V soboto, dne 9.8.2008 smo se že sedmič udeležili Pohoda v spomin na brusače v Solbici
(Stolvizza) – Rezija: Marcia del' Arrotino.
Vsako leto se odvija v okviru tridnevnega praznika brusačev. Društvo C.A.M.A. ( comitato associativo
monumento all'arrotino) se trudi ohraniti živ spomin na to dejavnost Rezijanov. Se morda še spomnite
brusilcev nožev in škarij, popravljalcev dežnikov, ki so najprej na hrbtu, nato na vozičku in končno od
1929 dalje na kolesu, nosili bruse in od kraja do kraja ponujali svoje usluge? To so bili Rezijani!
Stolvizza (Solbica -po slovesko) je majhna hribovska vasica, obdana z veličastnim Kaninom na
vzhodu, z Veliko in Malo Babo na desni, s Sartom na severu, in z verigo Muzcev na jugu.Torej leži v
zaprti dolini reke Rezije, z le enim izhodom, še ta je bil v zimskih mesecih pogosto zaprt. Zaradi težkega
preživetja in pogoste odrezanosti od sveta, so se morali prebivalci znajti: Od tu so se moški,
nemalokrat tudi ženske, podajali v svet "za kruhom" kot brusilci.
Prav Solbica je dala prve brusače. Zato je društvo C.A.M.A. ob vhodu v "Vas" (Paese) tem
starim rokodelcem postavilo leta 1988 spomenik.
Pohod je voden. Proge so bile letos tri: 6, 12 in 18 km. Domači vodič, to pot je bila Luigia Negro, ki
nas je opozarjala na zanimive točke:
Najprej smo se po strmih kamnitih stopničkah podali do zaselka "Kikej". To je gruča hiš na
skali, nedosegljiva z avtom, ki ohranja staro rezijansko arhitekturo (znane "linde" za spravilo fižola in
koruze pozimi). Dalje smo prišli do stare tovorne žičnice za spravilo lesa in sena iz planine "Pusti
gost" v gornji del vasi. Sedaj po tej jekleni vrvi za Božične praznike spustijo ogromno zvezdo ( 9m
dolžine, osvetljeno z 850 žarnicami) do čudovitih živih jaslic (tudi na tej prireditvi smo bili že večkrat
prisotni). Od tam je lep razgled po vsej dolini. Ko so v Solbici še redili živino, so tam gori pasli koze,
zato je bil hrib še po potresu gol. Navzdol smo se po poti spustili do hiše Lettig. Ob stezi dalje smo
prišli do slapu Potok, ki napaja vaški vodovod. Tu je bil včasih mlin. Ob koncu senčne steze se nahaja
lep primer "staje" v planini. Dalje smo prečkali potok Malicen s čisto in mrzlo pitno vodo. Tu smo
se nekateri osvežili in nadaljevali pot do zaselka "Za mlin".- srednja proga. Kmalu smo prišli do reke
Resija (Bila - po slovensko), ki izvira v Kaninu. Po leseni brvi smo prečkali to čisto reko in dalje ob
poti videli ostanke mogočnega starega mlina. Tu se je pot strmo dvignila do planjave, kjer so in še
vedno pridelujejo fižol, krompir, poznan rezijanski česen, čebulo...
Na križišču prog nas je čakala bogata okrepčevalnica z rezijansko specialiteto:" crostato".
Ob tej priložnosti je bil odprt Muzej brusačem, ki so si ga nekateri ogledali.
Po podelitvi priznanj (naše društvo je že šestič osvojilo največjo nagrado Pokal Lettig ), smo se preko
Loga pod Mangrtom vračali v Novo Gorico. Ustavili smo se ob Rajbeljskem jezeru, kjer nas je pogostil
predsednik društva Franko Sarzina. V Logu pod Mangrtom smo si pred vhodom v Rajbeljski rudnik
ogledali muzej na prostem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luigia Negro, naša prijateljica in predsednica rezijanskega kulturnega društva mi je poslala nekaj
podatkov, ki jih posredujem v njeni slovenščini, saj mi je prav simpatična.
Nekaj o Solbici
Solbica je zadnja vas v dolini Reziji, kjer še stalno živijo ljudje. Naprej je še vasica Korito, prav pod goro
Kanin, ampak je že veliko let zapuščena, oziroma stalno ne živi več nišči.
Ko se pride na Solbico se vidi na levi strani en križ. Ta križ je v spomin stare cerkv, ki je bila v bližini in
ki jo je leta 1746 povodenj odnesla skupaj z hišam, ki so bile blizu. Nova cerkev je pa zidana na skali in
je od druge polovice osemnajstega stoletja.
Blizu križa je spomenik brusaču. Je ga postavilo leta 1988 društvo C.A.M.A., ki je bilo ustanovljeno prav
s tem namenom. Prvi predsednik društva je bil Dante Lettig Jurinov. (Njemu v spomin je vsako leto
organiziran pohod – opomba Mirjam)
Solbica je poznana za to obrt, ki je se razvila v XIX stoletju in še danes imamo brusače (najmlajši imajo
okrog 45 let).

