parapetni del vodnjaka

oltar stebrnega tipa – oltar s stebrnim nastavkom

opus – celotno, življenjsko delo ustvarjalca

ornamentalen – okrasen

ornamentika – okrasje

pas – podolgovata ozka ploskev

pentagram – varovalno znamenje v obliki peterokrake 

          zvezde iz petih daljic, narisanih z eno samo

          neprekinjeno potezo

pilaster –  plitev, le malo izstopajoč stenski slop 

plitvi relief – malce izbočena ploskev

ploskovit (relief) – izbočena ravna, gladka ploskev

podest – podij; tudi stopniščni počivalnik, presledek med

          stopnicami

pokončnik – pokončni del okvirja, podboj ali del podboja

          nad bazo

polje – del ploskve

portal – arhitekturno in likovno poudarjen vhod v stavbo

porton – arhitekturno in likovno poudarjen večji vhod v

         ograjen prostor, npr. na dvorišče 

potlačen lok – lok, ki je nižji od polkrožnega loka, na primer

         elipsaste ali košaraste oblike 

prečrkovan – prepisan iz ene vrste pisave v drugo 

preplet – okras in varovalno znamenje iz prepletenih 

         zaobljenih črt brez razvidnega začetka in konca

prevoj – del, ki pravokotno izstopa iz simsa, praga, zidca

         ipd. 

prezbitérij – svetišče, nekoliko dvignjen del cerkve z glavnim

         oltarjem, namenjen za duhovščino in ključarje

priležni pravokotnik – pravokotnik, ki se s priležno stranico

         prilagaja obliki sosednjega lika

relief – upodobitev, ki izstopa iz ploskve

reliefen – izbočen, izstopajoč

“rombasta šahovnica” – ploskev z okrasnim vzorcem v 

         obliki majhnih rombov

rozeta – cvetlični okrasek, navadno krožne oblike

VOLČJI GRAD – PAESE DEGLI SCALPELLINI E DEI PORTONI

Sommario: Il contributo tratta della lavorazione della pietra a Volčji Grad sul Carso, a partire dalla fine del XVIII 
fino alla prima metà del XX secolo. In ordine cronologico vengono presentati numerosi scalpellini e cavapietre 
nonché i loro lavori, per quanto documentati, in particolare portoni, portali e vere da pozzo; sulla base delle forme 
e decorazioni per essi peculiari, attribuisce loro anche numerose altre analoghe opere.

Parole chiave: scalpellino, lavorazione della pietra, cava, portone, ornamentazione, štolfa

VOLČJI GRAD – VILLAGE OF STONEMASONS AND “PORTONS” 

Abstract: This article brings a contribution about stonemasonry in Volčji Grad in the Karst region from the end of 
the 18th century till the middle of the 20th century. It represents a number of quarrymen and stonecutters in chrono-
logical order, together with their well-documented work, e.g. artistically carved courtyard entrances (“portons”), 
portals and decorated surface walls of water wells. Through the artisans’ specific forms and ornamentation it was 
possible to ascribe several more works to them.

Key words: stonecutter, stonemasonry, quarry, stone gate - “porton”, ornamentation, štolfa 

seženj – dunajski seženj ali klaftra meri 189,4 centimetra

s. p. – latinska kratica za sine pagina, neoštevilčen

sims – profiliran zidec ali venec

sklepni kamen – kamen klinaste oblike, ki sklepa lok

sklesan – izbočeno klesan; nasprotno od vklesan, vrezan 

slop – pokončen zidan ali klesan oglat podporni stavbni člen

status animarum – družinska knjiga

stavbni člen – bistveni sestavni del stavbe, npr. steber, portal,

         okenski okvir …

steber – pokončen klesan podporni stavbni člen krožnega

         prereza

stiliziran – oblikovan z značilnimi, poenostavljenimi 

         potezami

šesterolistna ali šestilna rozeta – rozeta, ki jo je mogoče 

        oblikovati s šestilom; tudi varovalno znamenje

špica – koničasto dleto

špičen – bolj ali manj grobo obdelan s špico

števka – posamezen znak v številki, cifra

štirilist – kartuša v obliki štirilista

tabernakelj – omarica na oltarju, v kateri se hrani ciborij s 

         posvečenimi hostijami

tetragram – štirilistna rozeta

trak – zelo ozka podolgovata ploskev

trikotast sij – sij, nakazan s kombinacijo trikotnih likov

uvozna lopa – lopa, skozi katero se pripelje voz na dvorišče 

venčni zidec – profiliran zidec, praviloma na strešnem kapu

vetrnica – vetrna rozeta

vinjeta – okrasna risba, pogosto v obliki vitice

voluta – polžasto zavita oblika 

voluten – polžasto oblikovan

zaklinek – podolgovat trikotni del portona, nekakšno polnilo

         nad trikotno zaključeno preklado

zvest prepis napisa – dosleden prepis po črki
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Kamninska podlaga in nekatere paleontološke 
znamenitosti

Volčji Grad leži sredi severnega dela tržaško-komenske 
planote, med domačini pa je to območje bolj znano pod 
imenom Dolenji Kras. Apnenčasta kamninska podlaga 
tega območja izvira iz obdobja na prehodu med spodnjo 
in zgornjo kredo (iz obdobja pred približno 112 do 93 
milijoni let). Večji del vasi leži na komenskem apnen-
cu, Brith z okolico pa na osnovni Povirski formaciji. V 
smereh proti Kosmatemu hribu in Gabrovici pa Komen-
ski apnenec prehaja v nekoliko mlajše zgornjekredne 
apnence Repenske formacije. Skupna debelina apnenča-
stih kamnin Povirske formacije, vključno s Komenskim 
apnencem, je 300 do 600 m. Med fosili spodnjega dela 
teh kamnin so značilne številne vrste foraminifer, praži-
vali z luknjičastimi apnenčevimi lupinicami, ki so veči-
noma manjše od 1mm, nekatere pa dosegajo tudi veliko-
sti nekaj centimetrov. Za zgornji del Povirske formacije, 
ki tudi na Volčjem Gradu vključuje do 100 m debele 
plasti Komenskega apnenca, so najbolj značilni fosili 
školjke rudisti in hondrodonte (prevladuje vrsta Chon-
drodonta joannae). Rudistne in hondrodontne školjke 
so v volčjegrajskih kamninah značilno prepoznavne tudi 
za amaterske paleontologe. Med ostalimi fosili so zelo 
pogoste kopuče modrozelenih cepljivk, ostrakodi (sku-

pina rakov), iglokožci, skeletna alga Thaumatoporella, 
med foraminiferami pa je najbolj prepoznavna Broecki-
na balcanica (Jurkovšek in sod. 1996; Jurkovšek 2010).

Večji del Volčjega Grada leži na znamenitem in dobro 
raziskanem Komenskem ploščastem in bituminoznem 
apnencu z rožencem, ki ga imenujejo tudi komenski 

VOLČJEGRAJSKE NARAVNE VREDNOTE

roMana Marinšek loGar

Povzetek: Prispevek uvodoba predstavlja komenski skrilavec, ki je značilna kamninska podlaga, na kateri stoji 
Volčji Grad, in je znan po številnih fosilnih ribah, rudistnih in hondrodontnih školjkah. Na tej podlagi so se izo-
blikovala tipična življenjska okolja rastlin in živali: mešani gozd, suhi travniki, gmajne, suhi zidi, razvaline, kali. 
Dalje predstavlja tudi tipično termofilno floro in favno teh habitatov, posebej endemične in ogrožene rastlinske in 
živalske vrste, ter opozarja na varovanje volčjegrajske naravne dediščine.

