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NAŠIH 100

Minilo je stoletje,
ta dolg nemirni čas,
ko dedje in pradedje
nam dali društvo »Kras«.
Prepevali in brali,
slovensko čast branili,
v pleh muziki igrali
in igre priredili.
Prišli so hudi časi,
jim tujec vzel oblast,
teptal jim je svobodo,
kulturo, jezik, čast.
Pognale korenine
prečudoviti cvet
opajskih fantov,
mož, žena, deklet.
Smo društvo obnovili,
mu dali dobro rast
s kulturo bogatimo
naš kraj, naš rod – vse nas.
Živi naj naše društvo
še mnogo plodnih let,
prosveta in kultura
naj bo v dobro vseh!

Aleksander Zavadlav
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UVOD OB 100-LETNICI DELOVANJA PROSVETNEGA DRUŠTVA
»KRAS« OPATJE SELO
Slovenci smo se šele pred približno 160. leti začeli imenovati s skupnim
imenom. Pot do naše kulturne in politične samozavesti ni bila lahka. Zavest
o enem narodu med Panonsko nižino in Jadranskim morjem se je dolga
desetletja budila skozi številne čitalnice, pevska društva, različne krožke in
zveze, v katerih so naši dedje in pradedje z rodoljubnimi pesmimi opozarjali
na narod, ki se prebuja.
Kulturno delovanje na Slovenskem ima še poseben zgodovinski pomen, ki je
pri drugih narodih bolj ali manj neznan. Kultura je pri nas bila
državotvornega pomena in je določala velikost slovenskega prostora.
Kulturno-prosvetno delo ni lahko, dogajalo se je da smo v naši zgodovini
Slovenci sami, na račun drugih »višjih« interesov zanikali in preganjali
lastne ustvarjalce in svobodomiselne ljudi, ki so s peresom in pesmijo želeli
združevati rojake.

Pomniti moramo, da je svoboda kulturnega delovanja in ustvarjanja pogoj
svobode ljudi in naroda, zato nobena še tako plemenita ideologija ne more
biti izgovor za omejevanje in zaviranje uveljavljenih kulturnih vrednot
sedanje generacije, niti rodov, ki še prihajajo.
Slovenci smo v svoji zgodovini zelo pogosto doživljali in čutili pritiske s
severa in zahoda in smo še danes podvrženi pritiskom raznarodovanja in
delovanja nekaterih političnih skupin naših sosedov, sovražno nastrojenih
proti Slovencem.
Zlasti Primorci smo bili občutno izpostavljeni raznarodovalnemu pritisku
takoj po I. svetovni vojni, še pred nastopom fašizma, ki je predstavljal
kulminacijo preganjanja slovenstva, posameznih razumnikov, zavednih
Slovencev ter prepovedi kulturnih društev. Fašistična ideologija, ki se je s
svojo brutalnostjo, imperialističnimi težnjami in željo za uničenje slovenstva,
morala najprej soočati s trdnjavami slovenstva na Primorskem: s tedanjimi
društvi slovenskega prosvetljevanja, med njimi tudi z »Bralnim in pevskim
društvom Kras« v Opatjem selu. Podobno usodo pritiskov so doživljala tudi
slovenska kulturna društva predvsem v sosednji republiki Hrvaški, kamor je
fašizem izpred 70-ih let pregnal zavedne primorske Slovence, v takratno
Kraljevino Jugoslavijo, kjer so osnovali svoja društva in nadaljevali s
kulturnim poslanstvom.
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Vzponi in padci društva »Kras« iz Opatjega sela, njegova rast, trud in delo
sta pogojena z miselnostjo tedanjega časa, povojno ideologijo in
usmerjenostjo domačega prebivalstva, kakor tudi z ekonomskimi pogoji, ki
so bili še težji, ker je nova državna meja odrezala pomembna industrijska
središča. Meja, o kateri smo govorili, da je najbolj odprta v Evropi, je
marsikomu pustila spomine, ki niso vedno najbolj ljubeznivi in prijazni.
Čeprav je društvo delovalo in deluje z več dejavnostmi: čitalnico, dramskim
krožkom, godbo na pihala, orkestrom in pevskim zborom, je času
najizrazitejši pečat dala glasba. Sklepam, da je glasba srž skupnih naporov,
prizadevanj in skupnega veselja, predstavlja harmonijo in red, ustvarja
medčloveške vezi, ki ljudi družijo in plemenitijo. Zborovsko petje – ta
usklajen govor, ki ga lahko vsak razume, razvija prijateljstvo in sodelovanje,
včasih preplavi bregove stroke in postane večpomenska govorica.
Pomemben delež v slovenski ozaveščenosti, patriotizmu in vsesplošnem
znanju je vsekakor imela tudi govorica knjig, ki je ljudem teh krajev širila
obzorja duha. Vsekakor je branje knjig v predvojnem času imelo drugačno
težo in pomen, kot ga ima danes.
Tudi za predvojne in medvojne čase je izvajanje zahtevnih odrskih del bilo
društveno skoraj izjemno dejanje, ki je zahtevalo od igralcev znanje, pogum,
uporabo slovenskega knjižnega jezika in predanost kulturi.
Razlika med »takrat« in »sedaj« je vsekakor velika in se poglablja. Sodobne
tehnične možnosti prinašajo na kulturnem področju spremembe, ki niso
vedno kulturi v prid, ne samo izvajanju in doživljanju, temveč tudi
obnašanju. Boriti se proti tokovom časa in sodobni družbi, ki zahteva vse
hitrejši ritem in zavezanost zaposlitvi, bi bilo jalovo početje, kot tudi
pričakovanje, da bi mlajši pristopili h kulturnim dejavnostim samo zato, ker
njihovi starši (oz. starejši) v takih dejavnostih delujejo. Potrebna je
motivacija, sredstva in ustvarjanje pogojev – tudi s strani države, da bi mlade
spodbudili v to smer. Ena takšnih motivacij je vsekakor revija »Primorska
poje«, velika zborovska prireditev, manifestacija slovenskega petja, ki
presega samo umetnost, kajti njen pomen je družben in narodnosten.
Vseprimorska pevska revija, ki druži tudi pevce sosednjih držav, je vsekakor
sad dalekovidne zamisli organizatorjev, ki želijo omogočiti udeležbo na njej
vsakemu zboru, ne glede na število pevcev in kakovostno raven.
Zavedajoč se pomena delovanja prosvetnega društva »Kras« Opatje selo ob
zahodni meji Slovenije, tako rekoč na robu slovenskega prostora, je potreba
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in nujnost obstoja društva očitna. Kot trdnjava našega duha, besede in misli,
naše kulture, mora društvo stati in obstati po vstopu Slovenije v Združeno
Evropo, kjer naj bi počasi izginile politične, družbene in gospodarske razlike
med narodi. V letu 2004, ob vstopu v Evropsko zvezo, smo pred novimi
izzivi: naša vsesplošna kulturna dejavnost naj ne bo usmerjena le v to, da
izpričamo svoj obstoj, usmerjena naj bo v plodno sodelovanje, kakovostno
rast in tvorno povezovanje v novem kulturnem prostoru.
Spoštovani bralec!
Ta knjižica zgoščeno opisuje zanos in pokončnost ljudi Opatjega sela in
okoliških krajev, ki so za slovensko čast, jezik in kulturo marsikaj žrtvovali
in prestali. Mnogo jih je imenovanih in poznanih, še več pa neimenovanih.
Po zaslugi vseh pa je naš kraj prepoznaven in iz njega izhaja kar nekaj
znanih mož.
Ob sicer zgoščenih podatkih in podoživljanju časa in bistva delovanja
društva, ti dragi bralec, ne bo težko ugotoviti, zakaj je toliko primorskih ljudi
v 2. svetovni vojni položilo svoja življenja na oltar domovine!
Aleksander Zavadlav

Spomenik padlim NOV v Opatjem selu
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OPAJSKEMU PROSVETNEMU DRUŠTVU ˝KRAS˝ OB NJEGOVI
100-LETNICI DELOVANJA
Praznovanja visokih jubilejev prosvetnih društev ob zahodni slovenski meji
niso zgolj slučaj. Povezana so s širšimi dogajanji v takratni Evropi, saj je 19.
stoletje stoletje pomladi narodov, prebujenje narodne zavesti posameznih
narodov, ki je pri velikih narodih pogosto prerasla v nacionalizme in
napadalnost do sosednjih, zlasti manjših narodov. Odgovor na te kulturne in
gospodarske pritiske je bil tudi pri nas Slovencih tak, da smo se začeli
gospodarsko in kulturno odzivati na razmere tistega časa. Pritiski niso bili
majhni ne znotraj velikega Avstro - ogrskega cesarstva in ne od zahodnih
sosedov. Tržaški nadškof Jurij Dobrila je že sredi 19. stoletja zaskrbljeno
spremljal kulturno in gospodarsko dogajanje v tržaški pokrajini. Svoje
spoznanje je izrazil v zastrašujoči prerokbi, ki je napovedovala upor
slovanskih narodov (Slovenci in Hrvati) proti potujčevalcem in hude
posledice za vse tiste, ki tlačijo njegove narode. Take so bile razmere v tistih
časih, ko so se rodila na zahodni meji kulturna društva, čitalnice, igralske
družine in pevski zbori. Toliko jih je bilo in tako so se vrasla v primorska
srca, da jih tudi 25 letno znanstveno, vojaško in policijsko raznarodovanje ni
moglo uničiti in izbrisati slovenstva na Primorskem. Nasprotno - zraslo je v
oborožen upor.
Danes po 100 letih delovanja prosvetnega društva ˝Kras˝ ob vstopu v
evropsko družino demokratičnih narodov pa lahko ugotovimo, da pomen
društva ni nič manjši kot je bil v preteklosti, le da se oblike in vsebine dela
menjajo. V združeni Evropi so namreč ogrožene živalske vrste bolj zaščitene
kakor manjšine in mali narodi. Svetovni znanstveniki, ki napovedujejo
svetovni razvoj v bodočnosti, odkrito napovedujejo izginotje cele vrste kultur
malih narodov. Zato Slovenci ne bomo mogli ohraniti svojega jezika, samo z
vrhunskimi kulturnimi ustanovami in vrhunskimi umetniki, ampak bo moral
za obstoj svojega izročila podstaviti svoje rame ves slovenski narod in vsi
rodovi. Braniti bomo morali svojo zemljo, svoj jezik in svoje pesmi tako kot
so to že delali rodovi pred nami in uspeli ohraniti zemljo in temeljno izročilo
slovenskega naroda v gospodarskih razmerah velikih evropskih tržišč in v
osvajalnih vojnah naših sosedov. V tem boju je bila ves čas na prvem mestu
slovenska pesem in delež naših pevcev v tem boju je bil gotovo velik.
Zaradi tega Zveza pevskih zborov Primorske z radostjo čestita vsem članom
društva, Opajcem in Opajkam za njihov veliki praznik in zlasti za plemenito
poslanstvo njihovega pevskega zbora, ki prav v tem času doživlja svoj
preporod in dosega nova velika priznanja.
Čestitamo in kličemo k novim uspehom.
Rudi Šimac
Predsednik Zveze pevskih zborov Primorske
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Opatje selo pred 1. svetovno vojno

Opatje selo leta 2004
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USTANOVITEV

