Pohodniki Triglav – Britof, Marijino Celje …(pohod 10. marca 2018)
BRITOF, ETNOLOŠKA ZBIRKA V MELINKIH, MARIJINO CELJE, PARK PEČNO
Kot ponavadi sta pohod organizirala naša dva glavna stebra Mirjam in Franko in smo imeli
tudi dva lokalna vodnika in eden od njiju je bil lastnik zbirke, a ne morem si kaj, da ne bi
pripisala kakšne besede v zvezi s kulturnimi spomeniki, ki smo si jih ogledali. To so v
Sloveniji v glavnem cerkve in gradovi, ki se jih obnavljas sredstvi EU, in seveda muzeji.
Obstajajo pa tudi številne privatne etnološke zbirke in nekatere med njimi so na
Primorskem pod okriljem goriškega muzeja.
CERKEV SVETEGA KANCIJANA V BRITOFU
Britof se imenuje zaselek pod vasjo Lig na Kambreškem. Prebivalci širše Goriške za Lig
skorajda ne bi vedeli, če ne bi imeli tam praznika kostanja. V bližini se nahaja karavla JLA,
za katero niso vedeli, kaj bi z njo. Ko smo šli gledat, kako je končala, je pogovor z domačini
nanesel tudi na cerkvico, ki da se nahaja nekoliko naprej na vzpetini sredi ozke doline.
Poiskali smo človeka, ki je imel ključ. Preprosto je povedal vse o njeni obnovi in najbrž se
sploh ni zavedal, čuvaj kakšnega zaklada da je. Takrat sem bila osredotočena le na tako
imenovani krilni oltar, kakršni naj bi bili v Sloveniji le trije, ampak ta, prav v tej cerkvici, je
nedvomno četrti in se njegov original nahaja nič manj kot v Narodni galeriji Slovenije v
Ljubljani kot eden glavnih eksponatov.
Torej,na oblačno soboto 10. marca 2018 nas je avtobus pripeljal do vznožja vasice Britof, ki
leži nad mejno reko Idrijo na skrajnem zahodnem delu Goriških Brd. Povzpeli smo se do
cerkvice sv. Kancijana, po katerem se samo v Sloveniji imenuje čez dvajset cerkva in krajev,
kot npr. Škocijan. Cerkve temu mučencu na čast so naši predniki radi postavljali nad
tekočimi vodami ali nad tokovi pod površjem, zato imena Rakov Škocjan, Škocijanske
jame ali Škocijanski zatok. O sv. Kancijanu in njegovem bratu kroži več legend, vendar je
nedvomno, da sta umrla mučeniške smrti v kraju Škocijan ob Soči v Italiji, kakšnih 15 km
od Ogleja. Cerkvica v Britofu pripada župniji Marijino Celje; zgrajena je bila okrog leta
1504. Današnji videz je dobila pozneje, ko so ji dodali še zakristijo in zvončnico (oblika
zvonika). Ampak njena dragocenost se nahaja znotraj. Poleg zelo lepo obnovljenega
glavnega oltarja se tu nahaja še zame "četrti" krilni oltar v Sloveniji. Glavni oltar so
restavrirali v Ljubljani in ga vrnili na nekdanje mesto v Britof, medtem ko so za stranski
krilni oltar napravili repliko ter original razstavili v Narodni galeriji v Ljubljani, tako da je v
Britofu njegova identična kopija.Za časa restavriranja oltarjev so domačini sami popravili
streho, zamenjali okna ter prepleskali cerkev. Nedotaknjeno so pustili slavoločno steno,
nekaj fresk in del stropa. Sam krilni oltar se nahaja na levi steni cerkve. Je eden redkih
srednjeveških krilnih oltarjev, ki so se ohranili na Slovenskem (še v Kojskem, v Ptuju in v
Svetem Benediktu).
Osrednja figura krilnega oltarja je sv.Kancijan, levo od njega je sv. Jernej in desno
sv.Gereon; na krilnih vratih se nahajata še sv.Simon na levi in sv.Juda Tadej na desni. Na

podstavku oltarja je Bog Oče, ki zgleda, kot da drži glavni del oltarja s pomočjo dveh
stebrov. Na vrhu oltarja se nahaja Marijina krona, v kateri pa ni več manjkajočega kipca. Ni
točno znano, kje in kdaj je bil krilni oltar izdelan, najverjetneje pa na začetku 16.stoletja, in
sicer nekje na Koroškem. Zanimivi so tudi vklesani kamnoseški znaki, to so"podpisi"
mojstrov, ki so imeli opravka s kamnom. Oltarne figure so čokate, s širokimi bradatimi
obrazi in oblečene v plašče, razpotegnjene preko telesa, ki zgledajo kot nekakšni
predpasniki.