Ključne besede: komenski skrilavec, fosilne ribe, termofilna vegetacija, termofilna favna

Slika 1
Volčji Grad, kos apnenca Povirske fomacije s fosilnimi lupinami ru-
distov (v zbirki družine Logar, Volčji Grad; določitev B. Jurkovšek 
2012; foto M. Logar, junij 2012.)
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ploščasti apnenec, komenski skrilavec in celo ribji skri-
lavec, predvsem zaradi številnih najdb fosilnih rib (in 
tudi plazilcev) v okolici Komna. Komenski apnenec 
na Volčjem Gradu je nastal s sedimentacijo v plitvovo-
dnem morskem okolju zgornje krede (cenomanij), kar 
pomeni, da je bilo današnje ozemlje Volčjega Grad pred 
približno 100 milijoni let morsko dno. V muzejskih 
zbirkah v Trstu, Bologni in Ljubljani je Palci s sode-
lavci popisal 481 komenskih fosilnih rib (Palci in sod. 
2008), ki so jih raziskovalci začeli zbirati in preučevati 
že v 19. stoletju. Leta 1895 je Gorjanović-Kramberger 
v delu Fosilne ribe Komena, Mrzleka, Hvara i M. Liba-
nona prvič podrobneje opisal primerke, najdene v ko-
menski okolici, ki mu jih je v raziskavo odstopil Tržaški 
muzej. Fragmentarne in tudi celotne primere fosilnih 
rib so na Volčjem Gradu odkrili tudi domačini. Prvič je 
komenske fosilne ribe iz zgornjekrednega cenomanija z 
Volčjega Grada popisal D‘Erasmo (1946). Volčji Grad 
kot znano nahajališče cenomanijskih fosilnih rib Ko-
menskega apnenca je opisal tudi Cavin s sod. (2000) v 
obsežnem znanstvenem članku Stratigrafsko zaporedje 
zgornjekrednih rib Krasa (Slovenija). Znana dokumen-
tirana najdba fosilne ribe z Volčjega Grada pripada vrsti 
Belonostomus lesinaensis (nahaja se v zbirki B. Jurkov-
ška, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana). 

Vas z okoliškimi kmetijskimi parcelami leži na nadmor-
ski višini med 250 m (Debela Griža) in 200 m (Podunc) 

in ima tipično submediteransko podnebje, ki je značilno 
za pretežni del Krasa (Branik 147, 1998; Gogala 2003). 
Geološka podlaga, nadmorska višina in podnebje pogo-
jujejo tipično kraško rastlinstvo in živalstvo na Volčjem 
Gradu in v njegovi okolici.

Življenjska okolja rastlin in živali 
na volčjegrajskem območju

Tu lahko prepoznamo več tipičnih kraških habitatov (ži-
vljenjskih okolij) rastlin in živali: najbolj obširen habi-
tat je kraška gmajna, sledijo mu suhi travniki (senožeti), 
mešani gozd, gozd črnega bora, vinograd, robidovje, 
suhi zid, kali, napajalno korito oz. manjši zadrževalnik 
vode (vaška in škavnica), razvaline (opuščene kraške 
hiše), kmetija in brezno (Geister, 1999). Nekateri habi-
tati prehajajo eden v drugega, še posebej v fazi trenutne-
ga obširnega zaraščanja na celotnem Krasu. Na Volčjem 
Gradu so bile še v obdobju med prvo in drugo svetov-
no vojno vse domačije tudi samooskrbne kmetije, če že 
niso vsaj občasno prodajale tudi vina, zelenjave in mesa 
na tržaško območje (ustni vir: Ivan Štolfa). Tudi najrev-
neše domačije so redile par krav ali volov in prašiča. 
Površine v okolici vasi so bile zato vzdrževane s kmetij-
sko rabo: na območjih najboljše jerine so bili vinogradi 
in njive, na nekoliko slabših zemljiščih pa travniki in 
pašniki. Pašniki so postopoma prehajali v gmajno, kjer 
se je po potrebi tudi paslo. 

Za napajanje živine je bilo na Volčjem Gradu in v okoli-
ci vsaj 17 kalov (toliko jih naštejejo danes živeči najsta-
rejši domačini). V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
so vaščani postopoma začeli opuščati najprej živinorejo 
in potem tudi pridelavo krme in hrane na njivah in trav-
nikih. S tem so se spremenila tudi življenjska okolja ra-
stlin in živali. Leta 2000 sta na Volčjem Gradu le še dve 
družini redili po dve oz. štiri krave, zadnja krava pa je z 
Drslove domačije odšla leta 2007. Danes beležimo po-
novno kmetijsko rabo nekaterih volčjegrajskih zemljišč, 
saj se je Kamnarjeva družina (Stantich) lotila ekološke-
ga kmetovanja tako na področju živinoreje kot na po-
dročju rastlinske proizvodnje. To pozdravljamo kot zelo 
pozitiven premik, saj kmetovanje preprečuje intenzivno 

Slika 2
Volčji Grad, dve polovici fosilne ribe v Komenskem skrilavcu, od-
kriti leta 1991 ob Fitnikovi hiši, Volčji Grad 3 (v privatni zbirki dru-
žine Zupan, Ig pri Ljubljani, foto M. Zupan).

zaraščanje in s tem zmanjševanje biološke pestrosti, po 
drugi strani pa je edino ekološko kmetovanje primerno 
za občutljivo kraško okolje.

Drevje, cvetje in zelenje 
med volčjegrajskim kamenjem

Na Volčjem Gradu in v njegovi okolici kljub neugodnim 
življenjskim razmeram domujejo številne redke, lepe in 
najlepše rastline. Pisana revija cvetov, zelenih odtenkov 
in rastlinskih oblik poteka skozi vse leto in blaži trdoto 
kraškega kamna. Lepota domačih rastlin je v 19. stole-
tju navdihnila volčjegrajske kamnoseke, saj se skoraj na 
vseh vaških kolonah vklesani sakralni motivi prepletajo 
s stiliziranimi rastlinami, katerih pravo identiteto pa je 
večinoma težko prepoznati. Mnoge rastline, ki jih lahko 
opazujemo na volčjegrajski tematski učni poti, so ogro-
žene in uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih 
in živalskih vrst (2002). Ogrožena je tista vrsta, katere 
številnost ali območje razširjenosti se zmanjšujeta. Vol-
čjegrajske rož'ce zato varujemo, jih ne trgamo in ne iz-
kopavamo, brez skrbi pa jih lahko občudujemo v naravi 
in “lovimo” v fotografski objektiv. 
Velika biološka pestrost uvršča Volčji Grad z okolico 
(v sklopu Krasa) tudi v evropsko mrežo varovanih ob-
močij Natura 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje 
posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države 
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti bi-
otsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih 
območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter 
življenjska okolja, ki so redka ali pa so v Evropi že ogro-
žena. Evropska unija je uvedla omrežje Natura 2000 kot 
enega od pomembnih delov izvajanja habitatne direktive 
in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evrop-
ski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo 
merilom obeh direktiv (Uredba o posebnih varstvenih 
območjih - območjih Natura 2000, 2004).