Prvi in najstarejši del vase je kraj »Ves«. Ostali deli vase so pa bolj novi: Kikej, Laz (kjer je šotor ko je
praznik), prva Ladina in druga Ladina.
Blizu spomenika brusača se vidi tabla »Via Pustigost«. Pustigozd je ena široka planota nad Solbico (na
900 – 1000 m nmv). Legenda pravi da prvi vaščani so živeli na Pustemgozdu, potem so se odločili, da
bodo prišli živeti na dnu doline. Zato ime »Pusti« gozd, ker so zapustili ta kraj in so prišli noter in so
naredili vas.
Solbica še danes ohranja staro rezijansko tipično arhitekturo, tako kot je bila po celi Reziji pred
potresom.
Tipična hiša ima spodaj dve sobi: ena je jizpa – izba, kjer se je živelo, v drugi pa je bil hlev za živino.
Zgoraj je lesena »linda« - gank in dve spalnici. Gor je še ena druga velika soba in to je hlev za seno.
Pod streho je še »Gorinja linda«. Na lindi so sušili fižol in koruzo.
Najbolj tipični del vasi je Kikej. Iz Kikja se lepo vidi lep razgled na vso dolino.
Cerkev je posvečena svetemu Karlu Borromeo. On je bil tudi »abate commendatario« opatije v Možacu.
Solbaška cerkev je bila edina v Reziji, ki ni imela škod po potresu in je bila vedno odprta. Noter ima tri
oltarje: glavni oltar je posvečen svetemu Karlu Borromeo. Noter so tudi kipi Svete Lucije, Svete Ane, in
Device Marije z otrokom. Praznik cerkve, oziroma »sagra« (ki spominja na žegnanje cerkve) je drugo
nedeljo avgusta.
Stil zvonika je beneški.
Na Solbici, kot v ostalih, vaseh je še živa navada od »kamerarja«. Kamerar je tisti (po navadi dva) ki za
eno leto zbira denar za cerkev. Zato hodi pet krat na leto (za najbolj pomembne praznike) v vsako hišo.
V vsaki hiši dobi denar in tudi kaj toplega in dobrega za popiti. Kamerar pa ponuja tabak za šnifat.
Na Solbici Kamerar začne in konča na prazniku Svete Ane, zadnjo nedeljo julija. Na ta dan, po maši,
pred cerkvijo, vsi vaščani čakajo da bi kamerar povedal, koliko denarja je zbral in tudi imena novega
kamerarja oziroma novih kamerarjev. Potem »se tintinò« to pomeni da tisti ki znajo in so na zvoniku
zvonijo zvonove.
Za »šagro«, drugo nedeljo avgušta, kamerar gre prvič v vsako hišo. Na isti dan za mašo vaščani
prinesejo sir v cerkev. Tudi ta je stara navada. Ta sir se prodaje in denar je za cerkev.
(V preteklosti ljudje niso imeli denarja zato so podarili ser - sir.)
»Kikej« je najblj zanimivi del vase Solbice. Čeprav hiše so bile obnovljene po potresu, se ohranijo še
danes nekateri elementi stare rezijanske arhitekture, kot so na primer ganke in kamnite stopnice.
V »Oračiću«, kjer ljudje do leta potresa so hodili gnat koze, organizirajo za Bozič žive jaslice in z
Pustega gozda spustijo ogromno zvezdo. Ponovitev živih jaslic je 26 decembra in 5 ali 6 januarja.
Z »Oračića« se pride spet v Vas kjer se lahko vidi eno staro rezijansko hišo in še fresko iz XIIX stoletja.
Hiša kjer je freska ima drugi stil – ta je stil bogatih hiš v Karniji. Legenda pravi da v tej hiši so stanovali
benedektinci. To je lahko res, ker cela Rezija in tudi Solbica je bila pod opatijo v Možacu. Ta opatija pa
je bila pod oglejskemu patriarhatu. In se ve da v opatiji so bili benedektinci. Danes pa so samo nune.
Z Vase gremo naprej v Potok. V potok so hodili po vodo, so hodili prat, po pesek, ko so gradili hiše.
Potok je dal tudi kamne za apno ki so ga kuhali.
Z potoka gremo dol proti Ostje. V Ostju je še danes ena hiša. V tej hiši so živeli stalno po zimi in po leti,
ni bila planina (v planini se je živelo od aprila do oktobra).
Naprej se pride v potok Maličen in potem na Borovičje. Na Borovičju so ostanki ene hiše. V tej hiši je
živela Jelica v Borovičju ki je znala lepo pripovedovati pravljice. Njene pravljice so tudi v knjigi
»Zverinice iz Rezije«.
Pot pelje naprej ali v Zamlin (6 km) ali v Brajdo (12 km) ali dol na Ravanco (18 km).
Pot (proga pohoda) dolga 6 km:
Iz Zamlina, kjer je par hiš in poleti je tudi majhna gostilna, pot pelje gor na Log. Prav na začetku Loga
(kjer začne ravnina) je ena kapelica. Ta kapelica je nova in je bila zgrajena na mestu stare kapelice ki je
bila do leta potresa.
Na Logu se vidi tudi ena štala. V tej štali je delala kmečka zadruga »Ta rožina dolina«; so imeli krave in
so delali njive. Zadruga je bila vstanovljena po potresu in je bila operativna samo par let.
Z Loga se pride na glavno cesto ki pelje na Solbico. Pred vase je še pokopališče.
Pot dolga 12 km
Z Borovičja se pride dol na glavno cesto in zavijemo desno proti Brajdi. Po mostu zavijemo levo in po
beli poti gremo gor ob reki. Potem steza pelje v gozd, kjer se lahko vidijo tudi nekatere planine.
Steza pelje naprej in se pride do potoka kjer je lesena brv. Potem začne uspon proti »Loga« (to je spet
drugi Log). Se vidijo ostanki starega mlina. V Logu so planine, nekatere so tudi lepo obnovljene.
Z Loga začne spet vzpon na Aćo. Na Aći so še danes njive in smo spet na Solbici.