DRUŠTVA

Na skrajnem robu komenskega Krasa, ob državni meji, leži vas Opatje selo.
Nekaj kilometrov severno od vasi se Kras strmo spušča v Vipavsko dolino,
od tam se cesta serpentinasto vije in pelje skozi večje naselje Miren, kjer je
tudi sedež občine Miren – Kostanjevica, v katero sodi tudi Opatje selo. V
dokaj urejeni vasi Opatje selo s cca. 135 hišami, od katerih je dobra polovica
novih, je sedež Krajevne skupnosti, ki vključuje še naselja Lokvica in Nova
vas, in skupaj šteje cca. 560 prebivalcev.
Opatje selo je prvič omenjeno v začetku 12. stoletja (1112-1121), ko je
oglejski patriarh Voldorik dodelil Opatje selo v fevd samostanu v Belinju.
Težki življenjski pogoji na tem kamnitem področju so prisilili ljudi iskati
skromni zaslužek tudi izven domačega kraja. Z zaposlitvijo v večjih in
razvitejših krajih so spoznavali in se navzeli gospodarskih, političnih in
kulturnih idej, katere so prinašali v svoj kraj. Že leta 1897 (28.11.1897) je
bilo ustanovljeno »Katoliško bralno društvo«, katerega pobudniki so bili
vikar Simon Kos, učitelj Jernej Rajer in organist Andrej Jelen. Društvo ni
imelo uradnega dovoljenja za delovanje, niti lastnih pravil. Ker je bilo
društvo klerikalno usmerjeno, se mu ljudje niso dovolj odzvali, zato je kmalu
zamrlo. Želja po kulturnem udejstvovanju v kraju pa je tlela, posebno med
mladimi, ki so bili željni petja. Zato so zaprosili domačega organista Andreja
Jelena (Budovkniga), da bi jih učil peti. Ta je prošnjo sprejel in na svojem
domu učil mlade fante petja. Iz tega je pozimi v letu 1902 nastal »Fantovski
klub«, ki je prepeval v domačem kraju in okoliških vaseh.
Takratni učitelj v Opatjem selu je bil Jernej Rajer, ki je opravljal tudi delo
občinskega tajnika in vodil finančne posle na občini v Opatjem selu. Tedanji
župan Alojzij Marušič (Luviš Škrkov) je zahteval finančno kontrolo za leto
1903. Pokazala je velik primanjkljaj, kar je imelo za posledico, da je Jernej
Rajer odstopil kot tajnik občine in kot učitelj. Za tajnika občine je bil
imenovan Milan Perozzi, učiteljevanje v Opatjem selu pa je 1.4.1904 prevzel
Vinko Gregorič, ki se je hitro vključil v vaško življenje. Kot liberalec je v
kraju pričel organizirati kulturne »shode«, na katerih je ljudem razlagal
smisel kulturnega prosvetljevanja. Ljudje so z navdušenjem sprejemali
njegove ideje in usmeritve, kar je privedlo do ustanovitve »Bralnega in
pevskega društva Kras« Opatje selo dne 15.5.1904 in izvolitve odbora
društva.
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Prvi odbor »Bralnega in pevskega društva Kras« Opatje selo 15.05.1904.
Z leve proti desni stojijo: Franc Peric – Ivanov, Jožef Devetak – Tinčin (Mlduna), Avgust
Zavadlav – Splacin, Franc Trampuž – Tičerjev, Anton Pahor – Mežnarjev (Frajter), Anton
Marušič – Bregov.
Z leve proti desni sedijo: Emil Kranjc – Tamburjev, Jožef Jelen – Špikotov, Anton Marušič –
Drejevkin, Karel Pahor – Frjen.

Novo društvo je izdelalo svoja pravila, ki so bila dne 23.12.1904 potrjena po
kraljevem namestniku na Avstrijskem glavarstvu v Trstu. V sklopu društva,
katerega duša je bil učitelj Vinko Gregorič*, so delovali: bralni krožek, ki je
imel svoje prostore pri »Zbrjačnih«, dramski krožek, ki je svojo dejavnost
opravljal v improvizirani dvorani pri »Budovknih« in pevski zbor, ki ga je
vodil učitelj Gregorič. Zlasti pevski zbor je zelo napredoval, tako je leta
1907, ko je prvič nastopil izven občine, na tekmovanju zborov v Devinu
*

Vinko Gregorič se je rodil 17.7.1882 v Prvačini št. 28. Študiral je na učiteljišču v Kopru,
kjer je leta 1901 tudi maturiral. Leta 1904 je opravil usposobljenostni izpit v Kopru.
1.9.1901 se je zaposlil v Mirnu, nato od 1902-1904 v Vrtovinu in od 1904-1914. leta (do
mobilizacije) v Opatjem selu.
22.11.1906 se je Vinko Gregorič poročil z Ivano Favetti iz Skrilj, ter se nastanil v Opatjem
selu št. 3, kjer se jima je 6.3.1908 rodil sin Boris in 17.7.1909 sin Vladimir.
Vinko Gregorič je bil pobudnik ustanovitve Kmečke posojilnice in hranilnice v Opatjem
selu. Ob ustanovitvi hranilnice 1908. leta, je bil tudi član »Prvega načelstva« hranilnice.
V avstrijsko vojsko je bil mobiliziran 30.7.1914 in bil kot podčastnik v zaledni enoti do
5.11.1918. Po vojni je emigriral v Jugoslavijo in od 1923-1928 je bil član Višjega šolskega
sveta v Ljubljani in tam tudi poučeval do upokojitve. Umrl je 3.4.1967 v Ljubljani, kjer je
tudi pokopan.
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osvojil prvo mesto s skladbama »Slovenec sem« in »Jadransko morje«.
Poslej je zbor večkrat nastopal izven Opatjega sela na raznih prireditvah.
Društvo je s svojo dejavnostjo postalo znano tudi v širši okolici.

Zadnja stran Pravil »Bralnega in pevskega društva Kras« Opatje selo, potrjena po
kraljevem namestniku dne 23.12.1904 na Avstrijskem glavarstvu v Trstu

Na praznovanju 10. obletnice ustanovitve Prosvetnega društva »Ladja« iz
Devina dne 22.8.1910 je bilo s svojim praporom prisotno tudi društvo
»Kras« iz Opatjega sela. Vsestransko kulturno prosvetno delovanje društva
»Kras« pod vodstvom liberalnega Vinka Gregoriča pa ni bilo vselej po godu
tedanjemu župniku Simonu Kosu, kar je privedlo do večkratnih sporov in
nesoglasij. Temu navkljub pa je društvo uspešno delovalo, saj je uživalo
podporo pri županih v Opatjem selu: Alojzu Marušiču (Luviš Škrkov, 19011905), Štefanu Marušiču (Jakopov – Županov iz Lokvice, 1905 – 1912) in
Karlu Pahorju (B'z'njakov – Pahorjov, 1912 - …).
9

Društvo je raslo in delovalo vse do splošne mobilizacije 27.6.1914. Med 1.
svetovno vojno so prebivalci Opatjega sela in okoliških vasi odšli v
begunstvo v razne kraje tedanje avstro-ogrske monarhije, možje in fantje,
sposobni za vojake, pa na fronto. Po končani vojni so se preživeli vračali v
svoje, do tal porušene vasi, kjer so si iz ostankov vojaških barak zgradili
zasilna bivališča ter pričeli z obnovo hiš in polj.

Opatje selo – plac (trg) – ruševine po 1. svetovni vojni
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DELOVANJE DRUŠTVA
MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA

Že leta 1919 je bila organizirana celica »rdečih« sindikatov, kot zelo
napredna levo usmerjena stranka. Konec leta 1920 je bilo ponovno
obnovljeno »Bralno in pevsko društvo Kras« Opatje selo. Ista pravila
društva, katera so 23.12.1904 potrdile Avstrijske oblasti v Trstu, so
7.10.1921 potrdile tudi italijanske oblasti v Gorici in s tem je društvo lahko
ponovno delovalo. Izvoljen je bil odbor društva:
- Alfonz Marušič (Zbrjačin) – predsednik,
- Rudolf Zavadlav (Splacin) – tajnik,
- Anton Lakovič (Klenjanov) – blagajnik.

Alfonz Marušič (1897 – 1971)

V začetku leta 1922 je v Opatjem selu bilo ustanovljeno tudi prosvetno
društvo »Ljudski oder« (tudi Narodni oder). Predsednik tega društva je bil
Anton Pahor (Kovačičov), tajnik pa Anton Boštjančič (Marjutin). Društvo je
bilo levo usmerjeno, vodeno od KP Italije, katere celica je bila 1921.
ustanovljena v Opatjem selu. V društvu je bilo precej članov iz Nove vasi.
Italijanske oblasti so zaradi svobodomiselnih idej delovanje društva
prepovedale že v začetku leta 1925, vendar je društvo delovalo še do leta
1926.
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Člani Prosvetnega društva »Ljudski oder«

»Bralno in pevsko društvo Kras« Opatje selo je svojo dejavnost obnovilo po
vzorcu izpred vojne. Dramski krožek je prevzel in zelo uspešno vodil Rudolf
Peric (Kuoh), ki je edini iz Opatjega sela obiskoval tečaj za vodenje
dramskih krožkov v Gorici leta 1923. Obnovljen je bil tudi čitalniški krožek,
za katerega je društvo nabavilo precej knjig in jih brezplačno posojalo
ljudem v branje. Ustanovljen oz. obnovljen je bil tudi zbor, ki je deloval kot
mešani cerkveni zbor, iz njega pa se je formiral moški zbor »Kras«. Zbor je
vodil Karel Jelen (Budovkin) vse do emigracije v Jugoslavijo leta 1934.
V letu 1924 je postal predsednik društva Stanislav Jelen (Kunca), tajnik pa
Milka Marušič (Zbrjačna). Predsednik Stanislav Jelen si je zelo prizadeval za
ustanovitev godbe na pihala. Organiziral je tečaj učenja glasbene teorije,
kakor tudi učenja igranja na inštrumente. Prvi učitelj godbe je bil Franc
Antonič iz Brestovice, kasneje pa Pepi Kogoj (Rokoljan) iz Mirna. Z veliko
truda in dobre volje je društvo kupilo nekaj (že rabljenih) inštrumentov v
Furlaniji. Tako so mladi (novi) »godci« na Silvestrovo leta 1925 prvič
zaigrali v Opatjem selu in z repertoarjem štirih skladb ustvarjali razpoloženje
celo noč. Po tem uspehu se je zanimanje za igranje zelo povečalo in godba se
je okrepila z mladimi učenci. V letu 1926 je društvo s posojilom, ki ga je dal
Anton Pahor (B'z'njak), navdušen nad godbo, kupilo dodatne nove
inštrumente za vse godbenike.
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Stanislav Jelen – Kunca (1901 – 1974)
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V drugi polovici 1926. leta je bil izvoljen za predsednika društva Jakob
Marušič (Žindarmov) in ostal njegov predsednik vse do julija leta 1927, ko
so italijanske fašistične oblasti prepovedale delovanje društva. Godbeni
inštrumenti so bili dani godbenikom v hrambo s pogojem, da v kolikor se
godba obnovi, inštrumente vrnejo. Knjige čitalniškega krožka društva je
odkupil Jakob Marušič (Žindarmov).

