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Pravilni odnos do naših kulturnih spomenikov 
Mogočni, vsenarodni upor zoper fašistovske zavojevalce in domače izda-

jalce je dobil svoj zmagoviti zaključek po zaslugi vodstva naše Komunistične 
partije -in Osvobodilne fronte, ki sta z odličnimi organizacijskimi sposobnostmi 
znala za ta boj mobilizirati vse zdrave sile naroda. Te sile so bile prvenstveno 
in v največji meri mobilizirane v borbene enote, ki so sovražnika nenehno 
napadale in slabile, dokler se ni spričo velikih porazov, ki mu jih je prizade-
jala sovjetska armada, zrušil tudi na naših frontah, koder so ga naše borbene 

Bolnišnica »Zgornji Hrastnik« 

armade podile na jugu proti Furlanski nižini, na severu pa preko Karavank 
v našo Koroško in nad Celovec, ki so ga naše enote tudi zasedle. V teh veli-
kih borbenih naporih je moral vsakdo prijeti za puško. Vse je objemala enaka 
misel in volja, pregnati in uničiti zverinskega napadalca. Takšen je bil enoten 
duh, ki je vzpodbujal k junaškim podvigom na vseh frontnih položajih. Na 
osvobojenem ozemlju, v zavetju roških gozdov in kasneje v Beli Krajini pa je 
ta čas zastopstvo našega naroda sredi borb gradilo našo mlado državo in ji 
dajalo zakonite oblike. T o je bilo politično delo, ki je rušilo stare državljanske 
in .politične oblike ter hkrati gradilo na podlagi novega, človečanskega druž-
benega sistema telo mlade, revolucionarne Jugoslavije. 

Še sredi najhujših borb je naše narodno zastopstvo Slovenski narodni 
osvobodilni svet izdal vrsto zakonov in odredb, ki so urejali družbeno življenje 
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na osvobojenem ozemlju in so bili ob času osvoboditve razširjeni na vse nase 
svobodno ozemlje. Nekateri, za časa borb izdani zakoni so že močno posegali 
tudi v naše kulturno življenje ter ga usmerjali na nova pota. Marsikdo se bo 
čudil, da je bilo mogoče v najkritičnejši dobi osvobodilnih naporov misliti na 
posebne kulturne potrebe. SNOS, vrhovni predstavnik našega naroda med 
osvobodilno borbo je vzporedno z razvojem borbe gradil temelje naši 
federalni enoti na vseh poljih družbenega življenja. Med take temeljne 
odločbe, kii so zaščitile našo kulturno imovino in kulturno tradicijo, je 
šteti Zakoin oziroma Odredbo, ki jo je SNOS izdal na osvobojenem 
ozemlju 27. januarja 1945. Takrat ustanovljena Komisija za ugotovitev kul-
turne škode povzročene po okupatorjih in njihovih pomagačih je imela dvoj-
no nalogo: zbirati točne podatke o vseh uničenih, poškodovanih in odnesenih 
kulturnih predmetih ter zaščititi vse kulturne in umetniške predmete, ki so po 
odločbi AVNOJ-a prešli v državno last. Kmalu po osvoboditvi je bila ta ko-
misija z zakonsko odločbo razširjena in so bili po vseh republikah ustanovljeni 
federalni Zbirni centri, katerih naloga je bila, iz dbsežnega kompleksa narodne 
imovine izbrati in zavarovati vse kulturne, umetnostne in umetno obrtne 
predmete. Istega leta v poletju je Vlada F N R J izdala Okvirni zakon o varstvu 
kulturnih spomenikov in je bil pri Ministrstvu za prosveto LRS ustanovljen 
Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in pri-
rodnih znamenitosti Slovenije. Po tem Zakonu veljajo za kulturne spomenike 
premični in nepremični predmeti ali skupine predmetov, ki so zgodovinsko, 
kulturno-zgodovinsko, umetnostno', etnografsko ali sociološko pomembni ali 
krajevno značilni, zlasti pa spomeniki nairodno-osvobodilne borbe. Prirodne 
znamenitosti, ki jih ta Zakon tudi zaijema, so premični ali nepremični pred-
meti zoološke, botanične, geološko-paleontološke, mineiraloško-petrografske, 
zemljepisne in podobne znamenitosti ali redkosti in predmeti ali pokrajinski 
predeli posebne prirodne lepote. 

Varstvo teh spomenikov in porodnih znamenitosti opravlja Zavod, ki 
je pod vodstvom ministra za prosveto, s svojimi konservatorji vseh strok, 
referenti za vse vrste spomenikov in okrajnimi zaupniki — dopisniki in ljud-
skimi odbori, ki so kot prvostopni zastopniki države in lastniki kulturnih 
spomenikov svojega območja varuhi in nadzorni organi spomeniškega varstva. 

2e takoj ob ustanovitvi se je Zavodu nakopičilo raznoliko delo, ki je 
nujno sililo k naglim ukrepom. Pomanjkanje strokovnega kadra in potreb-
nih izkušenih delovnih moči 'pri talkem delu, ki zahteva mnogo specialno 
izvežbanih strokovnjakov, seveda ni moglo napredovati kakor je bilo zaže-
leno. Vojna je na našem ozemlju povzročila tolikšno kulturno škodo, da 
bodo potrebna leta, preden bo mogoče uničeno nadomestiti, poškodovano 
popraviti in zavarovati. K temu delu bo treba pritegniti široke množice, jih 
poučiti in jim privzgojiti čut za spoštovanje in čuvanje slovenskih kulturnih 
spomenikov. Iz teh množic po vsej republiki smo izbrali tiste, ki kažejo za 
predmet posebno veselje in zanimanje ter jih postavili za čuvarje naše kulturne 
dediščine in njenih spomenikov. 

Doslej so se v delu Zavoda »pojavljali problemi, ki so zahtevali širok 
splošen pregled naše družbene problematike, poznavanje krajevnih razmer 
ter trezno presojo za dokončno odločitev. 

Trenutno stoji Zavod pred najvažnejšo nalogo, to je zaščita vseh spome-
nikov narodno osvobodilne vojne. Če se doslej temu prevažnemu vprašanju 
ni posvečalo zadosti pozornosti, je krivda precej splošna, Dejstvo pa je, da so 



"v štirih letih po osvoboditvi -nekateri spomeniki NOV utrpeli že velike po-
škodbe in jim tudi grozi uničenje. Vsi, ki smo aktivno sodelovali v velikem 
osvobodilnem boju, vsi, ki znaijo ceniti pridobitve naših zmagovito zaključenih 
borb, vemo, kaj nam morajo pomeniti ti spomeniki polpretekle dobe. Za 
našo generacijo in za naše potomce ni in ne more biti svetlejših spomenikov 
naše zgodovine, naše narodne samobitnosti, naše, z največjimi napori in žrtva-
mi pribor jene svobode mimo teh dokazov in prič naše življenjske sile in 
politične zrelosti, kakršno je naš narod izpričal med osvobodilno borbo. Tu 
seveda ne gre za monumentalne spomenike po oblikah, ne za klesan marmor 
ali bran.' Pogosto je to preprost bunker, le neznatna baraka, v kateri se je 
odločala usoda nas vseh. Je to prostor, kjer so pod fašistovskim orožjem 
padali inaši najhrahrejši, najbolj nesebični borci, so to zapori, v katerih so 
trpeli in bili nečloveško mučeni tisoči naših aktivistov, ali skromni skriti 
prostorček, v katerem so požrtvovalni tehniki brez prestanka tiskali ilegalno 
literaturo, poročila, navodila, dnevne liste, ki so bili pogosto edini resnični 
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vir poiročil, ki so naše ljudstvo obveščala o položaju in ga hrabrila ter mu 
dajala moč, da je vzdržalo do zmagovitega konca. To so pa le nekateri spo-
meniki, do katerih mora vsakdo čutiti potrebno spoštovanje; jih je pa veliko 
število po vsej naši republiki, koder se je ljudstvo zavestno upiralo okupa-
torju in njihovim pomagačem. Zato z nobeno1 besedo ni mogoče dovolj 
ožigosati nepravilnega odnosa posameznikov do teh prič naše najbolj junaške 
dobe v vsej zgodovini Slovencev in je prav, da se brez odlašanja lotimo zava-
rovanja povsod, koder so ogroženi. Materialni dokumenti, bolnice, bunkerji, 
baze, tiskarne, orožarne in druge delavnice, grobovi talcev in borcev, ki so 
daleč v notranjosti zavetnik gozdov, so izpostavljeni razdejanju in zaradi 
težkega nadzorstva pogosto tudi plen neodgovornih posameznikov, ki neka-
tere objekte ne le malomarno uporabljajo, temveč tudi uničujejo s tem, da 
odnašajo skodle, trgajo pode, razvlaičujejo inventar, pobirajo gradbeni mate-
rial ter s tem pospešujejo razpad dragocenega spomenika. Zavod bo z ener-
gičnimi ukrepi zavaroval vse spomenike NOV, popravil, kar je bilo poškodo-
vanega in določil mere, ki bodo te svetle spomenike naše polpretekle dobe 
zavarovali pred poškodovanjem in uničenjem po brezvestni človeški roki ka-
kor tudi pred naravnim propadanjem. V ta namen je bil pri Zavodu osnovan 
referat za spomenike NOV, ki bo s sodelovanjem množičnih organizacij* 
predvsem z Zvezo borcev NOV načrtno rešil to vprašanje. 

V tem letu namerava Zavod poskrbeti tudi za domove naših velikih mož, 
ki so (bili soustvarjalci naše kulturne preteklosti. To so domovi naših pesni-
kov in pisateljev, naših znanstvenikov, velikih slikarjev in kiparjev ter glas-
benikov, ki so jih vsi prejšnji protiljudski režimi prepuščali pozabi. Vce 
kulturne stvaritve naših velikih mož so last vsega našega naroda, saj so bila 
in so njemu namenjena. Zato so nam drag spornim na nje tudi njihovi 
domovi in bomo počenši s Trubarjevim domom ;na Rašici skušali obnoviti 
oziroma rešiti pred uničenjem vse domove tistih inaših velikih mož, ki so 
v našii preteklosti s svojim delom vidno pomagali pri napredku in razvoju 
naše kulturne rasti. V načrtu ima Zavod tudi postavitev potrebnih spomin-
skih plošč din kolikor bodo dopuščale možnosti, tudi primernih spomenikov. 
Ob tem delu Zavod seveda ne bo- zanemaril druga, po svoji naravi važna, 
in nujna dela, temveč bo z vsemii svojimi močmi »pomagal povsod, koder bodo 
prilike terjale neodložljiv, nujen poseg. Kamor bo pozvan, kjer bo potreben* 
bo Zavod s svojimi strokovnjaki rad pomagal, talko tudi z nasveti, načrti, 
materialom in podporo, vse delo pa bo razporedil po važnosti in nujnosti 
problemov. 

Pri tem svojem delu bo Zavod nenehno skrbel za pravilni odnos do naših 
kulturnih spomenikov ter vzgajal množice, da bodo poznavale in gledale v 
njih vredlnote naše kulturne in borbene tradicije. Zal smo v teh letih po osvo-
boditvi ugotovili že nešteto primerov poškodovanja naših kulturnih spome-
nikov, kar kaže na pomanjkljivo' kulturno in nacionalno' zavest povzročitelja. 
Tu imamo n. pr. ruševine močno ali le deloma porušenega gradu. Koder 
Zavod ni utegnil hitro intervenirati in zaščititi s primernimi ukrepi in zadol-
žitvami poškodovanega objekta, se je večkrat dogodilo, da so' posamezniki pa 
tudi ljudski odbori samovoljno razvlekli ruševine, jih porabili za pozidavo 
zasebnih domov, javnih zgradb ali zadružnih domov. Ob takem primeru se 
Zavodu stavljajo problemi: popolna restavracija porušenega, oziroma poško-
dovanega objekta, delna ohranitev in konservacija ostankov, popolno* poru-
šen je ali zavarovanje umetnostno pomembnega detajla, prepustitev zgradbe 



določeni instituciji. Vsaka teh odločb zahteva temeljitega strokovnega pro-
učevanja in elaboratov, preden je mogoče izdati dokončno mnenje ali navodila. 

V resnici so številni gradovi po slovenski zemlji spomeniki naše fevdalne, 
tlačanske dobe, ki vzbujajo v marsikomu gnev in odpor. Vendar ne pozab-
ljajmo, da so hkrati spomeniki naše preteklosti in so nekateri od njih umet-
nostno zgodovinsko pomembni. Slovensko ljudstvo jih je gradilo s krvavimi 
žulji in jih je po nekaj stoletjih z revolucionarno osvobodilno' borbo prevzelo 
v svojo last. Te mogočne trdnjave brutalnega fevdalnega duha so v stoletjih, 
posebno še po zmagoviti vojni prišle ob sleherno funkcijsko veljavo. V času 
obnove porušene domovine, hitre industrializacije in pomanjkanju stanovanj-

Osredek, pod hlevom bunker IOOF 

skih prostorov jih tam, koder niso potrebne velike investicije, začasno upo-
rabljamo za stanovanja, zavode, zavetišča in podobno. To so seveda zgolj 
provizoriji, ker večina teh, čeprav razsežnih zgradb ne ustreza sodobnim po-
trebam. Slejkoprej bodo ti gradovi tihi spomeniki naše preteklosti, našega 
suženjstva in tudi našega osvobojenja. Prav zato smo dolžni tem spomenikom 
posvečati potrebno skrb za njihovo ohranitev, restavracijo ali konservacijo, 
koder je to potrebno in nam to narekujejo- kulturno zgodovinski razlogi. Iz 
navedenih razlogov je bilo povsem pogresno, kako so nekateri posamezniki ali 
ljudski odbori posegali v te probleme. V nekaterih primerih so celo minirali 
grajske objekte (Ribnica, Klevevž, Mokronog, Mirna, Hmeljnik itd.), odvažali 
dokumentarni material ter so ga nekateri celo< uporabljali za svoje zasebne 
potrebe. T o je nedvomno nepravilen odnos do naše kulturne imovine, na 
katerega je treba opozoriti. Pravilno* je Zavod podobne primere obravnaval 
z OLO Kamnik, s katerim je na kraju samem rešil probleme zaščite, rušenja 
in restavracije del v Šenkovem turnu, Križu in na Volčjem potoku. 



V naši republiki imamo veliko število starih samostanov, cerkva in kost-
nic, ki so pomembne bodisi kot arhitekturni spomeniki, bodisi zaradi plastike 
in slikarstva. V kolikor so ti objekti kulturno zgodovinski spomeniki, bo 
Zavod skrbel za njihovo pravilno ohranitev. Posebno skrb bo posvečal Zavod 
tistim umetnostno zgodovinskim razdobjem, ki so po svoji časovni odmak-
njenosti zapustili najmanjšo1 sled v umetnostno spomeniškem gradivu. 

Poudariti je treba, da pa so tirenotni korisitniki posameznih zgodovinskih 
objektov torej tudi zgodovinsko arhitektonsko in umetnostno pomembnih 
cerkva, dolžni skrbeti za njihovo vzdrževanje ter morajo za vsako delo, ki 
bi utegnilo spremeniti značaj celote ali detajla, dobiti (pravomočno) pristanek 
Zavoda. Prav tako so koristniki takih zgradb dolžni skrbeti za grajske nasade, 
parke in druge zaščitne prirodne znamenitosti v obsegu njihove uprave. 

Bolnišnica »Košuta« 

Zali log, tehnika OF 
»Črni dvor« 



Zgornja Sorica, 
dom I. Groharja 

v Hejblarjih 

Imamo več stoletnih drevesnih nasadov, k.i so bili do nedavno dostopni le 
fevdalni gospodi, sedaj pa so odprti za naše delovno ljudstvo in našo mladino, 
ki jih uporabljata za oddih, sprehode in igro. Mnogi teh nasadov so prave 
botanične redkosti, ki smo jih dolžni čuvati in negovati. Prenehati mora 
neodgovorno trebljenje takih »nasadov kakor se je dogajalo' ponekod, ko so 
stoletja stara drevesa sekali za kurjavo. 

Ker večina ljudskih odborov nima strokovnjakov, ki bi samostojno' ukre-
pali v zadevah kulturnih spomenikov, je njihova dolžnost, da se v tem pogledu 
dosledno obračajo na Zavod, ki jim bo s strokovnim nasvetom vselej pomagal 
do pravilne rešitve nalog. Le na ta način bo mogoče preprečiti sleherno kul-
turnozgodovinsko škodo in napako, kakršne so se doslej le prečesto dogajale. 

Posebno važna naloga za ohranitev naših kulturnih spomenikov zadeva 
ljudske odbore in množične organizacije, kadar gre za renovacijo ali prezi-
davo naše kmetske, etnografske in arhitektonsko zanimive hiše. Nekateri pre-
deli naše republike imajo povsem s vojsko arhitekturo, ki jo> moremo slediti 
stoletja nazaj. Ta arhitektura je element naše bitnosti, je dokaz starih tradicij 
našega stavbarstva in naše celotne kulture. V načinu gradnje, uporabe dolo-
čenega materiala, slovenske ornamentike, ki se kaže v rezbarij ah, kamnu, 
železu in slikarstvu, je toliko -pristnosti našega ljudstva, da predstavljajo take 
hiše pomembne spomenike naše kulture. Enake važnosti je tudi notranjost 
take hiše, ki je ibila največkrat plen špekulativnega prekupčevalca. Naša stara 
kmetiška hiša hrani toliko etnografsko' in kulturno zgodovinskih predmetov, 
kolikor jih sega s svojim nastankom v prejšnja stoletja. Take predmete dobimo 
med gospodarsko opravo, uporabnimi vsakdanjimi predmeti, oblačili, razno-
vrstnim okrasjem, živinsko vprego, kmetijskim (orodjem, obrtnimi pripo-



imočki itd. Ljudski odbori naj zato dosledno obveščajo Zavod o takih pred-
metih, kadar koli zvedo zanje, posebno še takrat, kadar utegnejo zapasti 
uničenju. 

V nalogah našega petletnega plana je tudi asanacija vasi, pereča naloga, 
za katero so bili vsi stari režimi gluhi in brezbrižni. Naša ljudska oblast se 
predobro zaveda, kako potrebni so higienski življenjski pogoji delovnemu 
človeku na vasi. Tudi pri najnujnejših asanacijskih delih boimo morali skrbeti 
za ohranitev značaja in lepote naše vasi ter predvsem skrbeti za pristnost 
njenih posebnosti. Podobni problemi se kažejo v področju urbanizma, ko je 
potrebno v naših historičnih mestnih in tržnih tvorbah poiskati one historične 
kvalitete, ki so zrastle na že davno- preživeli družbeni strukturi, se pa vežejo 
še vedno v neko harmonično mestno sliko; od dobe liberalizma, ki soupade 
pri nas s prvimi početki kapitalizma, so se pričela ta stara mestna jedra kaotično 
preoblikovati. Na novih osnovah zrasitla urbanizacija bo s pridom odkrivala 
stare kvalitete, jih asanirala in jih vezala z novodobnimi življenjskimi nuj-
nostmi. 

Hitra izgradnja naših mest ter razširjajoča industrializacija po vsej državi 
dostikrat posegata na arheološke terene. Graditelji naj pravočasno obveščajo 
Zavod, da bo s temeljitim pregledom zavaroval izkopanine in preprečil škodo, 
ki bi jo sicer utegnil povzročiti hitri tempo dela v gradilišču. V primerih, ko 
kopači nalete na arheološke ostanke v zemlji, naj gradbena vodstva takoj ob-
veste Zavod, ki bo s svojimi ukrepi skrbel, da bo s strokovnim zavarovanjem 
izkopanine gradbeno delo čim manj ovirano, rešeni pa bodo zgodovinski ali 
celo prazgodovinski dokumenti naše zemlje. Za primer navajamo- pravilno 
sodelovanje med gradbenim podjetjem in našim Zavodom: Uprava za gradnjo 
ceste Ljubljana—Zagreb, ki je Zavod obvestila o novi trasi ceste in o bližnjem 
početku del. Tako je arheologom omogočen pravočasen pregled terena nove 
trase, katere večji del poteka po stari rimski cesti in prečka rimsko naselje 
pri Drnovem na Krškem polju. 

V zaščito rastlinskih posebnosti in znamenitosti naših krajev je po zako-
nitih določilih prepovedano trgati nekatere cvetice, posebno v planinskih pre-
delih. Kljub temu se nekateri izletniki in turisti ne drže teh zabran in v velikih 
množinah uničujejo zaščiteno rastlinstvo. Mnogokrat je temu kriva nepouče-
nost, v drugih primerih denarna lakomnost. Pogosto donašajo s podeželja na 
mestne trge polne košare takega zaščitenega cvetja, ki gre seveda dobro v 
denar. Tu bi vzgojno mogli poseči naši vzgojitelji, ki bi po šolah mladini 
prikazali pomen zaščitenega rastlinja in vso škodo, ki jo skupni ljudski imo-
vini povzročajo njeni brezvestni uničevalci. Naloga tržnih kontrolnih organov 
pa je, da vsakega »obrtnega« uničevalca zaščitenega cvetja po določilih kaznu-
jejo in naše najbolj znamenito rastlinje zavarujejo1 pred uničenjem. ^ 

Zavod za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov bo 
vselej rad pomagal vsem investitorjem renovacijskih, restavracijskih ali kon-
servatoirskih del kulturnih spomenikov. S strokovnim nasvetom in poukom, 
ki mu je podlaga sodobno znanstveno izkustvo o ohranjevanju in zavarovanju 
predmetov zoper okvare in razkroj bomo preprečili prenekatero, čeprav dobro 
namerno neorgansko in nesmiselno' delo, ki je pomembnemu delu več v škodo 
kot v korist. Tako bomo preprečevali preslikavanje zdravih starinskih kam-
nov z oljnato barvo, ometavanje kamenitega zidu, preslikovanje starih sten-
skih slik, uničevanje gotske in baročne plastike, zgodovinskih oljnatih slik itd. 



Zavod načelno podpira ustanavljam je lokalnih muzejev in muzejskih dru-
štev, kadar imajo v svojem programu čuvainje in vzdrževanje kulturnih spo-
menikov. Povsod, koder gre le za povečanje števila eksponatov brez določe-
nega cilja, pa je treba poudariti, da morajo spomeniki ostati na mestu nastanka 
in jih je šele takrat postaviti med muzejske zbirke, kadar so ogroženi, da so 
izpostavljeni okvari, tatvini ali požaru. Za prikazovanje širšim ljudskim mno-
žicam zadostuje dober odlitek takega predmeta ali verna kopija. Znanstveniki, 

Grad Otočec pri Novem mestu 1. 1944, arhitekturni in prirodni spomenik 

ljubitelji in turisti pa jih bodo z večjim pridom ogledovali in študirali v okolju, 
koder in za kar so bili ustvarjeni. 

Zavod se zaveda, da bi bilo opravljeno veliko delo s podrobnim sezna-
mom naših kulturnih spomenikov s točnimi navodili, po katerih bi se znal 
pravilno ravnati vsakdo, ki ima z njimi opravka, Ta čas je ta velika naloga 
še neizpolnjiva, ker terja delo več let zbiralnega, opazovalnega in študijskega 
dela, kadra strokovnakov ter strokovnih pripomočkov. Tako delo si Zavod 
postavlja za svoj cilj. Do tedaj pa se obračamo na vse ljudske odbore, uprave 
zavodov in podjetij, šole, vzgojitelje in posameznike v vseh strokah, da mu 
po svojih močeh in znanju pomagajo pri velikem, delu: O vsaki najdbi sta-
rinskega predmeta, o vsaki akciji in nepravilnem odnosu do naše kulturne 
imovine, njenem ogražanju ali uničevanju naj takoj obveste Zavod ali njego-
vega okrajnega zaupnika, O vsakem »novem načrtu, ki posega v kulturni 
predmet katerekoli panoge, obveščajte pravočasno Zavod, ki bo vselej nasve-
coval tako rešitev, da z njo naši kulturni spomeniki ne bodo prizadeti. Naš 
periodični Vestnik bo v vsaki številki prinašal navodila, kako je ravnati s 
kulturnimi spomeniki. 



