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Arhivske "cvetke"
ali

 tudi uradni dokumenti so lahko zabavni

Večina ljudi ob besedni zvezi arhivski dokumenti najprej pomisli na suhoparna uradniška pisanja in togo 
birokratsko izrazoslovje. Vendar so lahko uradni dokumenti tudi šaljivi, kdaj pa kdaj rahlo zbadljivi, 
predvsem pa ljudsko iskreni. Arhivisti Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici smo arhivske "cvetke" v 
arhivskih fondih in zbirkah "nabirali" že dalj časa. Med obdelovanjem arhivskega gradiva smo namreč 
tu pa tam naleteli na dokumente, ob katerih smo se hudomušno namuznili, pritajeno zahihitali, včasih 
pa so nas dokumenti nasmejali do solz. Piscem dokumentov se tovrstna tematika verjetno ni zdela tako 
zabavna, kot se razodeva danes nam, saj je kar nekaj od njih nastalo kot odraz stiske ali nevednosti, v 
kateri so se znašli, v nekaterih dokumentih zaznamo iskrico kljubovalnosti oz. upora proti tedanji 
oblasti, spet tretji so verna podoba časa, v katerem so bili ustvarjeni.
Ker smo si že nekaj časa prizadevali, da bi tovrstno arhivsko gradivo predstavili javnosti, smo v okviru 
Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, ki letos nosijo podnaslov: 
dediščina#umetnost#razvedrilo, pripravili razstavo, na kateri razstavljamo dokumente, ki se na 
zabaven način dotikajo našega vsakdana. Tako nas dokumenti popeljejo skozi obdobja življenja vsakega 
človeka. Najprej se pomudimo v otroštvu, ki nekoč ni bilo samo brezskrbno in prijetno, nato vstopimo v 
mladostna leta, ko si pošiljamo ljubezenska sporočila ter "strogo resno" odidemo na služenje vojaškega 
roka, kasneje začnemo spoznavati različne značaje v družbi ter trdo pristanemo na tleh, ko trčimo ob 
"vsemogočno roko oblasti". Na koncu pa se srečamo še z večnim vprašanjem svoje minljivosti.
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Brezskrbno otroštvo!?
Vprašali se boste: "No, kdo pa tu pazi na koga?" Punčka Sonja je leta 1940, ko 
je nastal posnetek, štela še ne dve leti, dvojčka pa nekaj mesecev. Na srečo so 
v spodnjem delu fotografije vidne sence odraslih in odgovornih, ki so pripravili 
scenarij za posrečen posnetek. V še ne tako daljni preteklosti so malo starejši 
otroci velikokrat "pazili" na gručo mlajših bratcev in sestric, saj starši zanje 
niso imeli časa. Danes ni drugače, le da na edince ali kvečjemu dva otroka 
zaradi prezaposlenih staršev pogosto "pazijo" elektronske igračke.

Sonja ter dvojčka Franc (Radko) in Nada Šavli pred "Hlačevo" hišo v Zatolminu, okrog leta 1940.

(PANG 583 Zbirka fotografij, Drago Trpin, PANG_583_ae_219_030)

Šest punčk
Majhne deklice rade prevzamejo vlogo mamic in če ni pri roki mlajšega bratca 
ali sestrice, pridejo prav tudi dojenčki iz gume ali plastike. Nič drugače ni bilo 
leta 1939, ko je nastala ta prisrčna fotografija.

Magda in Helena (Ruth) Lutman iz Vipave s prijateljico na domačem vrtu, 7. december 1939.

(PANG 1009 Družina Markič, album št. 23)

Oh ta "ledig" stan
Dopisnico s prisrčno podobo fanta, ki dvori dekletu, in s 
hudomušnim pripisom, ki bi v prostem prevodu zvenel 
nekako takole: Oh Berfie! Vprašaj očka [za mojo roko]!«, 
je Milijutinu Garlattiju [1895-1961], kulturno prosvetnemu 
delavcu iz Kanala, kasneje zaslužnemu predvsem za 
oživitev kanalske čitalnice, leta 1914 poslala njegova srčna 
prijateljica Poldi, ki mu je brez dlake na jeziku posredovala 
podrobnosti pustne zabave pri Sv. Luciji (Most na Soči), 
kjer se je izvrstno zabavala z drugimi plesalci.

Dopisnica prijateljice Poldi Milijutinu Garlattiju,

26. februar 1914.

(PANG 704 Garlatti Milijutin, t. e. 2, a. e. 2)

Iskanje ljubljene osebe ali

iskanje dela – to je zdaj vprašanje!
Mogoče je bil maj, mesec hrepenenja in ljubezni. Le kako je pravkar 
rojena zaljubljenost vplivala na storilnost zasanjanega mladega 
uradnika ali uradnice?

