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Uvodna beseda

Te svoje spise sem si zamislil tako, da sem jih razde-
lil na dva dela. V prvem so moji spomini, osredotočeni 
na Dlanjo vas, ki je zame rojstno naselje, čeprav sem se 
rodil v manjšem večstanovanjskem bloku blizu cerkvi-
ce, ki je točno na meji med Kontovelom in Prosekom. 
Ta stanovanjski blok, danes ves preurejen, je dajal v ti-
stem času streho več družinam – bolj revnim družinam, 
ki niso imele lastnega doma in so se morale zadovoljiti 
s skromnim stanovanjem, po navadi dvosobnim. Bloku 
smo pravili „Pri rampi“.

Drugi del te knjige pa je osredotočen na dogodke, 
ki sem jih doživel ali sem jim bil priča potem, ko sem 
se izselil iz Dlanje vasi in kar nekam mnogo krožil po 
drugih krajih. Najprej sem se preselil na Katinaro, kjer 
sem po poroki preživel nekaj let, potem sem se odselil k 
Spetiču, prav tako na Katinari, od tod na Prosek, nekaj 
let pozneje na Devinščino, zatem na Opčine, na Ulico 
velikonočnic (Via pulsatille), končno pa na Pikelc oziro-
ma Freudovo ulico, kjer sem še vedno in upam, da bom 
tu, dokler mi bodo moči dopuščale, ker si res ne bi želel 
kake ponovne selitve. Menim, da je bilo sedem selitev 
v mojem živ ljenju kar dovolj. V vsem tem času mno-
goterih preseljevanj nisem nikakor zanemarjal svojega 
odvetniškega poklica, še manj dela za javni blagor naše 
skupnosti, kot sem označil svoje delovanje v kulturnem, 
socialnem in narodnopolitičnem življenju, kateremu 
sem se predajal z optimizmom in vso dobro voljo, ki je 
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bila v meni. Moja ambicija v javnem udejstvovanju je bila 
vselej usmerjena v vrednote, ki so mi bili vse življenje pri 
srcu in so bile zame vredne vsakršnega napora, ki ga je 
zahtevalo tako javno delovanje.

Ko danes gledam na tiste čase svojega udejstvovanja, 
mi ni ničesar žal, razen tega, da je morala moja družina 
ob tem tudi kaj potrpeti, ker je bilo tisto delo zahtevno, 
ni poznalo počitka; veliko truda je bilo potrebno pred-
vsem v političnem življenju.

V tistih mojih aktivnih časih je bila naša slovenska 
narodna skupnost številčna – tam okrog šestdeset tisoč 
nas je bilo članov te skupnosti od Belopeških jezer do 
Miljskega zaliva. Danes nas je številčno veliko manj. Ta-
krat je vsaka naša vas imela vsaj po eno kulturno dru-
štvo, športno društvo, igralsko družino, osrednji kul-
turni dom, slovenskega župnika in bogato dejavnost v 
župnišču. Danes je vsega tega manj, ponekod, žal, celo 
nič. Številne dvorane so bolj zaprte kot odprte, mnogo 
župnišč je zaprašenih. Tudi politično smo bolj na šib-
kih nogah in časi naše slavne slovenske edinosti, ki nam 
je bila za zgled pred prvo svetovno vojno, so danes za 
nami, najbrž tudi dokončno za nami. Moja generacija, ki 
se zdaj dokončno umika iz javnega življenja, ker je pač 
opravila svoje, gleda na današnji svet in našo prihodnost 
drugače kot najstniki, ki so zdaj na pohodu in si bodo 
povsem upravičeno urejali svet po svojih hotenjih, vidi-
kih, po svojih želja in načrtih, ki jih veleva sedanji čas 
digitalnega sistema in svetovnega tehničnega napredka.

To svojo knjigo proznih sestavkov poklanjam trem 
otrokom, ki so se rodili v tem času svetovnih tehničnih 
sprememb in silovitega elektronskega razvoja, kateremu 
ni nikjer videti konca, tako skrivnosten in veličasten je 
ta razvoj. Ti trije otroci zaključujejo (zaenkrat!) naše 
širše rodbinsko drevo, katerega začetek je nečak Mar-
ko odkril v letu 1609, ko se je na Kontovelu rodil Jurij 

(v uradnih aktih Georgius) Štoka, ki je živel in delal na 
Kontovelu, kjer se je rodil tega leta in umrl osemdeset let 
kasneje, in sicer leta 1689 prav tako na Kontovelu.