Zavod, ki je tudi ena izmed pridobitev osvobodilne borbe, je varuh in 
svetovalec v vseh zadevah spomeniškega varstva. Kot varuh se poslužuje tudi 
vseh zakonitih sankcij proti tistim, ki namerno ne kažejo pravilnega odnosa, 
do naših kulturnih spomenikov, svetovalec pa je tistim, ki žele pomagati 
Zavodu pri očuvanju naše kulturne dediščine in se zavedajo' pomembnosti 
našega spomeniškega varstva. 

Za metodično uvajanje posameznikov v načela spomeniškega varstva za 
vzbujanje žive zavesti v ljudskih množicah, kako potrebno je hraniti in 
varovati naše kulturno in prirodno bogastvo, naše kulturne spomenike in. 
prirodne znamenitosti, izdajamo periodični vestiniik »Varstvo- spomenikov«, 
v katerem objavljamo poleg načelnih člankov take, ki so- praktične vsebine, 
poročamo o delu Zavoda in njegovih referentov, posebno- pažnjo pa bomo 
posvečali pisanju vzgojne vsebine. K sodelovanju vabimo vse naše zaupnike, 
kulturne delavce, aktiviste, množične organizacije in mladino, kajti spome-
niško varstvo in zaščita naših kulturnih spomenikov je pravica in dolžnost 
slehernega našega državljana. 

Pravilni odnos do naših kulturnih spomenikov si bomo privzgojili s 
pravilnim odnosom do celotnega napora našega ljudstva, ki pod vodstvom 
Partije nenehno žrtvuje vse sile za realizacijo velikih gospodarskih načrtov, za 
zboljšanje življenjskih pogojev nas vseh, za socializacijo naše države. Pri teh 
velikih naporih seveda ne bomo zanemarjali kulturnega dela. Vzporedno z 
industrializacijo, ki so ji podlaga zdrave delovne sile ljudskih množic, moramo 
na temelju naših zdravih tradicij tudi kulturno napredovati. Gojiti te zdrave 
tradicije našega naroda, jih hraniti in varovati, se pravi utrjevati narodno 
zavest našega ljudstva. Podkrepljeni s tako zavestjo bomo vse laže premago-
vali napore in odvračali od sebe zlobna obrekovanja in sumničenja, s kakršnimi 
v poslednjem času blatijo naše državno in politično vodstvo, naše ljudstvo, 
njegovo voljo iin delovini polet, s katerim se nam odpiraijo vrata za najlepšo 
/bodočnost. V vsem tem pa je bistvo* pravilnega odnosa do naših kulturnih 
spomenikov. Uredništvo 

Spomeniki velikih Slovencev 
Po zmagovito zaključeni Narodno osvobodilni vojni je Zavod za zaščito 

in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti 
razširil svoje delovne področje tudi na zaščito spomenikov NOV, letos pa je 
prevzel Zavod še eno nalogo, da sistematično preišče in ugotovi stanje rojstnih 
hiš, domov, spomenikov v ožjem smislu besede in grobov zaslužnih in slavnih 
Slovencev, ki so s svojim delom obogatili slovensko kulturo. Pesniki in pisatelji 
od Primoža Trubarja, kii je stal oib roijstvu slovenske knjige, glasbeniki počenši 
z Jakobom G al 1 u s om -Pet elinoim, likovni umetniki od naših najstarejših moj-
strov pa do impresionistov in umetnikov - borcev, znanstveniki in mojstri 
slovenske odrske umetnosti bodo dobili za svoje delo skromno priznanje šele 
takrat, kadar njihovi domovi ne bodo razpadali in na njihova poslednja biva-
lišča kulturen narod ne bo odlagal — smeti. 

Poglejmo samo dva primera iz polpretekle dobe: usodo rojstne hiše pesnika 
balad in romanc Antona Aškerca v Globokem pri Rimskih Toplicah in grob 
slikarja - impresionista Ivana Groharja pri Sv. Križu v Ljubljani. Aškerčeve 
rojstne hiše danes ni več! Niti sito- let še ni minilo, kar mu je v njej zibelka. 



tekla in 37 let po njegovi smrti je od nje ostal le še kup kamenja med visoko 
travo. In Groharjev grob! V štiriinštiridesetem letu je slikar leta 1911 omagal, 
ne da bi dobil za svoje delo1 kakršnokoli priznanje. Pokopali so ga v Ljubljani 
pri Sv. Križu. Po desetih letih so ..njegov grob prekopali, ker ni bil plačan! 
V Groharjev grob so položili novo krsto. To je bilo zadnjega julija 1921. Kaj 
se- je takrat zgodilo s posmrtnimi ostanki slikarja Pomladi, Sejalca, Cvetoče 

Globoko pri Rimskih Toplicah, 
razvaline rojstne hiše A. Aškerca 

Senožeti pri Rimskih Toplicah, 
Aškerčev drugi dom 



jablane, Macesna in Krompirja, ne vemo. Prepozno so leta 1931 . plačali za 
nadaljnjih deset let sto dinarjev. Groharjevega groba takrat ni bilo- več. Kaj 
naj potem pomeni pripis z rdečo- tinto v knjigi pokopališke uprave ob imenu 
»Ivan Grohar, slikar«, da so petega maja 1939 prenesli njegove kosti na Navje, 
ki se je prav takrat urejalo? In kdo' naj spričo vsega, tega verjame, da so pod 
nagrobno ploščo na Navju, na kateri je napisamo slikar j evo ime, res našli 
končno svoj imir injegovi posmrtni ostanki? Ali niso morda prenesli kosti nje-
govega mrliškega druga, s katerim sta od leta 1921 delila poslednje bivališče? 
Ali ni morda tudi naš Grohar, kot mnogo drugih zaslužnih Slovencev, bil 
prenesen na Navje le »simbolično« ? 

Da se v bodoče take stvari ne bodo več dogajale, za to je poklican v prvi 
vrsti Zavod za varstvo kulturnih spomenikov. Rojstna hiša Antona Aškerca 
in grob Ivana Groharja, da omenimo samo* ta dva primera, sta za nas kulturna 
spomenika, ker so Aškerčeve pesmi in Groharjeve slike važne priče naše 
literarne oziroma slikarske kulture. Prav tako kot so najvišje stvaritve člove-
škega duha pri raznih narodih last vsega kulturnega človeštva, so dela naših 
velikih mož bogastvo našega naroda, kateremu so bila in so namenjena. 

Zavedajoč se pomembnosti in zaslug slavnih Slovencev na vseh področjih 
kulturnega življenja, smo spričo« pravkar navedenih in sličnih ugotovitev prav 
v naših dneh začeli sistematično' obravnavati tudi to važno kulturno* vprašanje, 
ker nočemo', da bi zgodovina gledala na nas tako, kot mi gledamo na rodove, 
ki so v popolni brezbrižnosti bili priče, kako razpadajo domovi velikih pred-
nikov in kako trava prerašča njihove zapuščene grobove. Zavedamo se, da 
vsega ne bomo mogli rešiti in nadoknaditi v nekaj mesecih. Predvsem bo tudi 
tu najprej potrebna ugotovitev dejanskega, stanja. V skladu s splošnimi načeli 
spomeniškega varstva bomo najprej poskrbeli za najbolj ogrožene spomenike 
naše kulturne preteklosti. Ena prvih nalog bo popravilo* Aškerčevega doma na 
Senožetih, da tako vsaj malo nadoknadimo', kar smo doslej zagrešili nad nje-
govo rojstno hišo*. Kot svetovalec in pobudnik bo Zavod nadalje sodeloval 
pri ureditvi Prešernove smrtne hiše v Kranju, ki naij kot Prešernov muzej 
dobi tudi na zunaj spet svoje prvotno lice. 

Da se dostojno označijo rojstne hiše in domovi zaslužnih Slovencev, bo 
Zavod ob sodelovanju strokovnih društev slovenskih književnikov, glasbeni-
kov, upodabljajočih umetnikov, Akademije znanosti in umetnosti, predvsem 
pa s pomočjo Ljudske prosvete in množičnih organizacij organiziral name-
stitev spominskih plošč na rojstne hiše in domove velikih Slovencev, ki bodo 
s tem zaščiteni v smislu Zakona kot kulturni spomeniki, V letošnjem letu 
bomo odkrili spominsko ploščo pesniku »samoitnih borov in grenkega brinja« 
Srečku Kosovelu na njegovi rojstni hiši v Sežani, pesniku - borcu Kajuhu, 
Dragotiinu Ketteju na Premu piri Ilirski Bistrici, medtem ko so 5. junija letos 
v Novem mestu pod Marofom že odkrili spominsko ploščo na hiši, kjer je 
Kette dve leti živel in ustvarjal svoje najlepše pesmi. V Novem mestu bodo 
dobili spominske plošče tudi pisatelj Miran Jarc, slikar Ivan Vavpotič in 
pisatelj Janez Trdina, ki je v Novem mestu dolgo časa živel, pisal svoje bajke 
in pripovedke o Gorjancih in kjer je tudi umrl. 

Od likovnih umetnikov se bomo v zvezi z veliko razstavo impresionistov 
v Ljubljani spomnili štirih slikarjev, ki so v najtežjih prilikah s čopičem in 
besedo utrjevali temelje slovenske slikarske kulture. Ivan Grohar bo dobil 
spominsko ploščo v rojstni vasi Sorici pod Ratitovcem, Rihard Jakopič na 
hišici med krakovskimi vrtovi v Ljubljani, Matija Jama v srcu baročne Ljuib-



ljane, na Starem trgu, zadnjemu med njiimii pa, ki je edini dočakal letošnjo 
razstavo in se prst na njegovem svežem grobu suši v julijskem soncu, Mateju 
Sternenu, bomo odkrili spominsko ploščo na njegovem domu na Mirju. 
Z enakim spominom se bomo oddolžili slikarju Ferdu Veselu, v Poljanah nad 
Škof j o Loko bomo vzidali na ponosnem (gorenjskem domu spominsko' ploščo 
bratoma Janezu in Juriju Šubicu, v Kranju pa na hiši slikarjev Layerjev in na 
domu Hinika Smrek ar j a, ki je padel kot žrtev fašistovskih zverstev. 

Od mojstrov naše glasbe bo dobil spomenik nedavno umrli skladatelj 
Risto Savin, na domu v Trnovem v Ljubljani pa bomo odkrili ploščo Emilu 
Adamiču. Enako bomo opremili domove nekaterih starejših skladateljev. 

Priznati moramo, da se odpira pred nami še neobdelano' polje. Sistema-
tično se temu delu doslej ni nihče posvetil. Posamezna društva so sicer ob 
kakšni obletnici postavila svojemu rojaku ali pa stanovskemu tovarišu spo-
minsko ploščo, spomenik ali nagrobnik, širša javnost pa se za te stvari doslej 
ni brigala. Zato bo dolžnost Zavoda voditi čim -popolnejšo evidenco nad 
stanjem teh naših kulturnih spomenikov, če nimajo lastnika, skrbeti za njihovo 
vzdrževanje, organizirati s pomočjo kulturnih in množičnih organizacij 
postavitev spomenika ali spominske plošče zaslužnemu možu, predvsem pa te 
spomenike seznanjati z ljudstvom. Slovenci nimamo le Prešerna in Cankarja, 
katerima smo že uredili njune domove, temveč imamo tudi Trubarja, Levstika 
in Aškerca, pa Groharja ter Gallusa, ki so s peresom, čopičem aH pesmijo 
ustvarjali to, po čemer se danes pred svetom odlikujemo' kot majhen, a 
kulturen narod. 

Naša nova stvarnost, v kateri živimo, terja od nas, da pravilno pojmujemo 
svojo preteklost in delo velikih prednikov, ki so bili v svojem času prav tako 
pionirji svojih dni, kot smo mi soustvarjalci novega časa, kii se odpira pred 
nami. Spoštujmo one, ki so s svojim delom pisali našo1 zgodovino, če hočemo 
biti vredni svojih dni in svoje svetle prihodnosti! Z d "k M 

Zaščita spomenikov NOV 
(Načrt dela za leto 1949) 

Najrazličnejši spomeniki, ki so jih slovenske partizanske enote in narodno-
osvobodilna vojska slovenskega naroda postavile v štirih letih krvave borbe 
proti okupatorjem, so najdragocenejši dokazi naše borbe proti fašizmu in 
prispevka slovenskega naroda k zmagi pravice v drugi svetovni vojni. 

Ti spomeniki so pomembni zlasti za slovenski narod, katerega široke 
ljudske množice so po zlomu stare Jugoslavije, potem, ko so se prepričale o 
izdajalski vlogi slovenske reakcionarne buržuazije, vrgle z vodstva dotedanje 
politične predstavnike slovenskega naroda ter na pobudo KPS v najtežjem 
trenutku slovenske zgodovine začele skupno z ostalimi jugoslovanskimi narodi 
in ob najtesnejši naslonitvi na SSSR oboroženo borbo. 

Spomeniki iz N O V nam bodo pri proučevanju narodnoosvobodilne vojine 
nazorno pojasnjevali, da si je slovenski narod za ceno desettisočev najdrago-
cenejših življenj priboril svojo svobodo, dokazovali pa nam bodo tudi razne 
načine borbe slovenskega naroda. Tako' nam bodo n. pr. tiskarne, tehnike, 
šole (partijske, vojaške, c i v i 1 n e) povedale, da je slovenski narod v letih 
največjega trpljenja ogromno prispeval za dvig ideološko-politične in kul-



turno-prosvetne ravni. Skratka: vsa ta množina vsakovrstnih spomenikov bo 
širokim ljudskim množicam nazorno osvetljevala obdobje slovenske zgodovine. 

Odgovorne naloge, ki jih bo treba za vsako ceno izvršiti v letu 1949, so: 
1. sistematična evidenca vseh spomenikov NOV, 
2. popravilo odnosno restavriranije najvažnejših in najpomembnejših spo-

menikov NOV. 
Da bo naša evidenca čim popolnejša, bo treba: 
— zbrati vse podatke o spomenikih iz obstoječe literature o NOV in 

arhivskega gradiva (našega in sovražnega); 
— poiskati podatke o spomenikih na terenu (največ podatkov bodo lahko 

dali domači aktivisti); 
— zainteresirati za evidenco množične organizacije, v prvi vrsti Zveze 

borcev, ki bodo lahko zbrale minogo podatkov o spomenikih. 
Druga važna naloga je rešiti pred uničenjem najpomembnejše spomenike, 

ki so( nam do danes že poznani. 
V prvi vrsti bo treba popraviti spomenike v Ljubljani, ki je bila v osvo-

bodilni borbi »organizacijsko središče oboroženih uporniških čet« in kjer je 
bilo »celotno prebivalstvo v uporniški organizaciji«. Treba bo popraviti 
odnosno obnoviti: bunker partaktiva, Vilharjeva 21 , zgrajen junija 194^ v 
katerem so stanovali nekaj časa vodilni aktivisti in kjer so se od časa do časa 
vršile konference vodilnega ljubljanskega partaktiva; nadalje bo treba restav-
rirati tiskarno »Jamo« ali »Trugo« v Jelinikarjevi mizarski delavnici v Zeleni 
jami, tiskarno »Tunel« pri Jelačinu na Emonski cesti, tiskarno »Podmornico« 
nasproti opekarne na Brdu, tiskarno »Toneta Tomšiča« v Šubičevi ulici, ki je 
delovala v dotbi najhujšega okupatorjevega terorja v letu 1942, »Dokumentarno 
tehniko« poleg Glavne pošte in pa bunker Pod Rožnikom, v katerem so 
večkrat bivali tovariši Kardelj, Kidrič in Leskošek. 

Od spomenikov na Kočevskem Rogu bo treba popraviti bunker v nepo-
sredni bližini Kraljevega Kaimtna, v katerem so bili v času roških operacij 
III. sovražne ofenzive v Sloveniji skriti teden dni CK KPS, IOOF in Glavno 
poveljstvo Slovenskih partizanskih čet, nadalje bo treba popraviti bolnici 
Gornji Hrastnik nad Koimatino vasjo, Jelendol v neposredni bližini »baze 20«, 
dva bunkerja pri isti bazi ter vzidati spominsko ploščo1 na Pugledu, kjer je bil 
spomladi 1943 zbor aktivistov NOV, na katerem je bila sprejeta izjava osnov-
nih skupin OF. 

Od spomenikov v Polhograjskih Dolomitih bo treba popraviti bunkerja 
IOOF na Osredku in na Babni god ter bunker CK KPS in GŠS v Zirovni-
kovem grabnu, prav tako bolnico pod Osredkom in bunkerje pod Toškim 
čelom, Gabri j ah in Hruševem. 

Poleg teh objektov namerava »Zavod za varstvo kulturnih spomenikov« 
popraviti še najvažnejše spomenike N O V na Primorskem, v prvi vrsti vsekakor 
edinstveno bolnišnico v Sloveniji in morda v Jugoslaviji sploh, »Franjo«. Nujna 
popravila so bila izvršena že v preteklem letu, toda narasla voda je temelje 
barak omajala, 

Prav tako je treba zaščititi oziroma obnoviti tiskarno »Slovenijo« na Voj-
skemj apoteko na Vojskem, bunker na Vogerskem, bunker na Oblakovem 
vrhu ter vzidati ploščo na poslopju v Cerknem, kjer je bila v letu 1944 par-
tijska šola, 

Poleg omenjenih spomenikov republiškega značaja bo treba popraviti še 
najvažnejše spomenike NOV na Gorenjskem, štajerskem in Koroškem. Ome-



Bolnišnica »Stari log« (Jakac B., tuš, 1944) 

nim naij le gorenjske tiskarne »Trilof« in »Don as«, številne bolnice na Štajer-
skem »PavčekL«, »Pavček II.« ter tiskarne in tehnike »Polh« v Mozirski pla-
nini »Berto« in »Slavico«. 

V letu 1948 je bilo zaradi objektivnih in subjektivnih težav v tem smislu 
zelo malo storjenega. 

Pri evidenci spomenikov SO' sodelovale 4 ekipe in sicer: na Kočevskem 
rogu, na Trnovski planoti, na Pohorju in v Polhograjskih Dolomitih. Vse 
ekipe so evidentirale vrsto spomenikov ter z redkimi izjemami ugotovile, da 
so spomeniki v zelo slabem stanju ter da so potrebna nujna, in takojšnja po-
pravila, odnosno restavriranje. Zaradi nezadostnih priprav je bila evidenca, 
spomenikov večkrat zelo pomanjkljiva, storjen pa je bil kljub temu v primeru 
z letom 1947 velik korak naprej. 

Od velikih popravil odnosno restavriranj, izvršenih v letu 1948, naj ome-
nim popravilo bolnice »Fran j a« pri Cerknem in popravilo odnosno restavri-
ranje bolnice »Kremen« v Beli krajini v neposredni bližini Mirne gore. Oboje 
so na vzpodbudo referenta za zaščito« spomenikov izvršile množične organi-
zacije in sicer popravilo bolnice Franja Invalidski odbor v Idriji, popravilo 
bolnice Kremen pa Zveza borcev v Beli Krajini. Doseženi uspehi in neuspehi 
nam povedo, da se bomo morali tudi v bodoče glede delovne sile naslanjati 
na množične organizacije, v prvi vrsti na Zvezo borcev. 

Dolžnost naše ljudske oblasti, naših množičnih organizacij in nas vseh je, 
da prenehamo z brezbrižnim, marsikdaj nekulturnim odnosom do spomenikov 
NOV ter energično pristopimo1 k zaščiti spomenikov, ki bodo bodočim poko-
lenjem vidni dokazi herojske osvobodilne borbe slovenskega naroda. 

Kramar J . 



Varstvo arheoloških spomenikov 
Vsaka crepinja je važna 

Arheološki izrek 

Svoje čase, ko se je arheološka veda šele počasi pričela ločevati od zgodo-
vine in arhivistike, je pomenila arheologija toliko kot iskanje za umetnostno 
pomembnimi predmeti klasične, to je rimske in grške antike. Šele v teku druge 
polovice 19. stoletja se je pozornost raziskovalcev obrnila tudi na »barbarske«, 
umetnostno nepomembne izdelke, ki so prihajali v vedno večjem številu na 
dan po vseh evropskih deželah. Arheologija se je — in to pod vidikom 
buržoazne enciklopedistične miselnosti — pričela deliti v samostojne veje: 
paleolitik, prazgodovino, klasično arheologijo, zgodnji srednji vek. Danes je 
nekaiko utrjeno stališče, da pod arheologijo razumemo vedo, k i se peča z vsemi 
materialnimi spomeniki od najstarejših dob človeštva pa do leta 1000 našega 
štetja. Razumljivo je, da ta skrajna meja ni povsod enaka, da gre na primer 
na Hrvatskem logično do leta 1 102 , ko se Hrvatska združi z Ogrsko, da gre 
na Ruskem do mongolskega vdora v 13 . stoletju, itd. Jasno je tudi, da se z 
mnogimi arheloškimi predmeti nasploh, posebej pa še s stavbarstvom, kipar-
stvom in slikarstvom zgodnjega srednjega veka podrobno bavi poleg arhe-
ologije tudi umetnostna zgodovina. Posamezne vede niso med seboj nikoli 
ločene s kabinetnimi pregrajami. 

Naloge varstva arheoloških spomenikov so spričo take razsežnosti pod-
ročja zelo velike. K temu pride še posebna narava arheoloških spomenikov, 
ki delo otežkoča. Razmeroma lahko je zavarovati vidne arheološke spomenike, 
kot so to na jpriliko rimski zid Emone v Ljubljani, Mitrov spomenik v 
Rožancu pri Črnomlju, Orfejev spomenik na glavnem trgu v Ptuju. V teh 
primerih se naloge arheološkega varstva ne ločijo dosti od splošnih varstvenih 
ukrepov; spomenik bomo primerno zavarovali pred talno in podnebno vlago, 
varstveni posegi pa bodo skušali kljub temu ohraniti svojstvenost spomenika, 
izogibali se bomo samovoljnih rekonstrukcij, prezidav in ^popravil. Drugačna 
je stvar z arheološkimi tereni, to je s kraji, kjer smo na sledi izkopaninam. 
Na splošno zadošča, da imamo take terene, ki jih je v Sloveniji velikansko 
število, v razvidu, da si za posamezen kraj in okraj napravimo' preglednico 
takih terenov. Obdelovanje polja in vinogradov, kopanje jarkov, gradnja cest 
in stavbna delavnost sega vedno tudi na arheološke terene. Naloga Zavoda za 
varstvo je, da skrbi, da taki posegi na teren ne uničijo enkrat za vselej drago-
cenega in nenadomestljivega dokumenta preteklosti, ki ga je hranila zemlja 
toliko tisoč let varno in dobro v svojih nedrih. Dolžnost lastnikov takih 
zemljišč in podjetij, ki na takem zemljišču grade, pa je, da Zavodu in njegovim 
zaupnikom poročajo o svojih namerah, ki jih na določenem zemljišču imajo. 
Izgovor, da je najdba slučajna, le malokdaj drži. N a splošno se vedno izkaže, 
da so na neki njivi do sedaj zmeraj dobivali stare črepinje, ostanke oglja in 
kosti, kamenite bloke, sledove brona in železa. Taka obvestila, ki jih zahteva 
tudi zakon o varstvu spomenikov, so za Zavod nujno potrebna. Mnogokrat 
podjetja, gradbeni nadzorniki in delavci sami prikrijejo najdbo, ker vedo, da 
bo šlo delo počasneje od rok, če bodo obvestili arheološkega strokovnjaka 
in se bodo morali pri delu ozirati še na te stvari. Boje se za igubo planiranega 
časa, za izgubo norme izkopa, za izgubo v denarju. Toda pri tem ne pomislijo 
na kulturno škodo, ki iz take prakse nujno nastaja. Končno je tudi navadno 



Staroslovenski skelet s kamenito grobi jo pri glavi, Bled 1948 

tako, da je izguba delovnega časa le relativna in da se delo med tem da razpo-
rediti v taki obliki, da je arheološko izkopavanje možno, tempo gradbene 
delavnosti pa nezmanjšan. Ena važnih nalog Zavoda in njegovih zaupnikov 
v letu 1949 bo ta, da se bo ustvaril in povečal stik z gradbenimi podjetji in 
pristojnimi oblastmi.' Vsaj za najvažnejše, kot je to n. pr. področje centra 
mesta Ljubljane, Ptuja, Celja, Bleda, je treba prenehati z »gasilstvom« in pričeti 
pregled terena, preden se začne z gradnjami. 