Jakob Marušič (1900-1964)

Ne glede na prepoved delovanja društva, je godba še obstajala in je večkrat
nastopala skupaj z godbo iz Dola. Vodja godbe je bil Albert Jelen (Jezerkin –
Špikotov) vse do leta 1931. Mlade fante, željne igrati v godbi na pihala, je
med leti 1931-32 učil glasbeno teorijo Edmond Pahor (Mondo Kuohov). Po
letu 1931-35 je bil vodja godbe Just Marušič (Španov). Le-ta se je že leta
1925 priključil godbi na pihala in bil 1926. leta sprejet v članstvo »Bralnega
in pevskega društva Kras«.
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Del opajske »pleh muzike« okrog leta 1934
Z leve proti desni stojijo: Štefan Pahor – Marčov (boben), Albert Jelen – Špiko – Jezerkin
(bas), Ivan Zavadlav – Slavc (bas), Anton Marušič – Cijo (trombon), Jožef Marušič –
Tomažetov (bombardina)
Z leve proti desni čepijo: Alojz Boneta – Nutin iz Bonet (klarinet), Alojz Marušič - Frajtar
(đenis)
Z leve proti desni sedijo: Alojz Marušič – Cijo (klarinet), Jožef Marušič – Binda (trobenta),
Karlo Marušič – Tomažetov (trobenta), Marjo Zajc – Brgelin (klarinet)

Prepoved delovanja društva po italijanskih oblasteh je vključevala tudi
prepoved delovanja pevskega zbora, ki pa je »ilegalno« deloval v okviru
cerkvenega zbora. Takratni organist in vodja zbora Karel Jelen (Budovkin)
je zaradi pritiskov in šikaniranja italijanskih – fašističnih oblasti leta 1934
emigriral v Jugoslavijo (v Maribor) z družino vred.
Tedaj mladega godbenika in pevca Justa Marušiča je Karlo Jelen učil osnov
igranja na orgle, kar je prišlo zelo prav, ko je Karel Jelen emigriral. Just
Marušič je z veliko vnemo pričel voditi zbor, pri tehniki orglanja pa mu je
veliko svetoval Roman Pahor iz Renč (po rodu iz Lokvice – Sivkin),
priskrbel mu je tudi primeren notni material. V tem času (1933) je bil župnik
v Opatjem selu Ivan Rejec, zaveden Slovenec in prijatelj Lojzeta Bratuža.
Bratuž je na župnikovo povabilo večkrat prišel pomagat mlademu Justu
vodit zbor ter mu uredil obisk orglarskih tečajev v Gorici, katere je sam
vodil. Just Marušič se je teh tečajev udeleževal v letih 1935-38, na njih se je
izpopolnjeval tudi v znanju slovenskega jezika. S pridom je to znanje
uporabljal, ko sta skupaj z Rudolfom Pahorjem (Šklicom) na skritih krajih
učila mladino slovenščine, ki je bila takrat prepovedana.
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Ob cerkvenem prazniku sv. Andreja, v Opatjem selu, dne 3.11.1934, je na
pobudo župnika Ivana Rejca opajski cerkveni zbor povabil pevce z
Vogrskega, da bi skupaj peli pri slovesni maši. Vogrini so se temu vabilu z
veseljem odzvali, obojestranska srečanja zborov pa so pognala prijateljske
vezi, zato datum 3.11.1934 štejemo kot dan pobratenja med opajskimi in
vogrinskimi pevci.
Moški pevski zbor je v letu 1936 pričel ponovno delovati pod vodstvom
Justa Marušiča in je deloval do leta 1941, ko je bilo veliko pevcev
mobiliziranih v italijansko vojsko.

Just Marušič (1910-1989)

Godba na pihala, tedaj pod vodstvom Karla Marušiča (Tomažetovega), je
delovala do leta 1942, ko je z delovanjem prenehala zaradi odhoda
godbenikov k vojakom.

Karel Marušič (1902-1973)
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Med 2. svetovno vojno kulturno – prosvetna dejavnost ni povsem zamrla,
aktivna je bila predvsem mladinska dramska skupina, ki sta jo vodili
Nevenka Marušič in Bernarda Jelen.

D E L O V A N J E D R U Š T V A P O II. S V E T O V N I
VOJNI DO LETA 1969

Po končani 2. svetovni vojni je kulturno življenje zopet zaživelo. 15.8.1945
je bilo obnovljeno društvo z nazivom »Prosvetno društvo Kras« Opatje selo.
Njegov predsednik je postal Marjo Brumat (od Vitorje). Moški pevski zbor je
vodil Just Marušič. Zbor je nastopal ob raznih prireditvah po okoliških vaseh
vse do oktobra 1947. leta. Obnovljen je bil tudi dramski krožek in čitalnica,
ki ju je vodil Rudolf Pahor (Šklicov).

Rudolf Pahor - Šklicov (1912-1968)

Takoj po 2. svetovni vojni je bila obnovljena tudi godba na pihala, strokovno
jo je vodil g. Babić iz Beograda, ki je kot pripadnik »Odreda JLA« bil takrat
v Opatjem selu. Ob njegovi premestitvi iz Opatjega sela je leta 1946 vodenje
godbe na pihala prevzel Jože Petrovič.
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Obnovljena godba na pihala po 2. svetovni vojni.
Fotografija je nastala v Hudem logu pred gostilno Kačič

V teh nekaj povojnih letih je v kraju poleg godbe na pihala, moškega zbora
»Kras«, čitalnice, dramske skupine deloval tudi zbor, formiran pri »Odredu
JLA«. Zbor je vodil g. Dore Matulj, ki je skupaj z Miho Klinarjem pomagal
tudi pri učenju domače dramske sekcije pri PD »Kras«.
Na Lokvici je bilo v začetku leta 1946 ustanovljeno prosvetno društvo »Ivan
Cankar«, ki je združevalo krajane Lokvice, Segetov in Hudega loga. V njem
je bila najaktivnejša dramska skupina, ki je gostovala v več krajih spodnjega
Krasa. Pobudnik in predsednik društva je bil Ciril Tomažinčič (Grobetov).
Društvo je vodil do leta 1952, nakar je te dolžnosti prevzel Milan Blažič.
Zaradi upadanja števila članov in zaradi odseljevanja je bilo prosvetno
društvo »Ivan Cankar« leta 1955 razpuščeno.
Tudi v Novi vasi je v letih 1946-47 zaživela kulturna dejavnost. Predvsem
takratna mladina Nove vasi je priredila več igric in recitacij.
Čitalniška sekcija oz. knjižnica pri PD »Kras« je bila v povojnih letih (od
1947 dalje) dejavna. Zbrala je nekaj knjig, ki so bile v uporabi prosvetnega
društva pred vojno, knjižnico so dopolnile tudi nove knjige iz povojnega
obdobja. Knjižničarstvo oz. izposojo knjig so opravljale aktivne mladinke iz
Opatjega sela (Olga Pahor – Koritnikova, Ana Pahor – od Marečeta, Zora
Pahor – Kohična, itd.). Po letu 1952 je pričela tudi dejavnost knjižnice
močno upadati in tako je knjižničarstvo pri PD prenehalo z delovanjem.
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Dramska sekcija pri društvu je bila po koncu 2. svetovne vojne od 1945. leta
dalje zelo aktivna, zanimanje zanjo ter priljubljenost med ljudmi pa tudi
velika. Tako je v prvih letih povojnega obdobja bilo naštudiranih in izvajanih
veliko za tedanje čase dokaj zahtevnih odrskih predstav. Predstave so bile
uprizorjene v domačem kraju, kakor tudi izven njega (Prisega opolnoči,
Nemški ne znajo, Veliko popotovanje, Analfabet, Dve nevesti, Ljudina,
Mojca, …). V igrah so sodelovali izključno domačini in domačinke.

Igralska (dramska) skupina Prosvetnega društva »Kras« ob izvedbi igre »Prisega opolnoči«
v Gabrovici na Krasu leta 1946

Zaradi odseljevanja mladih ljudi pa je tudi dramska dejavnost nazadovala.
Tako je dramsko in recitativno dejavnost po letu 1948 prevzela in izvajala
osnovna šola v Opatjem selu, v okviru šolskega programa. Kljub stagnaciji
dramske sekcije pri društvu pa so njegovi aktivni člani ob raznih
praznovanjih izvajali razne skeče, recitacije in celo zahtevno opereto.
Godba na pihala, ki je v povojnih letih štela cca. 15 godbenikov, je bila zelo
dejavna. Nastopala je predvsem v domačem kraju, ob raznih praznovanjih,
ob cerkvenih praznikih (ob procesijah) ter v okoliških krajih. Toda
izseljevanje ljudi – predvsem mlajših – tudi godbi ni prizaneslo, tako da se
leto 1948 šteje kot zadnje dejavno leto godbe na pihala.
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Opajska »Pleh muzika« leta 1948
V okviru prosvetnega društva je leta 1945 pričel z delovanjem tudi moški
zbor »Kras«. Vodenje zbora je nadaljeval Just Marušič, ki je bil tudi organist
in pevovodja mešanega cerkvenega zbora v Opatjem selu. Zaradi težkih
ekonomskih razmer v tedanjem času in odhoda mladih ljudi s trebuhom za
kruhom je delovanje zbora, tako kot tudi drugih sekcij društva, katerih člani
so ti mladi ljudje bili, dejavnost zbora opešala – skoraj zamrla. V tem
obdobju je bil najaktivnejši mešani cerkveni zbor, ki se je večinoma učil
skladb za bogoslužne – liturgične potrebe. V njem so sodelovali tudi člani
moškega zbora »Kras«. Čeprav le izjemoma, je mešani cerkveni zbor
nastopal tudi na kateri od vaških kulturnih predstav kot mešani zbor ali celo
kot ženska pevska skupina.
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V letih 1948-49 je bilo prosvetno društvo po kratkem premoru obnovljeno.
Za predsednika društva je bil izvoljen Aleksander Jelen (Jezerkin), za tajnika
pa Jožef Jelen (Pepi Kunčov).

Aleksander Jelen roj. 6.8.1928

Društvo si je v svojih dejavnostih opomoglo in postajalo vsesplošno aktivno.
Najaktivnejšo sekcijo PD »Kras« je predstavljal »Orkester Kras«. Njegova
aktivnost je pričela v letu 1948. V letu 1954 so bili nabavljeni nekateri
inštrumenti za tedaj sodobno sestavo orkestra (harmonika, trobenta,
saksofon, bobni, kontrabas, …). Člani orkestra pa so uporabljali tudi
inštrumente bivše godbe na pihala. Zanimanje za igranje v orkestru je bilo
veliko, zato se je njegovo delovanje po letu 1954 razmahnilo. Orkester je
igral za tedanje čase sodobne skladbe za ples in zabavo, pa tudi skladbe
primerne za dogodke komemorativnega značaja, razna odkritja spomenikov
in podobno. Orkester je deloval tako na prireditvah v domačem kraju, kot
tudi na plesnih prireditvah v okoliških in oddaljenih krajih Primorske ter v
inozemstvu (Italija).
Sčasoma se je orkester tudi preoblikoval, članstvo v njem se je menjavalo,
inštrumenti dopolnili. Temu je sledila tudi izbira in izvajanje sodobnejših
skladb prilagojenih potrebam časa in možnostim igranja. Ker se kasneje
orkester ni dopolnjeval z novimi mlajšimi člani, je tudi sedaj (leta 2004)
njegova dejavnost okrnjena.
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Orkester ni imel izrecno imenovanega vodje, zato so tvorili skupno vodstvo
orkestra »Kras«: Janez Zavadlav (Jerebičov), ki je največ prispeval k obstoju
in delovanju orkestra, Benjamin Marušič (Drejevkin) in kasneje Marijo
Pahor (Kuohov). Med aktivne člane orkestra »Kras« se uvrščajo:
- Franc Pahor (Franko - Luna),
- Silvan Marušič (Čekov),
- Jožef Marušič (Binda),
- Janez Zavadlav,
- Benjamin Marušič,
- Marijo Pahor,
- Ivan Zavadlav,
- Virgil Pahor,
- Aleksander Zavadlav.
Občasno aktivni v orkestru »Kras« so bili:
- Marjo Rijavec (iz Tržiča),
- Marjo Zavadlav (Jerebičov),
- Jožko Zavadlav (Jerebičov),
- Alojz Pahor (od Marečeta),
- Mirko Marušič (Ivanščov).

