Nedelja, 6. 9. 2015: Pohod do spomenika Primorski himni

Prva nedelja v septembru. Ponoči plohe. Prekrasno, čisto, jasno jutro. Ravno tisto, kar smo si člani
Društva pohodniki Triglav želeli za pohod v neokrnjeno naravo, po Gori.
Odločili smo se za obisk spomenika Primorski himni: Vstajenje Primorske.
Z Otlice smo se podali po gozdnih poteh malo gori, malo doli. Uživali smo v oprani naravi. Žal je tudi
tukaj ponagajal žled, ki je oklestil drevesa. Nam pohodnikom pa je omogočil skoznje prelep pogled na
sveže pobeljene vrhove Alp, celo na Triglav, na drugo stran do morja, pa na Vipavsko dolino, Kras.
Kar prehitro se je pred nami pokazala dolina s spomenikom. Ker v društvu damo nekaj tudi na kulturo
in tradicijo, smo se s kratkim programom poklonili spominu na čase, ko so se Primorci borili za
ohranitev slovenstva, slovenske zemlje. Himna je tedaj bodrila naše borce, pozneje je Primorcem
dajala moč pri obnovi domovine. Tudi danes ostaja NAŠA himna in vedno jo zapojemo z zanosom.
Naj še naprej pomaga ohranjati zavedanje o pripadnosti tistemu, kar so nam zanamci priborili.
Ob 70. obletnici nastanka himne Vstajenje Primorske so ji 1.9.2013 na Križni gori postavili spomenik.
Spomenik je ideja Franca Černigoja in Lucijana Trošta. Kamen zanj je podaril Marko Kobal, izdelala
pa skupina kamnosekov iz Manč po zamisli Silve Karim. Stoji na zemljišču Ivanke in Mirka Hladnika.
Vanj so vklesane besede Franca Černigoja:
Tu je vzklilo VSTAJENJE PRIMORSKE,
pesem s čudežno in stvariteljsko močjo!
Blizu tu je rob in vrh…
Ob zori z njega zrl ZORIN
Je zemlje naše kras:
dolino, morje naše in naš Kras
Besedilo za pesem se je rodilo Levu Svetku- Zorinu v noči s 5. Na 6. Februar 1944, ko se je v jutru
povzpel na vzpetino, s katere se mu je prikazala panorama Vipavske doline, Krasa, Jadranskega
morja. Verjel je, da bo vse to nekoč slovensko, primorsko. Pesem je uglasbil Rado Simoniti leta 1968
za proslavo ob 25. Obletnici splošne primorske vstaje ob padcu fašizma jeseni 1943.
Vstala Primorska

Tam kjer teče bistra Zila

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
Svoje ponižanje, svoje gorje,
Krik maščevanja na ustih zatrli,
Ga zakopali globoko v srce.

Tam kjer teče bistra Zila,
Se po dolinah lepo zliva,
Kjer mi zibka tekla je,
Tega kraja jaz pozabim ne.

Toda glej, planil vihar je presilen,
Kot pajčevine raztrgal okov,
Šinil je zopet žar novega dneva,
Tja do poslednjih primorskih domov.

Slovenska mat' me je rodila,
Na svojih prsih me dojila,
Slovenske pesmi pevala,
Ko me je dete zibala.
Holadija, dija, dija holadrom,
Holadija, dija dija…

Strojnice svojo so pesem zapele,
Zrak je pretreslo grmenje topov,
Širne poljane so v ognju vzplamtele,
Klic je svobode vstal sredi gozdov.
Vstala Primorska si v novo življenje,
Z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!
V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
Našla si končno svoj pravi obraz.

Za ta pohod nas je navdušila Ada, ki je bila ob otvoritvi prisotna kot prostovoljka. Na Gori smo se
ustavili ob spomeniku »Materi Gorjanki«, delu Zmaga Posege.

Od tu smo uživali ob čudovitem panoramskem razgledu.

Izhodišče pohoda

Prihajamo do spomenika.

Ob spomeniku smo pripravili kratek nastop (filmčke si oglejte!).

Na zaključku nam je Ada pripravila zakusko, mi pa smo ji zapeli (filmček!).