ETNOLOŠKA IN REZBARSKA ZBIRKA FRANCA JERONČIČA
Nato smo si ogledali etnološko zbirko Franca Jerončiča v Melinkih. Petindevetdesetletni
možakar bi bil lahko za vzgled marsikomu. Živi v skromni hišici v Melinkih, vasjo pod Ligom
oziroma nad vasjo Britof, v sosednji stavbi pa se nahaja muzej: v pritličju ostaline iz 1.
svetovne vojne in številni etnografski predmeti, v zgornjem nadstropju pa njegovi
rezbarski izdelki. Jerončič se že od mladih nog navdušuje nad lesom, vendar se je šele po
upokojitvi udeležil tečaj rezbarstva na Tretji univerzi v Novi Gorici in od takrat dalje pod
njegovimi rokami nastajajo neverjetna dela: človeške in živalske figure, osebe v naravni
velikosti, vratnice omar itd. Skupaj s sinom je napisal tudi več knjig. Tudi ta zbirka sodi
pod Muzej Gorica.

MARIJINO CELJE
Marijino Celje ali "Marijacel" kot domačini rečejo kraju, leži na hribovitem območju
Kanalskega Kolovrata. Na hribovju poraslem z gozdom se nahaja mnogo manjših vasic in
zaselkov, med katerimi je najpomembnejše naselje Lig. Nad vasjo na nadmorski višini 676
m stoji božjepotna Marijina cerkev. Prva pisna omemba cerkve je iz leta 1325;prvotno je
bila to kapelica, posvečena nekemu drugemu svetniku, vendar so jo leta 1774 nadzidali v
sedanjo cerkev. V cerkvi se nahaja Marijina podoba, ki je kopija tistega iz cerkve Maria Zell
na Avstrijskem Štajerskem. Leta 1761 jo je Ligu podaril duhovnik Andrej Blažič, ki je takrat
služboval na Dunaju. Čaščenje Marije je bilo zelo razširjeno po vsem cesarstvu in tako je
svoje mesto dobila tudi na Ligu. Podobo so slovesno nosili iz Kanala in jo na praznik
Marijinega imena (12.septembra) postavili na glavni oltar. Takrat je cerkev postala
božjepotna. Ker je število romarjev naraščalo, so cerkev leta 1774 razširili in preuredili.
Največji razcvet romanj na Marijino Celje je bil v času prepovedi romanj na Sveto Goro
(nazadnje 1915 – 1928). Danes je cerkev vključena v romarsko pot treh svetišč, ki povezuje
Sveto Goro, Marijino Celje in Staro Goro ali Castelmonte pri Čedadu. Spet so oživeli tudi
takoimenovani "marijacelski kolač". Lani poleti so v cerkvi priredili koncert citrarja in
opernega pevca, Marka Kobala. Sicer pa je skrajnem zahodu Slovenije kar 14 cerkva
posvečenih Mariji:v Bovcu, na Mengorah, na Vrhovlju pri Kojskem, na Sveti Gori, na
Kostanjevici pri Novi Gorici, nad Vitovljami, na Mirenskem Gradu, nad Gočami, v Logu pri
Vipavi in še in še.

PARK PEČNO

Naša zadnja postaja ta dan je bil ogled parka Pečno v Kanalu in prisostvovanje prireditvi za
"gregorjevo". Park na pobočju Kolovrata nad Kanalom je uredil navdušenec, čigar imena si
žal nisem zapomnila, in ki si je prvotno hotel urediti privatno kolesarsko stezo, a je ta ideje
prerasla v nekakšno "forma vivo". Dušo pa ji je skupaj z ženo vdihnil s to prireditvijo. Po
parku so nameščene razne figure, v glavnem izdelki keramikov iz Kanala. Na začetku parka
dobesedno stoji lesena hišica na stebrih, ki je verjetno najmanjša galerija v Sloveniji in kjer
so nas tudi pogostili.

Gregorjevo praznujemo 12. marca, čeprav so ga sprva 21. marca, to je na prvi
spomladanski dan. Prav papež Gregor Veliki je bil tisti, ki je dal predelati koledar, tako da
se je tudi njegov god pomaknil za približno 10 dni nazaj. Kljub tej netočnosti oziroma
zamiku proti nazaj, med ljudmi gregorjevo še vedno velja za začetnika pomladi in ljudsko
verovanje, da se na ta dan ptički ženijo, je še vedno živo. Zadnje čase se obuja tudi običaj,
da se na večer pred gregorjevim "luč vrže v vodo", saj je obrtniki, kot so šivilje, krojači,
čevljarji in še mnogi drugi, ne potrebujejo več. Sveti Gregor je živel v 16. stoletju in je
postal papež leta 1590. Bil je prvi papež iz meniških vrst. Ima tudi zasluge za razvoj
koralnega petja, ki se po njem imenuje gregorijansko. Njegovi ostanki počivajo v cerkvi sv.
Petra v Rimu. Sv. Gregor je ponavadi upodobljen v papeških oblačilih s škofovsko palico v
roki, včasih pa z golobom, ki simbolizira sv.duha, ki ga je navdihoval. Marja Kolenc(viri:
Krajevni leksikon Slovenije, razni prospekti, lastno poznavanje)

