
Obeležitev 110. obletnice prvega poleta Edvarda Rusjana 
 
Da je dediščina bratov Rusjan na Goriškem še kako prisotna, priča tudi sodelovanje različnih akterjev, 
ki so v Novi Gorici združili moči, da bi ob tako pomembni obletnici počastili spomin na brata Rusjan in 
njun pomemben doprinos h tehniški dediščini. Z dogodki se bomo spomnili zgodovinskega mejnika, ki 
sta ga brata Edvard in starejši Josip s prvim motornim letalskim poletom postavila 25. novembra 1909 
v Gorici z doma narejenim dvokrilnim letalom Eda I.  
 
Kdo je bil Edvard Rusjan? Rodil se je leta 1886 v Trstu slovenskemu očetu iz Renč, mati je bila Furlanka. 
V Gorico se je preselil z desetimi leti. Z bratom sta se zaposlila pri očetu, zanimal ga je študij tehnike, 
bil je tudi zelo dober kolesar. V letalstvu je začel z modelarstvom in kmalu zgradil dva modela. Leta 
1909 se je z letalskega mitinga v Brescii vrnil z novim letalskim motorjem, ki ga je vgradil v lastno letalo 
in z nekajdesetmetrskim letom pustil zgodovinski pečat. Zaslovel je v Zagrebu, ko se je dvignil več kot 
100 metrov visoko. Napovedan nov podvig v Beogradu 9. januarja 1911 pa se je za Rusjana končal 
tragično. 
 
 

PROGRAM: 
 
Nedelja, 22. september 2019, ob 14. uri 

POLET Z LETALOM POD SOLKANSKIM MOSTOM 
Pod solkanski most se bo v nedeljo četrtič spustil legendarni primorski letalec in večkratni prvak v 
akrobatskih letih Benjamin Ličer, ki je v pilotski karieri naštel 12.500 ur letenja ter 30.000 vzletov in 
pristankov. Okrog 14. ure bo z akrobatskim letalom poletel pod mostom z največjim kamnitim lokom na 
svetu. Obeta se pravi adrenalinski spektakel. Obiskovalce prosimo, da se na razgledne točke odpravijo 
peš ali s kolesi. Iz Nove Gorice odpelje brezplačen mestni avtobus v Solkan ob 1217 in 1317.  
V pričakovanju podleta boste pilotu lahko sledili tudi v živo na facebook strani Mestne občine Nova 
Gorica, kjer bo športni novinar Sandi Škvarč skupaj z gosti komentiral dogodek. 
 
 
Nedelja, 22. september 2019, ob 20. uri, ploščad pri spomeniku Edvardu Rusjanu v Novi Gorici 

PROJEKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA »Leteča brata rusjan«  
(režija Boris Palčič, Slovenija, 2009)  

Ob 100. obletnici prvega letalskega poleta Edvarda Rusjana je nastal v režiji Borisa Palčiča 
dokumentarni film. To je zgodba o ognjenem značaju, ki hoče biti v vsaki stvari prvi, zmagovalec, pa 
naj bo to na kolesarski tekmi, v letenju z letali ali v letanju z dekleti in to ne glede na ceno. Zgodba o 
dveh bratih, ki sta že novembra leta 1909 prvič poletela z lastnim letalom v času, ko so letalski sodobniki 
po celem svetu delali prve, začetniške in obotavljive letalske skoke, sploh še ne polete. Zgodba o 
napakah, narejenih pri konstrukciji letala, na kar je Edvarda že prej opozarjal brat Josip, ki mu je 
nesebično stal ob strani kot analitik, konstruktor, mož v senci, mehanik. In ga je zaradi svojega značaja 
Edvard ravno v nepravem trenutku, tik pred mednarodnim uspehom, za vedno odvrnil od sebe. Napeta, 
raziskovalna, značajska in detektivska študija, izhajajoča iz tragičnega konca. Ogled je brezplačen. 
 
Prijazno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Fotografija: www.edvard-rusjan.it d 