To drevo torej danes zaključujejo Karin, moja vnu-
kinja, Jakob in Petra, moja pranečaka, in prav je, da 
to knjigo poklanjam njim trem, ki so moj in naš up v 
 jutrišnji dan.
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Borjač nad morjem

Dlanja vas, eden od mnogo zaselkov na Kontovelu, ni 
bolj znana naši širši slovenski javnosti, a njena zgodovi-
na je zelo zanimiva in bogata, da se moram ob njej ne-
koliko zaustaviti, saj si to zasluži zaradi svoje lege, ljudi 
in dogodkov, katerim je bila priča od starodavnih dni do 
danes.

Dlanjo vas sestavljajo trije borjači s skupno okrog 
tridesetimi hišami oz. domačijami s kakimi petdesetimi 
prebivalci; nekoč je bilo njihovo število seveda veliko ve-
čje, saj so bile hiše polne naraščaja. Vas leži visoko nad 
morjem (približno tristo metrov), pod pokopališčem in 
gradom, ki ga danes ni več, a v davnih časih je bil tam, 
saj o tem ne govorijo samo zgodovinski arhivi, ampak 
tudi krajevna imena – toponimi, ki so še danes v upora-
bi. Domačini zato pravijo: Pod gradom, v Gradu ali kar 
pri Gradu, in ti borjači so bili skupaj z Mokolanom ali 
Mokolani svoj čas sestavni del grajske imovine. Nekateri 
starejši vaščani so nam otrokom radi pripovedovali, da 
se v Gradu ali pod njim skriva globoko v zemlji zaklad, 
kjer ga je tam zakopal Atila, ko je po teh krajih bežal s 
svojimi hunskimi vojščaki na varno v zavetje takrat ši-
rokega gozdnatega Krasa.

Župnijska cerkev sv. Hieronima je s svojim značilnim 
zvonikom osrednja stavba Kontovela, vidna daleč nao-
krog po Krasu in v samem Trstu. Kontovel je bil znan 
ne samo zaradi svoje lege, ampak tudi po oljkah in tr-
tah, ki so tod bogato obrodile. V zemljiški knjigi in na 

Bogdan Grom: Dlanja vas
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 katastrskem uradu je Kontovel – in z njim Dlanja vas – 
zabeležen od vsega začetka.

Prebivalci Dlanje vasi so bili v glavnem ribiči, „peške-
durji“, ki niso imeli kakih velikih bark za lov na mor-
ju, ampak so se zadovoljili z manjšimi „ščifami“, kako 
„tartano“, malokdo je bil posestnik večjega „bragoca“. 
Revščina je bila huda.

Dlanja vas je znana tudi po trtah in dobrem sladkem 
vinu ter po paštnih – terasah, ki se kot velike stopnice 
spuščajo dol do samega morja, prav do Miramarske-
ga gradu, ki je bil zgrajen prav na zemljiščih Dulancev 
oz. Kontovelcev in Prosečanov, kot to dokazano v sami 
zemljiški knjigi in kot so nam starejši prebivalci vedno 
zatrjevali. Trt je bilo vseh sort, največ glere, malvazije in 
refoška. Bendime so bile osrednji praznik poleg božiča 
in velike noči. Bendima oz. trgatev je bila res nekaj po-
sebnega v vsaki družini. Fantje so nosili brente in bren-
tače iz oddaljenih vinogradov tik ob morju in so zasopli 
in utrujeni zvrgli v plavnik v hramu tudi do petdeset ki-
logramov težkega grozdja.