Ljubezensko hrepenenje iz časa Zavezniške vojaške uprave, brez datuma.

(PANG 985 Varia – uprava do 1947, t. e. 1, a. e. 22)

Umetniška inštalacija v spomin na

"harmonično" vojaščino v Bihaću 

Cestnik Jože [1911-1994], 
zbiratelj iz Nove Gorice, je 
med boleznijo v 80-ih letih 
ustvarjal lepljenke iz 
različnih časopisnih izrezkov 
in z njimi na zabaven način 
dokumentiral pomembnejše 
dogodke svojega življenja. 
Med njimi je bilo seveda tudi 
služenje domovini; iz 
izdelane lepljenke pa je 
razvidno, da puške med 
vojaščino v Bihaću ni 
pogrešal.

Lepljenka o vojaščini v Bihaću,

80-ta leta 20. stoletja.

(PANG 502 Cestnik Jože, t. e. 1, a. e. 1)

Psihološki profili
prdenja
O prdenje – ti si kakor zdravje!: 
''domači zdravnik'' v osemindvajsetih 
podobah. Zato analiziraj svoj prdec in  
odkrij svoj značaj!

Spoznavanje značajev v družbi, brez datuma.

(PANG 683 Športna zveza Nova Gorica, t. e. 119)
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Tekma med suhimi in debelimi v Solkanu

okrog leta 1926
Kdo v današnjih časih preobilja lahko najde debeluha na tem posnetku? Kot kaže je 
bilo v tistih časih (okrog leta 1926), ko je na vrata že trkala svetovna gospodarska 
kriza, zelo težko sestaviti ekipo zares debelih.

Tekma med suhimi in debelimi v Solkanu, okrog leta 1926.

(PANG 731 Srebrnič Jože, slikar, t. e. 1, a. e. 4)

Se v verzih spoprijeli so ta suhi

in ta debeli…

Balada o nogometni tekmi "debeli : suhi"

 29. september 1970.

(PANG 502 Cestnik Jože, t. e. 1, a. e. 3)

Brezdopinška kolesarska dirka 
Na fotografiji so udeleženci kolesarske dirke, ki se je okrog leta 1910 odvijala 
na Goriškem. Po pripovedovanju takrat 18-letnega Jožeta Feigla [1892-1968], 
ki je na dirki sodeloval, se je zjutraj odvijala hitrostna dirka, popoldne pa 
"polževa" (op. hitrostna jih je namreč preveč utrudila, doping pa takrat še ni 
bil razširjen). Na slednji je zmagal Jože Feigel, ki je za odličen uspeh prejel 
srebrno medaljo.

(ustni vir: Jože Feigel, 3. april 1960)

Udeleženci kolesarske dirke na Goriškem, ok. leta 1910

(fond Miklavža Feigla, ki je še v urejanju)

Kolesarjenje po bovško
Kaj neki si kolesarski navdušenci danes mislijo ob ukazu bovškega župana iz 
leta 1926, s katerim je hitrost vožnje kolesarjev omejil na 6 km/h?

Ukaz bovškega župana glede omejitve hitrosti vožnje s kolesi, 18. julij 1926.

(PANG 28 Občina Bovec, t. e. 16, a. e. 43)

Socializem po meri krompirja
Obvezna oddaja dobrin po drugi 
svetovni vojni, ki so jih kmetje 
pridelali v potu svojega obraza, je 
marsikomu povzročala sive lase, 
saj še zase niso imeli dovolj hrane 
za preživetje, kaj šele da bi jo 
oddali v skupno dobro. V 
arhivskih virih krajevnih ljudskih 
odborov zato najdemo veliko 
pritožb na odmerjeno količino 
obvezne oddaje kmetijskih 
pridelkov in živali, med njimi tudi 
slednjo.

Zagovor Jožefe Žagar glede obvezne oddaje pridelka krompirja, brez datuma.

(PANG 240 Krajevni ljudski odbor Žaga, t. e. 4, a. e. 14)

Dobri stari časi brez "aletrike"
Predsednik Krajevnega narodnoosvobodilnega odbora Ravne je s kančkom sarkazma 
odgovoril na dopis Okrajnega izvršnega odbora glede zahteve po dostavi podatkov o 
številu radijskih sprejemnikov v vasi.

Odgovor Krajevnega narodnoosvobodilnega odbora Ravne Okrajnemu izvršnemu odboru narodnoosvobodilnega 

odbora glede števila radijskih sprejemnikov vasi, 1. december 1944.