Ko tako govorimo o varstvu arheoloških spomenikov že dolga leta, pa 
mislim, da premalo poudarjamo nek drug moment, ki je zelo važen. Pri tem 
mislim na idejno poglobitev arheološkega varstva. Ne smemo si delati iluzij. 
Človek bo starino zametaval toliko časa, dokler ne bo vedel, zakaj naj jo 
hrani. Okrajni zaupnik bo popustljiv v svoji diskusiji na terenu, če ne bo 
imel jasne zavesti o političnem, družbenem, ideološkem pomenu varstva 
nekega predmeta, ki ga mora zavarovati. Naše varstvo nima samo naloge, da 
prepreči ropanja arheoloških predmetov in terenov. S takim delom bi ostali 
samo na pol pota. Zavarovanemu predmetu moramo potem dati tudi družbeno 
vsebino in ga aktualizirati. Buditi mora v ljudstvu ponos na kulturno dediščino 
preteklosti, kazati mu mora na nasprotja in borbe v razredni družbi suženjske 
in fevdalne dobe, pojasnjevati mu mora zakonitost družbenega razvoja. — 
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Buržoazno varstvo spomenikov ni vedelo, kaj naj konec koncev počne z 
zavarovanimi predmeti. Spravilo jih je v zaprt muzej, kolikor pa jih je pro-
učevalo, se je to zgodilo z očmi cesarsko-kralj e vskega Dunaja ali pa celo 
»germanskega duha«. Nase varstvo spomenikov mora napraviti predmete-
dostopne množicam. Njihov študij mora po metodi napredne znanosti kazati 
smeri in pota, ki jih je preteklost bolje ali slabše hodila v razvoju tistih pogojev 
in družbenih formacij na ozemlju južnoslovanskih narodov, ki še danes aktivno 
posegajo v življenje in razvoj teh narodov. 

Vprašajmo se, kaj smo v tej smeri v letu 1948 storili! Koliko te velike 
naloge imamo v planu za leto 1949? Dn Jože Kastelic. 

O zavarovanju in hrambi naših arhivov 
Problematika zavarovanja in hrambe naših arhivov je vedno bolj pereča. 

Naš novi družbeni red je pomete! s staro oblastjo in njeno- administracijo, po-
rušil je nekdanji gospodarski in socialni red, na razvalinah starega sveta ^pa 
gradimo novo življenjsko stvarnost. Nekdaj za uradno poslovanje tako važen 
arhivski material, ki je nastajal sčasoma pri različnih uradih, je v novi dobi 
skoraj popolnoma izgubil svoj aktualni pomen. Toliko bolj pa je pridobil na 
zgodovinski vrednosti, ker nam kot verodostojen vir svoje dobe služi v dra-
gocen pripomoček za raziskovanje naše domače preteklosti. Zal pa lastniki 
arhivov, bodisi da so* to uradi, korporacije ali druge pravne osebe, ne prizna-
vajo arhivom tiste vrednosti, ki jo dejansko imajo. Nasprotno! Pojmujejo jih 
kot nepotrebno breme, ki se ga je treba sedaj v času stiske za poslovne prostore 
čimprej znebiti na ta ali oni način. Prestavljajo jih iz kota v kot, preseljujejo 
iz kraja v kraj, dokler ne obleže pozabljeni in razmetani po raznih kotih na 
podstrešju ali v kleteh, kjer, stalno izpostavljeni prahu in vlagi, pričakujejo 
skorajšnjega konca. A kar je še huje: mnogih manjših arhivov, ki so sicer 
preživeli okupacijo in narodno osvobodilno borbo, danes ni več. Zaradi ne-
vednosti in neuvidevnosti odgovornih činiteljev so bili ti arhivi prepeljani 
v papirnico, ne da bi prej obvestili arhivskega strokovnjaka, ki bi jih pregledal 
in odločil o njihovi nadaljnji usodi. Zato je naloga Osrednjega državnega 
arhiva Slovenije, da reši to*, kar se rešiti da in da zavaruje preostali arhivski 
material pred nadaljnjim propadanjem, in uničenjem. 

Osrednji državni arhiv Slovenije je bil ustanovljen z uredbo, objavljeno 
v Uradnem listu L R S dne 7. XI . 1945., in to z namenom, da zbira, hrani in 
čuva vse zgodovinske in kulturno pomembne arhivske predmete in zbirke, 
ki se tičejo slovenskega naroda in slovenskega narodnostnega ozemlja, jih po 
določenih zakonih in načelih uredi in pripravi za znanstveno obdelavo. S to 
uredbo je bila uresničena davna želja in dolgoletna težnja naših zgodovinarskih 
strokovnjakov in znanstvenikov po osrednjem slovenskem arhivu s sedežem 
v Ljubljani, v katerem bi našli varno* zavetje številni dokumenti naše pre-
teklosti. Naša ljudska oblast je te upravičene zahteve ne samo v celoti izpolnila, 
ampak je naši kulturni ustanovi zagotovila tudi vse pogoje za njen nadaljnji 
razvoj s tem, da je vnesla v prvi petletni plan gradbo novega, vsem sodobnim 
zahtevam ustrezajočega arhivskega poslopja. D o njegove postavitve bo imela 
ustanova svoje poslovne prostore v prostorih bivšega državnega arhiva pri 
Narodnem muzeju, ki je z vsemi sestavinami in vsem inventarjem vred prešel 



na Osrednji državni arhiv. Arhivske zbirke v Narodnem muzeju vsebujejo 
najstarejše in najpomembnejše dokumentarno gradivo za slovensko zgodo-
vino in tvorijo temelj ostalim zbirkam v Osrednjem državnem arhivu. Že v 
predvojnem času pa so bile te zbirke prostorninsko tako* utesnjene, da ni bilo 
več misliti na sprejemanje novih arhivalij v iste prostore. Zaradi vedno večjega 
dotoka novih arhivalij v stare arhivske prostore po osvoboditvi pa se je bilo 
bati, da bodo itak pretesni arhivski prostori postali tako pirenatrpani, da bi bilo 
redno delo v arhivu ovirano, če ne cek> onemogočeno. Številni primeri nepre-
stanega uničevanja ali neprimernega ravnanja z izločenimi arhivalijami od 
strani uradov ali organov ljudske oblasti pa so zahtevali, nujne ukrepe za čim 
hitrejše zavarovanje arhivov. Zakonito veljavnih norm o zavarovanju in hrambi 
arhivov še nismo imeli, razen splošnega odloka o zaščiti knjižnic, arhivov in 
kulturnih spomenikov, ki ga je izdalo predsedstvo SNOS-a še na osvobojenem 
ozemlju. Zato pa je bila odredba zvezne vlade o začasnem zavarovanju arhivov, 
ki je izšla v Uradnem listu F L R J dne 27. III. 1948., od vse slovenske kulturne 
javnosti sprejeta z velikim odobravanjem in zadoščenjem. Po tej odredbi 
morajo vsi prosvetni odseki okrajnih (mestnih in rajonskih) ljudskih odborov 
zbrati podatke o stanju arhivov, ki se nahajajo v območju njihovega odbora, 
bodisi da so to arhivi ali izločene skupine spisov bivših državnih in samo^ 
upravnih ustanov, različnih društev, združenj in drugih pravnih oseb kakor 
tudi posameznikov, bodisi da so zapuščeni ali ne, bodisi da so združeni z arhivi 
današnjih državnih organov, ustanov, podjetij ali drugih pravnih oseb ali ne. 
Vse te arhive je treba zavarovati in jih hraniti na suhem in zračnem prostoru, 
dokler pristojni državni arhiv ne izda nadaljnjih navodil o zaščiti in hrambi 
teh arhivov. Ta odredba pa je tudi primerno sankcionirana s prepovedjo 
kakršnega koli uničevanja in preseljevanja arhivalij iz kraja v kraj ter odsvo-
jitve ali odbiranja arhiva ali posameznih arhivalij brez predhodnega dovo-
ljenja pristojnega državnega arhiva. 

Zavod za varstvo kulturnih spomenikov v LRS je takoj po tej zvezni 
odredbi sprejel v svoj delokrog referat o zaščiti arhivov. V sporazumu z Osred-
njim državnim arhivom Slovenije bo po dobljenih podatkih o stanju arhivov 
v LRS izdajal začasna navodila o ravnanju z arhivi, dokler ne bo izdan zakon 
o arhivih in registraturah. Predlogi za osnutek tega zakona se že pripravljajo, 
zato upamo, da ne bo več dolgo, ko bomo imeli tudi v naši državi eno izmed 
najnaprednejših arhivskih zakonodaj. Vsekakor pa so dosedanje zaščitne mere 
in ukrepi o varstvu arhivov le začasni; najidealnejša in najpopolnejša rešitev 
tega problema pa je le ena: čim hitrejša postavitev poslopja Osrednjega držav-
nega arhiva Slovenije, kjer bi bili vsi arhivi varno spravljeni, dobro urejeni in 
vsak čas dostopni za uporabo. 

Verbič Marija. 

Splošno je znano, da je delavski razred dostojen dedič vse kulturne pre-
teklosti, vsega, kar so ustvarili najboljšega vsi narodi in da gradi na tej kulturni 
bazi svojo višjo socialistično kulturo. 

(Iz govora ministra za prosveto L R S dr. J . Potrča pri proračunski razpravi v Ljudski 
skupščini LRS dne 16. II. 1949.) 
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O varstvu prirode 
Naša •zaščita ne bi bila (popolna, ako bi zaščitili samo> kulturne spomenike, 

dela človeškega uma in genija, ne pa tudi lepote, redkosti in znamenitosti 
prirode. 

V pogledu varstva prirode se v prejšnjih časih pač ni mnogokaj storilo. 
V začetku našega stoletja pa se je pojavilo v vseh kulturnih državah živahno 
gibanje za varstvo redkih živali in rastlin in drugih prirodnih posebnosti, a 
tudi večjih ozemelj, kjer naj bi se ohranila narava v prvotnem nedotaknjenem 
stanju. 

Prirodo najlaže obdržimo v njeni prvobitnosti, če jo< v celoti zavarujemo. 
Tako bi dobili očuvane prirodne spomenike, tako imenovane »stroge rezer-
vate«. V strogih rezervatih je prepovedano vse, kar bi znalo spremeniti lice 
pokrajine in bi škodovalo živalstvu in rastlinstvu. Prepovedan je vsak lov, 
prepovedana so vsa dela, ki so v zvezi z gospodarstvom, kmetijstvom in rud-
nišltvom, ne smejo se graditi ceste, mostovi, železnice, jezovi, tovarne, žage, 
nihče ne sme postaviti hotela ali vile. V take rezervate je prepovedan tudi 
vstop; olblast dovoljuje obisk samo v znanstvene namene, za znanstvena razi-
skovanja. Tako tvorijo strogi rezervati področja zase; v njih deluje nemoteno 
in neomejeno samo1 priroda s svojimi neizčrpnimi silami. 

Zopet drugi zaščiteni prirodni spomeniki so »narodni in prirodni parki«, 
kakor imamo tudi že mi enega pri triglavskih jezerih. Vstop v take »nestroge« 
rezervate je seveda dovoljen, saj so namenjeni najširši javnosti. V njih si lahko 
ogle daš vse, kar hranijo po zgradbi veličastnega, znanstveno' posebno važnega, 
lepotno izrednega, Tam srečaš živali, ki jih morda še nisi videl, opazuješ cvetke, 
ki strmiš nad njihovo mikavnostjo. Vse je na razpolago duši in očesu, samo 
dotakniti se ne smeš ničesar; kulturni Slovenec park uživa, a ga ne pustoši. 

Kako važna je zaščita prirode, zaščita kake živali ali rastline, nam jasno 
pove slučaj amerikanskega bizona: Še v drugi polovici prejšnjega stoletja so se 
nepregledne bizonove črede pasle po ameriških prerijah. Železnica, ki prečka 
Severno Ameriko in veže Atlantski in Tihi ocean in /ki je bila dograjena 1869. 
leta, je razdelila to čredo na južno in severno. Južna čreda je 1871 . leta še 
štela 3 milijone bizonov, to je bikov, krav in telet; 1875. leta pa je zaradi 
zločinske lovske strasti bila popolnoma uničena. Deset let pozneje je bila 
uničena tudi severna čreda. Leta 1889. je bilo v Zedinjenih državah samo še 
par sto bizonov. 

Narodne parke imajo že vsi kontinenti, posebno znan je veliki Yellow-
stonski park v Zedinjenih državah Amerike. Tudi v Evropi jih je že lepo 
število, četudi niso tako obsežni. Več jih je v Švici, Nemčiji, Skandinaviji, 
Avstriji, Italiji, Romuniji, na Finskem. Tudi Slovani ne zaostajajo. Čehi se 
najbolj ponašajo z lepimi prirodnimi parki v Šumavi, Poljaki z onimi v Kar-
patih in še predvsem iz bijaloviškim pragozdnim parkom na poljsko-ruski 
meji, kjer so do druge svetovne vojne imeli zaščitenega največjega evropskega 
sesalca, litavskega zoibra. Ta mogočni divji bik, kakor ameriški bizon sorodnik 
našega goveda, je do 3 m dolg in ima višino velikega moža. Bolgari so zaščitili 
gozdne predele v planini Rili in izredno jezersko pokrajino pod vrhom Musale. 
Hrvati imajo 4 narodne parke: Bijele Stijene v Veliki Kapeli, štirovačo in 
Veliko Paklenico v Velebitu ter Plitvička jezera, Sovjetska zveza je deloma 
tesno povezala znanstveno zaščito z gospodarskim izkoriščanjem. Iz zgolj 



znanstvenih razlogov je med drugim zaščitila izumirajočega litavskega zobra, 
nadalje rastlinsko - geografsko važne ostanke stepe v bližini Harkova, ter 
razsežne predele sibirske tundre. Iz znanstvenih in gospodarskih razlogov pa 
je zaščiteno veleposestvo Ascania nova na Krimu, kjer je zavod za križanje 
m aklimatizacijo živali. Na ozemlju, ki meri 40.000 ha, poskušajo* najrazlič-
nejša križanja med divjimi in udomačenimi vrstami. Tukaj križajo tudi zobra 
z ameriškim bizonom. V to kategorijo parkov spadajo tudi ptičja vališča v 
delti Volge, v rečnih zalivih Črnega morja in drugod ter obširna nahajališča 
najplemenitejšega kožuharja sobolja, sorodnika naših kun. 

Tuidi pri nas imamo prirodne lepote, znamenitosti in redkosti, ki jih je 
treba zaščititi. Vode, udori, potresi, nekdanji ledeniki in ognjeniki, rastlinstvo 
in živalstvo so ustvarili naravne lepote, veličastne prizore, ki jih dela tehnikov 
in umetnikov ne morejo doseči, kaj še prekositi. Take naše prirodne znameni-
tosti so jezera, soteske, rečni mlini, slapovi, slikoviti planinski predeli z vrto-
glavimi stenami in divje razmetanim skalovjem, alpske trate, bogato posejane 
s planinskim cvetjem, mirne gorske doline z vsem razkošjem bohotnih gozdov, 
podzemske^ jame z blestečimi kapniki, prosojnimi zavesami in svojevrstno 
favno, in še premnoge druge mikavnosti, ki jih nudi naša. mala domovina 
Slovenija. Ves ta naravni čar privablja letno na tisoče ljubiteljev prirode, 
mladih in starih, turistov, izletnikov in znanstveniikov-biologov. 

Naša naloga je, da iz lepotnih, znanstvenih, domovinskih in tujsko-
prometnih ozirov skušamo te prirodne spomenike ohraniti in jih zavarovati 
pred izmaličenjem in iztrebljenjem. 

Vprav sedaj, ko delujemo vsi v korist in blagor skupnosti in je onemo-
gočeno vsako zasebno koristolovstvo, je zamisel o zaščiti prirode dobila svoj 
poseben pomen in poudarek, kajti veselje, ki ga uživa naš delovni človek v 
prosti, neoskrunjeni naravi, mu je za življenje tako potrebno kot vsakdanji 
kruh. 

Piskernik A. 

Praktični nasveti pri zaščiti spomenikov NOV 
Raznoliko in svojevrstno področje spomenikov N O V zahteva često 

posebne # metode, ki jih moramo poiskati in v organizirani akciji čimprej 
uresničiti. Predvsem nas zanima zaščita značilnih partizanskih terenov in 
posamičnih ter skupinskih objektov. V prvi vrsti so to tereni težkih borb in 
konspirativna področja raznih baz, bunkerjev in bolnišnic. Pri tem je zaščita 
vezana na širše področje, ki ga je potrebno1 zavarovati in vzdržavati v prvot-
nem, pristnem izgledu. Pri tem je treba določiti zaščitne cone in v njih 
zaibraniti vsako samovoljno preoblikovanje tal in rastja. V področju zaščite 
posamičnih in skupinskih objektov je žal mnogo primerov, kjer je bilo doslej 
ob nepazljivosti že dosti uničenega; razdejani so bili objekti, odneseno je bilo 
gradivo, zabrisani so bili sledovi bunkerjev itd. Toda ostal je še živ spomin 
nanje, ostali so zanesljivi spisi, dostikrat tudi risbe in celo foto posnetki. V 
področju zaščite spomenikov N O V so v nasprotju z zaščito historičnih, umet-
nostnih spomenikov, restavracijske metode zelo široke in prehajajo ponekod 
naravnost v rekonstrukcijo prvotnega, dobro izpričanega stanja. Vse, kar se 
bo na novo postavilo, ne bo pri zadostni pažnji nič drugače izvršeno kot je 
bilo v letih borbe. T o je ona dobro poznana gradbena tehnika improviziranih 



stavb, kjer je poudarek na čim hitrejši, enostavnejši izvedbi in na uporabi 
gradiva, ki je slučajno pri roki. V gozdnih predelih drevesna debla in lubje, 
v kamnitih predelih kamnitni podstavek in ostenje iz opaženih desk. Streha 
iz desk, morda obložena z lubjem, lepenko, s strešniki, s pločevino ali pa, 
kar je še bolj pogosto, v kombinirani uporabi raznolikega gradiva. Paziti je 
treba predvsem, da bo rekonstrukcija zasnovana čimbolj dokumentarno' in da 
bo izvedena v čim odkritejšii improvizaciji: ne preveč strokovnjašlko, pa tudi 
ne prisiljeno preprosto ali pa celo hote nestrokovnjaško. Ne smemo pozabiti, 
da je v letih borbe prišlo do izraza ono najboljše, kar je v človeku in je povsod 
zaznavno stremljenje za čim popolnejšo rešitvijo, dostikrat celo za ceno osebne 
žrtve. Sredi največjih nevarnosti iznenadnih napadov, je partizan postavljal 
bolnišnice in baze tako kot je najbolj vedel in znal, često v presenetljivi 
tehnični dognanosti in lepoti izdelka. 

Pri izbiri položaja niso bili merodajni splošno znani pogoji, po katerih 
se ravnamo, kadar iščemo primeren zdrav teren za novo stavbo* ali naselje, 
marveč so bili merodajni pogoji slučajne danosti in težnja, da bo objekt 
čimbolj skrit in nepristopen. Zato- niso bila izbrana mesta na razloženih, 
obsončenih terasah, ampak predvsem v globinah vlažnih sotesk in grap, često 
iznad razdivjanega hudournika, pod plazovi in na močvirnih tleh. Znana 
bolnišnica Franja pri Cerknem, v neposredni bližini prometne ceste, ki jo je 
obvladal okupator, je mogla ostati prikrita le zategadelj, ker je bil zanjo izbran 
težko dostopen položaj na dnu globoke tesni, skozi katero si kleše svojo strugo 
hudournik. V živo skalo vsekana steza te pripelje v komaj zaznavno razširjeno 
tesen: v nji je zrastla bolnišnica s skupino objektov in s svojo električno cen-
tralo. Skopo odmerjen prostor ni dopuščal, da bi bile stavbe postavljene na 
take položaje, ki bi bili varni pred plazovi in narastlo vodo. Stalno je bilo 
potrebno obnavljati strehe in okna, ki so jih razbijali plazovi. Vlaga v tem 
sorazmerno kratkem razdobju še ni prišla do izraza, zato pa postaja vedno 
bolj pereča zaščita od vlage ogroženih nosilnih konstrukcij, ki so pa iznad 
hudournika. Čeprav se bomo tu in tam uspešno .postavili v bran pred grozečo 
vlago, ki sttopa v mehkem lesovju vedno' višje, s tem, da bomo' od tal dvigali 
rekonstruirane objekte na kamnitnih podstavkih, da bomo na nevidnih mestih 
vlagali trpežne nosilke, da bomo napajali najbolj ogrožene dele pri tleh s karbo-
linejem in bomo končno zapirali plazovom prosto pot s pletenimi branami, 
kljub temu pa bo potrebno trajno, vestno- oskrbovanje in vzdrževanje, po-
trebna bo stalna izmenjava trhlega in poškodovanega lesovja. Važno je pred-
vsem, da kolikor mogoče zadržujemo proces razpadanja in da se pri obno-
vitvenih delih poslužujemo enakega gradiva in iste tehnike, kakršni sta bili 
odločujoči ob nastanku spomeniškega objekta. V primerih pa, kjer je že vse 
uničeno in bi bila tudi rekonstrukcija zaradi pomanjkljivhi podatkov tvegana, 
se bomo odločili le za vidno oznako tlorisa ali njegovega obrisa, ki ga bomo 
podali ina enak način, kakršnega se poslužuje v podobnih primerih zaščita 
arheoloških objektov na terenu, bodisi, da bomo s kamnitno obrobo označili 
razsežnost stavb ali pa da bomo obris objekta vrezali v tla. Na primernem 
mestu pa bo v tem sklopu — morda na bližnji skali — vklesano opozorilo, 
nanašajoče se na spomeniški teren oziroma objekt. 