Danes je mnogo gruntov zapuščenih, ker gredo mla-
di iskat drugačnega zaslužka, a res je, da kljub vsemu 
številni domačini še vedno vztrajajo na zemlji in goji-
jo ljubezen do trte in težkega dela v zvezi z njo. Med 
temi naj navedem samo nekatere, ki si pod Dlanjo vas-
jo, v Mokolanih, Holjevcu, Sedmakovcih, V oljkah in v 
njihovi bližini prizadevajo za ohranitev trtne in vinske 
kulture ter pridelovanje oljk. To so nasledniki daljnih 
prednikov, ki so skozi stoletja gradili suhe zidove okrog 
paštnov, čistili ozke stezice med vinogradi, kopali suho 
in trdo zemljo v potu svojega obraza, čistili včasih tudi 
blatne motike in šape, žejo pa si lajšali s „škavecem“ – 
to je z mešanico starega vina in vode. Njihovi današnji 
potomci ne uporabljajo več motik in šap, ne pijejo več 
„škaveca“, ampak si pomagajo s traktorji in z veliko 

boljšo kapljico, a zemljo imajo prav tako radi kot njihovi 
predniki. To so sovaščani, zvesti svoji zemlji kljub vsem 
drugačnim problemom sedanjega časa, in to so: Ado 
Ban, Attilio Albi, Mirko Štoka, Marjo in Matjaž Rustja, 
Igor Štoka, Marica Starc, Livio Gulič, Peter Starc, dediči 
po pokojnem Jerneju Štoki, Slavica in Dušan Križman, 
od „Repe“ po domače, pa brata Gruden, Andrej Prašelj, 
Albin Starc, Zdenka in Mira, dedinji po pokojnem sose-
du Darku Starcu, in še druge bi rad naštel, pa se bojim, 
da bi koga izpustil in mu s tem naredil krivico.
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Galjoti pri Mlaki

„Galjoti niso imeli prav velike časovne prednosti ... 
Takoj po pristanku so se iz Grljana povzpeli po bre-
gu navzgor in se usmerili proti Kontovelu, vasi visoko 
nad obalo, na robu strmega Kraškega roba, od koder je 
dobro videti ves Tržaški zaliv, vključno s Koprom. Do 
Kontovela so potrebovali kake pol ure.

Kontovelci so opazili, kako je galeja priplula in pri-
stala na obali pod vasjo in kako so se galjoti podali po 
bregu navzgor proti Kontovelu. Njihovi prvi reakciji sta 
bila strah in zaskrbljenost zaradi možnosti, da bi nezna-
ni možje utegnili napasti in oropati vas. Zato so se iz va-
ške skupnosti zatekli v tabor (Taber di Contovel) in s 
seboj vzeli svoje imetje, a so se kmalu zavedali, da galjoti 
nimajo zlih namer, saj so šli mimo vasi, ne da bi storili 
škode ali storili kaj žalega.“ Vseeno pa se je „po okoli-
ških vaseh sprožil preplah, cerkveni zvonovi so zvonili 
na Kontovelu, sosednjem Proseku in drugje“.

Tako je zapisal zgodovinar in raziskovalec Aleksan-
der Panjek v svoji knjigi „Krvavi poljub svobode“ o 
uporu na galeji Loredani v Kopru in begu galjotov na 
Kras leta 1605 (Koper, založba univerze na Primorskem 
in ZTT, stran 43–44).

Tej zanimivi in resnični zgodbi moram posvetiti nekaj 
časa ne samo zato, ker se je dogodila pred davnimi štiri-
stotimi leti, ampak tudi zato, ker je bila v vse to vplete-
na moja rojstna vas Kontovel in z njo seveda Dlanja vas. 
Domnevam, da je zgodba potekala nekako takole.

Pred štiristo leti ni bilo pod Kontovelom in Mira-
marskim gradom ne železniške proge, ne širokih cest, ne 
visokih električnih drogov, ne šolske stavbe na Proseku. 
Zagotovo sta stali cerkvi sv. Hieronima na Kontovelu 
in sv. Martina na Proseku, pokopališče na Kontovelu 
okrog cerkve ter grad, v Panjekovi knjigi imenovan „Ta-
ber di Contovel“.

Ko so uporniški galjoti (njihova zgodba je izredno 
tragična) pristali v Grljanskem portiču, so Kontovel-
ci s svojega visokega položaja kmalu opazili, da se tam 
spodaj na morju dogaja nekaj čudnega. Niso vedeli, za 
kaj gre, a slišali so kričanje mož in fantov, ki so nagloma 
zapuščali beneško galejo, jemali s seboj razne stvari in 
hitrih korakov lezli v hrib proti njihovi vasi.