V tem poglavju je nemogoče predstaviti vse rastlinske 
vrste, ki jih lahko prepoznamo med tipično kraško vege-
tacijo na Volčjem Gradu, zato bo poudarek predvsem na 
določenem izboru rastlin, ki se odlikujejo po svoji lepo-
ti, so zavarovane ali ogrožene (Rdeči seznam …2002), 

množično zastopane ali pa med domačini prezrte, pogo-
sto celo po krivici prepoznane kot plevel. Vse rastline 
imajo navedena tudi latinska imena, saj le tako lahko 
nedvoumno prepoznamo, za katero vrsto rastline gre 
(Wraber in Martinčič, 2007). Za eno samo rastlinsko vr-
sto imamo v slovenskem jeziku namreč številna različna 
imena, kot npr. za divjo narciso (Narcisus poeticus), ki ji 
na Volčjem Gradu rečejo jurjevka, drugje pa bedenica, 
ključavnica, medenica, medenka, binkoštnica, vrbanšči-
ca, pasavka, sončica, Jožefova palčka … (Matičetov, 
1979), latinsko poimenovanje pa je enoznačno.

Revijo cvetov že v februarju v okolici Britha skupaj z 
bolj znanim in bolj razširjenim pomladanskim žafranom 
(Crocus neapolitanus) prične v Sloveniji redki progasti 
žafran (Crocus reticulatus), ki ima na Komenskem Kra-
su eno od svojih redkih rastišč (Wraber, 1966). Poleg 
zvončkov in trobentic jima kasneje začne delati družbo 
votli petelinček (Corydalis cava) v vijolični in redkej-
ši beli barvi. Na bolj suhih rastiščih se v tem času in 
nekoliko kasneje pojavlja zavarovani pomladanski je-
glič (Primula veris), ki je sorodnik trobentice, vendar 
ga od nje že na prvi videz ločimo po tem, da ima na 
visokem steblu nameščene šopke cvetov. Na še neozele-
nelih gmajnah Kosmatega hriba se v marcu pojavi zava-
rovani gorski kosmatinec (Pulsatila montana) s temno 
vijoličnim in dlakastim cvetom, ki ga domačini imenu-
jejo volk, verjetno zaradi oblike cveta, ki ob odpiranju 
nekoliko spominja na volčjo glavo, in srebrnih dlak na 
njegovi površini. Med petimi kosmatinci, ki rastejo v 
Sloveniji, je gorski kosmatinec na Krasu edini. Družbo 
mu dela še nekaj neučakank, kot so drobna, modro cve-
toča grozdasta hrušica in Tommasinijev prstnik.

Konec aprila in v mesecu maju se volčjegrajski suhi 
travniki, zaraščajoči se pašniki, gmajne in griže odenejo 
z najbolj pestro rastlinsko odejo in razkazujejo svojo bi-
ološko pestrost. V maju vzcvetijo številne vrste orhidej 
(kukavice), saj so negnojeni travniki in opuščeni pašni-
ki njihovo najugodnejše življenjsko okolje. Na sonč-
nih travnikih in pašnikih bomo z nekoliko sreče našli 
po mnenju mnogih najlepšo med najlepšimi – rožnato 
obarvano zvezdasto kukavico (Orchis signifera), ki na 
Komenskem Krasu doseže zavidljive velikosti do 50 
cm. Podobna ji je stasita kukavica (Orchis mascuala). 
V svetlih gmajnah in ob gozdnih poteh bo marsikoga 
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presenetila škrlatno rdeča kukavica (Orchis purpurea), 
ki v volčjegrajski okolici dosega zavidljivo višino 90 
cm (ob kolovozu z Volčjega Grada proti Nadrožici in 
na zgornjih robovih Žigunjega dola). Na vseh travnikih 
in bivših pašnikih je pogosta tudi veliko manjša, vendar 
intenzivno škrlatno obarvana navadna kukavica (Orchis 
morio), v senčnih legah proti Nadrožici pa se boste mo-
rali precej potruditi, da najdete nekoliko drugačno, be-
locvetno kukavico dolgolistno naglavko (Cephalanthe-
ra longifolia). Vse predstavnice slovenskih orhidej so 
uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in ži-
valskih vrst, saj se obsežnost njihovih rastišč zmanjšuje. 

Na suhih volčjegrajskih travnikih in svetlih gmajnah 
bomo v maju našli vsaj še nekaj redkih in zavarovanih 
rastlin z Rdečega seznama: npr. belo cvetočo narciso 
- jurjevko (Narcissus poeticus, subsp. radiiflorus). To 
cvetlico bomo našli predvsem na senčnih pobočjih Ko-
smatega hriba in na obronkih Žigunjega dola. Zmotno 
je prepričanje, da divje rastoče narcise v Sloveniji po-
znamo samo s pobočij Karavank. Na Krasu namreč te 
dišeče cvetlice vsako pomlad obsežno pobelijo številne 
travnike in vzpetine. Jurjevkam pogosto dela romantič-
no družbo ozkolistni pljučnik (Pulmonaria australis) s 
svojo čisto modrino. Na izrazito suhih in peščenih tleh 

Slika 3
Volčji Grad, progasti žafran, Crocus reticulatus (1), votli petelinček, Corydalis cava (2), gorski kosmatinec, Pulsatila montana 
(3, foto M. Logar). 

Slika 4
Volčji Grad, zvezdasta kukavica Orchis signifera (1), stasita kukavica, Orchis mascuala (2), škrlatno rdeča kukavica, Orchis purpurea (3), 
dolgolistna naglavka, Cephalanthera longifolia (4, foto M. Logar).

v maju izstopa s svojo močno vijolično barvo vijolični 
lučnik (Verbascum phoenicum), ki se pojavlja v velikih 
množinah. 

Na gmajnah in gozdovih v okolici Volčjega Grada nas 
bo z rdečimi cvetovi razveselila še ena cvetnica z Rde-
čega seznama - navadna potonika (Paeonia officinalis, 
po domače tudi kačja roža). Te divje sorodnice prilju-
bljenih vrtnih rastlin se ponašajo z največjimi cvetovi v 
slovenski flori. V večjem številu jo boste našli na opu-
ščenih pašnikih, ki se zaraščajo v brinovo gmajno, na 
desni strani kolovoza (klanca) z Volčjega Grada proti 
Nadrožici. Jeseni lahko njena semena v velikosti majh-

nih črnih fižolovih zrn na Krasu posejete tudi doma na 
apnenčastem terenu, trajalo pa bo kar nekaj let, da bo ra-
stlina cvetela. Na robovih gmajn se pojavi v tem času še 
ena velikocvetna in impozantna rastlina s sorodnicami 
med vrtnimi cvetlicami, ilirska perunika (Iris illyrica). 
Našli jo boste takoj na začetku vasi, za zidom Gorenj-
kne parcele nasproti pilja, pa na levi strani ceste, ki se 
spušča v Brith, in še marsikje po Volčjem Gradu.

Proti koncu maja in dalje v juniju odpre na travnikih in 
pašnikih svoje drobne cvetke krvavordeči klinček (na-
geljček, Dianthus sanguineus). Njegovo pravo nasprotje 
je v istem času topljoljubni rožnati jesenček (Dictamnus 

Slika 5
Volčji Grad, bela narcisa, Narcisus poeticus (1), narcise na Kosmatem hribu (2), ozkolistni pljučnik, Pulmonaria australis (3), vijolični luč-
nik, Verbascum phoenicum (4, foto M. Logar).

Slika 6
Volčji Grad, potonika, Peonia officinalis (1), ilirska perunika, Iris illyrica (2), jesenček, Dictamnus albus (3, foto M. Logar). 
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albus); ime je dobil po svojih listih, ki spominjajo na 
jesenove. Gre za tipično južnoevropsko rastlino. Jesen-
ček vsebuje mnogo lahko hlapnega eteričnega olja, ki 
zlasti v vročih dneh močno diši po limoni, eterično olje 
pa lahko dražeče deluje na kožo in oči (Wraber 1989). 
Rastlina je sorodna s citrusi, torej z limonovci in poma-
rančevci. Na Volčjem Gradu ga boste našli takoj, ko po 
kolovozu krenete iz Britha proti Nadrožici. 