Pot dolga 18 km:
Z Borovičja steza pelje naprej po lepem gozdu do kraja Gorinje kjer je glavna cesta. Po glavni cesti
gremo dol na Ravanco. Blizu cerkve na Ravanci – na Križace - je pokopališče in križev pot z 14
kapelicami iz XIX stoletja.
Na Ravanci je cerkev, trg z mlado lipo in sedež parka.
Se splača ogled cerkve. Noter je blizu krstnega kamna Oče naš v narečju. To je kopja najstarejšega
Oče naš is XVIII stoletja.
Cerkev tako kot jo vidimo danes je od XVIII stoletja. Prva kapelica pa je bila od X! stoletja. Potem je bila
večkrat v stolejtih razširjena.
Prvi del zvonika (do prvega okna) je od XIV stoletja drugi del pa od XIX stoletja.
Okoli cerkve do XVIII stoletja je bilo tudi pokopališče za vso dolino.
Na trgu je mala lipa. To so jo posadili v spomin stare lipe ki je bila do 50. let. Pod lipo so naši stari se
dobivali in imeli seje.
Blizu je tudi sedež deželnega Parka Julijskih Predalp. Odprt je bil pred nekaj leti in noter je na ogled
razstava parka, so uradi in tudi sobe. Na sedežu parka oziroma prav v vhodu je tudi informacijski urad
turističnega društva Pro Loco.
V park so vključena ozemlja pet občin: Rezija, Kluže/Chiusaforte, Bila (Resiutta), Možac (Moggio
Udinese), Pušja ves (Venzone) in Bardo (Lusevera).
S tem parkom se išče ohranit naravo in istočasno razvit tudi zeleni turizem.
Z Ravance pot pelje naprej za občinsko hišo, dol na most in gor na Njivo. Pred vasjo Njiva pot zavije na
levo proti potoku, ki teče med Njivo in Osojane. Z potoka se pride gor, kjer je pokopolišče (na
pokopališču je tudi spomenik partizanom).
Na glavni cesti zavijemo na levo in pri kapelici – malo dol - zavijemo na desno. Steza pelje po ravnini do
Brajde in tam kjer je štala se dobi steso Poti, ki je dolga 12 km.
Še ljudska pesmica v rezijanščini
Lipa ma Marica

