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           RIBIŠKI MUZEJ V KRIŽU 

Goričani smo navajeni hoditi na kopanje v Sistiano, najsibo po stari cesti ali po avtocesti. 
Če z avtoceste zavijemo desno, imamo še 1 km do Sistiane, če pa levo, smo po 2 km v 
Nabrežini, ki je že iz rimski časov znana po nabrežinskem kamnu, iz katerega je bil zgrajen 
tudi kamniti most v Solkanu. Nekoliko naprej od Nabrežine se nahaja vas Križ. Njena 
okolica je prepredena s sprehajalnimi potmi. Od Trsta je oddaljena 10 km, od Nabrežine 
pa, kot rečeno le 2 km lepe t.im Ribiške poti. Tukajšnje Kulturno društvo je skupaj z 
odborom za Križ pred leti odkupilo staro poslopje z vrtom in borjačem, ki je pripadalo 
ribiški družini. Tu vaško športno društvo vsako leto organizira ribiške dneve, ko postrežejo 
z jedmi, ki so značilne za Križ.  

Zavedna in osveščena Slovenca Bruno Volpi – Lisjak in Franko Košuta pa sta šla še dlje. Leta 
2002 sta dala pobudo za postavitev ribiškega muzeja. Zavedala sta se namreč, da ribištvo 
počasi izginja, po podstrešji pa je bilo shranjene še veliko ribiške opreme. Tukajšnji ribiči so 
bili vsi Slovenci in slovenska ribiška tradicija ima korenine prav na področju od Barkovelj 
do Štivana s središčem prav v Križu, medtem ko so bili npr. v Izoli  Italijani, ki pa niso pustili 
blizu ne Slovencev ne Hrvatov. Zaradi vsega tega je bilo smiselno odpreti slovenski ribiški 
muzej prav tu. Tako se poleg predmetov ohranjajo tudi ribiški izrazi in razne zgodbe, 
medtem ko je bila slavna "čupa"odnešena v Etnografski muzej v Ljubljano. To je 
dobronamerno storil zbiralec ljudskega gradiva, Milko Matičetov iz Koprive na Krasu, sicer 
bi tu sedaj predstavljala glavni eksponat. 

Čupa je bila plovilo, ki so ga uporabljali že naši predniki in jo najdemo tudi v notranjosti 
Slovenije (Bled, Ormož) ter celo v daljnji Rusiji. Po les so hodili v Trnovski gozd in na 
Postojnsko. Tu so ji zaradi razburkanega morja dodali prečko, s čimer so dobili večjo 
stabilnost. Čupa se je ohranila do leta1947, kar je bilo nenavadno, saj so v bližnjem Trstu 
takrat že gradili najsodobnejše ladje. Izkazalo se je namreč, da je prav čupa za te kraje 
najprimernejša za manevriranje, saj Italijani niso dovolili gradnje pristanov; zalivov in 
obale, kamor bi lahko zasidrali barke, pa ni bilo. Tako smo bili prisotni v teh krajih okrog 
1000 let. Zadnja čupa je bila zgrajena v Nabrežini l.1895. To je prav tista, ki jo je Milko 
Matičetov odpeljal v Ljubljano. 

V zvezi z ribolovom so pomembno vlogo odigrale ženske. Sprva so ribiči morali ribe 
oddajati občini, nato so jih dovolili prodajati ribičem oz. njihovim družinam. T.im. 
"peškadorke" so jih na glavah odnesle navzgor v vas in jih prodajale vsaka v svojem rajonu. 
Zanimiva je tudi težnja po ribiškem samonadzoru, in sicer v tem smislu, da mreže niso bile 
pregoste, tako da se vanje niso ulovile premajhne ribe. Sovražniki slovenskih ribičev so bili 
ribiči iz Chioggie, ki so polovili oziroma poropali vse, in to ponoči. Naši ribiči so se namreč 
zavedali, da če izpraznijo morje, si sami jamo skopljejo. Tukajšnji fantje, ki so vsi znali 
plavati, pa so si delo dobili tudi kot potapljači z   licenco, ki so si jo pridobili v Puli.  



Dandanes je rib zelo malo, saj je morje onesnaženo in dno pokrito z muljem, tako da se 
ribe nimajo kam skriti. Zanimivi so tudi domači izrazi za ribe, ki so zelo raznoliki: agon, 
glavač, bižat, tun, luna itd. Slednja, ki je zelo velika, je že izginila iz tega dela morja, a se 
zadnje čase spet pojavlja. Zelo popularen je bil tudi tunolov. To je bil dogodek leta. Ribiči 
so rekli, da gredo čakat tune. Čakali pa sojih kar na obali, ki je bila dovolj dvignjena, tako 
da jim ni bilo treba graditi opazovalnic. Ko se je jata rib približevala in se je zasvetlikalo, je 
stražar zavpil in ribiči so morali pravočasno zategniti mrežo. Nato so jo več ur počasi vlekli 
na obalo in ribe zmetali na obalo. Tune so lovili z barko, ki so jo imenovali "tonera". To je 
bila lepa in okretna barka, ki je enako hitro plula v obe smeri. Na njej je bila velika in težka 
mreža, posadka pa je štela do šest ljudi. Ribiči so si jo izposojali pri bogatih lastnikih. 

Mreže so bile sprva iz naravnih materialov in ribiči so jih znali sami splesti. Ribičev iz Križa 
je bilo 200, medtem ko jih je bilo na področju od Trsta do tu registriranih 450, kar pomeni, 
da ribištvo ni bila le postranska dejavnost. Poleg tonere in čupe so uporabljali še "ščifo" in 
slednji so obe znali izdelati sami. Ribiči so si z ribolovom, zlasti z lovom na tune 
gospodarsko zelo pomagali. Zadnji obilni ulov tun je bil l.1954. Zadnje čase ribe polovijo že 
nekje do Ravenne. Slovensko ribištvo se je zelo zmanjšalo, zlasti po letu 1954, ko je Italija 
dobro opremila za ribolov t.im. istrske begunce in jih nastanila tod okrog. Dandanes 
slovenskih poklicnih ribičev ni več.  

Da bi se ohranilo, kar se je še dalo dobiti in se še ni porazgubilo, je Bruno Volpi sklenil in 
Franko Košuta sklenila,  da se zgradi muzej. V muzeju so, kot rečeno, poleg plovil, fotografij 
in risb rib shranjeni vsemogoči eksponati, kot so ribiške mreže, koši, košare, kašete za ribe, 
lanterne, čutarice za vodo, vrvi…, kakor tudi pripomočki za izdelavo in popravilo čolnov – 
večina stvari izmed let 1890 in 1950, pa rinke za privezovanje in leseni koluti, ki so ji 
uporabljali v škverih za vleko vozil na suho. 

Bruno Volpi, ki se večkrat oglaša v medijih, je napisal tudi več knjig, npr. Slovensko ribištvo 
skozi stoletja (založba Mladika). Ker nas je Almino vodenje tako navdušilo, si muzej lahko 
ogledamo tudi na spletu pod naslovom info@ribiski-muzej.it ali se ponovno vrnemo sem. 
Sama sem bila prisotna pri položitvi temeljnega kamna davnega leta 2002 in se še 
spominjam prijetne ribiške veselice.                  Po vodičkinih besedah zapisala  Marja Kolenc 
 

 

    



    

    

    

 



    

    

    

    



    

 

 

 

    

    