V senčnih gozdnatih predelih okoli Volčjega Grada 
bomo maja našli predvsem belo cvetoče rastline: šmar-
nici (Convallaria M.lis), po volčjegrajsko devički, v 
Žigunjem dolu delata družbo mnogocvetni salomonov 
pečat (Polygonatum multiflorum), katerega cvet spomi-
nja na pečatnik kralja Salomona, in medenika (Melit-
tis melissophyllum), ki cveti belo in spominja na mrtvo 
koprivo. V Brithu in drugih senčnih kotičkih pod grmi 
in drevesi sramežljivo skriva svoje nenavadne bele cve-
tove laški kačnik (Arum italicum), ki je strupen in ima 
mnoge sorodnike med vrtnimi rastlinami. Angleži ga 
poimenujejo “Lords and Ladies”, kar pomeni “gospodje 
in dame”, domačini pa cvetočih laških kačnikov pona-
vadi sploh ne opazijo. Rastlina jeseni pokaže živo rdeče 
plodove, ki pa so za ljudi strupeni.

Maja cvetijo tudi nekatera drevesa in grmi, ki v poznem 
poletju in jeseni svoje plodove ponujajo pticam. Naj-
prej zacveti rešeljika (Prunus mahaleb), ki intenzivno 
obrašča kupe kamenja na volčjegrajski Debeli griži. Ta 
vrsta divje češnje je medonosna in v volčjegrajski oko-
lici omogoča pridelavo rdečkastega rešeljikovega medu 

posebnega okusa. V tem času ni mogoče zgrešiti cve-
točega malega jesena (Fraxinus ornus; Volčjegrajci mu 
rečejo rakla) z obilnimi socvetji, ki je tu zelo pogosta 
drevesna vrsta. Njegov les je cenjen predvsem za topo-
rišča kmečkih orodij (ustni vir: Ivan Štolfa, Volčji Grad 
6). V drugi polovici maja odpre svoje drobne cvetke 
značilni kraški grm ruj (Cotynus coggygria). Ruj, ki na 
Volčjem Gradu vsekakor ni ogrožen: grm, ki je nezahte-
ven in zelo agresiven, poleg robinije (akacija, gac, gәc; 
Robinia pseudoacacia) intenzivno sodeluje pri zarašča-
nju opuščenih pašnikov in travnikov v nižinski okolici 
Volčjega Grada. Ruj so med obema vojnama Vočjegraj-
ci nabirali in prodajali, saj so ga posredniki odkupovali 
za izdelavo barv (ustni vir: Vida Ščuka, Volčji Grad 9). 
Robinija, ki jo večinoma napačno imenujemo akacija, 
svoje bele, dišeče metuljaste cvetove odpre konec maja 
in pogosto cvetenje raztegne še v junij. Na cvetovih se 
pasejo čebele in nabirajo svetel in zelo sladek “akaci-
jev” med, z njimi pa se v ocvrti obliki podobno kot z 
bezgovimi socvetji lahko posladkamo tudi ljudje. Drevo 
ni avtohtono, leta 1600 jo je v Evropo iz Severne Ame-
rike prinesel botanik J. Robin. Najprej so jo sadili zaradi 
lesa, kasneje pa se je začela sama spontano širiti (Brus 
2004). V volčjegrajski okolici prav intenzivno zarašča 
vse nekošene travnike, jih spreminja v gozd in s tem iz-
podriva avtohtono rastlinje in zmanjšuje biotsko razno-
vrstnost. Domačini pa jo uporabljajo za oporo teranovi 
trti (gacovi kouci).

Poletje na Volčjem Gradu naznanijo rumene kresne rože, 
ki so jih po tradiciji na Krasu ob poletnem solsticiju in 

Slika 7
Volčji Grad, mnogocvetni salomonov pečat, Polygonatum multiflo-
rum (1), laški kačnik, Arum italicum (2, foto M. Logar).

Slika 8
Volčji Grad, rešeljika, Prunus mahaleb (1), mali jesen, Fraxinus or-
nus (2, foto M. Logar).

hkratnem prazniku sv. Janeza Krstnika, volčjegrajskega 
zavetnika, spletali v svetoivanske venčke (Guštin Gri-
lanc 2005). V venčke, ki naj bi domačije varovali pred 
vsem hudim, vpletemo predvsem šesterokotno homuli-
co (mah svetga Jәvana; Sedum rupestre) in šentjanžev-
ko (roža svetga Jәvana; Hypericum perforatum). Obe 
sta tudi zdravilni rastlini. Navada spletanja svetoivan-
skih venčkov je na Volčjem Gradu popolnoma zamrla, 
jo pa po letu 2003 zopet oživljamo. Takrat začne cveteti 
tudi aromatični komarček (koromač; Foeniculum vul-
gare), ki je cenjena začimba v kraški kuhinji in značilna 
sestavina volčjegrajskega zeliščnega žganja (Čira-čara; 
ustni vir: Mara Štolfa, Volčji Grad 6). Na Volčjem Gra-
du je tradicionalno veljalo, da mora biti 1. maja zjutraj 
na mizi koromačeva frtalja, češ da prva koromačeva fr-
talja odganja modrase (Renčelj 2009). V kulinariki pa 

Volčjegrajke ne uporabljajo samo koromačevega zeli-
šča, ampak je zelo cenjeno tudi koromačevo cvetje in 
seme. Nabiranje koromačevega cvetja sredi vročega 
poletja (ponavadi avgusta) je precej zamudno in muč-
no opravilo, saj so cvetki, ki jih je treba skrbno očistiti, 
zelo zelo drobni. Posušeno cvetje je odlična začimba za 
pražena jetrca in ribe (ustni vir: Celesta Kosmina, Volčji 
Grad 2), v zadnjem času pa se uveljavlja na mladem siru 
v olju. Koromačevo seme je cenjeno v čajnih mešanicah 
in kot dodatek kruhu.

V vročem poletju se na volčjegrajskih pašnikih in gmaj-
nah iznad trav dvignejo vijolična socvetja številnih vrst 
lukov (divjih čebul, divjih česnov), ki so zaradi svoje 
aromatičnosti skozi vse leto zanimivi tudi s kulinarič-
nega vidika: zgodaj spomladi njihove liste uporabljamo 

Slika 9
Volčji Grad, cvetoči ruj, Cotynus coggygria (1), robinija ali gac, Robinia pseudoacacia (2), šesterokotna homulica ali mah svetga Jәvana, 
Sedum rupestre (3, foto M. Logar).