T o so torej na kratko problemi najnujnejše zaščite partizanskih objektov. 
Potrebno pa je misliti tudii na to, da bodo vsi ti objekti in tereni tako vzdrže-
vani in urejeni, da bo obiskovalec dobil močan vtis neposredne resničnosti, 
vtis, kakor da je stopil v partizansko področje v trenutku, ko so pravkar 



odšli partizani in pustili še vse na svojih mestih: tu so ležišča, so stenčasi, so 
v navdušenju in odporu do sovraga porojene parole, na mizi je preprosto v 
lesu rezan šah, na žeblju visi puška, v operacijski sobi je vse nared za operacijo 
težkega ranjenca, v kuhinji je vse na svojem mestu itd. Treba je poiskati vso 
ono drobno opremo, vse one prisrčne spomeinine, ki bodo zanamcem približale 
tovarištvo, skovano v borbi, pa, tudi vse ono, ki naj opozarja na nadčloveške 
napore, da je bilo omogočeno najpotrebnejšim do neke mere urejeno življenje. 
Še prav posebno skrbi naj bodo deležni grobovi borcev, krepko naj bodo 
označeni važni in težki dogodki, ki sicer niso- zapustili vidnih sledov na terenu, 
a lahko postanejo v arhitekturnem ali plastičnem izrazu močni spomeniki in 
ilustratorji borbenega razdobja, Na primernih mestih naj bodo neminljivo v 
kamnu vklesani komentarji in zgodovinska pričevanja, ki se nanašajo- na 
poedina zaščitena področja. Spomeniško! področje N O V je zelo* obsežno in 
raznoliko. Zato je razumljivo, da so na tem mestu podana le ona splošna in 
vsem skupna načela, V okviru teh splošnih načel pa je potrebno zasnovati 
zaščito poedinih spomeniških terenov in objektov in jim dati vsakemu po 
svoje vtis neminljivosti. a/t a/t v#v 

Iz praktičnega spomeniškega varstva 
Živa potreba spomeniškega varstva, ki ga srečavamo vsak dan v raznih 

oblikah na našem razsežnem spomeniškem terenu, zahteva od naše zaupniške 
mreže, da nenehno krepi napredna spomeniška načela in da tvorno- sodeluje 
z Zavodom v vseh vprašanjih evidentiranja in ž njim tesno vezane zaščite 
kultunih spomenikov svojega področja. 

Naloge spomeniškega varstva pri nas so ogromne in nadvse raznolike, saj 
obsegajo množično zaščito arheoloških, urbanističnih, arhitekturnih, slikarskih 
in etnografskih spomenikov, zaščito spomenikov NOV, zaščito prirodnih 
lepot, arhivalij, zbirk itd. A v samih teh osnovnih področjih zopet različne 
skupine, ki zahtevajo često posebna spomeniška načela in metode. 

Kot primer navajam zaščito arhitekturnih spomenikov, ki je z ozirom na. 
težke posledice vojne nadvse pereča. Tu imamo najprej primere dragocenih 
spomenikov, ki so prešli v področje razvalin in jih ni več mogoče niti delno 
ohraniti. Kadar pa gre pri tem za važne zgodovinske spomenike, ki imajo 
poleg tega tudi v pokrajinski sliki značilen poudarek ( n. pr. srednjeveške 
zasnove gradov na daleč vidnih vrhovih gričev), smo dolžni, da jih v značilnih 
obrisih zavarujemo pred nadaljnjim propadanjem, a odvišno gradivo, ki je 
izločeno iz gradbenega sestava, dodelimo bližnji obnovi. Često bo na ta način 
mogoče pritegniti pomoč gradbenih sektorjev, ki bodo v zameno za dragoceni 
kamnitni material po Zavodovih navodilih zavarovali preostali del arhitek-
turnega objekta. 

V bližini Novega mesta je daleč vidna grajska razvalina Hmeljnika, odlič-
nega spomenika utrjene fevdalne arhitekture pri nas. Grad je bil v vojni tako 
zelo poškodovan, da je njegova obnova naravnost nemogoča. Kot zanimiv 
spomenik razvojne arhitekturne rasti od zgodnjega srednjega veka v renesanso 
pa hrani še danes v svojem sestavu dragocene podrobnosti, a po svojem obzid-
nem oklepu značilno prilagoditev k terenu in obogatitev pokrajinske slike. 



Zato je pravilna težnja po zaščiti njegovih razvalin, a le po oni delni zaščiti 
najvažnejših delov, h kateri je treba pristopiti na osnovi temeljite strokovne 
proučitve. Vse ostalo gradivo, ki leži danes na metre visoko v kupih in zastira 
določene oblike še ohranjenih dragocenih delov, pa je treba po temeljitem 
sortiranju odstraniti; v nagromadenih ruševinah je namreč še mnogo plastičnih 
in arhitekturnih delov (grbov, napisnih plošč, stebrov itd.), ki jih je treba 
zavarovati v lapidarijih. Potreba bližnje obnove in izgradnje podeželja je na 
uporabi spomeniško sicer nepomembnega, toda dragocenega že obdelanega 
gradiva, živo zainteresirana; in kaj je bolj naravno kot to, da se Zavod, preko 
svojega zaupnika z bližnjim KLO poveže in odredi dodelitev odvisnega gradiva 
potrebam ljudskega odbora, v zameno pa pritegne njegovo sodelovanje pri 
zaščiti preostalih razvalin. Najodločneje pa je treba nastopiti proti vsej samo-
volji tistih ljudskih odborov in ostalih institucij, ki na svojo pest ob popolnem 
nerazumevanju naše kulturne dediščine ter ob kršenju spomeniške zakonodaje, 
odnašajo gradivo celo iz takih objektov, ki naravnost prihajajo' v poštev za 
obnovo v celoti. 

V najlepšem predelu Bele krajine je starodavni Lenkovičev grad Pobrežje, 
edinstven po svojem položaju nad bistro Kolpo, a nič manj pomemben po 
utrdbenem značaju velikega obsega ter končno po svoji zgodovinski vlogi, ki 
jo je opravil v času dolgotrajnih in težkih turških vojn, ko je kot najbolj 
izpostavljen branik slabil turško napadalno moč in na ta način varoval zaledje 
pred še večjim pustošenjem. Vkljub temu, da so v tej vojni zgorele strehe, je 
trdno zidovje s stropovi vred povsem sposobno za celotno obnovo in bi grad 
s pridom mogel po svojem položaju služiti sodobnim namenom. Iz nepravil-
nega odnosa do naše kulturne dedščine je bilo obzidje z močnimi okroglimi 
stolpi uporabljeno kot kamnolom, po samovolji se je grad spreminjal v razva-
lino. V sodelovanju z Zavodom je bilo KLO Adlešiči dodeljeno za potrebe 
obnove podeželja vse ono gradivo, ki ne prihaja v poštev za obnovo gradu, 
a hkrati je bilo razjasnjeno vprašanje obnove gradu in njegove vloge v bodoče. 

Tako smo prešli iz področja zaščite razvalin v področje obnove poškodo-
vanih, odnosno propadajočih arhitekturnih spomenikov. In to področje je 
predvsem važno, tu je treba zastaviti vse sile in nenehno skrbeti za takojšnjo 
obnovo ali pa v še večji meri za najnujnejšo zaščito v vidu predvidene obnove 
v bodočnosti. 

Velika večina naših gradov je s požarji izgubila v vojni le streho. Krepko 
zidovje kljub je času, postopno se kruši lahni sestav arkad, odstopajo prizidki 
in preperevajo najbolj vlagi izpostavljeni deli. Toda jedro je zdravo in se le 
počasi spreminja v razvalino. Tem spomenikom veljaj naiša posebna skrb! 
Otočec, Prežek, Stari grad, Soteska, Vurberk in še toliko drugih, trkajo nepre-
stano na našo vest. Čim bolj odlašamo z njihovo saj najnujnejšo« zaščito, toliko 
bolj zvišujemo stroške za Obnovo v bodoče, ponekod pa do kraja izgubljamo 
možnost tudi le delne obnove sploh. 

Pri tem nas zanima, kakšna naj bo najnujnejša zaščita in kakšna naj bo 
tvorna pomoč Zavodovega zaupnika. Tudi Zavodov zaupnik mora stalno 
krepiti svoje strokovno znanje, da bo v praktičnem spomeniškem varstvu res 
uspešno sodeloval. 

Povsod ne bo mogoče že v tem, morda tudi ne v naslednjem letu prekriti 
vseh požganih spomeniških arhitekturnih objektov. Odločiti se bo treba za 
najnujnejšo in obenem najpreprostejšo metodo, s katero naj se začasno zaustavi 
proces razpadanja. Na osnovi temeljitega ogleda spomeniškega objekta bo do-



SI. i . do 6. obravnavajo primere ostrešij z ozirom na razpetine; (povzeto po začasnih normah 
v stavbarstvu 1948). Zasnovo vsakterega ostrešja je treba obravnavati individualno, ti primeri 

so le v pojasnilo k praktični uporabi preračunavanja na terenu. 
SI. 7. Pogled na vrhnjo konstrukcijo ostrešja z letvicami in enojnim kritjem z bobrovci. 

SI. 8. Objekt in ostrešje, ki ga obravnava konkretni primer v sestavku. 



ločen oni obseg, ki prihaja v poste v za kasnejšo obnovo. Z vrha zidov bomo 
odstranili prepereli sloj, zalili z redkim betonom vse večje zidne razpoke in 
zavarovali zdravo krono zidov z betonsko' zaščitno plastjo, ki bo branila vodi, 
da ne bo pronicala v zidov je in ga v meni letnih časov drobila, Obokane 
konstrukcije bomo prevlekli z vodotesno bituminozno prevleko in poskrbeli 
za neoviran odtok vode, ki bi se sicer na nji zbirala in jo postopoma uničevala. 
Dragocene plastične dele, predvsem pa preostanke slikarij na zidovih, bo treba 
z najpreprostejšimi sredstvi zavarovati pred padavinami. Na ta način bo še 
vedno dana možnost, da v ugodnih prilikah obnovimo spomeniški objekt in 
da rešimo z njim del naše kulturne prošlosti. 

Ponekod pa bo morda le mogoče že sedaj, da zavarujemo ogroženi spo-
menik v vidu dokončne zaščite z železobetonskim vencem iznad zidovja in 
na njem postavljeno streho. 

Način obnove — v kolikor nas tu zanima — mora biti zasnovan na 
proučitvi vzrokov poškodb in nenehnega propadanja. V večini primerov so 
ogroženi požgani objekti od razkrajalnega delovanja, ki ga povzročata mokrota 
in suša, mraz in vročina. Povzročata zato, ker zgradbe ne prekriva streha. Če 
jo hočemo torej rešiti pred dokončnim propadom, jo moram obvarovati pred 
temi nevšečnostmi. Prekriti jo moramo z zasilno ali dokončno streho. Kjer 
je mogoče, se bomo odločili za dokončno rešitev, ker pomeni zasilna rešitev 
dvojno investicijo stroškov in dela, Vprašanje oblike nove strehe in njenega 
kritja bomo pravilno rešili, če bomo dali novi strehi prav taikšno obliko in 
kritje, kakršnega je imela poprejšnja in ga ni menjavala v teku razvoja. 

Toda še nekaj je, kar naj dober Zavodov zaupnik ve, da bo vsaj v glavnih 
obrisih dojel materialne potrebe v spomeniškem področju, t. j. enostavno prera-
čunanje, ali često vsaj približna ocenitev količine potrebnega materiala. S tem, 
da bo znal oceniti količino potrebnega lesa, želez j a in kritine, bo mnogo 
koristil pri načrtnem delu zaščite in marsikaj že tudi kar v svojem delokrogu 
s predhodnim pristankom Zavoda rešil. Da se ne bo v svojih poročilih omejil 
le na skopo ugotovitev, da je tu pa tam potrebna nova streha, ki bo obvaro-
vala spomenik, bo odslej podal tudi približni izvležek materiala, ki je za njo 
potreben. 

Za ostrešje je potrebna tesana ali rezana smrekovina. Količina lesa zavisi 
od razpetine med nosilnimi zidovi, od naklona strešin in od vrste strešne 
konstrukcije. Čim večja je razpetina in čim strmejši je naklon, tem solidnejša 
mora biti strešna konstrukcija, tem večja je tudi količina lesa. Za najnujnejše 
potrebe na terenu zadostuje petero tipov, ki so podani v risbi in so obrav-
navani v tabeli. Nanašajo se na razpetine, ki so računane med obodnimi nosil-
nimi zidovi, od 5.0 m do 15.0 m. Površina strehe se računa za ostrešje, toda 
brez letvic in kritja, v horizontalni projekciji. 

Tabela A. Preračunanje količine lesa L in železa 2, potrebnih za ostrešje 
(za 1 m2 strešne površine v horizontalni projekciji). 

Tip Razpetina m 4.0 5.0 
1 L m3 0.066 0.066 

Ž kg 0.09 0.09 
Tip Razpetina m 5.0 6.0 
2 L m3 0.066 0.066 

Ž kg 0.29 0.29 



Tip Razpetina m 6. o 7.0 8.0 
3 L m3 0.083 0.083 0.083 

2 kg 0.49 0.49 0.49 
Tip Razpetina m 9.0 10.o 11.o 12.0 
4 L m3 0.058 0.058 0.058 0.058 

2 kg 0.33 0.33 0.33 0.33 
Tip Razpetina m 13.0 14.0 15.0 
5 L m3 0.076 0.076 0.076 

2 kg 0.37 0.37 0.37 
Tip Razpetina m 7.0 8.0 
6 L m3 0.084 0.084 

2 kg 0.59 0.59 

Tatbela B. Preračunanje količine letvic, potrebnih za ostrešje, 
(za 1 m2 dejanske strešne površine) 

Razmak letvic od 
srede do srede cm 10 15 25 35 

Letvice , m 1 1 7.4 4.4 3.2 
Žeblji kg o.10 0.08 0.06 0.05 

Tabela C. Preračunanje kritine, potrebne za ostrešje, 
(za 1 m2 dejanske strešne površine) 

_ . . . . u . Skodle Žeblji Razmak letvic 
1. Prekrivanje s skodlami kom kg cm 

Male skodle e / ° j n ° 4 5 ° ' 2 3 ° sKoaie dvojno 90 0.35 20 

r i 1 M enojno 45 0.18 40 
Velike skodle d v o j n Q 9 0 0 - 3 2 0 

2. Prekrivanje z opečnimi strešniki. 
Strešnik Razmak letvic 

kom. cm 
Bobovec ( enojno 26 25 

38 X 18 cm l dvojno 42 15 
21ebak (koteč) , 

45X12 cm 36 32 
Slemenjaki m 3 

Račun je kaj enostaven. Kot primer naj služi prekritje pravokotne zgradbe 
s stranicami 19.5 m in 11.o m ter z razpetino med nosilnimi zidovi io.om 
(Slika 8). Površina strehe v horizontalni projekciji (od kapa do kapa) je 
20.0 X 11.5 = 230 m2. 

Tabela A pokaže pod razpredelnico razpetine 10.o m (Tip 4) odgovar-
jajočo količino lesa za 1 m2 strešne površine, to je 0.058 m3. S pomnožitvijo 
230 X 0.058 dobimo za ostrešje potrebno količino lesa, ki znaša 13.34 m3. 

V isti razpredelnici odberem količino železja na 1 m2 strešne površine, 
to je 0.33 kg. Pomnožim 230 X 0.33 in dobim 75.9 kig. 

Za strešni stol potrebujem torej 13.34 m3 lesa in 75.9 kg železa (žičniki, 
vijaki, stremena, spojke). 



Po tabeli B preračunamo količino rezane smrekovine za letvice, ki so 
potrebne kot podlaga za strešno kritje. V našem primeru bomo prekrili streho 
z enojnim kritjem bobrovcev. Ko smo v tabeli C 2 ugotovili razmak letvic 
pri kritju z bobrovci, to je 25 cm, odberemo v tabeli B pod 25 potrebno 
količino letvic za m2 strešne površine in pomnožimo s celotno* dejansko strešno 
površino. Dejanska strešna površina znaša 2 X 8.0 X 20.0 = 320 m2. Torej: 
320 X 4.4 = 1408. Za celotno streho potrebujemo 1408 m letvic. In žebljev? 
320 X 0.06 = 19.2 kg. Žebljev potrebujemo 19.2 kg. 

Preostane končno še, da ugotovimo število bobrovcev, ki so potrebni za 
celotno prekrit je nove strehe, s katero smo obvarovali ogroženi spomeniški 
objekt. Iz prejšnjega računa povzamemo dejansko strešno površino in jo 
pomnožimo s številom bobrovcev na 1 m2 strešine, ki smo ga odbrali v tabeli 
C 2. Torej: 320 X 26 = 8320. Bobrovcev potrebujemo 8320 komadov, a sle-
menjakov: 20.0 X 3 = 60 komadov. 

Obravnavano je bilo zelo važno vprašanje preračunanja materiala, ki je 
spadalo doslej v področje gradbene stroke. Prebili smo ozki okvir strokov-
njaštva in usposobili to znanje v važen inštrument splošne spomeniške zaščite. 
Ne gre tu za povsem neoporečne rezultate, dovolj je, da bo odslej materialni 
prikaz približno ocenjen; s tem bo dana naši spomeniški praksi močna opora. 
V nadaljnjih izvajanjih v zvezi z metodiko spomeniškega varstva bodo obrav-
navana še ostala področja, s katerimi se bo krepila spomeniška operativa na 
terenu. Marjan Mušič. 

Konserviranje železa 
(Začasno1 poročilo o raziskavah) 

V Narodnem muzeju v Ljubljani so se v zimskih mesecih začele raziskave 
na področju konserviranija železa, ki imajo namen, da vskladjio muzejsko 
prakso s spoznaniji, ki jih je doprinesel razvoj tehnologije železa v poslednjih 
tridesetih letih. Označeno delo 'nikakor še ni zaključeno, vendar je doslej že 
izkazalo nekaj pozitivnih rezultatov, ki jih je mogoče že sedaj izkoristiti. 
Zlasti pri zaščiti spomenikov N O V , ki ne more čakati zaključnega poročila 
oziroma tehnične razprave, bodo doseženi rezultati lahko olajšali delo in 
bistveno povečali solidnost zaščite. 

Bistvo rezultatov. Jedro dosedanjih uspehov je v tem, da je možno očistiti 
železo brez znatnih izgub kovinskega železa, brez spremembe strukture in 
teksture — kar je posebno važno za arheološke predmete — ter ga obenem 
Zaščititi pred ponovnim rjavenjem najmanj za toliko časa, da se ne prevleče 
z zaščitno plastjo (parafin, lak, druge kovine). S tem se postopek poenostavi, 
njegova uporabnost se razširi, potrebno predhodno izkustvo rokovalca se zniža, 
rezultat se bolj zagotovi in potrebna aparatura se poenostavi. 

Postopek. V nekih določenih okoliščinah je treba odstraniti rjo s kisli-
nami. Solna kislina se je pokazala za naše namene manj ugodno od žveplene, 
soliitrna kislina za ugodnejšo od te, za najugodnejšo pa ortofosforna kislina. 
Najbolj priporočljiva je uporaba žveplene kisline, ki se je tudi tehnika redoma 
poslužuje. Razredčena kislina sama sicer odstrani rjo, načenja pa tudi zdravo 
železo, kar seveda ni zaželeno. Če so pa v kislini navzoči še gotovi pridatki, 
tako zvani inhibitorji, se ta nezaželeni učinek bistveno zniža na okroglo eno 



desetino prejšnje vrednosti. Če se proces vodi še elektroliiticno, s čiščenim 
predmetom kot katodo, je možno v io°/o kislini s pridatkom znižati načenjanje 
zdravega železa na komaj i % prvotne vrednosti. S tem je doseženo praktično 
to, da se predmet, ki ga je treba očistiti, skoroda ne more pokvariti zaradi 
pomanjkljivega nadzorstva oziroma, da teče proces praktično avtomatično in 
se ustavi sam po sebi, ko rje ni več. 

Taiko očiščeno železo se v trenutku, ko se po izpiranju posuši, prevleče 
z nadihom sveže rje. Muzejska praksa je skušala to preprečevati tako, da je 
predpisovala vlaganje predmeta v vreli parafin. Ta postopek je čestokrat 
neizvedljiv, vseleij pa neroden. Isti rezultat dosežemo, če predmet po zaklju-
čenem izpiranju podvržemo tako zvanemu pasiviranju, ki prepreči rjavenje 
za neko dobo; ko se posuši, ga pa lahko zložno« prepleskamo n. pr. z 2% 
raztopino parafina v bencinu, kar bodo pozdravili predvsem arheologi, ker se 
taka plast na proste oči sploh ne opazi, ali pa ga lakiramo. Oboje je seveda 
bistveno enostavneje in laže, kakor pa delo z vrelim parafinom. 

Delo na nepremičnih železnih delih (n. pr. okenske rešetke in slično) je 
možno s tako zvanimi lužilnimi pastami, ki pa v teku teh preiskav še niso 
prišle do sistematične obravnave, in se je glede njihove učinkovitosti za enkrat 
se treba naslanjati na podatke v tehnološki literaturi. 

Navodila. Prvenstveno se polagajo zarjaveli komadi železa v kopel j 10% 
žveplene kisline, le izjemoma se kopel s pleskanjem nanaša na zarjavele povr-
šine. Najprej je treba zmešati pol litra koncentrirane žveplene kisline in pol 
litra antracenovega olja (pozor, kislino je treba počasi vlivati v olje, ne narobe, 
mešanica se močno greje!). Posoda se dobro zamaši in skozi dva dni ob prilož-
nostih nekoliko preobrača, da se tekočina premeša. Potem, je treba v primerno 
stekleno, kameninasto, porcelanasto ali leseno parafinirano oz. zasmoljeno kad 
naitočiti 100 delov bistre vode in vanjo previdno doliti 10 delov koncentrirane 
žveplene kisline. Ko je to premešano, se obdelavam predmet vloži v to kopel 
tako, da je ves potopljen. Čez kratek čas se začnejo na nijegovi površini krepko 
razvijati mehurčki, tekočina »vre«, kot pravimo. To vrenje potrebujemo, ker 
nastajajoči vodik rahlja rjo, vendar je škodljivo, kajti vodik nastaja, ker se 
železo veže s kislino. Ko se je vrenje dobro razvilo*, prilijemo kopeli 4 dele 
zgoraj opisane mešanice žveplene kisline in antracenskega olja,, od katerega 
se je v žvepleni kislini raztopilo', kar je bila za to sposobno'. Ti raztopljeni 
deli delujejo sedaj kot inhibitor in njihove molekule s tvorijo na zdravi železni 
površini zaščitno plast, ki kislini prepreči nadaljnje napadanje zdravega železa, 
ne zaščitijo pa rje. Ta se še nadalje razkraja. Razvijanje plinov skoraj popol-
noma preneha. Kdaj je proces končan, je seveda odvisno od kakovosti rje; 
treba je pač od časa do časa pogledati, kaiko stvar napreduje. Rjast žebelj 
n. pr. je bil čist že po približno eni uri, medtem ko je staroslovanski nožič 
poleg njega v isti kopelji rabil za to slkoralj 36 ur. 

Kjer ni umestno, da se kislini pomaga z železno krtačo, tam tudi druga 
ni priporočljiva, zlasti pa ne krpa,. Mehanično odstranjevanje usedka s površin 
je treba izvršiti z ostrim vodnim curkom. 