Orkester »Kras« med igranjem na »brjarju« v Opatjem selu
Od leve proti desni: Ivan Zavadlav, Janez Zavadlav, Benjamin Marušič, Virgil Pahor, Jožef
Marušič (Binda), Marijo Pahor, Aleksander Zavadlav
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Tradicija delovanja v orkestru, posluh in izkustva so pognale korenine; kar
nekaj mlajših muzikantov (ansamblov) izhaja iz našega kraja.
V letih 1950-53 je izseljevanje predvsem mladih ljudi zelo osiromašilo
splošno delovanje društva, tako da je postal obstoj nekaterih sekcij društva
kritičen. 7. januarja 1954 je bil osnovan iniciativni odbor za ponovno
vzpostavitev delovanja PD. 10. januarja 1954 je bil sklican ustanovni zbor
PD, na katerem sta bila izvoljena upravni in nadzorni odbor društva,
ponovno je bilo potrjeno ime društva ter izdelan načrt delovanja. Na tem
zboru je bilo dogovorjeno tudi, da se aktivira priprave za proslavo 50-letnice
delovanja PD »Kras« Opatje selo. Aktivnih članov društva je bilo 61.
Upravni odbor društva je imel 15 članov, 5 članov pa nadzorni odbor. Člani
upravnega odbora so bili razporejeni tudi v posamezne sekcije društva.
Izvoljeni v upravni odbor: Stanko Jelen, Opatje selo 23, Drago Marušič,
Opatje selo 64, Just Marušič, Opatje selo 22, Bruno Čermelj, Opatje selo 9,
Miroslav Kačič, Hudi log 1, Benjamin Marušič, Opatje selo 39, Aleksander
Jelen, Opatje selo 11, Ada Marušič, Opatje selo 40, Rudolf Pahor, Nova vas
5, Albin Blažič, Lokvica 26, Alojzija Marušič, Lokvica .., Lidija Pahor,
Nova vas 4, Vera Pahor, Hudi log 6, Rudolf Pahor, Opatje selo 25, Viljem
Jelen, Opatje selo 67.
Izvoljeni v nadzorni odbor: Štefan Pahor, Zora Pahor, Janez Zavadlav,
Leopold Pahor, Rudolf Marušič.
Na tem zboru so bili tudi imenovani častni člani društva, ki so bili tudi člani
društva pred 50-imi leti:
- Alojz Zavadlav, Opatje selo (Luviš Pulščou),
- Jožef Zavadlav, Opatje selo (Jerebičov),
- Anton Pahor, Opatje selo (Frajtar),
- Anton Zavadlav, Opatje selo (Slovenc).
V drugi polovici leta 1954 je bil imenovan za predsednika UO PD »Kras«
Just Marušič, za tajnika pa Bruno Čermelj (učitelj v Opatjem selu). 6.2.1955
je bila izvršena registracija PD (pristopna izjava pri Okrajni zvezi prosvetnih
društev Gorica). V društvo je bilo vpisanih 78 rednih članov. V njem so
delovali: godbena sekcija, dramska sekcija, pevski zbor in knjižnica.
Društvo je imelo tudi svoj žig in tekoči račun pri tedanji banki v Novi
Gorici. Blagajniški posli (blagajnik društva je bila Ada Marušič) so se
opravljali urejeno. 26.4.1956 so bila »Pravila« PD »Kras« sprejeta in
potrjena na TNZ pri OLO Gorica.
Društvo je v tem času delovalo normalno, čeprav ne z vsemi svojimi takrat
registriranimi sekcijami. Organiziranih je bilo mnogo javnih plesov in
kulturnih prireditev zlasti ob državnih praznikih. Tedaj občutno skromno
delovanje pevskega zbora (takrat registriranih cca. 18 pevcev) je bilo
predmet kritike občanov.
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8.11.1956 sta bila razrešena dotedanja UO in NO društva ter imenovan nov
UO društva:
- Benjamin Marušič, Opatje selo 39, predsednik,
- Rudolf Pahor, Opatje selo 26, namestnik predsednika,
- Ivan Zavadlav, Opatje selo 74, tajnik,
- Klara Marušič, Opatje selo 52, blagajnik,
- Ada Marušič, Opatje selo 40, namestnik tajnika,
- Rudolf Pahor, Opatje selo 25, vodja dramske skupine,
- Marijo Pahor, Opatje selo 60, vodja pevskega zbora,
- Janez Zavadlav, Opatje selo 45, vodja godbene sekcije.

Benjamin Marušič roj. 1.6.1931

Marijo Pahor roj. 29.5.1932

V nadzorni odbor so bili imenovani:
- Milan Marušič, Opatje selo 75,
- Just Marušič, Opatje selo 22,
- Anton Marušič, Opatje selo 27.
Društvo je v taki sestavi delovalo še nekaj let, vendar je njegova dejavnost
upadala. Kljub temu pa so se v okviru društva izvajale javne prireditve, kot
so plesi, kjer je nastopal domači orkester; ob vaških praznikih so se izvajali
pestri kulturni in tekmovalni programi šaljivega značaja, tombole in javni
plesi, nadalje proslave ob dnevu žena (AFŽ), ob dnevu JLA, ob državnem
prazniku 29. novembra itd.. Ker sta aktivnost in število članov PD upadali je
del društvenih aktivnosti pričela prevzemati ZSM iz Opatjega sela.
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Opatje selo in okoliški kraji, vezani po kulturnem dogajanju, so bili ob koncu
1959. leta v nezavidljivem položaju. Kulturna dejavnost je po letu 1958
zamirala – skoraj ugasnila. Edina, takrat v Opatjem selu še komaj uporabna
dvorana »Pri Fonjotu«, je močno propadala. Za silo uporabni prostori so bili
v stavbi »Občine«, katere so uporabljale vse tedanje DPO. Tudi sedež PD
»Kras« je bil v tej stavbi, nekaj inštrumentov nekdanje godbe na pihala je
bilo tu shranjenih, nekaj knjig bivše knjižnice oz. čitalnice, nekaj
dokumentacije PD »Kras«, harmonij za potrebe pevskega zbora in kosi
splošnega inventarja. Društvo je želelo oživiti godbo na pihala, a mu to ni
uspelo, čeprav so bile organizirane godbene vaje, ki sta jih vodila Janez
Zavadlav in Benjamin Marušič. Vaje so obsegale učenje teorije in praktično
igranje inštrumentov. Nekaj inštrumentov bivše godbe na pihala je bilo
prodanih in ideja o oživitvi godbe na pihala je povsem zamrla.
V mesecu juliju 1961 je bil z aktivnostjo odbora ZB Opatje selo zgrajen
spomenik padlim in žrtvam NOV. Za izvedbo slovesnosti ob odkritju
spomenika je bil aktiviran tudi moški zbor »Kras«, ki je v ta namen imel
nekaj pevskih vaj in uspešno izvedel nastop ob odkritju spomenika.
Sodelovalo je cca. 30 pevcev. Po tem nastopu se zbor ni več pojavil kot
celota, ob raznih prilikah ali pogrebih je nastopala le skupina pevcev. Tudi
pevske vaje, ki jih je dotlej vodil Just Marušič, se niso več izvajale, kar je
dejansko pomenilo prenehanje delovanja zbora.

Nastop moškega zbora »Kras« ob odkritju spomenika padlim v NOV v Opatjem selu dne
22.7.1961
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V letih 1962-69 je bilo delovanje PD »Kras« pasivno. Večji del ljudi,
sposobnih gojiti in širiti kulturno dejavnost, je bilo na šolanju po vsej državi
Jugoslaviji, kakor tudi na služenju vojaške obveznosti. Tudi interesa
domačinov za gojitev in širjenje kulturnih dejavnosti v takratnem času ni
bilo.
Krajevna skupnost Opatje selo si je prizadevala reševati gospodarska
vprašanja in probleme infrastrukture domačega kraja, čeprav je bila med
drugim zainteresirana tudi za oživitev kulturne dejavnosti kraja.
SZDL Opatje selo, kot krovna politična organizacija, je predvsem skrbela za
takratne politične, humanitarne in družbene odnose med ljudmi naše KS.
ZSM je kazala dovolj aktivnosti, tako na športnem kot tudi na kulturnem
področju, saj je v svojih vrstah imela mnogo sposobnih aktivnih članov.
14.9.1969 je »Klub starih goriških študentov« (predsednik Gorkič) v
Opatjem selu odkril spominsko ploščo domačinu dr. Dragu Marušiču,
prvemu banu Dravske banovine in ministru za pošto FLRJ. Na tej
slovesnosti je nastopil moški pevski zbor iz Mirna, recitacije je izvedla
mladina iz Opatjega sela, kar je dalo jasno vedeti, da domači zbor ni več
aktiven.

Odkritje spominske plošče Dragu Marušiču v Opatjem selu dne 14.9.1969
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DELOVANJE DRUŠTVA
OD LETA 1969 DALJE
Domačin Aleksander Zavadlav, ki je bil dotlej aktiven pri več pevskih
zborih, je v letu 1969 pričel prizadevno zbirati mlade fante in može, ki bi bili
voljni delovati v moškem pevskem zboru in tako ohranjati in nadaljevati
pevsko izročilo ter tradicijo prosvetnega društva. Člane zbora je izbiral v
domačem in okoliških krajih, tako med tistimi, zlasti mladimi, ki se z
zborovskim petjem še niso ukvarjali, kakor med nekdanjimi člani pevskega
zbora, le da so imeli smisel in voljo do zborovskega petja. Dogovoril se je
tudi z Justom Marušičem, bivšim zborovodjem, da sprejme vodenje
nastajajočega zbora. Le-ta je z nekaj pomisleki in pogoji ponujeno mesto
zborovodje sprejel.
Na osnovi nekajmesečnih prizadevanj, pogovorov in priprav je bil 20.
septembra 1969 sklican ustanovni sestanek novonastalega zbora. Sestanka,
ki je bil v prostorih »Občine« v Opatjem selu, se je udeležila večina
povabljenih članov novega zbora, predstavniki tedanjih DPO našega kraja,
kot tudi (že starejši) člani PD »Kras«, med njimi: Štefan Pahor (Štefe),
Stanko Jelen (Kunca), Jože Marušič (Šušter), Just Marušič, Štefan Marušič
(Žopn), Ivan Zavadlav (Slavc), Alojz Marušič (Cijo), Anton Marušič
(Žbonacijo) in drugi. Po prikazu stanja v kraju in utemeljitvi potrebe po
oživitvi pevskega zbora in s tem tudi aktivnosti PD »Kras«, se je vnela burna
in polemična razprava, ki jo je zaključil Štefan Pahor z ugotovitvijo, da je
tudi PD »Kras« pri povojni oživitvi imelo nekaj težav in nasprotovanj,
vendar je potrebno težave premagati in takoj pričeti z delovanjem novega
zbora in tako tudi društva v celoti, skupaj z že ostalimi sekcijami. S strani
večine udeležencev je bil sprejet sklep o takojšnjem zagonu in delovanju
novonastalega zbora pod imenom »Moški zbor Kras« Opatje selo. Za
predsednika zbora je bil izvoljen Aleksander Zavadlav.