Slika 10
Volčji Grad, svetoivanski venček iz šesterokotne homulice (1), šentjanževka, Hypericum perforatum (2), koromač, Foeniculum vulgar (3), 
koromačeva frtalja (4, foto M. Logar).
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za frtalje in rižote, poleti pa cvetove v solatah. Posebej 
zanimiva je kombinacija s paradižnikom. Med luki z ve-
likimi socvetji najbolj izstopa poletni luk (Allium ampe-
loprasum), v vinogradih in na opuščenih vinogradniških 
zemljiščih bomo povsod po Volčjem Gradu našli vino-
grajski luk (Allium vineale), na gmajnah pa drobnejši 
lepi luk (Allium pulchellum). V poznem poletju na vol-
čjegrajskih suhih travnikih (predvsem proti Gabrovici) 
prevlada sinjemodra barva ametistaste možine (Eryngi-
um amethystinum), ki se ji pridruži še kontrastno rumen 
cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias) in kasneje 
še medonosni kraški šetraj (po volčjegrajsko žepek ali 
žәpk; Satureja montana). Žepek je bil v preteklosti zelo 
pomembna poznopoletna in jesenska paša čebel na Kra-
su, danes pa čisti žepkov med pri čebelarjih najdemo le 

še v omejenih količinah (Trobec, 2008). V volčjegrajski 
okolici, predvsem na Kosmatem hribu žepkovi grmički 
konec avgusta začno obilno cveteti, cvetenje pa se nada-
ljuje do pozne jeseni. Zelo kvaliteten in aromatičen žep-
kov med pa v omejenih količinah lahko kupimo pri če-
belarju Bandlju v sosednjem Kregolišču, če slučajno ne 
začne prezgodaj mediti bršljan. Žepek uporabljamo tudi 
za pripravo čaja ob prehladih, saj njegova eterična olja 
olajšujejo dihanje (Guštin Grilanc, 2005), kot afrodiziak 
pa so ga cenili že stari Grki in Rimljani. Beseda Satureja 
izvira iz grščine in bi jo lahko prevedli kot satir. Satirji 
so bili spremljevalci boga Dioniza, ki so svoj prosti čas 
preživljali s pitjem vina, plesom in lovljenjem nimf, bili 
so simbol plodnosti in seksualnosti. To potrjuje dejstvo, 
da je šetraj svoj čas slovel zlasti kot učinkovito spol-

Slika 11
Volčji Grad, metulj ivanjska ptičica, Syntomis phegea, na socvetju poletnega luka, Allium ampeloprasum (1), socvetje poletnega luka, Allium 
ampheloprasum, na krožniku (2), cipresasti mleček, Euphorbia cyparissias (3, foto M. Logar).

Slika 12
Volčji Grad, ametistasta možina, Eryngium amethystinum (1), kraški šetraj ali žepek, Satureja montana (2), ozkolistni beluš ali divji špargelj, 
Asparagus acutifolius (3, foto M. Logar).

no poživilo oz. naravni afrodiziak. Uvrščamo ga k tako 
imenovanim zeliščem za srečo (Kliner 2009). Žepek so 
kot cenjeno začimbo v času med obema vojnama in tudi 
še po drugi vojni nabirali tudi Volčjegrajci (večinoma 
otroci) in ga prodajali trgovcem z zelišči, kar je v ča-
sih revščine pomenilo vir dodatnega zaslužka (ustni vir: 
Vida Ščuka, Volčji Grad 9). V času poznega poletja pa 
med volčjegrajskimi suhimi zidi cveti še ena rastlina, ki 
ji pripisujejo lastnosti afrodiziaka, to je ostrolistni beluš, 
špargelj ali po domače šparenga (Asparagus acutifoli-
us). Njegove poganjke kot kulinarično specialiteto na-
biramo od marca dalje.

Jeseni na grmih volčjegrajskih gmajn žarijo rdeče bar-
ve plodov drena (Cornus mas), šipka (Rosa canina), 
dobrovite (Viburnum lantana) ... S plodovi se hranijo 
ptice, med njimi pa so predvsem plodovi drena (drnju-
le) dobrodošli pridnim gospodinjam za izdelavo sokov, 
marmelad in likerjev. Ko večina rastlin že odvrže zelene 
liste, zacveti bršljan (po volčjegrajsko obršljan; Hedera 
helix), ki širi po vasi močan in prijeten vonj po medu. 
Volčjegrajci bršljan zaradi njegove vseprisotnosti in tudi 
agresivnosti obravnavajo kot plevel, vendar ta rastlina 
daje zavetje številnim žuželkam in drugim živalim, z 
njegovimi plodovi pa se pozimi hranijo ptice. V pozni 
jeseni nas razveseljujejo nekatere prav posebne in za-
varovane vrste gob, kot so škrlatna mrežnica (Clathrus 
ruber), škrlatna čašica (Sarcoscypha coccinea) in rusa 
(Geastrum rufescens) ter resasta zvezdica. Zelo deko-
rativno deluje tudi gniloživka pisana ploskocevka (Tra-

metes versicolor), ki obrašča gnijoče veje in podrte pa-
nje. Občasno se v jesenskem času poleg drugih gob na 
volčjegrajskih travnikih in gmajnah množično pojavlja 
užitni orjaški dežnik (Macrolepiota procera).

Volčjegrajska narava nas niti v času prave zime ne pusti 
na cedilu. V okolici Britha ter ob poti na Kregolišče in 
v Nadrožico pred božičem rdeče obarva svoje plodove 
bodeča lobodika (Ruscus aculeatus). Pogosto hkrati s 
plodovi na rastlini najdemo majhne zelene cvetove. Ta 
bodeča zimzelena rastlina je zavarovana, saj je zaradi 
uporabe v okrasne namene po drugi svetovni vojni na 
Krasu skoraj izginila. V šop zvezane vejice lobodike so 
na Volčjem Gradu in drugod po Krasu uporabljali tudi 
za čiščenje dimnikov. Ker je rastlina bodeča, so z njeni-
mi vejicami pred mišmi zaščitili suho mesnino v hramih 

Slika 13
Volčji Grad, rumeni dren (Cornus mas) s plodovi drnjulami (1), škrlatna mrežnica, Clathrus ruber (2), škrlatna čašica, Sarcoscypha coccinea  
(3), foto M. Logar).

Slika 14
Volčji Grad, rusa zvezdica, Geastrum rufescens (1), pisana plosko-
cevka, Trametes versicolor (2, foto M. Logar).
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(ustni vir: Mara Štolfa, Volčji Grad 6). Mladi poganjki 
so uporabni v kulinariki podobno kot šparglji, plodove 
pa so včasih sušili, pražili in jih uporabljali kot kavni 
nadomestek. Stari Rimljani so verjeli, da je to rastlina, 
ki odganja zlo od hiše, zato so jo nosili s sabo kot ta-
lisman v dnevih pred zimskim solsticijem. Navada se 
je pravzaprav ohranila do danes, saj je v dnevih oko-
li božiča to še vedno aktualna okrasna rastlina (Guštin 
Grilanc, 2005).

Rastlin, ki se praktično vse leto pojavljajo po suhih 
zidih, zidovih borjačev in ostalih kamnitih površinah, 
skoraj ne opazimo, ker nimajo lepih in velikih cvetov, 
vendar so med njimi pomembne rastline (praprotnice, 
mahovi, lišaji … ), ki dopolnjujejo biotsko raznovr-
stnost Volčjega Grada. Te rastline imajo rade več sence, 

nekatere pa tudi več vlage. Kar na zidu borjača v sredi 
vasi na Kržadi bomo našli za mnoge neugledno drobno-
cvetno sorodnico nageljčkov, mahovno popkoreso (Mo-
ehringia muscosa), ki daje vtis, da raste neposredno iz 
kamna. Na senčnih straneh debel listavcev bomo našli 
veliko različnih vrst lišajev, ki jih je med seboj težko lo-
čiti, dokazujejo pa čistost zraka v volčjegrajskem oko-
lju. V senčnih legah suhih zidov uspevajo tudi zanimive 
praprotnice, kot so navadna slatinka (Ceterach officina-
rum), rjavi sršaj (Asplenium trichomanes) in pozidna 
rutica (Asplenium ruta-muraria). Tem rastlinam so naši 
predniki pripisovali čarovniške učinke, uporabljali pa 
so jih tudi v zdravilne namene.