Od tu naprej sta možni dve poti. Z danes laže dosegljivim materialom 
bomo postopali nekako tako: Ko smo s curkom oprali izluženi komad, ga 
vložimo v vročo 10% raztopino- kavstične sode v vodi ali pa v vroč pralni 
lug. Tam se nevtralizirajo ostanki kisline na železni površini. V lugu je treba 
predmet pustiti 5 minut do pol ure; strokovna literatura daje tozadevno 
različne podatke; v teku teh raziskav se je ta faza nadomeščala z elektrolizo 



v tekoči vo-di, s predmetom kot katodo. S tem je bilo doseženo obenem zajam-
čeno odstranjen je eventuelno navzočega klora. Nato se predmet ponovno 
opere v vroči bistri vodi, nato v mrzli tekoči vodi, nakar se vloži za i o do 
20 minut v 30% solitrno kislino. Potem se spet opere v tekoči vodi in posuši* 
Če solitrna kislina ne bi bila pasivirala železne površine, bi se bila prevlekla 
s svežo rjo, se preden bi jo mogli prevleči s parafinom ali lakom. Solitrna. 
kislina pa pokrije kovinsko površino železa z neopazno plastjo netopne soliv 
ki prepreči rjavenje. Ker je solitrna kislina zlasti v zahtevani koncentraciji 
zelo strupena in nevarna, se ji radi ognemo. Zato na njenem mestu uporab-
ljamo lahko tudi natrijev nitrid. Po pranju v vroči in mrzli vodi vložimo 
predmet v kopel iz 5% vodne raztopine NaNC>2. V teku 10 minut mu 
nekajkrat menjamo lego ali pa kapelj premešamo. Nato predmet vzamemo iz 
kopeli in ga na zraku posušimo, ne da bi ga izplakovali ali brisali. Ta način 
je preizkušen v teku teh raziskav, dal je povsem ustrezne rezultate, ni pa še 
dognana najnižja potrebna koncentracija. 

Mnogo hitrejša je metoda z ortofosforno kislino, s katero je možno 
združiti luženje in pasiviranje, nevtraliziranje pa sploh odpade. Vendar 
uporaJba te metode trenutno ni možna, ker ortofosforne kisline ni na razpo-
lago. V teku teh raziskav je zato bilo možno napraviti en sam poskus. 

Po pasiviranju je treba predmete — kakor omenjeno — prevleči še z 
zaščitno plastjo, ki je lahko tako tanka, da je gledalec niti ne opazi, ker pasi-
virana površina laže prenese večji odstotek luknjičavosti prevleke. Predmet, 
ki je magaziniran na suhem, zračnem prostoru, recimo v vitrini v suhi dvo-
rani, pa očividno take prevleke niti ne potrebuje. Slednje še ni dovolj preisku-
šeno. Bistveno važno za vsalko pasiviranje je, da je predhodno odstranjen ves 
klor. Če potem predmeta ne prevlečemo, ga torej tudi ne smemo več prijeti 
z golo roko. Mikroskopska kontrola je pokazala, da lahko na pasiviranem, a 
ne zaščitenem predmetu dobimo točne prstne odtise iz rje v nekaj urah, da 
pa v vlažni komori začne pasiviran, a ne prevlečen predmet rjaveti šele po 
2 tednih ali še pozneje. Sploh se je pokazalo, da je mikroskopska kontrola 
popolnoma neobhodna za vsako delo z železom, ker je treba vršiti indivi-
dualno kontrolo vsakega komada, kako procesi napredujejo. Druge kontrole, 
ki bi zagotovila trajni uspeh, zaenkrat ni znane nobene. 

Perspektive. Metod luženja in pasiviranja je cela vrsta, treba bo šele-
izbrati najustreznejšo. Električne metode se kažejo kot posebno- prikupne, ker-
omoigočajo absolutno kontrolo slehernega procesa. Treba je ugotoviti, da je 
zadevno poglavje v Rathgenovem delu, ki velja za vodilno, bilo že ob svojem 
izidu v znatnem zaostanku za istodobnim stanjem tehnike, danes pa ga je-
treba smatrati za popolnoma zaostalega. Berce Rudolf 

Kulturni spomeniki Slovenskega Primorja 
Delovne akcije 1948 

Naši Primorski so takoj po osvoboditvi, posebno pa po priključitvi sep-
tembra 1947, posvetili naši ljudje, naše množične organizacije in ustanove 
vso pozornost, ki jo zaslužita in terjata zemlja in človek, ki sta desetletja 
trpela in se borila proti zverinskemu fašizmu. 

Grobovi talcev in borcev po vsej Slovenski Primorski pričajo, da se je 
borilo vse primorsko ljudstvo proti okupatorju in domačim izdajalcem. 



Naš Zavod si je postavil za eno izmed glavnih nalog skrb, popisati vse 
kulturne spomenike Slovenskega Primorja, jih znanstveno' proučiti, ohraniti, 
jih varovati in tako zapustiti (potomstvu dokaze ustvarjalne moči primorskega 
ljudstva. Popis kulturnih spomenikov Slovenskega Primorja pa ne bo zajel 
samo zgodovinske, umetinostno-zgodovinske, etnografske, arheološke in urba-
nistične spomenike, ampak tudi prirodne znamenitosti, zlasti pa spomenike 
iz Narodno osvobodilne borbe. 

Kakor mora zajeti popis umetnostno-zgodovinskih spomenikov vso arhi-
tekturo. cerkveno in profaino, slikarstvo in kiparstvo, prav tako morajo 
biti zbrani in popisani vsi ostali spomeniki, zlasti spomeniki NOV, ki so 
posejani od Bovca do Snežnika, od Postojne do Trsta. Od kraja, kjer je padel 
prvi strel in od grobov talcev in borcev, krajev borb in ustanovitve brigad, 
od tehnik, tiskarn in bolnic, pa do hiše v Ajdovščini, v kateri je bila pro-
glašena prva slovenska vlada dne 5. 5. 1945, vse to se mora ne samo popisati, 

Kobdilj pri Štanjelu na Krasu, 
dimnik 

Vipava, novi grad 

Vrhovlje pri Kožbani v Brdih, 
freska iz delavnice Suha — Pri-

les je, okoli 1470 



ampak tudi ohraniti potomstvu za vsako ceno. Nobena žrtev, nobena cena 
ne sme biti prevelika, da se dostojno oddolžimo padlim borcem za svobodo. 
Vsalka ped zemlje je in mora biti za nas kulturni spomenik. 

Vsi referati v Zavodu so pričeli iz delom že v prvem letu priključitve* 
da bi zazdaj vsaj v obrisu evidentirali glavne kulturne spomenike Slovenskega 
Primorja. Arheološki referat je v glavnem evidentiral vse arheološke terene; 
etnografski je pregledal Trento, Bovško dolino in kraje okoli Tribuše in Cerk-
nega ter kraške spomenike; referat za porodne znamenitosti je pregledal 
Alpinetum v Trenti, vse umetne in naravne parke itd., umetnostno-zgodo-
vinski referat pa je pričel z delom po točno izdelanem programu. Po pregledu 
glavnih umetnostnih spomenikov se je pričel program realizirati. Predvsem 
je bilo nujno potrebno preprečiti nadaljnje razpadanje poškodovanih spome-
nikov. Pričelo se je s spomeniško varstvenimi deli po vsej Primorski: Cerkno, 

,Svino pri Kobaridu, Volče, Kojsko, Prilesje, J^itovlje, Vipava, Št. Vid, Štanjel 
in Šilen tabor; nekatera dela so bila že deloma letos dokončana, ostala pa bodo 
na pomlad 1949. Pristopilo se je k sistematski izdelavi zaščitnih pravilnikov 
za naselij a: Idrija, Tolmin, ^Kobarid, ̂ Ajdovščina, yipava, Ilirska Bistrica, Po-

stojna in Sežana z ozirom na direktivne regulacijske načrte, dočim, bodo 
t Štanjel na Krasu, ^v . Križ pri Ajdovščini ii^Šmartno v Brdih v celoti zava-

rovani kot zgodovinska, urbanistična in etnografska naselja. Evidentirani so 
zaradi obnovitvenih del ali znanstvenega proučevanja vsi gradovi, ohranjeni, 
poškodovani iin ruševine; fotografirani in posneti so deloma njihovi tlorisi 
(Idrija,, Postojna, jPredjama, Orehek, J>restranek, J^avne, Prem, Podgrad, Šilen-
tabor, Lože, Slap, \fipava, Ajdovščina, Štanjel, Sv. Križ, jgjLheniberk, ^ g e r s k o , 
Gradišče, JVliren, Renče, Solkan, jiromfeerg, jDzeljan, JSUnal, Tolmin, Kojsko, 
Dobrovo, Vipolže, gledana, j>matno itd.). Pri kopiranju srednjeveških fresk 
se je v polni meri upoštevalo slikarstvo našega Primorja. Letos so bile kopirane 
freske v^Prilesju pri Plaveh ob Soči (akad. slikar R. Debenjak, M. Sede j in 
M. Kujačič), prihodnje leto pa bodo kopirane freske v Bovcu, Sužidu, Svinem, 
nato pa v Avčah, Rihenberku, Šilentaboru in na ^rhovljah pri Kožbani. 

Za popis umetnostnih spomenikov so bili določeni slušatelji umet-
nostne zgodovine in arhitekture na Univerzi, -ki so svoje delo častno in 
strokovno zadovoljivo opravili. Za prvi del, »Kulturni spomeniki Slovenskega 
Primorja«, je bil izbran^ Goriški okraj, ki tje sicer za umetnostno topografijo 
najtežji, toda geografski položaj, prometne zveze in prehrambeni pogoji so 
v tem okraju za delo ekip najpovoljnejši. Okraj je razdeljen na 5 popisnih 
teritorijev; Vipava, Ajdovščina, Prvačina, Soška dolina od Ročinja do Solkana, 
in Brda. Prva ekipa,^ ki je imela za glavno izhodišče Vipavo, je izvršila popis 
40 objektov z najvažnejšimi merami tlorisa in predložila strokovni popis s 4 
izdelanimi tlorisi, druga ekipa^ pa je z izhodiščem v Ajdovščini predložila 
popis 48 spomenikov in 10 načrtov. Pri njihovem delu je potrebno poudariti 
odkritja srednjeveških fresk (Batuje, Zapuže), srednjeveške plastike (Vrtovin, 
Dornberk, Sv. Mihael nad Ozeljanom, yitovlje, Ravne, Sv. Križ) pozno sred-
njeveškega glagolskega napisa v Dornberku, Cebejevih in Tominčevih slik in 
Cussovih oltarjev. Pri popisu so ekipe prav tako upoštevale znamenja, plošče 
in spomenike iz Narodno osvobodilne borbe (nad Ozeljanom — kraj usta-
novitve Gregorčičeve brigade 1942, Ajdovščina — hiša, kjer je bila proglašena 
prva slovenska vlada 5. 5. 1945, kraji in položaji važnejših borb — Nanos 1942, 
Cnni vrh 1942 in 1943, kraj, kjer je padel narodni heroj Janko Premrl-Vojko, 



njegov začasni grob v Št. Vidu pri Vipavi, Prvaoiina, Dornberk 1944), poleg 
tega so evidentirali etnografske in arheološke spomenike in terene. 

S tem delom je slovenska akademska ljudska mladina dokazala, da ne zna 
prijeti samo za kramp za obnovo in napredek naše domovine pri izgradnji 
socializma, ampak se tudi ne straši že v akademskih letih stopiti na znanstvena 
tla. Pravilen odnos naše mladine do kulturnih spomenikov je poroštvo ne 
samo za obnovo in varstvo« naših kulturnih spomenikov, temveč tudi za. 
ohranitev naše kulturne dediščine potomstvu. 

Delo Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov 
in prirodnih znamenitosti Slovenije v prvem letu obnove in varstva spome-
nikov Slovenskega Primorja je poroštvo, da bo(do že v prihodnjem letu vsi 
glavni spomeniki znanstveno proučeni, obnovljeni in zavarovani ter pod var-
stvom ljudstva kot lastnika splošnih kulturnih vrednot. T o bo doprinos 
Zavoda kot znanstvenega instituta pri kulturni obnovi in napredku Sloven-
skega Primorja, Velepič Ciril. 

*) Opozarjam na France Štele, Umetnost v Primorju, A Z Lj, Pogledi 
2 in 3, Lj. 1940 in Fr. Mesesnel, Slovenačka likovna umetnost, Julijska Krajina, 
Nacionalno kulturni pregled, Lj. 1930, str. 67—75. 

Etnografske delovne akcije v letu 1948 
V naši novi ljudski skupnosti ima slovenska etnografija številne naloge, 

med katerimi naj opozorimo zlasti na: 
1) sistematično raziskovanje terena s posebnimi delovnimi ekipami; 
2) evidentiranje in proučevanje etnografskih spomenikov, ki jih je treba 

zaščititi. 
V letu 1948. so Etnografski muzej v Ljubljani, Referat za etnografijo 

pri Zavodu za varstvo spomenikov v Ljubljani in deloma Zgodovinsko društvo 
v Mariboru pričeli izpolnjevati ti dve nalogi, pa moremo ob koncu leta z za-
dovoljstvom ugotoviti, da smo v tem dosegli rezultate, ki pomenijo pričetek 
povsem novega poglavja v zgodovini slovenske etnografije. 

1. Sistematično raziskovanje terena. V času od i . avgusta do 15. septembra 
1948 je delovna ekipa Etnografskega muzeja v Ljubljani (B. Orel, M. Mati-
četov, V. Novak, S. Vilfan, T . Ljuibič in drugi) sistematično obdelala teren 
KLO Št. Jurij, Škocjan in deloma Turjak v okraju Grosuplje na Dolenjskem. 
Delovna ekipa, v kateri je skupno sodelovalo 17 tovarišev in tovarišic, je bila 
porazdeljena v 3 skupine: materialna, socialna in duhovna kultura. S terena 
je ekipa prinesla poleg zapiskov okrog 330 foto-posnetkov, 63 tlorisov, na-
risov, situacij itd., okrog 200 najrazličnejših risb in slik ter med drugim 1 1 0 
predmetov za zbirke Etnografskega muzeja. Važno delo je v ekipi opravila 
zlasti skupina za socialno kultun>. Statistični podatki, ki jih je ta, skupina 
zbrala za vsako hišo, so nadvse dragoceno gradivo, saj tvorijo osnovo za 
bodočo obdelavo naših vasi. Posebno pozornost je ekipa posvečala tudi zaščiti 
etnografskih spomenikov. Podrobno poročilo o letošnjem delu ekipe Etno-
grafskega muzeja bo izdala Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. 

Kolektivno sistematično delo na terenu vrši ekipa Zgodovinskega društva 
v Mariboru (F. Baš, B. Teply, Žižek, Zgonik in drugi). Delo dveh njenih 
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skupin, agrarno tehnične in antropogeografske, je kajpada velike važnosti tudi 
za etnografijo. Naj omenimo med drugim raziskovanje zadnjih dimnic na 
Pohorju, žag, mlinov, raznega orodja itd. 

2. Evidentiranje etnografskih spomenikov in njih proučevanje, ogledi 
terena itd. Poleg sistematičnih terenskih raziskovanj z večjimi delovnimi 
ekipami je treba navesti več manjših delovnih akcij Etnografskega muzeja v 
Ljubljani in Referata za etnografijo pri Zavodu za varstvo spomenikov v 
Ljubljani. Namen teh akcij je bil v letošnjem letu predvsem, proučevati in 
ugotavljati etnografske spomenike na terenu, razen tega pa pregledati neke 
sektorje na terenu, ki prihajajo v poštev za kasnejšo podrobno sistematično 

obdelavo. Spričo ogroženosti nekaterih oblik ljudske kulture so ti ogledi terena 
marsikje dobivali značaj podrobnejšega etnografskega raziskovanja. 

Tako je Etnografski muzej pričel letos v okolici Ribnice in Sodražice 
s proučevanjem lesne domače obrti »suhe robe« (inventariziranje obrtnih 
naprav in orodja, zbiranje nazivov itd.). Dalje je Etnografski muzej usmerjal 
delovne akcije na terene, ki niso bili doslej skoraj nič raziskani: 

1 . Dolenja Tribuša — Srednja Tribuša (Krtoušče) — Gornja Tribuša, 
Mrzla Rupa — Vojsko — Vojščica — Oblakov vrh — Pisance — Šebrelje 
— Cerkno; 

2. Brda (Kojsko) — Štanjel — Kobdilj — Kopriva — Dutovlje — Sežana 
— Lokev — Herpelje — Klanec — Ocizla; 

3. Herpelje — Kozina — Podgrad — Starad — Šapjane — Jelšane — 
Ilirska Bistrica — Prem — Vremski Britof — Divača; 

4. Zgornje Jezersko. 

Št. Jurij pri Grosupljem, Žerinova kašča 



Na vseh teh akcijah je bilo med drugim zbrano oziroma rezervirano 
mnogo etnografskih predmetov, ki so bili tako najbolje zavarovani. 

Podrobneje je asistent Etnografskega muzeja delal na Dolenjem Krasu 
v vaseh: Kosovel je, Gabrovica, Kobilja glava, Volčji grad, Nadrošica, Gor-
jamsko in Sveto pri Koiminu; na Gorenjem Krasu pa v vaseh: Kopriva, Skopo, 
Krajna vas, Dutovlje, Šepulje, Križ, Šmarje, Utovlje, Žirje, Avber, Štanjel. — 
Za Etnografski muzej je prinesel z vseh teh potovanj nekaj darovanih pred-
metov, dalje okrog 50 f o to-p osne tko v in lepo zbirko slovenskih ljudskih 
napisov iz konca 18. in prve polovice 19. stoletja, deloma objavljenih 
v tržaškem »Ljudskem tedniku«. 

Referat za etnografijo pri Zavodu za varstvo spomenikov v Ljubljani 
pa je ugotavljal in proučeval etnografske spomenike v okolici Kamnika ter 
v Bohinju, dalje v okolici Bovca, v Trenti, v Kobaridu, v Breginju in njegovi 
okolici, v Srednji in Gornji Tribuši, na Vojskem, na Vojščici, v Cerknem in 
njegovi okolici. Na vseh teh akcijah je bilo izdelanih okrog 70 risb in skic, 
razen tega pa je bilo zbranih nekaj zelo dragocenih etnografskih predmetov., 
Pri evidentiranju etnografskih spomenikov je sodeloval tudi prof. Mušič, ki 
je med drugim zlasti na Zg. Jezerskem ugotovil in proučil nekaj zelo pomemb-
nih starih spomenikov našega ljudskega stavbarstva in ljudske umetnosti. 

Referat za etnografijo je ob koncu leta 1948 izročil Zavodu za varstvo 
spomenikov prvi seznam 50 etnografskih spomenikov, ki so bili evidentirani 
v letu 1948 na našem podeželju in ki prihajajo v poštev za zaščito. Z ugotav-
ljanjem in proučevanjem etnografskih spomenikov bo- referat v letu 1949 
nadaljeval. ' B 0 rel. 

Med najvažnejša dela, pri katerih je v letu 1948 Zavod za varstvo kul-
turnih spomenikov sodeloval, je treba šteti izkopavanje staroslovenskega 
grobišča na Bledu. Izkopavanje je vršil Narodni muzej v Ljubljani s so-
delovanjem Antropološkega in Anatomskega instituta Univerze v Ljubljani^ 
Izkopavanja je vodil dr. Jože Kastelic. 

Grobišče je eno izmed treh ali celo štirih grobišč, ki leže okoli Blejskega 
jezera. Razteza se na dvignjenem prostoru med gospodarskim in upravnim 
poslopjem Pristava za Blejskim gradom. Izkopavanje je trajalo 3 mesece in 
se bo v letu 1949. nadaljevalo. Izkopani so bili dvesto- trije grobovi, poleg 
tega je bilo izvedenih še nekaj preizkusnih sond. Po obsežnosti je to grobišče 
doslej drugo v Sloveniji za Ptujem, na Gorenjskem, Primorskem in Dolenj-
skem pa daleč največje. 

Zanimivi so razni tipi grobov, ki so večkrat vplivani od oblikovitosti tal. 
Na pobočju, na začetku grobišča prevladujejo v skalo vsekane grobne jame. 
Nekatere so zelo skrbno izdelane in dobro oblikovane, z ravnimi, obsekanimi 
stenami in s poravnanim dnom, druge so manj pozorno in točno obdelane. 
Jame so različno globoke, največ jih je povprečno 75 cm. Na vzvišenem delu 
grobišča pa prevladujejo grobovi, ki so izkopani v morensko plast peska in 
kamenja. T i grobovi so kaj različno globoki, čeprav so- razporejeni lepo v 
vrstah. Nato sledi skupina zelo plitvih, komaj pod rušo pokopanih okost-
njakov. Izjemoma se dobe grobovi z dvema, enkrat celo s štirimi okostnjakih 

Izkopavanje staroslovenskega na Bledu 
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Grobovi so razporejeni v smeri zahod - vzhod, posebnost pa tvorita dve vrsti 
grobov, ki ležita skoro čisto v smeri jug - sever. 

Okostnjaki kažejo po rasnem tipu zelo različne znake. Presenečajo številni 
okostnjaki, ki kažejo na izrazito mešanje priseljenih Slovanov z domačimi 
prebivalci, v tem slučaju romaniiziranimi Kelti in Iliri. Na splošno so vsi 
okostnjaki dolgoglavci. 

Pri okostnjakih so bili najdeni v nekaj več kot eni tretjini primerov arheo-
loški pridatki. Našli so se obsenčniki iz brona in srebrne zlitine raznih tipov. 
Prevladujejo obsenčniki z navadno pentljo in kvačico. Precej je tudi obsenč-

Bled, arheološka izkopavanja v 1. 1948 

nikov s S - pentljo in raznih drugih tipov. Posebno dobro so zastopani 
obsenčniki z verižicami, na katerih so obešene steklene jagode. Pri uhanih 
prevladujejo vzhodnoalpski uhani, lepo presenečenje pa predstavljata dva para 
starohrvatskih uhanov. Lepo so zastopane tudi zajponke, med katerimi sta 
dve veliki zaponki iz bronaste pločevine s pleteninastim okrasom. Noži se 
dobe v precejšnji vrsti grobov. V enem grobu se je našel čekan divjega mer-
jasca, ki kaže na poganske običaje, v bližini nekoliko više pa križec, ki že 
kaže na krščanstvo. 

Grobišče je bilo v uporabi verjetno nekaj sto let. Začetki segajo najbrže 
v zadnjo četrtino osmega stoletja, konec pa v prva leta enajstega stoletja. 
Pretežno večino predmetov bi mogli datirati v deveto stoletje in jim dati 
oznako karolinške umetne obrti. Narodni muzej pripravlja predhodno poročilo 
o rezultatih izkopavanja v letu 1948., ki bo pokazalo še na druge podrobnosti 
tega velikega in pomembnega grobišča starih Slovencev. D J v K V 



Zaščita živali in rastlin 
Da tako radi hodimo na planine, ima svoj vzrok v raznih prijetnih vtisih 

in vplivih, ki jih tam sprejemamo in doživljamo'. N i samo lepota pokrajinske 
slike, odprt, širok razgled, osvežujoč zrak, skrivnostna sila ultravijoličastih 
žarkov in povrhu še zavest, da smo se s peš hojo* oddolžili tudi organom 
našega telesa; je še nekaj drugega, česar nam nižina sama ne more nuditi! 
To je živahno menjavanje rastlinske odeje od doma: pa do vrh planin. Posebno 
naše planine nudijo prizore, ki nas opaj a jos ̂ spodaj kulturni predeli z njivami 
in vinogradi, nato bukovi gozdovi, še više smreka in macesen in slednjič samo 
še posamezna, od viharjev, plazov in strel izmaličena drevesa, nad njimi pa 
rušje, planinski travniki in slednjič skalovje. In tu v teh višinah najdemo 
povsem novo, čisto svojstveno rastlinstvo. T o je alpsko* rastlinstvo, vprav one 
sočnobarvne cvetke, ki v neprestani trdi borbi z neurji, viharji, snežnimi 
zameti in plazovi vendarle zmagujejo in naseljujejo alpske trate in livade, 
alpska melišča, golo skalovje in špranje v navpičnih in previsnih stenah. V 
gosto grmičevje sleča ali rododendrona se je stisnila in skrila cela množica 
najlepših planinskih cvetk. Po pravici je vzljubil prijatelj prirode in sleherni 
človelk vprav to planinsko cvetje. Toda veselje nad alpsko floro ima žal svojo 
slabo, svojo usodno stran, kajti izletniki in turisti potrgajo prav vse, kar cvete 
ob stezi, okoli planinskih koč. Nerazsodna mladina se iz neke prešernoisti 
vzpenja po skalah navzgor in izgrebe iz razpoke tudi edino cvetko, ki se je 
tam naselila, edinega pionirja, ki bi iz njega zrasel prihodnje leto cel šop 
najlepših cvetov. Domov grede se postavljajo, kdo1 je natrgal največ planik, 
nabral največ -encijana, nagrabil največji šop narcis. In če si primoran, da 
stopaš za temii skrunitelji prirode proti domu, opaziš za njimi po stezah in 
potih zgubljeno ali kot nepotrebno breme odvrženo cvetje, ga najdeš ovene-
lega in pomendranega na klopeh, pod klopmi in na mreži za prtljago v želez-
niških kupe jih. T o je žalostna slika našega turizma in alpinizma in treba je 
podvzeti pač vse mere, da se tako brezvestno uničevanje naravnih lepot 
zaibrani in onemogoči. 