(SI_PANG/1015 Razno gradivo, fond je še v urejanju)
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Majhne noge – majhni problemi,

velike noge – veliki problemi
Nekoč so zdravniki predpisovali tudi čevlje "na recept".

Zdravniško potrdilo dr. Pavlina glede potrebe po ortopedskih čevljih za slikarja Milana Klemenčiča,

21. april 1950.

(PANG 642 Klemenčič Milan, t. e. 1, a. e. 3)

Nezaupanje v vipavsko burjo
Sunki vipavske burje lahko presežejo hitrost 200 km/h. Legenda iz časa Rimljanov 
pravi, da je celo zasukala kolo zgodovine, kljub temu pa predsednik Krajevne 
skupnosti Dobravlje dvomi, da je leta 1975 odpihnila nekaj njihovih dokumentov.

Odgovor Krajevne skupnosti Dobravlje Skupščini občine Ajdovščina glede zahteve po izpolnjenem obrazcu MZ-1/75,

4. avgust 1975

(PANG 1205 Krajevna skupnost Dobravlje, t. e. 1, a. e. 7)

„Vi prego, ledžerite kvesta

kartolina!"

Mnogi preprosti ljudje so bili nekoč nepismeni in so, namesto da bi 
se podpisali, narisali križec. Pisec te dopisnice je bil sicer pismen, 
pisal pa je v zanimivi fonetični italijanščini, nekako v smislu "piši 
kot govoriš". Brez težav lahko potegnemo vzporednico z današnjim 
časom, ko se zlasti pri pisanju kratkih pisnih sporočil med mlajšo 
populacijo vse bolj uporabljajo razne pogovorne besede in 
okrajšave.

Prošnja lastnika stavbe, v kateri je leta 1928 delovala šola v Kanalu, za plačilo najemnine,

29. december 1928

(PANG 37 Občina Kanal, t. e. 18, a. e. 22, kat. IX, ovoj 1, spis št. 4695)

Iščejo se trije palčki in Sneguljčica

Posebno poročilo in fotografija o tatvini

treh palčkov in Sneguljčice z vrta v Solkanu,

13. maj 1976.

(PANG 544 Okrajno sodišče Nova Gorica,

t. e. 765, kazenska zadeva K 227/76)

Bosanska pomoč

pri gradnji Nove Gorice,

popis "pripravljalnih

gradbenih del"

Prošnja za dovoljenje za javni nastop atleta 

Hasana Suljića, 6. december 1956.

(PANG 104 Skupščina občine Nova Gorica, 

Občinski ljudski odbor Nova Gorica, t. e. 39)
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"Virbajne pa tminska" 

Preteča nevarnost za vsako hišo 
je bila očitno snaha, saj je 
zapustnik natančno poskrbel za 
prihodnost svoje žene, ko se bo 
sin oženil in prevzel gospodarstvo. 
Predvsem pa je poskrbel za njeno 
"vitko linijo", saj ji je v oporoki 
izgovoril špeh, maslo "inu mesa 
palovica od ane preset".

Ukrep za kadrovsko

pomladitev ZSMS Tolmin

ali kako starejšim kolegom

dopovedati, da so zreli za odstop

Poziv "dotrajanim" članom predsedstva Občinske konference Zveze socialistične

mladine Slovenije Tolmin naj se zglasijo v krematoriju, 11. februar 1986.

(PANG 442 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Tolmin)

Ko še pokojni ne morejo v miru počivati
Čeprav je dokument nastal ravno v velikonočnem tednu, je tajnik Krajevnega ljudskega 
odbora Šempas menil, da ni še nihče vstal od mrtvih.

Dopis Krajevnega ljudskega odbora 

Šempas Poverjeništvu za socialno 

skrbstvo Okrajno izvršnega odbora 

Gorica glede poslane smrtovnice, 

11. april 1949.

(najdeno v fondu PANG 214 

Krajevni ljudski odbor Šempas)

Testament Tomaža Lebana iz 

Idrije pri Bači, 15. junij 1867.

(PANG 245 Okrajno sodišče 

Tolmin, t. e. 10, št. spisa 49/1867)

Gasilska napoved konca sveta

Ob vseh napovedih konca sveta, 
za katere smo že vedeli in jih 
vsaj malce s strahom 
pričakovali, ali gre morda 
verjeti tejle?
Kdor ji verjame, ima še približno 
2600 dni, da postori vse, kar si 
je zamislil ali želel narediti in 
doživeti.

Napoved konca sveta, brez datuma.

(PANG 1121 Gasilska zveza Zgornje Vipavske 

doline)
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