Ker je Volčji Grad vas na tipičnem kraškem območju, 
tu najdemo številne aromatične rastline, pogosto hkra-

Slika 15
Volčji Grad, bodeča lobodika, Ruscus aculeatus (1), mahovna popkoresa, Moehringia muscosa (2), lišaji na deblu malega jesena na Debeli 
griži (3), navadna slatinka, Ceterach officinarum (4, foto M. Logar).

Slika 16
Volčji Grad, rjavi sršaj, Asplenium trichomanes, in pozidna rutica, Asplenium ruta-muraria (1), Braunov čober (divja menta), Calamintha 
brauneana (2), materina dušica, Tymus serphylii (3, foto M. Logar).

ti tudi zdravilne in kulinarično uporabne. Med njimi 
so predvsem rastline iz družine ustnatic (Laminaceae), 
ki so jih v 19. stoletju zeliščarji in padarji uporabljali 
za zdravljenje različnih bolezni. Med njimi je bil znan 
predvsem Andrej Rebula (ded Ivana Štolfa, Volčji Grad 
6), ki umrl pred prvo vojno. S tropinovcem (žganje iz 
grozdnih tropin) je pripravljal alkoholne tinkture iz raz-
ličnih volčjegrajskih zeli in njihovih mešanic. Pri zdra-
vljenju je dosegal take uspehe, da je bil močno “oble-
gan” od Slovencev in Italijanov. Pacienti so mu darovali 
zlatnino, ki jo je zbiral v glinenem loncu. Lonec je pred 
smrtjo nekam zakopal, in čeprav so ga sorodniki inten-
zivno iskali, ga do sedaj niso našli (ustni vir: Ivan Štolfa, 
Volčji Grad 6). Med ustnaticami je na prvem mestu upo-
rabljal divjo mento (Braunov čober, Calamintha bra-
uneana), ki jo je žena nabirala po okoliških travnikih. 
Prav tako so bili zelo cenjeni materina dušica (Tymus 
serphylii), žepek, koromač, rman in nekatere v vrtu go-
jene zeli (melisa, žajbelj). V kraškem okolju prihaja do 
velikih nihanj temperatur in vlage, ustnatice pa se proti 
temu branijo s povečano sintezo eteričnih olj (predvsem 
timola), zato je vsebnost teh aromatičnih snovi tu zelo 
velika (Bohinc, 1979). Danes tradicionalno jeseni neka-
tere volčjegrajske družine (Skončni, Gorenjkni, Odlo-
kvi) omenjene rastline skupaj z brinjem uporabljajo za 
kuhanje zeliščnega žganja, poimenovanega Čira-čara. 
Med ustnatice spada tudi kulturna rastlina sivka (Lavan-
da angustifolia in tudi druge vrste), ki se v zadnjem času 
v večjih količinah pojavlja na volčjegrajskih borjačih.

Avtorica je vse v sestavku omenjene zelnate rastline na 
Volčjem Gradu in v njegovi okolici identificirala s po-
močjo naslednjih bibliografskih virov: Wraber in Mar-
tinčič 2007; Gogala 2003; Wraber 1989; Aichele in sod. 
1997 in Lippert 1988. Prepoznavanje gob je potrdila po 
Arzenšek in sod. 2002, prepoznavanje dreves in grmov 
pa po Brus 2004. 

Živalstvo na Volčjem Gradu 

Tako kot za rastline tudi za živalski svet na Volčjem 
Gradu in v njegovi okolici velja velika pestrost. Dana-
šnji razvoj območja, predvsem intenzivno zaraščanje, 
povzroča izginjanje nekaterih živalskih vrst, po drugi 
strani pa zasledimo “vračanje” nekaterih živali, ki so od 

tod že skoraj izginile (taka sta npr. poljski zajec, Lepus 
europaeus, med sesalci in jerebica, Perdix perdix; ustni 
vir: Ivan Štolfa, Volčji Grad 6). Tako kot pri opisu ra-
stlin je tudi pri živalih nemogoče sistematično opisati 
vso pestrost, predvsem pa je živali mnogo težje “ulo-
viti” v objektiv, zato je v sestavku manj fotografskega 
gradiva kot pri rastlinah. Avtorica bo živalski svet Vol-
čjega Grada popisala na osnovi lastnih desetletnih opa-
zovanj v naravi. Identifikacija živali je bila opravljena 
s pomočjo naslednjih bibliografskih virov: Sket in sod. 
2003, Dierl 2000, Košuta 1999 in številnih spletnih vi-
rov. Opis živalstva bo poudaril predvsem ogrožene in za 
kraške ekosisteme še posebej pomembne živalske vrste 
(predvsem tiste z Rdečega seznama … 2002), posebej 
zanimive in spregledane živali. Ogrožene so predvsem 
toploljubne živali, ki so vezane na odprt svet brez goste 
in visoke vegetacije. Ta življenjski prostor z opuščanjem 
kmetijske rabe zemljišč in zmanjšanjem sečnje lesa za 
kurjavo tudi na Volčjem Gradu izginja.

V živalskem svetu se na splošno kaže največja pestrost 
med nevretenčarji, med katere spadajo še posebej šte-
vilčne skupine pajkovcev in žuželk. Večino ljudi žu-
želke in pajkovci ne zanimajo prav posebej oziroma 
imajo do teh živalic odklonilen odnos. Ker pa so zelo 
pomemben člen ekosistemov in pomemben člen v žival-
ski prehranjevalni verigi, jih bomo pregledali najprej. 
Med pajkovce spadajo ščipalci, pršice in pravi pajki. 
Med ščipalci na Volčjem Gradu lahko najprej navedemo 
največjega slovenskega škorpijona Euscorpius italicus, 
pri katerem odrasli osebki pogosto dosežejo velikost 5 
cm. Prebiva pod kamni, trhlim lesom in tudi v hišah, 
kjer se skrije v temne kotičke, tudi v omare in med oble-
ko. Ljudje ga črtijo in na splošno preganjajo, čeprav je 
njegov pik za človeka popolnoma nenevaren (podoben 
osi ali čebeli). Prehranjuje se z žuželkami, pajki, stono-
gami, njegovi sovražniki pa so različni plazilci, ptiči in 
glodalci. Poleg ščipalcev bomo na Volčjem Gradu našli 
številne predstavnike pravih pajkov, ki živijo v hišah, 
med zelmi in med grmovjem, kjer spletajo svoje zna-
čilne mreže. Številnost vrst pri pajkih potrjuje veliko 
biološko pestrost ostalih členonožcev, ki so plen pajkov. 
Prisotnost številnih vrst pajkov je tako kazalec zdravega 
okolja, ki omogoča uravnoteženost med različnimi ži-
valskimi in rastlinskimi vrstami.
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Žuželke so vrstno najštevilnejša in najbolj pestra sku-
pina živali na svetu. Na odprtih in soncu izpostavljenih 
legah bomo na Volčjem Gradu pogosto naleteli na veli-
ke in impozantne bogomoljke, ki so roparske žuželke in 
se običajno hranijo z drugimi žuželkami. 

Najbolj običajna je rjavo ali zeleno obarvana (odvisno 
od okolja) navadna bogomoljka Mantis religiosa, ki je 
lahko velika tudi do 8 cm. Bogomoljkam na odprtih 
travnatih predelih delajo družbo drugi ravnokrilci, pri 
katerih je treba posebej poudariti veliko vrstno pestrost 
kobilic. Med kobilicami je pogosta orjaška vrsta Ephi-
ppiger z dolgim koničastim leglom. Na Volčjem Gradu 
smo opazili tudi kraško regljalko z rdečkastim zadkom 
(Stenobothrus rubicundulus) in splošno razširjeno ze-

leno grmovnico (Eupholidoptera chabrieri) ter številne 
druge vrste, ki jih je težje identificirati.