Zaščito smo razširili tudi na stara že zgodovinsko- znamenita drevesa 
(lipa, tise, hraste i. dr.) ter na umetno zasajene parke in nasade. 

Moderno lovsko orožje in divji lovci so krivi, da bosta izginila iz naših 
planin planinski orel in kozorog; ali jima res ne borno privoščili niti kotička 
v naši domovini, zadnjega zatočišča, kamor sta se umaknila, da si ohranita 
življenje in rod. In je še mnogo drugih živali, ki jim preti uničenje. Samo 
zaščita jih more rešiti popolnega iztrebljenja. Piskernik A 

Delo referata za varstvo prirode 
Dela varstva prirode so v Zavodu za varstvo kulturnih spomenikov in 

prirodnih znamenitosti poverjena Referatu za varstvo prirode, ki deluje v 
prostorih Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, Prešernova cesta 24. 

Referat sestavlja seznam vseh za varstvo* pomembnih objektov s pomočjo 
svojih sotrudnikov, svojih zaupnikov, drugih ljubiteljev prirode ter na podlagi 
lastnih ogledov in ekskurzij, ki so še posebno potrebne za terene v novopri-
dobljeni Južni Notranjski in Primorski. 



Po zbranih podatkih sestavlja Referat osnutke za zaščitne odločbe in 
odloke, katerih ptrditev in objava sta po republiškem zalkonu (čl. 3.) pri-
držani ministru za prosveto1. Za sestavo odločbe je treba dognati ime objekta, 
ki ga je treba zavarovati in ohraniti, eventualno lego in okolje, ime katastralne 
občine, ̂  številke katastralnih parcel, njih površino, kulturno vrsto zemljišča, 
po davčnem katastru in dejanskem stanju, lastnike in njihova bivališča, mejaše, 
enklave. Potreben je popis posameznih objektov (n. pr. vrsta in starost dreves, 
nasadov, parkov, pragozdov). Zaščito je nadalje treba utemeljiti (namen, 
razlog). Ugotoviti je dopustno mero izkoriščanja (lesa, stelje, trave, paše itd.), 
dognati dosedanje poškodbe in vzrok teh poškodb. Treba je popisati obstoječe 
zgradbe, stanovalce. Oskrbeti napise, kažipote, svarilne table. Brigati se, da se 
postavi upravnik, oskrbnik ali čuvar objekta, Urediti vzdrževanje in vzdrže-
valne stroške. Opremiti redke rastline in eksote z etiketami in podobno. Važni 
so tudi zgodovinski podatki o nastanku zavarovanega objekta (n. pr. pragozda, 
parka). 

Preden se predložijo osnutki za zaščitne odločbe na pristojno mesto, je 
treba pridobiti soglasje interesentov (resornih centralnih oblastev, krajevnih 
oblastev, kakor so to OLO, ML O, KLO, društev, korporaeij, ustanov, posa-
meznih privatnikov), kar povzroča večje ali manjše zakasnitve. V posameznih 
primerih je treba na hitro zaščititi objekt, da se zabrani škoda ali izmaličenje 
(n. pr. zaradi sečnje, trganja cvetlic, rušenja naprave itd.). • A 

Grofija v Celju — muzej in študijska knjižnica 
Stara grofija je s svojim slikanim stropom in arkadno arhitekturo brez 

dvoma najpomembnejši umetnostni spomenik Celja. Zato je razumljivo, da je 
treba sočasno z obsežnimi preureditvami v muzej in študijsko knjižnico, 
reševati prvenstveno spomeniško varstvena vprašanja. Stara grofija je prešla 
v naš novi čas v izredno zapuščenem in ponekod celo v iznakaženem stanju, 
poslopje v njenem zapadnem podaljšku pa je bilo v vojni tako zelo poško-
dovano, da ne prihaja v poštev za obnovo v celoti. Pred nami stoji z ozirom 
na gradbeni program muzeja in študijske knjižnice dvojna naloga, ki jo je 
treba reševati v celoti: spomeniško varstvena, ki obsega obnovo Stare grofije 
in pritlične etaže sosednjega objekta ter kompozicijska, ko je treba izdelati 
nov projekt za sosednjo zgradbo in jo ustrezno povezati s Staro grofijo v 
ubrano celoto. 

Dela, ki so bila doslej izvršena, se nanašajo na delno preureditev notranj-
ščine^Stare grofije v muzejske razstavne prostore. V tej zvezi so bile pod 
novejšimi plastmi odkrite stare stenske slikarije in so bili ponovno odprti 
in restavrirani leseni stropovi. Restavratorska in preparatorska dela je izvršil 
M. Hohnjec iz Celja, Na podlagi gradbenega programa za novi muzej in 
studijsko knjižnico, ki sta ga izdelala upravnika A. Štupica in prof. Novak, 
je bil izvršen načrt celotne kompozicije. Projekt je izdelal ing. arh. M. Mušič 
s sodelovanjem stud. arh. M. Slajmerja. V vojni poškodovani zapadni zid 
Stare grofije je na novo utrjen in je s tem odstranjena nevarnost, da se zruši. 
Program 1. 1949. vsebuje temeljito obnovo strehe in oken, obnovo slikanega 
sitropa in ureditev dvorane, postopno pritegnitev celotne zgradbe v muzejske 
namene, ureditev fasad in končno pristopitev k realizaciji projekta novega 
poslopja v podaljšku Stare grofije. M M 



Kostanjevica ob Krki 
Skupini največjih -spomeniško varstvenih ukrepov na terenu pripada za-

ščita ruševin dragocene zgodnje gotske cistercianske arhitekture v Kostanjevici 
ob Krki. V letošnjem letu so bila izvršena pomembna zaščitna dela, ki so 
postavljena v planu za dokončno zavarovanje spomeniškega objekta. Načrt, 
ki bo priobčen v prihodnji številki, vsebuje statično okrepitev visokih zidov, 
odstranitev preperelih gradbenih delov, postavitev nove nosilne konstrukcije 
v liniji porušenega zidu med glavno in desno stransko ladjo in končno prekritje 
vsega objekta z razsežno streho velike razpetine in strmega naklona. 

V letošnjem letu so bile po natančnem gradbeno tehničnem pregledu 
odstranjene vse preperele partije in je bil izluščen dragoceni arhitekturni se-
stav v sklopu gradu. Potem, ko so bili izdelani solidni odri ob zunanjih zidovih 
vse do vrhnjega roba zidovja, je bil na zdravi zidni osnovi izdelan železo-
betonski venec povrh vsega nosilnega zidovja; ta venec poteka nevidno- po 
sredini zidne debeline. Zalite so bile vse kritičnejše zidne razpoke, odprt in 
statično okrepljen je bil lok, ki vodi iz glavne ladje k stolpu. V letošnjem 
letu so bila izvršena vsa gradbena dela, tesarska dela \pa so žal radi pomanj-
kanja potrebnega lesa (90 m3) preložena na prihodnje leto. Vendar je že s temi 
ukrepi opravljeno veliko delo, ker je proces propadanja v glavnem zaustavljen, 
treba pa je uporabiti vse napore, da bo spomenik dokončno zavarovan v 
1. 1949. Restavracijska dela izvršuje po projektu ing. arh. M. Mušiča in s so-
delovanjem stud. arh. A. Rajglja, okrajno gradbeno podjetje v Novem mestu 
(upravnik Vinko Arko). 
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Naše muzejske ustanove 

Narodna galerija v Ljubljani, zakladnica slikarskih in kiparskih spomenikov 



P O R O Č I L A 

Topografija Primorja. Topografija Primorja je razdeljena po okrajih, tako da so v 
letu 1948. slušatelji umetnostne zgodovine na Univerzi pričeli s popisom kulturnih spomenikov 
Goriškega okraja (2 ekipi). Prva ekipa, ki je imela izhodišče v Vipavi, je popisala 40 spome-
nikov in predložila 4 tlorise, druga pa, z izhodiščem v Ajdovščini, 48 spomenikov in 10 
tlorisov. Ekipe bodo v letu 1949. popis verjetno končale, tako bi bil pripravljen osnovni 
material za 1 . snopič »Kulturni spomeniki Slovenskega Primorja«. 

Znanstveno propagandna ekskurzija v Istro in Slovensko Primorje. Zavod je organiziral 
prvo ekskurzijo v Istro in Slov. Primorje po priključitvi k Jugoslaviji v oktobru 1947. Poleg 
slušateljev umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani so se ekskurzije udeležili pod stro-
kovnim vodstvom akademika univ. prof. dr. Steleta še zastopnik Ministrstva za prosveto 
LRS prosv. inštr. Žen, rektor Akademije za likovno umetnost akad. slikar Božidar Jakac, 
gen. konservator L R H dr. Ljubo Karaman iz Zagreba, prof. Stahuljak iz Konservatorskega 
zavoda iz Zagreba, prof. Pere, ravnatelj Konservatorskega zavoda na Reki, zastopnik Triglav 
filma, zastopnik foto odseka Tiskovnega urada pri Predsedstvu vlade LRS ter ravnatelj 
Zavoda dr. Fran Šijanec in Velepič Ciril, asistent-konservator Zavoda. Ekipa si je z avtobusom 
v 10 dneh ogledala glavne kulturne spomenike od Bovca do Pulja. V Slov. Primorju: Idrija, 
Cerkno, Volarje, Bovec, Sužid, Svino, Avče, Kanal, Volče, Tolmin, Prilesje, Šmartno v Brdih, 
Kojsko, Sv. Križ pri Ajdovščini, Ajdovščina, Št. Vid pri Vipavi, Vipava, Rihenberk, Štanjel, 
Šepulje, Šmarje, Merče, Postojna, Podmol, Predjama, Hrenovice, Šmihel, Šilentabor, Drskovče. 
V Istri pa, kjer je bilo dnevno izhodišče Pazin: Sv. Peter v Šumi, Sv. Vinčenat, Valle, Rovinj, 
Kanfanar, Pazin, Beram, Sv. Marija na Škrilju, Sv. Lovreč v Pazenatiku, Božje polje, Višnjan, 
Poreč, Sv. Agata pri Kanfanaru, Dvagrada, Barbana, Labin, Pičan, Lindar, Oprtal, Cepič, 
v B coni pa Buje, Piran, Koper in Dekani. Za slušatelje kakor konservatorje ter ostale 
znanstvenike je bila ekskurzija izredno plodovita. 300 fotografij, zapiski, črteži in osebni 
vtisi s potovanja; skupni ogled in študij hrvaških in slovenskih znanstvenikov je rodil nekaj 
razprav in ukrepov in še bo veliko doprinesel k poznavanju, varovanju in proučevanju 
kulturnih spomenikov tako Slov. Primorja kakor Hrvaške Istre. 

Topografija Kočevskega okraja. V letu 1947. je tročlanska ekipa pričela s popisom 
kulturnih spomenikov Kočevskega okraja. Pregledala je 44 spomenikov, posnela 19 tlorisov, 
izvršila 74 foto posnetkov, 32 risb in 31 akvarelov. V letu 1948. se delo ni nadaljevalo, 
pač pa bo zaključeno v letu 1949. Po končni redakciji bo topografija publicirana kot 1. zvezek 
izdaje »Kulturni spomeniki Slovenije«. 

Proučevanje gradov. V mesecu avgustu in septembru 1947 je delovna skupina sluša-
teljev umetnostne zgodovine in arhitekture na Univerzi pod vodstvom asistenta konservatorja 
Zavoda in arhitekta pregledala porušene dolenjske gradove: Otočec, Hmeljnik, Stari grad, 
Soteska, Luknja, Tolsti vrh, Prežek, Klevevž, Mokronog, Rakovnik, Mirna in Pobrežje 
v Beli krajini. Skupina je v kratkem času posnela tlorise gradov, prerisala stavbne detajle, 
ugotovila stavbni razvoj in dala predloge v smislu spomeniškega varstva, ali naj se preda 
gradbeni material gradbenim interesentom (Mokronog, Rakovnik), ali naj se obdrži kot ku-
lisa (Hmeljnik, Klevevž, Mirna, Luknja), ali pa je še sposoben za delno ali celotno restavracijo 
(Soteska, Otočec, Stari grad, Tolsti vrh, Prežek in Pobrežje). Delovna skupina je po i4dnevnem 
delu predložila dragocen študijski material za poznavanje zgodovine in arhitekturnega razvoja 
dofefl&kih gradov. Predloženi so bili načrti za restavracijo gradu Vurberk pri Ptuju. V Zavodu 
se nk" podlagi rezultatov delovnih ekip in literature sestavlja kartoteka gradov z vsemi potreb-
nimi prilogami (historiat, tlorisi, profili, zemljevidi, fotografije) za nadaljnji študij. 

Žiče. Ekipa slušateljev umetnostne zgodovine pod vodstvom akademika univ. prof. 
dr. F. Steleta, je pregledala razvaline samostana in dala poročilo o stanju in predlogih za 
konservacijo znamenite srednjeveške arhitekture. Zavod je predloge skupno s poročilom 
ing. Šlajmerja o cerkvi v Špitaliču sprejel. 

Konservatorski ogledi ali evidentiranje kulturnih spomenikov. Poleg topografskih opisov 
kulturnih spomenikov dveh ekip v Goriškem okraju 1948 in ekipe v Kočevskem okraju 



v letu 1947 ter raziskovalnih ekip etnografskega, arheološkega, prirodnega ter N O B referata*, 
so bili izvršeni konservatorski ogledi kulturnih spomenikov še v približno 160 krajih. Strokovni 
konservatorski opis evidentiranih kulturnih spomenikov v letu 1947/48 bo priobčen v Umet-
nostno zgodovinskem zborniku za leto 1948/49. 

Konservatorski ogled prekmurskih spomenikov. Asistent-konservator Velepič se je udeležil 
študijske ekskurzije slušateljev umetnostne zgodovine pod vodstvom akademika univ. prof. 
dr. Steleta. Pri tem so si ogledali kulturne spomenike: Murska Sobota (freske v stari apsidi,. 
grad, spomenik padlim borcem), Selo (romanska rotunda z dvojno plastjo fresk), Martjanci in 
Turnišče (freske Janeza Aquile), Boreča (gotska arhitektura), Gornja Lendava (gotska arhitek-
tura, grad), Petrovci (gotski prezbiterij s starejšo ladjo, izredna razgledna točka), DomanjŠevci 
(romanski portal — najstarejši spomenik Prekmurja). 

Evidenca gradov. Zavod sestavlja točno kartotečno evidenco vseh gradov in dvorcev 
v. Sloveniji, ohranjenih, poškodovanih in razvalin, z vsemi prilogami. Prosimo vse kulturne 
delavce in mladino za sodelovanje in poročanje o stanju arhitekture in inventarja navedenih 
in nenavadenih. gradov. 

DomanjŠevci, romanski portal iz XII . stol., 
najstarejši prekmurski spomenik 

Gi^d Mirna na Dolenjskem 

Adlešiči, Ajmanov grad, Bajnof, Begunje, Beli kamen, Belnek, Beltinci, Bežigrad,^ Bilje 
pri Gorici, Bistra pri Borovnici, Bizeljsko, Bjen pri Braslovčah, Bled, Boben, Bogenšperk, 
Bokalce, Bori, Boštanj pri Grosupljem, Boštanj pri Sevnici, Brdo pri Kranju, Brdo pri Lukovici, 
Brdo pri Podpeči, Breg pri Ribnici, Breg pri Pudobu, Brežice, Brinje, Brode pri Vranskem,, 
Bršlin, Bukovca, Celje — Nova grofija, Celje — Stara grofija, Celje — grad, Codellijev grad — 
Ljubljana, Cekinov grad — Ljubljana, Cmurek — gornji, Čatež, Čemšenik, Čmak — Gomilsko, 
Črnelo pri Domžalah, Črni potok pri Litiji, Črnomelj, Dragomelj. Dob — Aych, Dob pri Mirni, 
Dobrava — Sermaš, Dobrava — Globoko — Brežice, Dobravce, Dobrna — Dobrnca, Dobrna — 
Novi grad, Dobrna — Ružička, Dobrna — Lokovina, Dobrna — Stari grad, Dobrovo, Dol, 
Dolenje pri Slapu, Dolnja Lendava, Dolsko — Žerjavov grad, Domineže, Dornava, Draškovec, 
Dravograd, Duple, Fajfarjev grad, Fala, Frajstein, Frankolovo, Friedrichstein, Fuktov grad, 
Fužine Ljubljana, Gaberje pri Celju, Gamberg, Grmače — Litija, Goričane — Medvode, 
Goričica, Golo, Gomila, Gomilsko — Štrausenek, Gomniše, Gorica — pri Št. Pavlu pri 
Preboldu, Goričica pri Igu, Gornja Lendava, Gornji grad, Gornja Radgona, Graben — Novo 
mesto, Gradac, Grbin — Litija, Grič, Grimšiče — Bled, Grm, Grmovje — Perovo, Groblje, 
Grumlof, Guštanj, Gutenik — Dobrna, Hasberk — Planina, Hartenstein — Šmartno — 
Slovenske gorice, Hiteno — Pajkovo, Hmeljnik, Hompoš, Hrastovec, Idrija, Ig, Impolca. Jablje, 
Jereninski dvor, Javornik, Jelšin dvor, Jordan, Josipdol — Pohorje, Jurklošter — Stari grad, 
Jurklošter — Pristava, Kamen — Begunje, Kamen — Novo mesto, Kalce, Kamnik — Mali 
grad, Kamnik — Stari grad, Kompoš pri Hočah, Kanal, Klevevž, Kočevje, Kojsko, Kokra, 



Kolovec — Novi grad, Kolovec — Stari grad, Kolovrat, Komenda nad Polzelo, Kostanjevica, 
Kostel, Kotlje, Kot — Mirna, Kozje, Kranj, Križ — Ajdovščina, Križ — Moravče, Križ — 
Komenda, Krka, Kromberk, Krško, Krumperk, Krupa, Kungota — Pahta, Kungota — Bubna, 
Lancovo, Lanšpreš, Laško, Legant — Braslovče, Lemberk — Gole, Lepi dob, Lepi dol, Lesičje, 
Leskovec — Šrajbarjev turn, Lesno Brdo, Lipnica, Litija, Ljubljana, Ljubljana — Tivoli, Loče 
— Konjice, Log — Rakovnik, Logatec, Loka pri Zadanem mostu, Lož, Lože, Luknja, Masenav 
nad Prosenjakovci, Mala Loka, Mala Nedelja, Manjl — Črnci pri Apačah, Mamberk — Stari 
grad, 'Marnberk — Župančičev grad, Maribor, Marijin dvor — Hotemež, Medana, Medijski grad, 
Mengeš — Novi in Stari gf^dp Metlika, Miren, Mirna, Mokronog, Muretinci Murska Sobota, 
Namršel, Nazarje, Negova, Novi grad — Celje, Novi Klošter — Polzela, Ogulinovo, Ojstrica — 
Sv. Juri j ob Taboru, Oplotnica, Orehek, Ormož, Ortnek — Novi grad, Ortnek — Stari grad, 
Otiški vrh — Otiški grad, Otiški vrh — Stari grad, Otočec, Ozeljan, Perovo, Pesniški dvor, 
Pišece, Planina — Rakek, Planina — Sevnica, Plevna — Žalec, Podbrežje, Podbrje, Podčetrtek, 
Podgrad, Podpeč, Podsmreka, Podsreda, Podvin, Pogance, Pogonik Polhov gradeč, Polskava, 
Ponoviče, Ponikva, , Poljane — Visoko, ^Postojna — razvalina, Prebold pri Št. Pavlu pri 
Preboldu, Prečnik — Šmartno v Rož. dol., Pragersko, Preddvor, Predgrad, Predjama, Prem, 
Prestranek, Prežek — Novi grad, Prežek — Stari grad, Prisnik, Ptuj, Puštal, Rače, Radohova 
vas, Radovljica, Rajhenburk, Raka, Rakičan, Ravne — Št. Peter, Renče — Novi grad, Renče 
— Stari grad, Repnje, Ribnica, Rihenberk, Rogatec — Novi grad, Rogatec — Stari grad, 
Roje, Ruoing, Ruperč vrh, Sela, Semič, Senožeče, Serval, Sevnica, Slap, Slatina — Litija, 
Slivnica pri Mariboru, Slovenska Bistrica, Slovenjgradec, Slov. Konjice, Smlednik — ohranjeni, 
Smlednik — razvalina, Snežnik, Socka, Solkan — grad, Solkan — razvalina, Sostro, Stara Loka, 
Štatenberg, Sv. Helena, Sv. Pavel, Straža, Strmol, Struga, Svečina, Šalek — Velenje, Šemak nad 
Polzelo, Šenkov turn, Šilentabor, Škofja Loka — Novi grad, Škofja Loka — Štralov grad, 
Škrljevo — Št. Rupert, Šmartno v Brdih, Šoštanj, Špitalič — Motnik, Motnik, Štanjel, Štanek, 
Tabor — Višnja vas pri Vojniku, Tišina, Tolmin, Tolsti vrh, Trebnje, Tržič — Sv. Ana, 
Tržič — Sv. Katerima, Tržič — Pusti grad, Tupaliče, Turjak, Turn, Turnišče, Velenje, Velika 
Loka, Velika Nedelja, Viltuš, Vinica, Vipava — Novi grad, Vipava — razvalina, Vipolže, 
Viševek — Koča vas, Višnja gora — razvalina, Višnja gora — Auerspergov grad, Višnja gora 
— Codellijev grad, Vitanje — Spodnji grad, Vitanje — Stari grad, Volčji potok, Vransko — 
Podgrad, Vransko — Tabor, Vrbovec — Volavče, Vrhovo, Vurberk, Vuzenica, Zalog — 
Moravče, Zalog — Petrovče, Zalog — Breitenau, Zalog — Žalec, Zaprice, Zapuže, Zazigrad, 
Zabije, Žemona, Žovnek — Stari grad, Žovnek — Novi grad, Žuzem, Žužemberk. 

