
na sezonsko delo v tuje kraje, kjer so služili kruh 
predvsem kot zidarji in gozdni delavci.  

Kljub temu se število prebivalcev od druge polovice 
19. stoletja do konca druge svetovne  vojne ni 
bistveno spreminjalo. V vasi je do leta 1948 živelo od 
200 do 300 ljudi, kasneje pa je zaradi množičnega 
izseljevanja število močno upadlo, tako da jih je 
bilo leto pred potresom v vasi le še 88. Povojno 
obdobje je prineslo tudi spremembe v kmetijstvu 
in gospodarstvu. Številni mladi so se izselili, drugi 
so dnevno odhajali na delo v bližnja industrijska 
središča ter zato počasi opuščali delo na kmetiji. 

Korenito spremembo pa je naselje doživelo po  dveh 
močnih potresnih sunkih: 6. maja in 15. septembra 
1976. Po majskem potresu se je še razmišljalo 
o obnovi in ohranitvi vsaj nekaterih stavb, 
septembrski sunek pa je že razmajane in razpokane 
stavbe tako močno poškodoval, da je bilo najbolje 
celotno vas do tal porušiti ter na ruševinah zgraditi 
novo, sodobno zasnovano naselje.   

Podbela, 
vas dveh obrazov
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Današnja Podbela je v naglici zasnovano naselje s 
pretežno montažnimi hišami, zgrajenimi po potresu 
leta 1976. Njena podoba in zasnova v ničemer ne 
spominjata na nekdanjo vas, le beneški lev, ki je nekdaj 
krasil vaško korito, se je srečno izognil spremembam 
in ponovno našel častno mesto sredi novozgrajene 
vasi.  

Podbela je bila pred potresom strnjeno naselje z 
okrog petdesetimi naseljenimi hišami, stisnjenimi ob 
rob večje uravnave, nastale ob sotočju Nadiže in Bele. 
Prva pisna omemba naselja sega v leto 1312, širše 
območje pa je bilo nedvomno poseljeno že mnogo 
prej. Najbližje arheološko najdišče se nahaja Na Lupu, 
vzpetini nad vasjo, ki naj bi jo, kot pravi legenda, v 
predpasnikih skupaj nanesle žene velikanov – geidov. 
Tu so bile že konec 19. stoletja najdene železnodobne 
ostaline, novejše raziskave pa so pokazale, da je bila 
v rimskem obdobju pozidana celotna izravnava na 
vrhu vzpetine. 

Konec 15. stoletja je bila na mestu nekdanjega 
antičnega naselja zgrajena cerkev sv. Helene, ki se 
je skoraj nespremenjena ohranila vse do usodnega 
potresa. Imela je preprost enoladijski tloris z gotsko 
rombasto-zvezdasto obokanim prezbiterijem, ki je 
bil, tako kot stene glavne ladje, okrašen z vsaj tremi 
plastmi stenskih poslikav. V linah zvonika na preslico 
sta visela zvonova iz 18. stoletja, delo livarja Franchia 
iz Vidma. V cerkvi so hranili tudi relikvijo sv. križa, zato 
je veljala za priljubljen romarski cilj.   

V tistem času so bile hiše nižje, krite s slamo in le redke 
v celoti zidane s kamnom. V drugi polovici 19. stoletja 

pa se je začela korenita 
prenova, pri kateri je 
vas počasi dobivala 
podobo, kakršna se je 
ohranila do potresa. 
Vse hiše so bile tedaj 
že kamnite in pokrite 
s korci, vanje pa se je 
vstopalo praviloma 
na južni strani preko 
lesenega ali delno 
kamnitega ganka. Ta 
je bil pri najstarejših 
hišah umaknjen proti 

notranjosti stavbe ter ob straneh pogosto zaprt z 
bočnim zidom ali kar s sosednjim poslopjem. Preko 
gankov je tekel ves »hišni promet«, služili pa so tudi za 
sušenje pridelkov in spravljanje različnih predmetov. 
Kletni prostori ter ponekod tudi hlevi za domače živali 
so se nahajali v pritličnem delu hiše. Večinoma pa so 
gospodarska poslopja stala tik ob hiši ter tako tvorila 
tako imenovani stegnjeni dom. Osrednja prostora 
hiše sta bila kuhinja z ognjiščem, ki ga je kasneje 
nadomestil štedilnik, ter izba, v kateri so bile običajno 
poleg krušne peči še skrinja, miza s klopjo in večja 
postelja, imenovana »špampt«. 

Poslopja v najstarejšem vzhodnem delu vasi so bila 
zidana tesno drugo ob drugem, promet med njimi 
pa je tekel po ozkih, s kamnom tlakovanih ulicah, 
imenovanih »landrone«. V novejšem zahodnem delu 
vasi so bile hiše redkeje postavljene in tudi drugače 
grajene. Ta del vasi je začel nastajati šele po dograditvi 
mogočnega kamnitega brana ob potoku Stanoviščnik, 

ki je pred tem stalno poplavljal, ogrožal bližnje hiše 
ter uničeval pod vasjo ležeča polja in travnike.    

Osnovna dejavnost Bejanov, kot se imenujejo 
domačini, je bilo kmetijstvo. Na najlepšem svetu 
pod vasjo so imeli njive, na katerih so pridelovali 
pšenico, koruzo, krompir in drugo zelenjavo, krmo 
za govedo in drobnico so kosíli na strmih pobočjih 
nad vasjo. Večje senožeti ter pašnike so imeli tudi 
onstran ravnice, na pobočju Mije, za katere so se 
več stoletij vrstili spori s kmeti iz sosednje Beneške 
republike, saj meja med Benečani in Avstrijci tu ni 
bila natančno določena. Pomemben vir dohodka 
so jim prinašali tudi okoliški gozdovi. Ker pa so bile 
dobre vozne poti kot tudi žage za predelavo lesa v 
Kotu do 20. stoletja redke, so hlodovino ob večjih 
deževjih plavili po Nadiži vse do Robiča. V vasi je 
bila vedno tudi vsaj ena trgovina in gostilna, imeli 
so dva mlina ter še nekaj drugih obrti: kolarsko, 
čevljarsko in furmansko. Za preživetje pa to pogosto 
ni zadostovalo, zato so številni moški odhajali 