Med hrošči večina ljudi pozna na Volčjem Gradu mno-
žično pojavljajoče se zlate mimice (Cetonia dorata), ki 
se jim krila zeleno kovinsko svetijo, in majske hrošče 
(Melolontha melolontha). Med velikimi hrošči bo veči-
na prepoznala tudi rogača (Lucanus cervus), za katere-
ga pa je večina Volčjegrajcev prepričana, da uničuje še 
redke preostale hraste v njihovih gozdnih sestojih. Ro-
gačeve ličinke se res več let razvijajo v hrastovih deblih 
in dosegajo velikost več centimetrov, vendar drevesna 
debla poselijo samo, če je bil les že prej zmehčan zaradi 
glivnih bolezni. Rogač je na Rdečem seznamu (2002), 
saj redko še najde primerne gozdne sestoje za svoj ra-

Slika 17
Volčji Grad, italijanski škorpijon, Euscorpius italicus (1), navadna bogomoljka, Mantis religiosa (2), kobilica, verjetno iz rodu Eupholidop-
tera (3, foto M. Logar).

Slika 18
Volčji Grad, samica rogača, Lucanus cervus (1), ličinka rogača (Lucanus cervus) v kosu hrastovega lesa (2), bukov kozliček, Morimus fu-
nereus (3, foto M. Logar).

zvoj. Les, v katerem se razvijajo ličinke, pogosto prej 
konča v ognju, kot izleti odrasel hrošč. Med hrošči se po 
svoji eleganci in tudi velikosti odlikuje skupina kozlič-
kov, ki jih označujejo dolge, upognjene tipalke (spomi-
njajo na kozlove roge). Na Volčjem Gradu naletimo na 
lepe primerke bukovega kozlička (Morimus funereus), 
ki so lahko do 5 cm veliki. Ta hrošč je v Sloveniji redek 
in je zavarovan na evropski ravni. Očitno pa je našel 
ustrezno okolje za svoje razmnoževanje.

Na Volčjem Gradu bomo zaradi velike pestrosti cveto-
čih rastlin našli tudi zelo veliko vrst metuljev. Velika 
pestrost metuljev tudi potrjuje zdravo okolje, kjer se 
pesticidi zaradi ekstenzivnega kmetijskega okolja na 
srečo uporabljajo v manjši meri. Ob sončnem vreme-
nu gospice, beline, trepetlikarje, pisančke, modrinčke, 
lastovičarje, bisernike, jadralce … zlahka opazujemo 
na cvetočih rastlinah. Zelo pogosta metulja sta jadra-
lec (Iphiclides podalirius) in travnar (Brintesia circe). 
Ne smemo pa pozabiti presežkov med volčjegrajskimi 
nočnimi metulji: veliki nočni pavlinček (Saturnia pyri) 
ima razpon kril od 10 do 13 cm in je največji evropski 
metulj. V Sloveniji je ogrožen in zato zavarovan. Ogro-
ža ga predvsem uporaba pesticidov. Na Volčjem Gra-
du bivata še večerni pavlinček (Smerinthus ocellatus) 
in zavarovani kraški pavlinček (Saturnia caecigena). 
Volčjegrajski Kalič in Močilo kot edina površinska za-
drževalnika vode ponujata dragoceno življenjsko okolje 
številnim vrstam kačjih pastirjev, vodnih drsalcev in li-
činkam drugih žuželk.

Vodni zadrževalniki (kali, škavnice, korita) so življenj-
ski prostor pomembne skupine vretenčarjev - dvoživk. 
Zaradi krčenja življenjskega prostora so dvoživke (žabe, 
krastače, urhi) in plazilci (kače, kuščarji) med najbolj 
ogroženimi živalmi v Sloveniji nasploh.

Na poletnem mladinskem taboru smo leta 2006 v koritu 
pod vaško štirno v zgornjem delu vasi odkrili hribske-
ga urha (Bombina variegata), ki je majhni žabi podob-
na dvoživka (3-5 cm). Med tem ko se žabe in krastače 
razmnožujejo v večjih kalih, se urhi zadržujejo v manj-
ših mlakah, ki jih na Krasu ni prav veliko, in odlagajo 
manjše število jajčec. Na Volčjem Gradu so si izbrali 
korito pod vaško štirno, kjer so se do presušitve korita 

Slika 20
Volčji Grad, navadna sivka, Lavanda angustifolia, z metulji vrste gospica, Argynnis paphia-levo in jadralec, Iphiclides podalirius-desno (1), 
metulj travnar, Brintesia circe (2), nočni metulj večerni pavlinček, Smerinthus ocellatus (3, foto M. Logar).

Slika 19
Volčji Grad, nočni metulj veliki nočni pavlinček, Saturnia pyri (foto 
M. Logar).
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tudi dobro razmnoževali. Odkrili pa smo jih tudi po dru-
gih koritih v vasi. Ponoči se oglašajo z značilnim “uhh, 
uhh”. Zanimivo je, da so po zgornji površini telesa re-
lativno neugledne rjavo-zelene barve, na trebušni strani 
pa skrivajo presenečenje. Če se počutijo ogrožene, vsi-
ljivce poskušajo odgnati tako, da se vržejo na hrbet in 
pokažejo svarilen rumeno-črn vzorec na trebuhu. Lahko 
dosežejo starost do 20 let. Prehranjujejo se z žuželkami 
oz. njihovimi ličinkami, torej zmanjšujejo tudi število 
poletno nadležnih komarjev. Njihova prebivališča pa 
morajo seveda dalj časa zadrževati vodo, da se živali 
obdržijo. 

Urha sta Prirodoslovno društvo Slovenije in Herpeto-
loško društvo Slovenije (Društvo za proučevanje dvo-
živk in plazilcev) izbrala za žival leta 2006. Hribski 
urh je zavarovan po slovenski in evropski zakonodaji 
(Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst v rdeči seznam, Priloga 6: Rdeči seznam dvoživk 
(UL RS 82/2002); Uredba o ogroženih živalskih vrstah 
(UL 46/2004), Priloga 2: Živalske vrste, za katere so 
določeni ukrepi varstva habitatov; Bernska konvencija 
in Direktiva Sveta Evrope za ohranitev naravne ter pro-
stoživeče favne in flore.) V Močilu se spomladi na ve-
liko parijo krastače (Bufo bufo), ki pa jih, žal, kar nekaj 
konča pod avtomobilskimi kolesi. V bližini Kaliča smo 
zasledili žabo sivko ali rosnico (Rana dalmatina).

Uravnoteženo volčjegrajsko okolje omogoča ugodne 
razmere za bivanje in uspešno razmnoževanje vsaj treh 
vrst plazilcev. Zelo pogosto bomo srečali primorsko ku-
ščarico (Podarcis sicula), ki pa je ni težko zamenjati 
s kraško kuščarico (Podarcis melisellensis). Kuščarice 
pojedo precej žuželk in na ta način tudi na vrtovih in 
borjačih vzdržujejo ravnotežje. Večji (do 30 cm) in pred-
vsem barvno bolj opazen je zelenec (Lacerta viridis), ki 
je ogrožena zavarovana vrsta. Na volčjegrajskih borja-
čih ga pogosto opazimo. Barvo lahko prilagaja okolju, 
največkrat je po hrbtu fluorescentno zelen. Na Volčjem 
Gradu prebiva tudi kuščar brez nog, slepec (Anguis fra-
gilis), ki ga ljudje običajno zamenjajo s kačo.