Kostanjevica, čiščenje porušene cistercijanske cerkve se je v mesecu avgustu 1947 nada-
ljevalo in končalo. Naporno delo odvoza ruševin (450 m8) je izvršila delovna ekipa slušateljev 
umetnostne zgodovine in arhitekture na Univerzi. Izredno važna arhitektura iz prehodne dobe 
romanike v gotiko je bila defežna posebne skrbi Zavoda. Mladina ni izvršila samo fizična 
dela, temveč je izvršila tudi vsa potrebna strokovna merjenja, sortirani in prerisani so bili vsi 
arhitekturni detajli ter obdelana stavbna zgodovina. Foto odsek Tiskovnega urada je napravil 
okoli 200 foto posnetkov vseh kapitelov, kamnoseških znakov in arhitekturnih fragmentov. 
»Triglav-film« je posnel na filmski trak nekaj momentov iz življenja delovne ekipe. Film je bil 
predvajan kot del dnevnika s primernim komentarjem. Na podlagi predloženih poročil je 
Zavod pričel s pripravami, da v celoti zavaruje to znamenito arhitekturo pred grozečim 
razpadom. Odobreni so bili načrti za popolno prekritje arhitekture. Projektant je univ. prof. 
arch. ing. M. Mušič, gradbena dela pa izvršuje z vsem potrebnim razumevanjem okrajno 
gradbeno podjetje »Krka« v Novem mestu. Plombirano in očvrščeno zidovje z nosilci je 
pripravljeno za montažo strešne konstrukcije. 

Restavracija lesenega stropa v Celju. Restavracijo lesenega stropa v Stari grofiji je izvršil 
restavrator Miloš Hohnjec. Podrobno poročilo priobčimo v prihodnji številki. 
^ Restavracijo notranje arhitekture na Ptujski gori trenutno vodi restavrator Peter Železnik. 

Podrobno poročilo objavimo. 
Odkrivanje fresk. N a Ptujski gori je odkril freske v desni ladji" pod korom Peter 

Železnik, v dvoranah Stare grofije v Celju pa Miloš Hohnjec st. in prof. Maks Kavčič. 
Kopiranje fresk. Po nalogu Komiteja za kulturo in umetnost F L R J , je Zavod v letu 1948 

pričel s kopiranjem srednjeveških fresk v Sloveniji. V prvi etapi so bile kopirane freske 



V Prilesju pri Plaveh ob Soči (R. Debenjak 5.70 m2, M. Sedej 2.058 m2, M. Kujačič 7.73 m2, 
skupno 15.688 m2), v Suhi pri Škofji Loki (M. Jakob 12.83 m2, R . Slapernik 14.4375 m2, 
A. Ivanec 4.15 m2, skupno 33.9175 m2) na Križni gori pri Škofji Loki (T. Gorup) in na 
Svetih gorah pri Brežicah (F. Stiplovšek). Kopiranje se je izvršilo na karton v tempera tehniki 
ter se bo drugo leto nadaljevalo. Kopirale se bodo predvsem freske v poškodovanih spomenikih. 

Restavracija štukature. Hohnjec Miloš st. je letos restavriral štukaturo na gradu Hrastovec 
pri Mariboru (1 dvorana), prof. Salezin v letih 1947 in 1948 stropno štukaturo v 6 dvoranah 
na gradu Štatenberg pri Makolah. Mestni Ferkov muzej v Ptuju je restavriral fasadno štukaturo 
dominikanske cerkve (muzej). V Mariborskem gradu je izvršil restavracijo štukature in plastike 
kipar J . Sojč. voV 

Restavracija fresk. Na gradu Hrastovec je restavriral baročne stropne freske akad. slikar 
Slapernik, v župni cerkvi pri Sv. Andražu (Leskovec) v Halozah ter v Mariborskem gradu 
pa prof. M. Kavčič. V Ljubljanski stolnici je restavriral restavrator Železnik Quaglijeve freske, 
isti tudi Jelovškove freske na Sladki gori ter gotske freske v Seleh, župniji pisatelja Meška. 

Restavracija oljnih slik. Tintorettovo oltarno sliko Sv. Miklavža v kapiteljski cerkvi ^ 
v Novem mestu, ki je bila med okupacijo zavarovana v Ljubljani, je restavriral prof. M. Sternen. 
Slika je na svojem prejšnjem mestu. 

Snemanje fresk. Zaradi nevarnosti propada fresk je moral Zavod sneti freske v porušenih 
gradovih. Akad. slikar R . Slapernik je snel baročne freske na gradu uKriž pri Komendi 
(23.29 m2) in Jelovškove freske v Zalogu pri Moravčah (11.84 m2). Železnik na gradu Lesno ^ 
Brdo pri Horjulu (2.59 m2) in na Mokronoškem gradu (6.28 m2). Poleg tega je bilo snetih 
nekaj fragmentov v porušeni minoritski cerkvi v Ptuju (skupno 48.23 m2). Čimpreje je 
potrebno sneti ali definitivno zavarovati fasadne freske pri Sv. Križu nad Selcami (provizorno 
zavarovane), v hodniku minoritskega samostana v Ptuju, v proštijski pristavi na Mestnem vrhu 
pri Ptuju in v grajski kapeli na Turjaku (provizorno zavarovane). 

Obnova Cankarjeve rojstne hiše. Za restavracijo Cankarjeve rojstne hiše na Vrhniki je 
izdelal načrte univ. prof. ing. M. Music. 

Štatenberk pri Makolah, restavriranje 
štukature (prof. Salezin) 

Crngrob, snemanje fresk (dr. Štele desno, 
prof. Sternen levo) 



Konference referatov Zavoda. Ravnateljstvo Zavoda sklicuje po potrebi svoje častne 
referente na skupne konference, kjer se podajajo poročila o delu referatov, obravnavajo 
predlogi in sestavljajo sklepi o varstvu, vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov. Zavod 
ima trenutno sledeče referate: Zgodovinski in umetnostno zgodovinski referat vodi Zavod 
neposredno, referat za arhitekturo in urbanizem (univ. prof. ing. M. Mušič), referat za. 
arheologijo (ravn. Narodnega muzeja dr. Kastelic Jože), referat za etnografijo (ravn. Etnograf-
skega muzeja Orel Boris), referat za spomenike N O V (ravn. Muzeja N O V Kramar Janez,, 
nam. prof. Jarc Janko), referat za prirodne spomenike (ravn. Prirodoslovnega muzeja 
dr. Piskernik Angela). 

Zaupniška mreža: Kartotečna evidenca okrajnih in krajevnih častnih zaupnikov sicer 
izkazuje v vsakem okraju najmanj enega zaupnika, bodisi z ali brez zaupniškega tečaja, vendar 
še ni ustaljena zaradi neagilnosti ali premajhne poučenosti nekaterih. Dokler ne bo izdelan 
pravilnik o zaupnikih, vrše vsi dolžnost začasnega častnega zaupnikaš Pozivamo vse, ki so 
zanimajo za naše kulturne spomenike, tako prosvetne delavce, posebno pa našo mladino, kakor 
vse ostale, da poročajo o spomenikih svojega okraja ter s tem postanejo dopisniki Zavoda,, 
po strokovnm zaupfeiškem tečaju pa bodo imenovani za stalne Zavodove častne zaupnike. 

Sodelovanje kdhservatorskih zavodov. Prvi stik med našim in zagrebškim Zavodom je 
bil vpostavljen 1. 1946. V letu 1947 je pri skupnem ogledu kulturnih spomenikov v slovenskem 
delu Istre sodeloval Zavod (dr. Šijanec), v letu 1947 je Ministrstvo za prosveto L R S poslalo 
na 4dnevni študij organizacije in dela zagrebškega Konservatorskega zavoda, asistenta-konser-
vatorja (C. Velepič). V jeseni 1947 je Zavod organiziral znanstveno propagandno ekskurzijo 
v Slovensko Primorje in Istro ob sodelovanju zagrebškega Konservatorskega Zavoda (Dr. Kara-
man in Stahuljak) ter Reškega zavoda (Pere). V letu 1948 sta Zavodov asistent-konservator 
(C. Velepič) ter asistent-konservator Reškega zavoda (Branko Fučič) izvršila konservatorski 

Grad Klevevž na Dolenj-
skem. — Tloris, delo ekipe 
za proučevanje dolenjskih 

gradov 

1. Osrednji najstarejši stolp 
(donjon) 

2. Gotska kapela (slavolok, 
sklepnik) 

3. Baročna kapela 
4. Gotski šilasti portali 
5. Gotska profilirana okna 
6. Arkadni hodniki 
7. Minirani del (Uvodni 

članek!) 



ogled spomenikov Tolminskega kota. V letu 1948 pa se je ravnatelj Zavoda (Dr. F. Šijnec) 
udeležil folklornega festivala v Skoplju in vpostavil vez s tamkajšnjim Zavodom. Restavra-
torski tečaj v Ljubljani, julija 1948, je prvič praktično povezal vse Zavode v državi. 

Propagandna razstava. V treh izložbah Putnika v Frančiškanski ulici v Ljubljani je bilo 
razstavljenih junija in julija 1948 sedem velikih okvirjev s številnimi, dobro izdelanimi foto-
povečavami naših kulturnih spomenikov. Slike so predstavljale zgodovinske, umetnostno 
zgodovinske, arhitekturne, urbanistične, etnografske, arheološke in narodno osvobodilne 
spomenike ter prirodne znamenitosti. Razstava je bila prirejena pod geslom: »Kaj je kulturni 
spomenik? «, »Varujmo naše kulturne spomenike! « Izredno zanimanje je dokazalo, kako 
potrebna je bila in je propaganda in popularizacija spomeniškega' varstva. 

Naša mladina in varstvo spomenikov. Ravnateljstvo Zavoda je predlagalo Ministrstvu za 
prosveto LRS, da izda nalog vsem ravnateljem sedemletk in gimnazij, da vsi učenci vseh 
razredov obvezno izdelajo do 1. marca 1949 domačo nalogo pod naslovom »Kaj je kulturni 
spomenik? « ali »Kulturni spomeniki našega okraja oziroma kraja«. Ravnateljstva naj zberejo 
naloge in naj jih dostavijo Zavodu, ki bo najboljše spise objavilo v ve.>t$^u »Varstvo spome-
nikov «, učencem objavljenih spisov pa bo Zavod dostavljal vestnik kot nagrado in vzgled 
•ostalim. Pred nalogo naj jim učiteljstvo poda nekaj direktiv (Vestnik št. 1), mladina pa naj 
sama pomaga in poišče vire. Predlog utemeljuje s tem, da bi taka akcija v veliki meri 
pritegnila našo srednješolsko mladino v krog spomeniškega varstva. 

Konference Turizma in gostinstva v Ljubljani se je udeležil asistent-konservator Zavoda, 
v ostalih mestih pa Zavodovi zaupniki. Asistent je na konferenci na kratko opisal naloge, 
in delo Zavoda ter poudaril, da je Zavod s svojimi strokovnimi delavci in znanstvenim inven-
tarjem vedno pripravljen sodelovati in pomagati pri realizaciji programa Turizma in gostinstva. 

Zaščita naselij. Do sedaj je bilo izdelanih 10 osnutkov pravilnika o zaščiti naselij z ozirom 
na regulacijske načrte: Ljubljana, Maribor, £el je , JPtuj, Kamnik, Radovljica, £Iovo mesto, 
Škofja Loka in JSled. Prihodnje leto se bo delo nadaljevalo za kraje: jKropa, Kamna gorica, 
Železniki, Mengeš, .Motnik, .Krško, Kostanjevica, Jk4etlika, Črnomelj, JVišnja gora, Tržič, 
Poljčane, Konjice, Slovenska Bistrica, Mozirje, tJLaško, , Lendava, v Slovenskem Primorju pa 
Idrija, yipava, Ajdovščina, Tolmin, Kobarid, Št. Vid pri Vipavi, (Sežana in dostojna. V celoti 
bo zaščiten Ptuj kot muzejsko mesto, Štanjel, Sv. Križ pri Ajdovščini in Šmartno v Brdih 
pa kot etnografska naselja. 

Prijave del umetnikov 19. in 20. stoletja. V zvezi z razglasom Zavoda Ur. list št. 1 , 
z dne 3. I. 1948, je doslej 519 lastnikov prijavilo dela zaščitenih umetnikov: Ažbe 6, 
Bernekar 9, Gangl 38, Grohar 16 1 , Jakopič 1349, Jama 277, Kobilca 245, Langus 106, 
Petkovšek 9, Sternen 208, Stroy 29, Janez Šubic 81, Juri j Šubic 65,, Tominc 8, Vesel 157, 
Wolf 17, Zaje 68. Pri tem še niso upoštevana dela v Narodni in Moderni galeriji ter v 
zapuščini F. Vesela in M. Jame. 

Sestavljena je kartotečna evidenca po lastnikih, umetnikih in po lokaliteti. Evidenca služi 
samo v znanstvene svrhe, n. pr. za sestavo monografij posameznih umetnikov in za eventualne 
razstave. 

Ponovno prosimo še vse ostale lastnike, da prijavijo dela navedenih umetnikov. 
Oznaka kulturnih spomenikov. Po nalogu Komiteja za kulturo in umetnost bo Zavod 

opremil najpomembnejše kulturne spomenike, tako arhitekturne, slikarske, plastične in prirodne, 
s tablicami in etiketami z napisom: »Kulturni spomenik, pod varstvom Zakona o varstvu 
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v L R Sloveniji, z dne 2 1 . 5. 1948. Ministrstvo 
za prosveto LRS, Zavod za varstvo spomenikov LRS«. 

Specialna zaščita in odločbe. Zavod je izdal vrsto specialnih odločb še pred izidom 
Zakona (1. štev. Vestnika). V skladu z novo republiško zakonodajo bo Ministrstvo za prosveto 
LRS zaščitilo vse glavne kulturne spomenike L R S s posebno odločbo. Specialne zaščitne 
odločbe so po potrebi zavarovale poleg gradov in parkov, še privatne zbirke in knjižnice, 
arheološke terene, arhitekturne spomenike, zapuščine umetnikov (Jama, Jakopič, Vesel) in 
dela umetnikov 19. in 20. stoletja. 

' Tisk. Zavod je objavil poročila o spomeniško varstvenih delih v dnevnikih »Slovenski 
poročevalec« in »Ljudska pravica« in v tedniku »Tovariš« z reprodukcijami, prispeval je 
članek za turistični prospekt in za priročnik za ljudske odbore. 



Naši kulturni spomeniki 

Levo: 
Breg pri Preddvoru, edina slikana gotska okna 

Desno: 
Ptujska gora, restavrirana notranja arhitektura 



Tečaj za okrajne zaupnike. Poleg 19 članov umetnostno zgodovinskega seminarja na 
Univerzi se je tečaja udeležilo 53 prijavljencev iz vseh okrajev. V tečaju, ki se je vršil v 
mineraloški predavalnici na Univerzi in je trajal od 12. do 19. januarja 1948, so predavali; 
akademik univ. prof. dr. Štele, zgodovino spomeniškega varstva, načela spomeniškega varstva 
s posebnim ozirom na spomenike L R S ; dr. Fran Šijanec, Zavod za varstvo kulturnih sporne-, 
nikov L R S in spomeniška zakonodaja; dr. Kastelic, Načela varstva arheoloških spomenikov 
s posebnim ozirom na spomenike L R S ; ravn. Orel, Načela varstva etnografskih spomenikov, 
koreferat M. Matičetov, Etnografski spomeniki v Primorju; dr. Piskernikova, Načela varstva 
prirodnih znamenitosti Slovenije, koreferat dr. Šerko, Zaščita kraških jam; prof. Jarc, Sporne-, 
niki N O V s predvajanjem filma, koreferat Poročila o delu Celjske ekipe za raziskavanje 
spomenikov N O V ; univ. prof. ing. M. Mušič, Spomeniki arhitekture in urbanizma. Tečajniki 
so si ogledali poleg kulturnih spomenikov Ljubljane in Kamnika še interno razstavo sporne-. 
niškega varstva v Moderni galeriji. Tečajnike je pozdravil v imenu Ministrstva za prosveta 
pomočnik ministra. Zavod bo tudi v bodoče prirejal strokovne tečaje, dokler ne bo vzgojen 
zadosten kader kvalificiranih okrajnih častnih zaupnikov. 

Tečaj »Varstvo kulturnih spomenikov « za abituriente srednjih šol. Potom mladinskih 
organizacij in vodstev pedagoških šol je Zavod priredil za slušatelje IV. letnika Učiteljišča in 
Višje pedagoške šole, II. letnik Šole za Turizem in gostinstvo in za slušatelje zgodovinskega, 
seminarja na Univerzi, poseben tečaj, kjer so predavali: Akademik univ. prof. dr. Štele, 
Zgodovina in metodika spomeniškega varstva in Umetnostni spomeniki L R S (skioptično); 
dr. Šijanec, Zavod in spomeniška zakonodaja; dr. Piskernikova, Zgodovina prirodnega varstva 
in Prirodne znamenitosti L R S (skioptično); prof. Jarc, Spomeniki narodno osvobodilne borbe 

Velesovo, kip MD je eden naših najstarejših plastičnih spomenikov: Nastal je v prvi 
polovici 13. stoletja kot italska predelava bizantinskih in južnofrancoskih ikonografskih vzorov 
z reminiscencami chartreuskega stila ter je po svoji kvaliteti vreden, da ga uvrstimo v 
evropsko spomeniško posest. 



'(skioptično); univ. prof. ing. Mušič, Arhitektura in urbanizem, ravn. Orel, Etnografski spome-
niki L R S (skioptično); dr. Kastelic, Arheološki spomeniki (skioptično). Poleg tega so si vsi 
slušatelji, pod vodstvom predavateljev, ogledali zbirke Narodne galerije, Narodnega, Etnograf-
skega in Prirodoslovnega muzeja, razstavo Ferda Vesela ter spoznali metodo snemanja in 
montaže fresk (C. Velepič). Tečajniki so pridobili v tečaju poleg načel spomeniškega varstva 
še bežen pregled glavnih kulturnih spomenikov Slovenije ter tako pridobili vsaj osnovno 
znanje kot bodoči Zavodovi dopisniki oziroma zaupniki. Zavod bo vsako leto prirejal za 
absolvente srednjih šol podobne tečaje. 

Restavratorski tečaj. Zavod je priredil v juliju in avgustu 1948 v naši državi prvi 
restavratorski tečaj, katerega so se udeležili konservatorji in restavratorji iz ljudskih republik 
Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter iz naše republike, skupno 46 s preda-
vatelji. Predavali in praktično demonstrirali so restavriranje fresk in oljnih slik akademik 
univ. prof. dr. Štele, prof. Sternen in prof. Kavčič; tekstilij Pavlič Terezija iz Zagreba, plastike 
restavr. L. Kozjek iz Ljubljane in kipar J . Sojč iz Maribora ter Hudoklin, izr. prof. Akademije 
likovne umetnosti v Ljubljani; arhitekture dr. Štele, ing. Mušič in dr. Šijanec; arheoloških 
predmetov prof. Bas Iz Maribora, restavr. Berce iz Ljubljane, Knaflič-Dular iz Ljubljane in 
J . Škrabar iz Ptuja; etnografskih prof. Baš; mavca M. Duhač iz Beograda. Praktično pa sta 
prikazala snemanje fresk prof. Sternen in akad. slikar R . Slapernik. O zgodovini restavratorstva 
je predaval prof. Štele, tehnologijo upodabljajoče umetnosti R . Hudoklin, o Izsledkih sodobnega 
restavratorstva in o Restavratorskih ustanovah pa prof. Kavčič iz Maribora. Restavratorski 
tečaji so bodo vršili vsako leto v drugi republiki. 

Znanstveni inventar. Strokovni nameščenci so s pomočjo 18 profesorjev-prostovoljcev, 
ki zaradi zdravstvenega stanja niso sposobni za fizično delo, uredili ves znanstveni inventar 
Zavoda. Foto-negativni material (17.000 plošč in filmov) je bil zavarovan, sortiran, inventa-
riziran. Izvršena je kartotečna evidenca. Urejena je bila strokovna knjižnica z okr. 1500 deli 
z imensko in stvarno kartoteko, inventarizirani so načrti, skice, zemljevidi, slike, grafike, 
klišeji, diapozitivi, kartotečno evidentirani gradovi, spomeniki Slovenskega Primorja. Foto-
pozitivni material je bil razporejen po lokaliteti in spomenikih kot dokumentarni material, 
dočim bo treba v prihodnjem letu kopirati vse plošče in filme na enotnem formatu 1 8 * 2 4 cm. 

Evidenca spomenikov. V Zavodu se sestavlja s sodelovanjem referentov, zgodovinarjev, 
umetnostnih zgodovinarjev, etnografov, arheologov, arhitektov in urbanistov, prirodoslovcev, 
Zveze borcev N O V ter z Zavodovimi častnimi zaupniki evidenca glavnih kulturnih spomenikov 
Slovenije. Pozvani so bili vsi zaupniki, da predlože seznam spomenikov svojega okraja. 

Komisija za restitucijo kulturnih predmetov. V komisijo je bil imenovan asistent-konser-
vator Zavoda (C. Velepič), ki je ob priliki komisijskih ogledov v Slov. Primorju v januarju 
1948 podal poročilo o stanju kulturnih spomenikov novo priključenega ozemlja. Ob tej priliki 
je izvršil konservatorski ogled gradov Predjama, Ravne pri Št. Petru na Krasu, Prem pri 
Ilirski Bistrici, Kalce pri Zagorju na Krasu, Štanjel, Solkan, Kromberk, Vipava, Ajdovščina, 
Lože, Rihemberk, Kanal, Kojsko, Dobrovo, Medana, Vipolže, Šmartno v Brdih, Podbrje 
(2 grada), Idrija, cerkva in ostalih kulturnih spomenikov Bovškega, Kobariškega in Tolminskega 
kota, v Goriških brdih, Vipavski dolini in na Krasu. Poročilo o stanju gradov v Slovenskem 
Primorju je bilo dostavljeno tudi Predsedstvu vlade LRS. 

Lokalni muzeji. Prosvetni delavci in Zavodovi zaupniki pripravljajo ustanovitev vrste 
lokalnih muzejskih društev kot podružnice Zgodovinskega društva za Slovenijo, in sicer 
v Kamniku, Kranju, Novem mestu, Metliki, Postojni in Tolminu. Zavod podpira ustanavljanje 
muzejskih društev, ker imajo med drugim tudi namen »pospeševati ohranitev zgodovinskih, 
arheoloških, umetnostnih in narodopisnih spomenikov ter prirodnih znamenitosti«, seveda 
tudi spomenikov N O V . S tem bi muzejska društva prevzela dolžnost okrajnih, oziroma 
krajevnih zavodovih zaupnikov. Ustanovnih občnih zborov naj se udeležijo strokovni prosvetni 
delavci in ostali lokalni činitelji ter posebno mladina, tako da bi društva lahko s podporo 
širokih ljudskih množic uspešno vršila svojo kulturno nalogo. 

Zborovanja zgodovinarjev. Zborovanja zgodovinarjev v Mariboru 1947 sta se udeležila 
ravnatelj Zavoda (dr. Šijanec), ki je imel koreferat k referatu Varstvo spomenikov Maribor-
skega okraja, ter asistent Zavoda (C. Velepič), ki se je udeležil tudi zborovanja v Novi 
Gorici 1948. 