Aleksander Zavadlav roj. 17.4.1941

27

Ustanovljeni »Moški zbor Kras« Opatje selo je na začetku sestavljalo 18
pevcev in pevovodja. Prvih pevskih vaj, ki so bile 23. septembra 1969 v
prostorih »občine«, se je udeležilo le 15 pevcev in pevovodja.
Iz starega (črnega) harmonija na meh so zadoneli prvi akordi in naznanili
novo obdobje zbora. Vzvišeno in z zanosom so na prvih vajah pevci peli
skladbi »Meglica« in »Soči«.
Člani dne 20. septembra 1969 novoustanovljenega zbora so bili:
1. Just Marušič, pevovodja
2. Ivan Zavadlav, 1. tenor
3. Evgen Pahor, 1. tenor
4. Marijo Pahor, 1. tenor
5. Jurij Marušič, 1. tenor
6. Alojz Marušič, 1. tenor
7. Virgil Pahor, 2. tenor
8. Julko Gorjan, 2. tenor
9. Kazimir Marušič, 2. tenor
10. Dušan Marušič, 2. tenor
11. Dominik Marušič, 2. tenor
12. Stanko Marušič, 2. tenor
13. Aleksander Zavadlav, 1. bas
14. Janez Zavadlav, 1. bas
15. Mirko Marušič, 1. bas
16. Milan Marušič, 2. bas
17. Jožef Marušič, 2. bas
18. Marjo Marušič, 2. bas
19. Albin Jelen, 2. bas
Zbor je imel pevske vaje dvakrat tedensko. Po začetnih težavah, kot so
zamenjava glasov v zboru, odstopi pevcev ter včlanitev novih, se je
oblikoval trden zbor, ki je s hitrim dojemanjem in učenjem v nekaj mesecih
bil sposoben nastopati na lažjih nastopih. Tako je zbor v pičlih treh mesecih,
ob koncu leta 1969, že obvladal 22 skladb ob dejstvu, da so v zboru delovali
tudi pevci prejšnjega zbora, ki so nekatere od skladb že obvladali.
Dotrajanost društvenega harmonija je zbor prisilila, da se je po nekaj
mesecih delovanja preselil v župnišče v Opatjem selu, kjer je uporabljal
župnijski (boljši) harmonij. Delo zbora in pevovodje Justa Marušiča je
obrodilo uspehe. Zbor je imel prve nastope v domačem kraju. Za prvi
pomembnejši nastop zbora se šteje turneja po kraških vaseh dne 22. marca
1970, ko je zapel nekaj pesmi v vsakem kraju. Tako se je novi »Moški zbor
Kras« predstavil, utrdil in pridobil na samozavesti. Zbor je rasel tako po
kvaliteti kot po številu pevcev, čeprav je prišlo tudi do osipa pevcev in
glasovnih zamenjav, kar je zbor le utrjevalo in bogatilo.
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Zbor si je zastavil tudi cilj nabaviti nov inštrument za svoje potrebe, kot tudi
nabaviti pevcem enotne srajce in kravate. Z lastnimi prispevki, s pomočjo
ZKPO Nova Gorica, KS Opatje selo in krajevne organizacije SZDL je zboru
uspelo nabaviti nov inštrument – Harmono, za lastne potrebe. Zbor je v take
namene koristil tekoči račun KS Opatje selo, kajti tekoči račun PD »Kras« je
bil ugasnjen. Finančno si je zbor opomogel z lastno članarino, z darili ob
raznih nastopih (zlasti na pogrebih) ter z občasno podporo KS Opatje selo in
ZKPO Nova Gorica.
Zaradi nesoglasij, ki so nastajala med zborom in tedanjim župnikom, g.
Vinkom Lukanom, se je zbor v začetku leta 1972 preselil iz župnišča v
stavbo »Občine« (Opatje selo št. 14), kjer je nadaljeval s svojo aktivnostjo.
Na isti naslov je prihajala vsa pošta naslovljena na PD »Kras« Opatje selo,
kot tudi pošta KS Opatje selo, kjer je le-ta formalno imela svoj sedež.
Po ustanovitvi moškega zbora v letu 1969 je v letih 1970 in 1971 prihajalo
do občasnih trenj in nesoglasij med delujočim zborom in krajevno
organizacijo SZDL, ki si je kot družbeno – politična organizacija skušala
pridobiti dominanten vpliv nad delovanjem zbora in s tem tudi PD »Kras«.
Nemalo začudenja in dvomov pa je med člani društva povzročila odločba
S.ob. Nova Gorica – oddelek za občo upravo in notranje zadeve o izbrisu PD
»Kras« iz registra društev dne 25. avgusta 1971. Zaradi nastale situacije so
se aktivni člani društva takoj odzvali in sklenili društvo ponovno obnoviti –
registrirati. V ta namen je predsednik zbora Aleksander Zavadlav sestavil
nova pravila – statut PD, ki je bil apolitičen in je temeljil na delovanju in
rasti kulturnih vrednot brez političnih vplivov, z upoštevanjem zakonskih
določil tedanjega časa. 5. maja 1972 so na ustanovnem občnem zboru PD
»Kras« bila Pravila sprejeta in potrjena, zbrani so bili podpisi dvajsetih
ustanoviteljev – podpisnikov, imenovan je bil začasni upravni odbor društva
v sestavi: Virgil Pahor, predsednik; Aleksander Zavadlav, tajnik; Dušan
Marušič, blagajnik; Just Marušič, član; Ivan Zavadlav, član; ter nadzorni
odbor v sestavi: Kazimir Marušič, predsednik; Martin Marušič, član in Milan
Marušič, član. Na osnovi zapisnika ustanovnega zbora PD »Kras«, seznama
podpisnikov, potrjenih Pravil ter zahteve za registracijo društva je S.ob.
Nova Gorica izdala odločbo s katero je bilo PD »Kras« ponovno registrirano
v seznamu društev z dne 15.6.1972.
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Po registraciji je bil na prvem občnem zboru dne 24.6.1972 izvoljen upravni
odbor v sestavi:
- Ivan Zavadlav, Miren 27, predsednik;
- Aleksander Zavadlav, Opatje selo, tajnik;
- Dušan Marušič, Opatje selo, blagajnik;
- Bruno Pahor, Opatje selo, član;
- Virgil Pahor, Opatje selo, član;
in nadzorni odbor v sestavi:
- Kazimir Marušič, Opatje selo, predsednik;
- Rudolf Pahor, Opatje selo, član;
- Martin Marušič, Opatje selo, član.

Ivan Zavadlav roj. 24.8.1936

Na tem občnem zboru sta bila imenovana tudi dva častna člana društva:
- Štefan Pahor (Štefe) iz Opatjega sela in
- Franc Pahor (Kohičin) iz Opatjega sela.
Društvo je kot pravna oseba takoj utrdilo svoje delovanje in obstoj ter
pridobilo svoj žig, 26.10.1972 je pri SDK Nova Gorica odprlo svoj žiro
račun, kar je v mnogočem izboljšalo in poenostavilo finančno poslovanje.
Tudi včlanjevanje v PD »Kras« je bilo v velikem porastu, saj je leta 1972
imelo društvo 25, v letu 1976 pa že 113 članov.
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Društvo je imelo člane evidentirane v treh skupinah:
- redni člani so bili tisti, ki so aktivno delovali v katerikoli sekciji društva,
- častni člani so bili tisti, ki so si v predhodnem obdobju prizadevali in
doprinašali k dvigu kulturno - prosvetne dejavnosti nasploh, ter jih je za to
članstvo imenoval organ društva,
- podporni člani so bili tisti, ki so pripomogli k delovanju društva moralno
ali materialno.
Kriteriji članstva, zlasti podpornih članov, so bili večkrat predmet razprav in
negodovanja, tako med člani društva, kot med domačini. Očitana jim je bila
neangažiranost v samem delovanju društva.
Tajništvo društva je zgledno delovalo, saj je opravljalo tajniške in
blagajniške posle urejeno in za tedanje čase pregledno. Evidentirani so bili
vsi prispeli dopisi, kakor tudi vsa korespondenca, vodila se je evidenca
članstva, izdane članske izkaznice ter pisanje zapisnikov vseh sej odbora in
zbora društva. Tudi finančno poslovanje, čeprav borno, je bilo ob skrbi
blagajnika urejeno. Zbrana in urejena je bila dokumentacija društva za čas
pred letom 1972, kar jo je pač bilo mogoče najti, med njo tudi prva Pravila
bralnega in pevskega društva »Kras« iz leta 1904, za katera se je
predpostavljalo, da so izgubljena.
Na poziv društva, naj se knjige, ki jih posamezniki posedujejo in so last PD
(izposojene iz bivše »čitalnice«) vrnejo, s strani krajanov ni bilo odziva.
Zbranih je bilo le nekaj knjig iz povojnega časa. Notni arhiv za potrebe zbora
pa se je z delovanjem večal in sprotno urejal.
Ob koncu leta 1972 je bila izvedena tudi inventura v PD, novost, ki je
pomenila uvedbo reda v ravnanju z imetjem PD »Kras«. Leto 1972 lahko
štejemo za zelo pomembno leto za naš kraj; pridobil je nov market, izgrajena
je bila bencinska črpalka, urejene in asfaltirane nekatere poti, in prvič je bilo
organizirano prvomajsko srečanje v Opatjem selu. Vse to je veliko
pripomoglo h gospodarski, obenem pa tudi kulturni rasti našega kraja.
Nastopi orkestra »Kras« in moškega zbora ob skoraj vseh praznovanjih in
delovnih zmagah našega kraja so postali skoraj pravilo. Zlasti moški zbor, ki
je v okviru PD zavzemal najpomembnejše mesto, si je zadal cilj, uveljaviti se
tudi na pomembnejših nastopih. Čeprav je bila želja nekaterih pevcev zbora,
da bi nastopili že na začetni reviji zborov »Primorska poje«, se je zbor prvič
udeležil »Primorska poje '72« 18. marca 1972 v Trstu, kjer je nastopil s tremi
skladbami (Fantovska pesem, O mraku, Jaz bi rad rudečih rož) in z 19.
pevci. Na tej reviji je sodelovalo 11 zborov, med njimi tudi (pobrateni) zbor
»Lijak« z Vogrskega, s katerim je zbor »Kras« proslavljal svoj prvi veliki
uspeh do jutranjih ur naslednjega dne.
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Moški zbor »Kras« Opatje selo na reviji »Primorska poje '72« v Trstu dne 18.3.1972

Zbor je rasel tako po kvaliteti, kot po številu pevcev, čeprav je bila v njem
prisotna fluktuacija. Pevci so postali sigurnejši in samostojnejši. Nastopi v
domačem kraju, kot tudi v okolici, niso predstavljali nobenih težav. Tudi
petje na pogrebih je postalo običaj in samoumevno. Gostovanje zbora po
okolici, kakor tudi v Italiji (Dol, Ronke, Rupa,…) je njegovo delovanje in
pomen še okrepilo. Nastop zbora na prvem Prvomajskem srečanju v
Opatjem selu je pomenil novo stopnjo v prepoznavnosti zbora. Nadaljne
odločitve o sodelovanju zbora na srečanju »Primorska poje '73« v Idriji, kot
tudi za vsa naslednja, ter za nastope na reviji »Goriški zbori pojo«, je postalo
nekaj samoumevnega in obvezujočega.
Želja ljudi našega in okoliških krajev, ter pobuda tedanjega občinskega
sindikalnega sveta (Jožeta Pahorja – Severja, Veljka Jelaske), ter
pripravljenost posameznikov iz Opatjega sela je pripomogla k odločitvi, da
se praznovanje 1. maja organizira v Opatjem selu. Izbor lokacije v Opatjem
selu (v Nišču), večino pripravljalnih del in organizacijo za prvo »Prvomajsko
srečanje« v letu 1972, kakor tudi za nekaj naslednjih, so v dobršnem delu
izvajali člani PD in moškega zbora »Kras«, kjer so tako na prvem, kot tudi
na naslednjih srečanjih nastopali. Vsako naslednje »Prvomajsko srečanje« je
dobilo večji razmah in na njem je zbor nastopal skupaj z drugimi zbori ob
spremljavi raznih godb na pihala.
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Nastop moškega zbora »Kras« na prvem Prvomajskem srečanju v Opatjem selu leta 1972