Slika 21
Volčji Grad, hribski urh, Bombina variegata, se je obrnil na hrbet in 
prestrašil sovražnika (1), hribski urh, Bombina variegata, na steni 
korita pri Ščukčevih (2, foto M. Logar).

Slika 22
Volčji Grad, primorska kuščarica, Podarcis sicula (1), zelenec, Lacerta viridis (2), slepec, Anguis fragilis (3, foto M. Logar).

Topli spomladanski žarki v okolico volčjegrajskih hiš 
zvabijo tudi kače, največkrat so to nestrupeni goži: na-
vadni gož ali Esculapova kača (Elaphe longissimus), 
belouška (Natrix natrix), črnica (Coluber viridiflavus), 
smokulja (Coronella austriaca) in progasti gož (Elaphe 
quatuorlineata). Edini dve strupeni vrsti kač, gada in 
modrasa, bomo v volčjegrajski okolici izjemno redko 
srečali. Goži zaradi svoje mogočnosti (progasti gož do-
seže do 260 cm dolžine) zbujajo strah in trepet, vendar 
neupravičeno. Če jih ne ogrožamo, so popolnoma miro-
ljubni in koristni. Njihov plen so med drugim tudi miši, 
podgane in voluharice. Ravno zaradi take hrane se na-
vadni gož pogosto zadržuje okoli hiš. To je mogočna, do 
225 cm dolga in vitka kača, ki je po hrbtu precej temne, 
celo črne barve, po trebuhu pa rumeno-zelenkasta. Od 
nekdaj je v človeku burila domišljijo in jo navsezadnje 
najdemo celo v simbolu slavnega zdravilca Esculapa. 

Njegovega sorodnika progastega goža pa se da celo 
udomačiti, vendar je v naših krajih redkejši. Razmero-
ma pogosta je tudi zelo temna kača črnica, ki zraste do 
160 cm. Smokulja, ki jo bomo srečali v kraških gmaj-
nah, pa je med kačami v naši okolici najbolj ogrožena, 
saj jo zaradi vzorca izmenično postavljenih peg na hrbtu 
pogosto zamenjujejo z gadom. Zaradi tega jo ljudje po-
bijajo. V okolici kalov bomo srečali belouško (zraste do 
200 cm), ki ljubi vodo, v njej dobro plava in se potaplja. 
Vse opisane kače so na Rdečem seznamu … (2002) in 
so strogo zavarovane.

Izjemno velika pestrost rastlinskih vrst in velik izbor 
žuželk na Volčjem Gradu omogočata naselitev šte-
vilnih ptičjih vrst, od ptic pevk do dnevnih in nočnih 
ujed. Med pticami selivkami je vredno omeniti ogrože-
no smrdokavro (Upupa epops), ki jo na Volčjem Gradu 
lahko opazimo praktično na vsakem grmu in jo lahko 
prepoznamo po prevladujoči oranžno rjavi barvi in per-
janici na glavi. Posebej pa na Volčjem Gradu poudarja-
mo prisotnost ujed, med njimi še posebej sov. Pogosto 
lahko zasledimo velikega skovika (Otus scops), ki tudi 
gnezdi v ruševinah zapuščenih hiš in starih dimnikih. 
Veliki skovik je redka, močno ogrožena in zavarovana 
vrsta in zato za Volčji Grad še posebej dragocena. Med 
našimi sovami je edina selivka. Domačini jo napačno 
poimenujejo čuk, ker se oglaša “čuuk, čuuk …”. Pra-
vega čuka (Athene noctua) pa na Volčjem Gradu, žal, 
že nekaj časa ni zaslediti. Veliki skovik se prehranjuje z 
žuželkami, žabami, kuščarji in deževniki. Ker je njegov 
življenjski prostor ogrožen, je v okviru Nature 2000 na 
Volčjem Gradu predpisano tudi varovanje habitata.

Na Volčjem Gradu in v njegovi okolici žive tudi sesalci, 
ki jih ljudje najbolj poznajo in tudi najraje opazujejo 
oziroma so tarča lovcev. Zaradi zaraščanja se je divjad 
v gmajnah in gozdovih v zadnjih desetih letih precej na-
množila (ustni vir: lovec Cvetko Kobal, Volčji Grad). 
Pogosto bomo srečali srne (Capreolus capreolus), v 
večernem in nočnem času pa jazbeca (Meles meles) in 
divje svinje (Sus scrofa). V zadnjih letih so se divje svi-

Slika 23
Volčji Grad, navadni gož, Elaphe longisimus 
(foto B. Štolfa, julij 2006).

Slika 24
Volčji Grad, veliki skovik, Otus scops (1), rjavoprsi jež, Erinaceus 
europaeus (2, foto M. Logar)
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nje obilno namnožile in povzročajo škodo na kmetijskih 
površinah. Zelo pogosto lahko na gmajnah opazimo sle-
dove njihovega ritja. Povečuje se število jelenov (Cer-
vus elaphus), ki jih pred desetimi leti v teh krajih sploh 
ni bilo. Med zvermi je pogosta lisica (Vulpes vulpes), ki 
vsake toliko časa iz vasi odnese nekaj slabo varovanih 
kokoši. Rjavi medved (Ursus arctus) je le izjemno re-
dek, prehodni obiskovalec Volčjega Grada. Vsakih ne-
kaj let se pojavijo govorice, da je kdo odkril njegove 
sledi. Med manjšimi sesalci na Volčjem Gradu pogosto 
srečamo kuno belico (Martes faina) in veverico (Scirus 
vulgaris), netopirje, med njimi predvsem podkovnjaka 
(rod Rhinolophus) in rjavoprsega ježa (Erinaceus euro-
paeus).

CARATTERISTICHE NATURALI DI VOLČJI GRAD

Sommario: Il saggio presenta la lastra calcarea di Komen, caratteristica base in pietra, sulla quale è situato il 
paese di Volčji Grad, conosciuta per numerosi pesci fossili, per le rudiste e le chondrodontae. Su questa base si è 
sviluppato un ecosistema tipico: il bosco misto, prati asciutti, pascoli incolti, muri a secco, rovine, stagni. Il saggio 
presenta anche la flora e la fauna termofila di questi ecosistemi, soprattutto le specie vegetali e animali endemiche 
e in pericolo di estinzione, solleva inoltre la questione della salvaguardia del patrimonio naturale di Volčji Grad.

Parole chiave: lastra calcarea di Komen, pesci fossili, vegetazione termofila, fauna termofila
 

NATURAL FEATURES OF VOLČJI GRAD

Abstract: The article presents the Komen laminated limestones, the rock fuondation, on which stands the village of 
Volčji Grad, and is known for its many fossil fish , chondrodont and rudist bivalves. On this basis, the typical habi-
tats of plants and animals are formed: mixed woods, dry meadows, partially overgrown meadows, dry stonewalls, 
ruins and pools. Further the typical thermophilic flora and fauna of these habitats is presented, exposed are the en-
demic and endangered plant and animal species and the protection of natural heritage of Volčji Grad is pointed out.  

Key words: Komen limestones, fossil fishes, termophilic vegetation, termophilic fauna

Sklep

Volčji Grad z okolico je zanimiv po svoji geološki pod-
lagi - Komenskih skrilavcih, ki vsebujejo številne fosil-
ne ribe. Na tej podlagi se je razvila izjemna rastlinska 
in živalska pestrost, ki jo je treba skrbno varovati. To 
dejavnost Volčjegrajcem nalaga tudi uvrstitev kraja v 
območje Natura 2000. V okviru Nature 2000 je treba 
na tem območju še posebej varovati življenjski prostor 
sove velikega skovika (Otus scops).
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