Domačini so čakali pripravljeni na vse, tudi na boj, če 
bi bilo treba, in čez slabo uro so zapazili od Skedenca, 
potoka pod Dlanjo vasjo, prihajati trumo kakih dvesto 
mož, oblečenih v razna pisana pokrivala in obleke, ki so 
nekam zbegano iskali primeren kraj za počitek. Tega so 
našli pri Mlaki in tako so se tudi lahko osvežili z vodo, 
ki jim jo je dajal ta kraški kal. Posedli so in si privošči-
li nekaj počitka, saj so bili povsem zdelani od velikega 
truda, ki jim ga je povzročil upor na beneški galeji. Ga-
lejo so zapustili spodaj v Grljanu in s seboj vzeli le nekaj 
hrane, oblek in seveda denarja, saj so iz galeje pobrali 
vse zlato, srebro in denar, ki so bili tam shranjeni za po-
trebe načrtovanih dolgih poti po raznih morjih.

Pri Mlaki so si torej galjoti nekoliko oddahnili, se 
umili v hladni vodi in si privoščili nekaj hrane, ki so jo 
še imeli s seboj. Govorili so v različnih jezikih in na-
rečjih, od beneškega do dalmatinskega in seveda nem-
škega in italijanskega jezika. Od daleč so jih opazovali 
radovedni domačini, a približati se jim niso upali. Ga-
ljoti so bili videti vsi zgarani, močno zagorelih obrazov, 
sključeni, ker so bili pač leta in leta prikovani na velika 
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vesla, s katerimi so galejo porivali po širnih morjih, ki 
jih je Beneška republika imela v lasti in oblasti.

Pri Mlaki so si torej galjoti vzeli nekaj časa za poči-
tek, potem pa naprej proti Proseku, Krasu, proti Vipa-
vski dolini eni, drugi pa proti Istri, nekateri pa v Trst, 
saj so upali, da bodo tam avstrijske oblasti do njih usmi-
ljene. A ni bilo tako, saj so Benetke v lovu na pobegle 
in uporniške galjote takoj sprožile alarm, se povezale z 
Dunajem in drugimi mesti v upanju, da galjote čimprej 
spet spravijo na varno. Galjotom je medtem začelo pri-
manjkovati hrane, pijače, bolj udobna oblačila, zato so 
za te nujne potrebščine delili denar na levo in desno, za-
radi česar so bili večkrat tudi napadeni in oropani.

Nekateri izmed njih so se na kak način rešili, dru-
ge pa so oblasti polovile in spravile spet v zapor ali pa 
na druge galeje za najbrž dosmrtno veslanje po daljnih 
morjih slavne Beneške republike.

Ob domačem ognjišču

Tisto zimo je na Dlanji vasi in pod njo divjala taka 
burja, kakršne moj nono Matijček ni pomnil. Morje je 
bilo silno razburkano, valovi so jezno butali ob školje 
– čeri – na obrežju, njegova gladina je bila temnomodre 
barve, na obzorju ni bilo niti ene barke, le proti Benet-
kam in na levi preko Pirana je bilo videti trdno zasidra-
no kako večjo čezoceansko ladjo.

Samo kratek čas smo bili zunaj, pa nas je mama že 
klicala, da moramo domov, drugače da nas bo burja od-
nesla in nam storila samo hudo in vsemogoče gorje.

V naši kuhinji smo imeli v prvih povojnih letih ognji-
šče, veliko ognjišče. Že osemdesetletni nono je imel na-
vado sedeti na majhni klopci tik ob njem, srkal je črno 
vino in skrbel, da ogenj ni ugasnil, saj smo pač bili gor-
kote vsi zelo potrebni. Tu in tam je nam otrokom po-
nudil košček v vino namočenega kruha, dobro vedoč, 
da bomo to odklonili, ker je bilo vince otrokom seveda 
prepovedano, čeprav smo si silno želeli vsaj grižljaj do-
brega domačega kruha.