Na prostoru »Prvomajskega srečanja« je društvo postavilo tudi svoj »šank« –
leseno lopo za pripravo in prodajo kave, drugih pijač in prigrizkov ob
proslavi prvega maja, kakor tudi ob drugih praznovanjih na tem prostoru. Pri
pripravi in prodaji kave, pijač in jedi na »šanku« prosvetnega društva so
sodelovali tako mladina, ženske in moški, ki so s svojim nesebičnim delom
pripomogli k izboljšanju finančnega stanja društva.
Čeprav skromna, je lesena lopa na tem prostoru služila tudi kot skladišče in
zavetišče ob slabem vremenu. Tako so v njej ob slabem vremenu vedrili,
tako člani društva, kot tudi pomembne osebnosti, ki so bile prisotne na
raznih proslavah in prvomajskih srečanjih.
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V leseno lopo prosvetnega društva »Kras« Opatje selo na prostoru prvomajskega srečanja je
prišel na »obisk« tudi predsednik države, g. Milan Kučan v spremstvu žene Štefke,
predsednika sindikata ter župana Zlatka – Martina Marušiča.
Fotografija je nastala 1. maja 2000.

V letu 1972 je PD organiziralo tudi prvo »martinovanje« za svoje člane in
simpatizerje društva. To je bilo kulturno-zabavno srečanje, na katerem so
sodelovali moški zbor, orkester »Kras«, člani društva s kulturno-zabavnim
programom ter člani, ki so skrbeli za pripravo prostora, jedi in pijač. PD je
»martinovanje« izvedlo v prostorih sedanjega podjetja »Marušič d.o.o.«
Opatje selo 3, ki je društvu še večkrat nudilo gostoljubje. Na martinovanju je
bilo uvedeno tudi »ocenjevanje« vin pridelovalcev iz naše KS. Trdimo
lahko, da je prav »ocenjevanje« vin s simboličnimi priznanji na
martinovanjih društva v mnogočem prispevalo k boljši kakovosti vin v naši
KS. V sklop martinovanja sodijo tudi začetki delovanja in oblikovanja
dramske skupine društva, ki je s svojimi nastopi bogatila marsikatero
praznovanje.
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Priznanje za kvaliteto vina – prednja in zadnja stran

Nastajajoča recitatorsko-dramska skupina, delujoča v sklopu PD, je z
zborom sodelovala tako na komemoracijah ob dnevu spomina na mrtve s
priložnostnimi recitacijami in govori, kakor tudi ob drugih praznovanjih in
prireditvah ter s tem pridobivala na pomembnosti, kvaliteti in številčnosti
skupine.
Vsestranski kulturni razmah društva pa vsem krajanom ni bil najbolj pogodu,
prišlo je do večkratnih obrekovanj in očitkov, češ, da so člani PD »Marijina
družba«. Ker so pravila društva nedvoumno določala namen kulturnega
delovanja brez političnih, verskih ali drugih motivov in se je tega društvo
tudi držalo, so takšni in podobni očitki prenehali. Čedalje večja angažiranost
društva v javnem življenju je zahtevala tudi več prizadevanja in delavnosti
vseh članov društva, kar je nekaterim postalo breme in so se nekaterih (zlasti
delovnih) akcij društva izogibali.
Društvo je pričelo za svoje člane in somišljenike prirejati krajše pohode,
družabne igre šaljivega značaja in piknike na prostem. Takšna srečanja
kulturno-rekreacijskega značaja na prostem so društvo bogatila in požela
mnogo odobravanja. Ker v prvih letih delovanja ni bilo primernega prostora
za nastope, je društvo koristilo prostore v stari osnovni šoli – tudi za pevske
vaje zbora, kasneje pa na novo urejene prostore v obnovljeni stavbi bivše
»Občine«, kjer vaje pevskega zbora in dramske skupine potekajo še
dandanes.
PD je organiziralo in izvedlo enodnevne izlete (Bovec, Škocjanske jame,
Idrija, Piran, Semič, ...) ter jih obogatilo s kulturnim programom.
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Vodenje in usmerjanje delovanja društva je izvajal upravni odbor društva, ki
je imel vsako leto več sestankov, na katerih je sprejemal sklepe in usmeritve.
Občni zbor društva, ki naj bi bil vsaj enkrat letno, je vodil, razreševal in
imenoval nove člane v UO in NO. Tako je 30.3.1974 razrešil dotedanje
organe društva in izvolil nov upravni odbor v sestavi:
- Janez Zavadlav, Opatje selo 45, predsednik;
- Aleksander Zavadlav, Opatje selo, tajnik;
- Martin Marušič, Opatje selo, blagajnik;
- Rudolf Pahor, Opatje selo, član;
- Bruno Pahor, Opatje selo, član
ter nadzorni odbor v sestavi:
- Kazimir Marušič, Opatje selo, predsednik;
- Viljem Marušič, Opatje selo, član in
- Božidar Kačič, Šempeter, član.

Janez Zavadlav roj. 17.6.1931
Društvo je s svojimi sekcijami: orkestrom »Kras«, moškim zborom v polnem
razmahu in dramsko skupino v nastajanju čedalje uspešnejše »pokrivalo«
kulturne potrebe našega kraja in svojo kulturno dejavnost širilo tudi v druge
krajevne skupnosti zahodnega Krasa, pa tudi v bližnje kraje v Italiji (Dol –
Poljane).
Po sprejemu zakona o društvih je 12.12.1975 društvo dopolnilo oz. uskladilo
svoja pravila, ki so prinesla nekaj novosti v organiziranosti društva in
njegovih organih (disciplinsko sodišče). Dne 15.4.1976 je občni zbor PD
»Kras« prejel poročilo o delu organov društva, razrešil ali potrdil dosedanje
organe ter izvolil nove organe društva v skladu z veljavnimi pravili. Občni
zbor je imenoval tudi nove podpisnike listin finančnega značaja.
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Društvo je brez večjih pretresov delovalo v zadovoljstvo ožje in širše
skupnosti. Zaradi pasivnosti nekaterih članov je izvršni odbor na predlog
disciplinskega sodišča črtal iz seznama članov društva nekaj posameznikov,
nekaj članov je tudi umrlo.

Proslava 75. obletnice delovanja prosvetnega društva »Kras« Opatje selo dne 27.5.1979

V 70-ih letih se je zbor dokaj pogosto udeleževal praznovanj in nastopal ob
raznih obletnicah iz vojnega obdobja. V ta namen je doštudiral kar nekaj
skladb s partizansko tematiko, pa tudi skladbe uporabne za takratno
družbeno-politično stanje. Kvaliteto zborovskega petja je povečal tudi
večkratni obisk priznanega slovenskega zborovodje prof. Janeza Boleta, ki je
zbor »Kras« večkrat vzel »v roke« in ga pripravil do tega, da je zbor posnel
prvo kaseto pesmi v prostorih osnovne šole v Opatjem selu. Tudi nekajkratni
obisk zborovodje iz Mirna, g. Antona Klančiča, je zboru pripomogel h
kvaliteti in zvočnosti.
Kljub naporom zborovodje Justa Marušiča je zboru primanjkovalo
pomladitve. S prizadevnostjo in trudom je prišlo v letih 1981-85 do
največjega priliva novih, mladih moči v zbor. Nekaterim starejšim pevcem ta
priliv mladih pevcev ni bil prav pogodu, zaradi začetnih težav, ki naj bi
ovirale delovanje zbora. Zaradi tega je izvršni odbor društva skupaj z
zborovodjem sklenil, da se za mlade pevce za določen čas uvede ločene
pevske vaje.
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Z novimi pevci se je trudil in imel pevske vaje Aleksander Zavadlav, ki je
mlade pevce postopoma pripravil za vključitev v osnovni zbor. Prav ti pevci
so v zelo kratkem času prevzeli vodilno vlogo v zboru. Pričakovati je tudi
bilo, da vsi pevci ne bodo ostali v zboru, deloma zaradi discipline,
potrebnega truda, pomanjkanja volje ali odselitve. Delna prekinitev
nastopanja nekaterih mladih pevcev v zboru je bila pričakovana tudi zaradi
služenja vojaške obveznosti.

Moški pevski zbor »Kras« Opatje selo pred odhodom na revijo »Primorska poje« v Podbrdu
dne 26.3.1993

Dolgoletnemu zborovodju Justu Marušiču je zdravje pričelo pešati in je v
dogovoru z njim prišlo do zamenjave vodenja zbora. 19. novembra 1986 je
po sklepu izvršnega odbora prevzel vodenje zbora dolgoletni zborovodja iz
Mirna, g. Anton Klančič. Delo v zboru in nastopi so potekali po ustaljenem
redu v skladu s programom društva ter zahtevami tedanjega časa. Kvalitetna
raven zborovskega petja se je pod vodstvom Antona Klančiča dvignila, za
organizacijo, delovanje in nastope zbora pa je skrbel pooblaščenec IO
društva. V času delovanja zborovodje Antona Klančiča se je število naučenih
sodobnejših skladb povečalo, naučene pa so bile tudi novo komponirane
skladbe avtorja Antona Klančiča.
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Anton Klančič –Antek (1935-2002)

Zaradi udeležbe zbora na vsakem nastopu, tako v domačem kraju, okolici,
kot tudi v zamejstvu, na revijah »Primorska poje«, je zbor dosegel zavidljiv
napredek v primerjavi z bližnjimi zbori ter žel priznanja v domačem kraju in
izven njega.
Organizacija in izvedba nekaj koncertov v domači cerkvi, skupaj z drugimi
zbori, je zboru dodatno dvignila kvaliteto in dobro ime. PD »Kras« je skupaj
z zborom organiziralo tudi revijo »Goriški zbori pojo« v Opatjem selu in tudi
revijo pevskih zborov. Zbor je še nadalje pel pesmi za vsako priložnost.
Širok repertoar pesmi, ki ga je zbor obvladal, mu je omogočal nastope in
udeležbo v širšem okolišu. Tako se je zbor leta 1996 vključil tudi v
»Združene zbore goriške in zamejstva«, v katerih je sodelovalo osem moških
zborov.
Z repertoarjem cca. 25 partizanskih in domoljubnih pesmi so združeni zbori
gostovali v skoraj vseh večjih krajih Primorske, kakor tudi na večjih
proslavah. Ne glede na kvalitativno raven izvedbe repertoarja pesmi so
združeni zbori dosegali odmevnost, pohvale in priznanja za vložen skupni
trud in nastope. Druženje moškega zbora »Kras« z ostalimi zbori pa je
prinašalo tudi nova spoznanja in upoštevanje skupnih vlaganj in naporov,
potrebnih za uspeh.
Po predhodnem dogovoru med IO društva in zborovodjem Antonom
Klančičem je 15.9.1996 vodenje zbora prevzel domačin, prof. Pavel Pahor,
ki je kot nekdanji pevec moškega zbora »Kras« doštudiral na Akademiji za
glasbo v Ljubljani ter že imel nekaj izkušenj na področju zborovodstva. Z
nekaj dogovori ob prevzemu ter v začetku vodenja zbora je vpeljal
sodobnejše prijeme in nov način učenja. Z mladostnim zagonom je skušal
tudi pomladiti oz. preoblikovati zbor. Čeprav se je na začetku odzvalo veliko
število mladih, ki naj bi tvorili nov zbor, se ta zasedba ni obdržala.
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Pavel Pahor roj. 10.9.1970