Prevod (Mirjam):

Lipa ma Marica
Rinina si ti
Ko ta na Rušće pojdeš
U filo ćon ti prit.
Ko ta na Rušće si dušil
Marice me je ni.
Ti hudi judi so paršli
Marico ni so nisli.
Či bej to bila hauža
Nikogor makoj ma.
Ja mešon bil se sbudil
Da drugin na plaža`.
Za ne prit nutuw hiše
Tas gost ja si jo dal.
Za prit gorow Zagato
Tri hore ja si stal.
Lipa ma Marica
Lipa ti si ti
Da lipa ti si bila
Liuča ti ći prit.

Lepa moja Marica, Rinina (družina Rinini) si ti,
ko tja v Rušće (kraj) pojdeš, te prišel bom obiskat.
Ko sem prišel na Rušće, Marice ni bilo več.
Hudi ljudje so prišli in Marico odpeljali.
Čigava krivda je to bila, od nobenega, samo moja.
Moral bi se prej zbuditi, drugemu je ona všeč.
Da se ne bi vrnil domov, sem zbežal skozi gozd.
Za priti v Sagato (kraj), sem potreboval tri ure.
Lepa moja Marica, lepa si, bila si lepa, še lepša boš postala.

Spomenik brusačem na vhodu v vas.

Start pohoda

Tu so ob Božiču postavljene jaslice

.

Monte Sart

Slap Potok .

Luigino razlago radi poslušamo.

Steber, ki ga je ustvaril Potok.

Tu je bila staja, ko se je poleti tu še pasla živina.

Luigia razlaga. Poglej si filmček!

Sprehod skozi gozd. Kako lepo zeleno! In voda žubori! Poskusimo jo!

Mi gremo na 18 km progo. Pa vi? Na 10km.

Ostanki mlina

Lesena brv čez reko Rezijo (Bilo).

Okrepčali smo se in sedaj vzpon. Vmes še počitek.

Tu je nekdo pustil koš. Poskusimo ga odnesti! Ne gre. privezal ga je.

Prispeli smo. Miro (šofer) kje je avtobus, da se preoblečemo.

Plaketa , ki jo vsako leto podarijo največji skupini,
v spomin "In memoria di Dante Lettig".

Rezijanski njoki.

Odhoood!

Na cilj so prispeli še zadnji udeleženci z 18 km proge
( nekateri so se že odpočili: Mirko, Marija).

Postanek ob Rabeljskem jezeru, kjer nas čaka.
Zakuska. (Glej filmčke s pesmimi!)

Franko časti za rojstni dan. Franko, vse najboljše!

Najmlajši Nik in najstarejša Darinka - člana Društva
pohodniki Triglav Nova Gorica.

Fantje so se medtem igrali in na skali: "Glej Triglav
z Aljaževim stolpom!"

Seveda smo se vračali skozi Log pod Mangrtom.

Vhod v Rajbeljski rudnik, ki je zaprt.

Je pa tu muzej na prostem.

