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Kolovrat 
Kolovrat je gora, kjer sem začela presti nit Pravljičnih poti 
brez meja. Prav na njenih razglednih vrhovih sem namreč 
dobila zamisel za novo knjigo. Z Mihom, mojim življenjskim 
sopotnikom, sva se med počitnicami na Livku večkrat povz-
pela na Kuk in druge vrhove Kolovrata. 

Razgled res ni za odmet. Na eni strani Julijci, mogočno Krn-
sko pogorje, spodaj ljuba Soča, na drugi strani, proti jugu, pa 
polno neznanih dolinic. Posejanih z gručastimi slovenskimi 
vasicami. To je bil prvi stik z Benečijo. Kako rada sva zrla dol 
proti Čedadu, tako skrivnostno, samotno in zaraščeno se 
nama je zdelo. Ob jasnem vremenu sva videla vse do morja. 
Na travnatih pobočjih Kolovrata je vse odprto, je občutek 
brezkrajne svobode. Kar je glede na njegovo vojno preteklost 
pravzaprav paradoksalno. A zdaj se zdi, da jo lahko ubereš v 
katerokoli smer, pa boš vedno prav prišel. Rada sva se od voj-
nega muzeja na prostem spustila dol do planinskega doma 
na prevalu Solarje, na obvezno friko s polento. No, da se je 
bilo s polnim želodčkom nato težko zriniti nazaj v klanec, 
smo že prebavili. 

Poleg razgledov in hrane so tu še zgodbe, s katerimi so me 
zacoprali. Katja Roš mi je rada pripovedovala o krivopetah, 
divjih ženah z nazaj obrnjenimi stopali iz Benečije. Sama je 
napisala dve zgodbi o njih. Pa o sodobni puščavnici mi je  
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govorila, ki jo je občasno srečevala. Skrivnostna ženska je 
menda vse leto živela v naravi brez bivališča, preživljala pa 
se je od darov dobrih ljudi. Katja je bila tista, ki mi je priskr-
bela zbirko ljudskih pripovedi Od Idrije do Nediže. Ima 500 
strani, zgodbe so napisane v beneškoslovenskem narečju  
in italijanščini; oboje sem nekako brala, čeprav v resnici ne 
znam nič od tega. 

Nekoč naju je Katja poslala po Topolovški poti; to je stara 
kontrabantarska steza, ki se čez preval Breza spusti v Italijo, 
v vas Topolovo. In sva šla. Bilo je okrog novoletnih prazni-
kov. V Topolovo sva prišla ravno v času kosila, lačna, z enim 
kosom posušene potice v nahrbtniku. Pred pokopališčem 
srečava staro ženico, ravno odhaja, več kot 80 let je morala 
imeti. In jaz, odprta kot grob, jo v slovenščini lepo pozdra-
vim in vprašam, če imajo v njihovi vasi kakšno gostilno, kjer 
bi lahko pojedla kosilo, ali vsaj trgovino, da si kupiva malico. 
Odgovori mi v neznanem narečju, ampak toliko sem že ra-
zumela, da nimajo ne enega ne drugega. Pomislim pri sebi, 
kako duhamorno se bo vračati v klanec v času kosila, midva 
pa lačna. Saj se bova pobila! 

Malo kramljava, nakar naju starka brez pomislekov povabi, 
pravi, pridita z mano, vama bom doma skuhala kosilo. Meni 
zaigrata srce in želodec, navdušena sem, kaj takega – pova-
bilo neznanca domov na kosilo – se ti pri nas skoraj ne more 
več zgoditi! Kako lepo, kako pristno! Kako antropološko za-
nimiva prilika, se bova malo družila s pravimi domačini. 

Kaj vse bova izvedela! A Miha me pogleda, da me je kar pre-
bodlo, češ, kaj si nora, tega ne moreva storiti stari ženici,  
pa še vegetarijanca sva! Ampak hej, sva vseeno šla. (Ženska 
lahko z ljubečo avtoriteto marsikaj doseže.) Prav počasi smo 
jo drobili proti njeni lepo obnovljeni hiški, težko je hodila. 
Potem nama je skuhala odlično pašto z zelenjavno omako. 
In pravo kavo, iz kafetjere. 

V štirih jezikih pa še z okončinami smo se pogovarjali vsaj 
dve uri. O življenju v vasi, souporabi jezikov, ki jih govorijo, 
pa o mednarodnem umetniškem festivalu Postaja Topolove, 
s katerim so oživili zapuščeno vas. Zelo ponosno nama je 
prinesla zbornike tega nadvse sodobnega festivala; skupaj 
smo listali tudi Novi Matajur, tednik Slovencev Videmske 
pokrajine. Čisto se je zaljubila v Miho, ker je znal nekaj be-
sed italijansko, klicala ga je »professore«. 

Ime ji je bilo Romilda. Nikoli več je nisem videla. A je ne bom 
nikoli pozabila. 

- - - - - - - - - - - -

Ko sem pisala o Benečiji, sem veliko poslušala njihovo znano ljudsko 

pesem Oj božime, kar v narečju pomeni »zbogom«. To je pesem slove-

sa, žalostinka človeka, ki se poslavlja od domačih dolinic, svojcev, vse-

ga znanega, ker mora na tuje. Koliko hrepenenja je v njej! Beneški  

fantje pa jo prepevajo tako poskočno, kot bi jo mahali na gasilsko vese-

lico! V poslušanje priporočam dve svoji najljubši izvedbi: Sounds of 

Slovenia & Brina Vogelnik ter Katalena & Vesna Zornik. 

Ita lIja nsK I rob, prv Ič