Obstoječi zbor pa je po kvaliteti zelo napredoval, čeprav le s 16. ali 17.
pevci. S pretehtano izbranimi skladbami ter z mnogo vloženega truda s strani
pevcev in zborovodje Pavla Pahorja, je zbor po letu 2000 dosegel doslej
najvišjo kvalitetno raven. Udeležba zbora na mnogih nastopih, predvsem pa
na reviji »Goriška poje« in »Primorska poje« je njegovo kvalitativno raven
samo potrdilo.
Zbor se je v letu 2002 pripravil na prvo tekmovanje primorskih pevskih
zborov in vokalnih skupin v Postojni, vendar je že pred tem moral zadostiti
nekaterim pogojem za prijavo na tekmovanje. Že sam nastop na tekmovanju
mu je pomenil veliko priznanje, ki ga je uvrstilo v prvo kvalitetno tretjino
zborov Primorske. Z nastopom dne 22.11.2002 je zbor na tekmovanju v
Postojni dosegel bronasto priznanje in se tako uvrstil med boljše primorske
zbore oz. skupine.
Moški zbor, kot najaktivnejša sekcija društva, se je od prve udeležbe na
reviji Primorska poje, doslej udeležil vseh naslednjih revij in tako opravičil
in utemeljeval svoj obstoj na tem delu Krasa. Poleg pevskih vaj, nastopov in
sodelovanj z drugimi zbori je kot organizirana skupina postoril marsikaj v
domačem kraju, tako v delovnih akcijah in drugih aktivnostih, ki so v prid
razvoju in kulturi domačega kraja.
Od ustanovitve zbora leta 1969 pa do sedaj (konec leta 2003) je skozi pevske
vrste prešlo 98 pevcev, ki so se več ali manj naučili 210 pesmi v nad 2400
pevskih vajah, ki so trajale približno po dve pedagoški uri. Tudi 560
nastopov zbora v tem razdobju ni majhna številka. Zbor, ki trenutno šteje 17
članov, se sooča s težavnostjo majhnega števila pevcev, med temi pa je več
pevcev starejših od 60 let. Velika želja in potreba zbora je, da bi se pomladil
in številčno povečal.
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Moški zbor »Kras« so (ob koncu leta 2003) sestavljali člani :
1. Pavel Pahor, zborovodja;
2. Marijo Pahor, 1. tenor;
3. Stanislav Pahor, 1. tenor;
4. Uroš Marušič, 1. tenor;
5. Damjan Cotič, 1. tenor;
6. Virgil Pahor, 2. tenor;
7. Kazimir Marušič, 2. tenor;
8. David Marušič, 2. tenor;
9. Miloš Marušič, 2. tenor;
10. Aleksander Zavadlav, bariton;
11. Vid Zavadlav, bariton;
12. Matjaž Marušič, bariton;
13. Borut Mozetič, bariton;
14. Ivan Zavadlav, 2. bas;
15. Dominik Marušič, 2. bas;
16. Andrej Zavadlav, 2. bas
17. Primož Marušič, 2. bas.

Moški pevski zbor »Kras« Opatje selo, fotografiran meseca junija 2004
Od leve proti desni: Pavel Pahor, Marijo Pahor, Uroš Marušič, Damjan Cotič, Stanislav
Pahor, Virgil Pahor, David Marušič, Kazimir Marušič, Miloš Marušič, Aleksander
Zavadlav, Vid Zavadlav, Matjaž Marušič, Borut Mozetič, Primož Marušič, Dominik
Marušič, Andrej Zavadlav, Ivan Zavadlav.
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Recitavino-dramska skupina, ki je delovala v okviru društva, se je končno
oblikovala v dramsko sekcijo PD z določitvijo in imenovanjem vodje
dramske sekcije na IO dne 24.10.1995. Nadja Marušič (Opatje selo 14c), ki
je bila ves predhodni čas (od 70-ih let dalje) aktivna v recitativnem krožku,
tako v organiziranju kot tudi izbiri ustreznih recitacij za komemoracije ob
dnevu spomina na mrtve ter ob raznih državnih praznikih je prevzela mesto
vodje dramske sekcije. V dramski sekciji (v letu 2004) delujejo:
-

Nadja Marušič,
Neda Klemše,
Eva Marušič,
Uroš Marušič,
Damijan Marušič,
Matevž Marušič,
Vida Marušič,
Alenka Marušič,
Konrad Marušič,
Stanislav Pahor,
Urška Pahor,
Mojca Pahor,
Špela Sušanj,
Jana Sušanj,
Maruška Klemše
Mateja Zavadlav.

Kvaliteta nastopov dramske sekcije narašča iz leta v leto, tako v izboru, kot
po izvajanju zabavnih igric - skečev, dvogovorov, recitacij ter raznih
zabavno-sproščujočih vložkov.

Nadja Marušič roj. 22.7.1947
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Nastopi dramske sekcije so običajno v sklopu praznovanj ob komemoraciji
na dan spomina na mrtve, ob veselih praznovanjih kot je »martinovanje« in
podobno, ob nastopih pevskih zborov, koncertih, raznih predstavitvah,
nastopi pa se izvajajo tudi samostojno. Vsebina nastopov dramske skupine je
vsekakor vezana na sam pomen praznovanja. V delo – izvedbo dramske
skupine se uvrščajo tudi vezni teksti, predstavitve, napovedovanje sporeda in
skrb za nemoten potek izvedbe različnih nastopov ali zborovskih koncertov.
Za izbor primernih recitacij in njihovo izvedbo običajno poskrbi vodja
sekcije Nadja Marušič, ki priskrbi tudi potrebna oblačila in podobno za
nastope. Oblikovanje in izbira skečev in tekstov, pa je bila doslej v glavnem
v rokah Nede Klemše in Eve Marušič. Priložnostne govore, vezne tekste,
sestavo sporedov ter vse potrebne uskladitve pripravlja in največkrat tudi
izvaja prizadevni Uroš Marušič, ki kot aktivni član pevskega zbora, tajnik in
računovodja društva nastopa tudi v dramski sekciji.

Uroš Marušič roj. 21.7.1966

Za svoje delo in nastope se dramska sekcija mora običajno prilagoditi
(neustreznim) prostorom in rekvizitom, ki so trenutno na razpolago. Sekcija
nastopa povečini v domačem kraju, predvsem v sklopu društvenih prireditev,
nastopa pa tudi samostojno v bližnjih krajih Krasa in Vipavske doline na
povabilo drugih društev. Dramska sekcija, ki v domačem kraju nastopa 3-4
krat na leto, bi vsekakor izvajala tudi zahtevnejše igre, če bi v našem kraju
bili ustrezni prostori, ki bi bili namenjeni kulturno-prosvetni dejavnosti
kraja.
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Dramska skupina Prosvetnega društva "Kras" po končanih vajah.
Fotografija je nastala v mesecu juniju 2004
Stojijo (od leve proti desni): Neda Klemše, Maruška Klemše, Uroš Marušič, Vida Marušič,
Urška Pahor, Jana Sušanj, Stanislav Pahor, Alenka Marušič, Špela Sušanj.
Čepijo (od leve proti desni): Damijan Marušič, Matevž Marušič, Konrad Marušič, Nadja
Marušič.

Društvo si je prizadevalo in si prizadeva vzpostaviti in aktivirati t.i.
»Gospodarsko sekcijo«; to je skupino članov, ki s svojim delom in
aktivnostmi bistveno pripomore k izvajanju osnovne kulturne dejavnosti
društva. V to skupino sodi gospodar, ki skrbi za inventar društva, za
urejenost in varnost prostorov, za nabavo jedi in pijač ob raznih
praznovanjih ter druga potrebna opravila materialnega značaja, kot tudi za
ureditev prostorov, čiščenje in pospravljanje ob praznovanjih. To delo je kar
nekaj časa vestno vršil član društva Venceslav Marušič, skupaj z ostalimi
člani. Društvo v ta namen želi gospodarsko sekcijo, tudi z vodjem te sekcije,
aktivirati in s tem dati možnost občanom, da se kot člani gospodarske sekcije
društva aktivno včlanijo vanj.
Prizadevne članice in člani (pa tudi nečlani) društva pa potrebna dela
gospodarskega značaja kljub temu izvajajo, dela običajno koordinirajo člani
IO društva, kajti društvu se še ni posrečilo dobiti ustreznega vodje
gospodarske sekcije in s tem narediti red tudi na tem področju. Pri različnih
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delih – zlasti pri ureditvi prostora za praznovanje, njegovo čiščenje, pripravo
jedi in pijač, se v dobrobit društva trudi Anica Marušič, ki s svojo pridnostjo,
prijaznostjo in nasmehom vse postori in postreže….

Anica Marušič roj. 27.11.1945

PD »Kras«, se je v zadnjih desetletjih delovanja kot živ organizem soočalo s
politično-družbenimi spremembami. Le-te so narekovale, da se društvo tem
spremembam prilagodi in uskladi na pravnem področju, kar je imelo za
posledico dopolnitev in uskladitev društvenih pravil. Pravila so bila tako
dopolnjena in potrjena na občnem zboru društva dne 24.10.1995. Nekaj
sprememb in dopolnitev pa še na občnem zboru društva dne 10.5.1996.
Takšna pravila pa narekujejo društvu doslednejše in konkretnejše izvajanje
dejavnosti, tako na kulturnem področju, kot tudi na področju materialno
finančnega poslovanja.
Čeprav je bilo vpisanih v članstvo društva sorazmerno veliko število
posameznikov (po seznamu do zaporedne številke 113), jih je od teh nekaj
umrlo, nekateri so iz društva izstopili, nekaj pa jih je bilo iz članstva črtanih.
Mnogo članov je bilo pasivnih, niso se odzivali na skupne akcije niti se niso
udeleževali sej društva, zato je IO 16.1.2002 sprejel sklep, s katerim je dal
možnost vsem članom in nečlanom društva, da se prijavijo po aktivnostih
društva ter tako potrdijo svoje članstvo oz. se včlanijo v PD. Dosledno
izvajanje društvenih pravil ter s tem prevetritev članstva in razpored po
aktivnostih ter črtanje neaktivnih članov iz članstva društva je povzročilo
med (zlasti pasivnimi) člani društva in krajani precej negodovanja in kritik
na račun IO društva. Korekten in dosleden ukrep oz. izvajanje določil pravil
društva pa je napravil red in dal možnost za priprave ob praznovanju 100letnice delovanja PD »Kras«. Tako se trenutno 64 aktivnih članov društva že
pripravlja na ustrezno obeležitev 100 letnice delovanja PD, ki jo društvo z
več kulturnimi prireditvami izvaja v letu 2004.
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Vseskozi se je dosledno izvajalo tudi delo organov društva. Zlasti IO je imel
mnogo sej, na katerih je sprejemal pomembne odločitve. Prisotnost člana
nadzornega odbora je dajala sejam verodostojnost. Na področju discipline in
s tem disciplinske komisije ali disciplinskega razsodišča pa ni bilo večjega
dela.
Organi društva so bili na letnem občnem zboru društva razrešeni – potrjeni
oz. na novo izvoljeni po predhodnem poročilu o delovanju. Tako je
30.10.1995 bil sprejet sklep, da dolgoletnega tajnika pri PD »Kras«
Aleksandra Zavadlava, zaradi izvajanja nalog kulturno-prosvetnega značaja
v širšem prostoru, zamenja Uroš Marušič, ki odtlej poleg tajniških izvaja tudi
računovodske posle društva. Na občnem zboru 7.4.1999 pa je bil razrešen
funkcije predsednika IO društva Janez Zavadlav, ki je to funkcijo vršil
polnih 25 let in je obenem bil imenovan za častnega člana društva. Funkcijo
predsednika IO društva je tedaj prevzel Matjaž Marušič, ki je bil že dalj časa
namestnik predsednika. Predsedniško funkcijo še vedno opravlja v
zadovoljstvo in dobrobit društva.