Očeta ni bilo doma, saj je kljub hudi burji že ob zori 
šel na delo v tržaško pristanišče, od koder se je domov 
vračal v večernih urah. Otroci smo ga nestrpno pričako-
vali tudi zato, ker nam je včasih z delovnega mesta pri-
nesel kako pest lešnikov ali orehov, včasih pa tudi kako 
jabolko ali celo pomarančo. Velike ladje so v tržaški 
luki raztovarjale take dobrote vzhodnih dežel in delavci 
so lahko po privoljenju nadrejenega kako „izgubljeno“ 
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 jabolko ali pomarančo vzeli za domov; za nas otroke je 
bil takrat doma praznik.

Tistega zimskega dne z močno burjo in mrazom, ki 
je lezel v sleherno tkivo, je oče prišel domov ves premra-
žen. Dolgo se je grel na ognjišču, da je lahko prišel k 
sebi, potem pa je zlezel z njega in sedel k nam k veliki 
mizi, ki je vsem v družini – skupno nas je bilo osem – 
ponujala kar prijetno gostoljubje. Na ognjišču je bilo sli-
šati prasketanje ognja, ki je vsem v kuhinji poleg gorkote 
dajal tudi luč, ki nam je omogočala razlikovati predmete 
v kuhinji pa tudi jedi, ki jih je mama pripravila za sku-
pno večerjo in so nam vsem šle sila v slast, saj je bil za 
nami dolg dan in smo bili torej zares lačni.

Po večerji pa smo vsi šli v vrhnje prostore spat z is-
kreno hvaležnostjo za vse dobro, ki nam ga je dal odha-
jajoči dan, za kruh in zdravje predvsem in z željo v srcu, 
da bi nam bil jutrišnji dan naklonjen vsaj tako, kot nam 
je bil naklonjen dan, ki se je pravkar poslavljal od nas. 
Pesem silovite burje nas je kmalu tako trdno uspavala, 
da nam ni bilo potrebno šteti nobenih ovc ali koz. Spa-
nec nas je kaj kmalu sladko objel in popeljal v čudovite 
kraje, kjer ni bilo burje, še manj mraza ali lakoti, ampak 
le pravljični svet, kjer je bilo vsega dovolj, kjer je bilo vse 
prav in vse lepo. 

Topli poletni večeri

Na našem borjaču je bilo vsega skupaj kakih deset 
hiš. Med nami so živeli že zdelani in ostareli nonoti – 
naš nono Matijček, potem pa Matijče „Pokerjev“, Tita, 
tudi on Matijček, od „Čemparice“, nato starejše žene, 
Vanka, Vana „Levakova“, pa Marija „Amerikanka“ in 
Rožina. Izmed njih so nekatere kljub že visokim letom 
šle navsezgodaj zjutraj z doma, tudi peš do tramvaja v 
Barkovlje. Med starejšimi je bila tudi Marija „Markče-
va“, ki je še vedno negovala vrt pred hišo, pa Marija Ger-
lančeva. Nekatere izmed njih so nosile v mesto rože ali 
domače pridelke; v glavnem so šle na „Ponterošo“, kjer 
so pridelke oddale ali pa jih same prodajale na tamkaj-
šnji veliki tržnici. To je bil starejši rod našega borjača. 

Ob njih je bila srednja generacija, ki je bila vsa v delu 
in se je že s petelinjim petjem razpršila na svoja delovna 
mesta. Eni so šli lovit na morje, drugi okopavat latnike 
pod Dlanjo vasjo, tretji so odhiteli dol v mesto na delo v 
pristanišče ali pa v razne tovarne, v katerih so dobili bolj 
ali manj stalno zaposlitev. Ti so ob sobotah prinašali že-
nam tedenske plače in družine, takrat vse zelo številne, 
so bile vsaj za teden dni brez skrbi za kruh in košček 
mesa ob nedeljah.

Mi otroci pa smo bili zelo različno zaposleni: eni so 
hodili v vrtec, drugi v osnovno šolo na Prosek v veliko 
stavbo, ki je od staroavstrijskih časov še vedno tam. Ne-
kateri, kako leto starejši od nas, pa so že okrog pete zju-
traj hiteli peš proti Barkovljam in šli s „šestico“ do mesta 