Matjaž Marušič roj. 29.9.1969

Posamezni člani društva so dobili priznanja za svojo dolgoletno dejavnost v
društvu. Zlasti mnogi pevci so dobili Gallusova priznanja – bronasto –
srebrno – ali zlato priznanje glede na čas udeležbe v pevskih zborih.
Orkester »Kras« je kot skupina dobil društveno priznanje za dolgoletno delo.
Društvo si prizadeva, da bi vzpostavilo stik in aktiviralo delovanje članov
nekdanjega zbora »Kras Dol – Poljane« (Italija). V ta namen je že pred leti s
predstavniki vzpostavilo društvo kontakt in si prizadevalo aktivirati te člane,
vendar brez uspeha.
Velika želja društva je, da bi se aktiviral orkester (skupina) »Kras«, ki je v
zadnjih letih pasiven, saj bi s svojim igranjem močno obogatil kulturne
dogodke v našem kraju, pa tudi izven njega.

46

PD »Kras« je v obdobju od leta 1969 pa do danes na tem delu Krasa opravilo
pomembno vlogo: vzpostavilo je aktiven kontakt z zamejskimi društvi, svoje
kulturno delo širilo na ostala bližnja društva in skupine, ki so vzniknile iz
dotakratnega kulturnega mrtvila.
Prepoznavnost samega kraja se je zaradi kulturnega delovanja razširila tako v
zamejstvo kakor tudi po vsej Primorski in še dlje. Sorazmerno majhno število
prebivalcev kraja ima presenetljivo veliko število ljudi, voljnih delovati in
vztrajati na kulturnem področju, zavedajoč se pomembnosti in pravilnosti
takšne odločitve. Na višjo stopnjo kulturne ravni pa bi vsekakor močno
vplival primeren prostor za kulturno dejavnost v našem kraju. Vzpostavljena
državna meja po 2. svetovni vojni nas je ločila od ljudi, ki so bili duhovno in
kulturno vezani na naš kraj, ločila nas je tudi od gospodarskih centrov in
zaposlitev, kar je imelo za posledico izseljevanje predvsem mladih ljudi in se
tem nižanje kulturne ravni.
Ponoven porast kulturne dejavnosti bi bilo umestno podpreti s strani občine
in države, ne le zgolj za potrebe našega kraja in občine, posebej po vstopu v
družino evropskih narodov. S tem se nam odpirajo mnoga vprašanja in
pomisleki o naši prepoznavnosti, o majhnosti Slovenije, kot tudi dvomi o
ohranjevanju naše identitete. Prav zato nam ne more biti vseeno, kakšna bodo
naša bodoča prizadevanja, možnosti in soočanja v novi skupnosti narodov,
kjer naj bo naš jezik, naše kulturno delovanje tvorno in enakovredno, kajti
zlasti Primorci imamo bridke izkušnje iz preteklosti.
Namen te knjižice ni le v tem, da z njo obeležimo 100-letnico PD »Kras«,
temveč širši; iz zapiskov, pričevanj, raznih člankov, fotografij in ustnih
izročil je nastal dokument, skozi katerega prepoznavamo kulturno –
prosvetno gibanje našega in okoliških krajev. Izsledljivi začetki, rast, vzponi
in padci kulturnega delovanja, kot tudi nasilno zatiranje slovenske besede in
kulture nam jasno orišejo prehojeno, včasih tudi trnovo pot Kraševca,
Primorca, Slovenca.
Ker je bil in je kulturni utrip našega kraja deloma odvisen tudi od
ekonomskih in političnih dejavnikov, se je bilo potrebno dotakniti tudi tega
področja in s tem obeležiti nekaj zgodovinskih trenutkov, omeniti nekaj
vplivnih oseb, ki so bile pomembne v kulturnem procesu društva in kraja.
Razširjeno pisanje in prikaz samo enega obdobja, mogoče tistega v katerem
živimo, bi popačil in razvrednotil delovanje društva, mu okrnil in menjal
identiteto. Realni prikaz celotnega delovanja PD »Kras«, kot tudi omembo
drugih kulturnih društev, ki so delovala v bližini našega kraja, nudijo
možnost spoznanja in spoštljivega odnosa do vsega pridobljenega kulturnega
bogastva in dediščine. Opatje selo in okoliški kraji, ki so se skozi že znano
zgodovino znašli na samem prepihu vojn in političnih interesov, bi si
vsekakor zaslužili tudi obširnejše pisanje, tako na kulturnem, gospodarskem,
demografskem in drugih področjih, toda to ne sodi v okvir te knjižice.
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Vodilo piscev, da se v knjižici prikažejo čimbolj realni podatki, včasih tudi
neprijetni, napisani v sprejemljivem tonu, so plod raziskav, preverjanja,
branja in zbiranja (tudi ustnih) podatkov, ki so lahko tudi dvomljive vsebine.
O odločitvi piscev, da napišeta najbolj preverjen podatek, v katerega bralec
dvomi ali mu ni všeč, je vsekakor stvar širše presoje in preverjanja.
Morebitna neznana dejstva ali dokazi o delovanju društva, ki bi dopolnilo
pričujočo vsebino, pa so vsekakor zaželeni, da se dostavijo ali da se z njimi
seznani PD »Kras« Opatje selo.

Moški pevski zbor »Kras« Opatje selo, fotografiran meseca junija 2004 na »placu« pred
cerkvijo sv. Andreja v Opatjem selu.
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Za jubilejno leto 2004 je društvo predvidelo niz prireditev, s katerimi želi
obeležiti 100. obletnico svoje ustanovitve. Prireditve zajemajo različne oblike
kulturnega delovanja v Opatjem selu, pa tudi širše. Tako so na dosedanjih
prireditvah društva sodelovale poleg sekcij samega društva tudi skupine in
posamezniki iz okoliških društev, kot tudi iz bolj oddaljenih krajev.
Prireditve obenem bogatijo kulturni utrip Opatjega sela in okoliških krajev,
saj je društvo z nekaterimi prireditvami gostovalo tudi v sosednjih vaseh.
Seveda pa je večina dogajanja skoncentrirana v Opatjem selu.
V nadaljevanju je podan program predvidenih oziroma že izvednih prireditev
v okviru praznovanja 100. obletnice ustanovitve društva. Do zaključka
urejanja te knjižice (začetek julija 2004) je društvo že izvedlo prvih sedem
predvidenih prireditev.
Božični koncert v Župnijski cerkvi Sv. Andreja (Opatje
selo)
08.02.2004
Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku (Opatje selo)
20.03.2004
Gostovanje Dramske skupine iz Branika (Opatje selo)
30.04.2004
Kres na predvečer Praznika dela in vstopa Slovenije v
Evropsko unijo (Opatje selo)
08.05.2004
Koncert gostujočih pevskih zborov (Kostanjevica na Krasu)
12.06.2004
Koncert MoPZ “Kras” Opatje selo (Kostanjevica na Krasu)
23.06.2004
Kresna noč – Slovesnost ob Dnevu državnosti (Opatje selo)
september 2004 Izdaja knjižice ob 100-letnici društva (Opatje selo)
september 2004 Osrednja slovesnost ob 100-letnici društva (Opatje selo)
13.09.2004
Opajski seminj (Opatje selo)
oktober 2004
Nastop Dramske skupine društva (Opatje selo)
01.11.2004
Komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve (Opatje selo,
Nova vas, Lokvica)
11.11.2004
Martinovanje 2004 (Opatje selo)
december 2004 Zaključna slovesnost ob 100-letnici društva (Opatje selo)
17.01.2004

Prva iz predstavljenega niza prireditev je bil Božični koncert v župnijski
cerkvi Sv. Andreja v Opatjem selu dne 17.01.2004. Koncert sta poleg obeh
domačih pevskih zborov – Moškega pevskega zbora »Kras« Opatje selo in
Cerkvenega mešanega pevskega zbora Opatje selo – popestrili še gostujoči
skupini: Dekliški komorni pevski zbor »Mavrica« Postojna in Komorni
ansambel Nova Gorica.
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Božični koncert v župnijski cerkvi sv. Andreja v Opatjem selu dne 17.1.2004.
Nastopajoči: Moški pevski zbor »Kras« Opatje selo, Cerkveni mešani pevski
zbor Opatje selo, Dekliški komorni pevski zbor »Mavrica« iz Postojne in
Komorni ansambel Nova Gorica
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Praznovanje 100. obletnice ustanovitve Prosvetnega društva »Kras« Opatje
selo in tiskanje te knjižice so s svojimi donacijami podprli:

MEBLO VATA d.o.o.
Miren


OBČINA MIREN KOSTANJEVICA

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
OE Nova Gorica, Nova Gorica





NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR d.d.
Področje Nova Gorica, Nova Gorica
KAMNOSEŠTVO KAMENKRAS
OPATJE SELO d.o.o., Opatje selo





SEBASTJAN MARUŠIČ s.p.
Transport in gradbena mehanizacija,
Opatje selo

MARUŠIČ d.o.o.
Predelava lesa, Opatje selo

Vsem donatorjem se za prejeto pomoč iskreno zahvaljujemo.
Prosvetno društvo »Kras« Opatje selo
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VIRI IN LITERATURA:
-

Minka Lavrenčič – Pahor: knjiga PRIMORSKI UČITELJI
Vinko Lukan: knjiga OPATJE SELO SKOZI ČAS
MarkoWaltritsch: knjiga DOBERDOB 1850-2000
Andrej Gabršček: knjiga GORIŠKI SLOVENCI II. knjiga 1901-1923
Peter Zorn: OSEBNI ARHIV
Ivan Zavadlav: OSEBNI ARHIV
PD »Kras« Opatje selo: ARHIV DRUŠTVA
ustna izročila občanov
Fotografije: arhiv PD »Kras« in občanov

KRATICE V KNJIŽICI POMENIJO:
-

PD : prosvetno društvo
UO: upravni odbor
IO: izvršni odbor
NO: nadzorni odbor
SZDL: Socialistična zveza delovnega ljudstva
DPO: Društveno – politične organizacije
KS: krajevna skupnost
TNZ: tajništvo za notranje zadeve
OLO: Okrajni ljudski odbor
ZSM: zveza socialistične mladine
ZB: zveza borcev
NOV: narodno-osvobodilna vojna
FLRJ: federativna ljudska republika Jugoslavija
ZKPO: zveza kulturno-prosvetnih organizacij

Izdalo in založilo: Prosvetno društvo »Kras« Opatje selo
Naklada: 500 izvodov
Avtorja: Ivan in Aleksander Zavadlav
Oblikovanje:
Tisk:
Fotografije: zasebne zbirke
Elektr. tekst in graf. oblikovanje: Alenka Marušič, Vid Zavadlav
Lektor: Rozalija Jelen

Leto izdaje: september 2004
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