Umetnostno zgodovinsko društvo. Vsi društveni strokovni člani so po strokovni in služ-
beni liniji neposredno povezani z varstvom in študijem umetnostnih spomenikov in v polni 
meri pomagajo Zavodu. Sestavljena je kartotečna evidenca klišejev, ugotovljena knjižna zaloga, 
potrjena so bila nova društvena pravila, pripravlja se izdaja Zbornika za umetnostno zgodo-
vino I. za leto 1948/49. Tajništvo se nahaja začasno v prostorih Zavoda (Tomanova štev. i , 
telef. 40-39). vc 

R A Z S T A V A SREDNJEVEŠKIH FRESK IN PLASTIKE V INOZEMSTVU 

Letos v novembru oziroma decembru priredi Ministrstvo za znanost in kul turo F N R J 
v inozemstvu, t. j. v Parizu, Londonu in v drugih mestih Evrope in Amerike, posebno razstavo 
srednjeveških fresk in plastike. Že lansko leto so umetniki kopirali najznamenitejše freske v 
srbskih in macedonskih manastirih, glavni del pa bodo izvršili letos do jeseni. 

V naši republiki vodi vso akcijo naš Zavod s svojimi strokovnimi delavci in sodelavci. 
2e v preteklem letu je bilo kopirano okoli 50 m2 fresk (glej Poročila — Kopiranje fresk!), 
letos pa bo 23 umetnikov, ob asistenci slušateljev Akademije upodabljajočih umetnosti in Šole 
za umetno obrt kopiralo okoli 80 m2 fresk v 24 objektih. 

Razstava bo pokazala izredno bogastvo fresk v naših srednjeveških umetnostnih spome-
nikih, kajti kopirana bodo najodličnejša dela Janeza Aquila iz Radgone, Janeza Ljubljanskega, 
Suha, Mače, Sv. Primož, Vrzdenec, Vrh, Visoko, Muljava, Slovenjgradec, Vitanje, Crngrob, 
Križna gora, Bodešče, Godešče, Sv. Križ, Goropeča, Krtina, Žirovnica, Podzid, Batuje, Šilen-
tabor, Rateče, Kranj itd. Ekipa slušateljev Šole za umetno obrt bo pod vodstvom akad. kiparja 
prof. Boža Pengova odlila v 12 objektih našo srednjeveško plastiko, kakor romanske in gotske 
portale, kapitele, konzole, sklepnike, reliefe, kipe, kamenite in lesene, najstarejši arhitekturni 
spomeniki pa bodo predstavljeni v maketah. 

Dela bo ocenjevala posebna žirija, katere člani so dr. Mikuž, šef odseka za muzeje pri 
Ministrstvu prosvete, prof. G. A. Kos, prorektor Akademije za upodabljajočih umetnosti, pro-
fesor Šubic Mirko, direktor Šole za umetno obrt, in Velepič Ciril, asistent-konservator Zavoda. 

Razstava srednjeveških fresk in plastike v inozemstvu bo kul turno politični dokument 
edinstva, ustvarjalne sile in kul turne povezanosti naših narodov. vc 

Prilesje pri Plavah ob Soči, ak. slikar R. Debenjak odkriva fresko 



Dr. Fr Mesesnel, konservttor, 
ki so ga domači izdajalci leta 
1945 zverinsko umorili na 
Turjaku in prof. M Sternen, 
restavrator, zaslužni sodelavec 

Zavoda. 

M A T E J S T E R N E N 

Dne 28. junija 1949 je umrl v 79. letu akad. slikar prof. Matej Sternen. Umetnika-
slikarja, člana že klasične četvorice naših impresionistov, bodo obravnavali pisci 
naše umetnostne zgodovine. Tudi o umetniku restavratorju se na tem mestu ne 
moremo na široko razgovoriti. Spominjamo se ob smrti pokojnika zaslug za ohra-
nitev naših umetnostnih spomenikov; že pred 40 leti je pričel iskati, odkrivati, 
restavrirati in ohranjevati naše staro stensko slikarstvo in umetnine na platnu in 
se je uvrstil med prve predhodnike Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov; s 
svojim delom je odprl vrata znanstvenikom naše umetnostne zgodovine. Sloves 
njegovega restavratorskega znanja je šel preko meja Slovenije. Reševal je najdrago-
cenejše umetnine v Dalmaciji in v tujini. Obseg in uspeh njegovega nesebično 
opravljenega kulturnega dela za slovensko ljudstvo je najobširnejši in bomo Mateju 
Sternenu izkazali zato vso zasluženo čast in se vračali k njemu kot svojemu vzoru. 

* DR. A L F R E D ŠERKO 

Meseca septembra 1948 je bil pri izvrševanju svojih dolžnosti ubit od strele 
dr. Alfred Šerko, po poklicu zdravnik,' vendar z mislijo, delom in življenjem 
prirodoslovec. Bil je častni Zavodov zaupnik za prirodne znamenitosti Postojnskega 
>kraja, naš najboljši poznavalec kraškega sveta, ustanovitelj Speleološkega muzeja 
v Postojni in upravnik Postojnske jame. Delo in življenje sta zapisali njegovo ime 
na častnem mestu naših najboljših znanstvenikov in borcev. Slava dr. Alfredu Šerku! 



Arheološka izkopavanja na Bledu 
V letih 1948 in 1949 je arheološko-prahistorični oddelek Narodnega mu-

zeja v Ljubljani izvedel obsežno izkopavanje staroslovenskega grobišča na 
Bledu. Izkopavanje je prešlo v okvir delovnega plana Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti . Sodelovale so razne znanstvene ustanove, razne druge 
ustanove pa so de lo z denarjem ali materialom ali delovno silo podpirale. 
Zavod za varstvo kul turnih spomenikov je v smislu zakona dal za izkopava-
nje po t rebno dovoljenje. Izkopavanje je po svojem obsegu in izsledkih vzbu-
dilo dokaj zanimanja in rešilo nekatere stare in postavilo nekatere nove pro-
Heme . Zato je prav, da o njem tudi v »Varstvu spomenikov« nekoliko izčrp-
ne je spregovorimo. Doslej so izšli o izkopavanju razni manjši članki v listih, 
za tisk je pripravljeno začasno poročilo o izkopavanju 1948 pri Akademiji 
znanosti, začelo se je tud i že delo za dokončno objavo izkopavanja, ki bo 
obsegalo t r i dele: staroslovensko grobišče, prazgodovinsko grobišče, antro-
pološki material grobišča. 

1. Arheološki okvir blejskega grobišča. Bled ne priteguje s svojimi odlič-
nimi p o r o d n i m i in ekonomskimi pogoji saimo današnjega človeka, ampak je 
bil gosto naseljen tud i v davnini. Saj leži v varnem zavetju gora, pred nj im 
pa se širi rodovi tna radovljiška planota. Poljedelstvo, živinoreja, lov in ribo-
lov dobivajo v n jem svoje p r i rodno središče. Mimo njega vodi najkrajša pot 
po bohinjski dolini p reko Podbrda na Bačo in Sočo. Za dobo preprostega 
fužinarstva je okolica dajala dovol j rude in vodne sile. Zato ni čudno, da se 
naselitev blejske kotline in okolice poživi ravno v železni doibi (900—27 pred 
n. e.). V tem času se poleg Bleda, kjer so se na vzhodni strani jezera pod 
Gradom našli tudi ostanki iz bronaste dobe, naselitev razširi na vso bohinjsko 
dolino iin blejsko okolico. O d Kranja preko Radovljice in Bodešč do Nornnja 
in Ajdovskega gradca poznamo ostanke iz te dobe. Rimska doba je pustila 
v blejski okolici razmeroma malo sledov, glavne rimske ceste so vodile dru-
god. Toda razne najdbe novcev in nekaj napisov pričajo o naseljenosti teh kra-
jev tudi v prvih stoletjih našega štetja, Najvažnejše pa so najdbe iz zgodnjega 
srednjega veka. T u je bila naselitev Slovencev zelo zgodnja in močna. Letošnji 
grobovi izvirajo iz 7. in 8. stoletja, t o se pravi takoj po naselitvi ob koncu 
6. stoletja. Iz 9. in 10. stoletja pa imamo na samem Bledu poleg letošnjega 
grobišča še t r i oziroma vsaj še dve grobišči iin to eno na Žalah, ki imajo od tod 
tudi ime, eno na zahodni strani jezera, eno pa morda v Želečah. Poleg Bleda 
samega so ostanke tega časa dali še drugi kraj i : Žirovnica, Gorje, Bohinjska 
Srednja vas. Kmalu po letu 1000 v 11. stoletju pa se že omenjajo v listinah 
vasi na Bledu in v okolici. Blejsko-Bohiinjski ko t predstavlja primer časovno 
strnjene naselitve od prazgodovinske dobe do danes. Posebej pa daje za zgodnji 
srednji vek toliko gradiva kakor le malokateri kraji v Sloveniji. 

2. Lega grobišča in grobovi. Grobišče leži na državnem posestvu Pristava 
t ik pod severno stranjo blejskega Grada in obsega dosedaj 299 izkopanih 



grobov. Od teh je okoli ioo starejše skupine, okoli 200 pa mlajše skupine. 
Grobišče se širi po nizkem polkrožnem hrbtu in v notranjosti tega polkroga 
na nekoliko nižjem svetu. Hrbe t pada od jugozahoda proti severovzhodu. Na 
obeh krajih hrbta prehaja svet v nekoliko višje, z gozdom por as tle skalnate 
griče. Na samem vrhu hrbta je plast prsti le zelo tanka in prehaja takoj v 
živo skalo. V notranjosti zgoraj omenjenega polkroga pa je pod tanko plastjo 
prsti Je do dveh metrov debela ilovnata plast in šele pod njo se pojavlja 
živa skala. Na nekaterih mestih se med skalo itn humus namesto ilovice vriva 
plast peska in kamenja. Ljudje, ki so na tem mestu pokopavali svoje mrtve, 
so tako na najvišjem mestu grobišča morali grobne jame izsekavati v skalo. 
V nižjem predelu grobišča so grob kopali v ilovico in ga, ako so hoteli posneti 
kamenit grob, obdali s kamenjem. V predelih s peskom pa so iskali taka mesta, 
kjer so grobovi bili lahko še ravno toliko globoki, da so prišli tik do vrhnje 
meje peska. Oči vidno je za blejske prebivalce ta pesek pomenil večjo oviro 
kot skala — v skalo so grob vsekali, v pesek pa ga niso izkopali. 

Grobovi so v splošnem razvrščeni po vrstah in obrnjeni proti vzhodu, 
to se pravi, da ima mrtvec glavo na zahodni, noge pa na vzhodni strani. Toda 
blejsko grobišče daje zanimiv primer mešane tipike grobov, tako kar se tiče 
smeri kakor tudi posameznih oblik. Razlikovati moramo vsaj štiri skupine. 
Prva, »stara« skupina na niže ležečem svetu ima grobove izkopane v ilovico 
ali do peska. Smer je vzhodna z majhnim odklonom na jug ali na sever. S 
kamenjem so grobovi le redkokdaj obloženi. Sledovi lesenih izdolbenih debel, 
v katere so mrtveci položeni, so maloštevilni. Skeleti leže iztegnjeno, roke pa 
imajo prekrižane ali pa eno roko iztegnjeno ob trupu, drugo pa položeno v 
naročje. Dokaj pogostni so dvojini, dobe se celo trojni grobovi. Prav tako niso 
redki na pol skrčeni skeleti. Druga, »vzhodna« skupina se omejuje na naj-
više ležeči jugovzhodni del grobišča. Smer teh grobov je vzhodna z rahlim 
odklonom proti jugu ali severu. Grobovi so izkopani plitvo do peska. V 
precej primerih so obloženi s kamenjem. Skeleti leže iztegnjeno z rokami ob 
trupu. Nekaj teh grobov ima prave krste. Tretja, »jugovzhodna« skupina je 
najbolj številna in je najlepše razporejena v vrstah po vsem pobočju hrbta. 
Smer grobov je zelo izrazito jugovzhodna. Grobovi so večinoma izsekani v 
živo skalo. Grobne jame so dobro oblikovane, štirikotne, z lepo obdelanimi, 
a ne izglajenimi stenami in dnom. Skeleti leže iztegnjeno z rokami ob trupu. 
Četrta, »severna« skupina je razvrščena med jugovzhodnimi v dveh črtah, ki 
obrobljata nekak pas praznega prostora brez grobov, ki se vleče skoraj po 
celi dolžini po vrhu hrbta in je lahno polkrožno zavit. Smer grobov je izra-
zito severovzhodna in celo severna. Grobovi so skoraj vsi izkopani le do 
skale, ki služi za dno groba. Skeleti leže iztegnjeno z rokami ob t rupu. 

Prva skupina pripada stari periodi grobišča, ostale tri pa mladi periodi. 
Med temi tremi je njihova relativna starost verjetno taka, da je druga skupina 
najstarejša, tretja pa je zanesljivo najmlajša. V celoti je slika blejskega grobišča 
važna zato, ker je le na redkih grobiščih možno tako točno razdeliti posa-
mezne skupine. V tem je blejsko grobišče na Slovenskem edino, precej pa je 
podobno Reichenhallu na Bavarskem. Toda v Reichenhallu so razne smeri 
grobov nastale pod vplivom terenskih pogojev, dočim na Bledu to ni mogel 
biti nuijen razlog. Običajna vzhodna smer s t aro slovenskih grobov je na Bledu 
dejansko jugovzhodna, ki predstavlja tipično smer blejskih grobov. Popol-
noma nepoznana je bila doslej severna smer. Znana je le iz dveh grobov v 



Absdorfu na Niž jem Avstrijskem, medtem ko je obratna južna smer iz zgod-
njega srednjega veka dovolj znana, a na Bledu ni zastopana. V skalo vsekani 
grobovi ustrezajo starohrvatskim, s kamenit imi ploščami obloženim grobo-
vom v Dalmaciji. Kot regularen pojav na blejskem grobišču pa predstavljajo 
novost. Krste so na Slovenskem znane šele od izkopavanja iz Ptuja po osvo-

Bled 1949, trojni grob (Št. 296—298) 

bodi t vi. N a Bledu se da domnevati , da so bile v uporabi že precej zgodaj. V 
starejši dobi pa so jih nadomeščala izdolbena drevesna debla po šegi severnih 
in vzhodnih ljudstev. 

3. Skeleti. V blejskem peščenem svetu so se skeleti razmeroma dobro 
ohranili. Številčno razmerje med moškimi in ženskimi je v glavnem enako. 
Izredno visoko pa je število o t rok in nedorastlih oseb. Zelo starih oseb je 
prav malo. V mlajšem odseku grobišča prevladujejo skeleti z lobanjami doli-
hokefalne oblike, kakor je za zgodnji srednji vek že doslej znano. Spodnja 
čeljust je močno razvita, očesne votline so oglate. Po teh znakih sodeč so glave 
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cro-magnonskega tipa, ki je po Evropi razširjen že iz prazgodovinskih časov. 
Postave so bili ti l judje nekaj nižje, kot so današnji Slovenci, a zelo mišičastih 
udov in krepkih kosti. Zobovje je skoraj redno brez sledov gnitja. Sledov 
poškodb alli bolezni na skeletih razen sledov revmatičnih obolenj skoraj ni. 

V starejšem odseku grobišča pa prevladujejo skeleti brahikefalne, ozi-
roma k brahiiikefadiji nagibajoče oblike. T o je za zgodnji srednji vek zanimiva 
novost. Po dosedanjih izsledkih historične antropologije bi pričakovali tem 
večjo dolihokefalijo, čim bolj nazaj prehajamo v prva stoletja srednjega veka. 
Ri tem prehoda iz pretežne dolihokefalije zgodnjega srednjega veka v pretežno 
brahikefalijo sedanjosti na j bi bil enaJkomeren. Toda blejske najdbe temu 
doslej veljavnemu antropološkemu pravilu ugovarjajo. Mongoloidnih elemen-
tov v skeletnih ostankih ni. 

4. Najdbe mlajše skupine. V grobovih mlajše skupine se je našlo mnogo 
nakita, uhanov, obsenčnikov, prs tanov, zaponk, ovratnic iz steklenih jagod 
ter nožev, našlo pa se je le prav malo takih nožev, ki bi jih bilo mogoče inter-
pretirati kot orožje, in le prav malo f ragmentov keramike. Nak i t je bil v 
nekaterih grobovih posebno bogat, v večini grobov pa maloštevilen. Več kot 
vsak drugi grob pa je bil sploh brez vsakih pr idatkov. Predmeti so izdelki 
umetne obr t i IX. in X. stoletja, in so iz srebra ali brona, noži so železni, 
ovratnice pa iz sitekla ali steklene paste. 

Vodilni predmet za t ipologijo blejskega grobišča so uhani in obsenčniki. 
Uhani pripadajo ketlaškemu tipu lunastih uhanov z gravuro ali z vloženim 
emajlom. Kot import iz Hrvatske je t reba smatrati belobrdske grozdaste uha-
ne, od katerih sta posebno dva srebrna pr imerka vredna omembe. Značilno je, 
da sta se našla v zelo .bogatem grobu in da je ženska, pokopana v njem, nosila 
tudi par domačih ibronastih uhano»v ketlaškega tipa. Med obsenčniki prevla-
dujejo posebno debeli, nesklenjeni oibsenčniki s stožčastima koncema in pa 
tanki obsenčniki s pentl jo in kvačico. Oibsenčniikov z S-pentljo je malo, le en 
saim pr imer pa ima to pentl jo izrazito poudarjeno. Zelo tudi izstopajo ob-
senčniki z obeski, k i so ali pleteni ali pa v obliki verižic. Obeski so pri t r jeni 
na zavoje, na konceh pa imajo steklene jagode. Nekateri obsenčniki z obeski 
imajo namesto zavojev bikonično bronas to jagodo, skozi katero gre obod 
obsenčnika v obliki penitlje. V te,m se Bled približuje Krunglu in Hohenbergu 
bolj kakor pa neposredno Kottlachu. Vsekakor pa je vzhodno alpski okvir 
za uhane in obsenčnike izven dvoma. Isto velja tudi za prstane, k jer sta 
vidni dve skupini: debeli masivni, sklenjeni prstani in ploščati, večinoma 
nesklenjeni ali slabo sklenjeni prstani. Med ploščatimi posebno izstopajo rom-
bično razširjeni prstani. Medtem ko masivni in ploščati prstani za ketlaški 
krog ne predstavljajo posebnosti, pa so rombično razširjeni ploščati prstani 
precej redki. V večjem številu jih na jdemo šele na južnem Moravskem v tako 
imenovani ku l tu r i blučiinskega tipa. 

Kot impor t iz zahodnih predelov karolinške države je treba smatrati 
fibule, dasi so mogli biti nekateri pr imerki narejeni seveda tudi doma. Med 
okroglimi fibulami m o r a m o omeniti z emajlom vloženo figuralno fibulo s 
pant rom, ki se ozka preko hrbta, in dve veliki fibuli z dvot račno pletenino. 
Figuralna fibula kaže značilnosti karolinškega stila upodabljanja živali, ki ima 
že za seboj živalsko fantastiko' zgodnjega srednjega veka oziroma, ki je v svo-
jem krogu ni razvil v taki obliki ko t britanski otoki ali Skandinavija. Je t o 
zmes realističnega upodabljanja in stilizirane živalske ornamentike. Pleteni-



naisti fibuli pa sta važni, ker znova prinašata znameniti pleteninasti o r n a m e n t 
tudi v slovenski arheološki material. Ker je pletenina dvotračna, bi jo spravili 
najlaže v zvezo z nekaterimi langobardskimi predmeti umetne obrt i v severni 
Italiji. Direktna zveza z nekater imi panonskimi primerki je nemara m a n j 
verjetna. Med fibulami m o r a m o omeniti tudi dvoramne fibule iz brona in 
železa, ki navezujejo p o tipologiji na merovinške vzorce iz frankovskega 
ozemlja. v# 

Steklene jagode najrazličnejših barv in oblik, železni noži, železna šivan-
ka in podobni predmeti ne predstavl jajo specifičnega inventarja. Omenit i 
moramo še svinčen križec zgodnje romanske oblike brez figure,^ a lepo izde-
lan. Ver je tno je to eden najmlajših p redmetov na blejskem grobišču. Kot osta-
lina preteklosti se pojavlja v enem otroškem grobu bronasta rimska fibula 
zgodnje cesarske dobe, v bogatem grobu z belobrdskimi uhani pa bronasti 
rimski kovanci , preluknjani in uporabljeni za ovratnico. 

Keramični material je skop. Redki f ragment i dopuščajo ugotovitev za. 
posode razne izdelave, n i pa mogoče iz njih dognati oblik. Gotovo prevla-
dujejo lonci. V ornamentu se nekajkrat pojavlja enojna pa tudi dvojna va -
lovnica. . 

Časovno spadajo najdbe mlajše skupine na Bledu v IX. in X. stoletje. 
Če smat ramo leto 1004, ko postane del Bleda fevd briiksenške škofije, za mej-
nik, s katerim je piano grobišče po stari šegi pokopavanih Slovencev zapisano 
prav bližnji opustitvi, pr idemo v prva desetletja XI. stoletja. Stalno razvojno 
noben predmet ne sega mnogo pred leto 800. Za to se ne m o t i m o preveč, ako 
postavimo leto 773 k o t leto priključitve Slovencev pod Franke za zgorn jo 
mejo mlajšega dela blejskega grobišča. Po širšem stilnem okvir ju pripada ket -
laiški kulturi . Prevladovanje obsenčnikov z obeski in jagodami, fibule s plete-
nino, rombično razširjeni ploščati prstani, ovratnica iz rimskih kovancev in 
posebnosti v oblikah in smereh grobov te r kontinui teta s starejšo skupino 
na istem grobišču pa dovoljujejo, da Bled obravnavamo kot posebno Blejsko 
grupo v okviru ketlaške kulture. 

5. Najdbe starejše skupine. Precej bolj zapletena stilna in ostala vprašanja 
pa se vsiljujejo p r i na jdbah v grobovih starejše blejske skupine. Mlajša skupina 
je namreč t ako v ostalih vzhodnih Alpah kakor tudi v Sloveniji sami že dovol j 
dobro znana. N a j omenimo v Sloveniji samo približno istočasno belobrdsko 
nekropolo na Ptujskem gradu, Hajd ino , Veržej, Slovenj Gradec, Judovsko vas 
pri Beljaku, V r b o ob Vrbskem jezeru, Radomlje pri Kamniku, Mengeš, Ko-
mendo, Bašelj nad Preddvorom, Žirovnico', Bohinjsko Srednjo vas, Ljubljano, 
Žale na Bledu. Starejša blejska skupina pa v Sloveniji dosedaj nima svoje isto-
časne arheološke paralele. Istočasne grobne skupine v Slavoniji, na Ogrskem, 
Bavarskem in v severni Italiji pa so kl jub nekaterim posameznim sorodnostim 
vendarle v celoti dokaj različne od blejske. 

Tudi v starejši skupini se je našel pretežno nakit, v katerem prevladujejo 
uhani in obsemčniki iz srebra in brona, zapestnice iz železa, redkeje iz brona, 
redke fibule raznih oblik in verižice iz steklenih jagod. Našla se je ena puščica 
in en nož, f ragmenti keramike pa so razmeroma precej številni. Names to 
lunastih ketlaških in grozdastih belobrdskih uhanov mlajše skupine imamo 
v starejši uhane s košarico in uhane s kocko. Pri t em pust imo ob strani 
vprašanje, koliko teh predmetov je t reba smatrati za prave uhane in koliko 
za obsenčnike. Uhan s košarico izvira po svoji obliki iz pozne antike, kjer 



je prevladoval tip grško-rimskega uhana s priveskom. Ko je rimski imperij 
v 5. stoletju razpadel, so roman iz irani prebivalci ostali v dotedanjih rimskih 
kolonijah v Panoniji. Preko njih so šla ljudstva v dobi preseljevanja narodov, 
med njimi zlasti Huni , Germani. V 6. stoletju pa so v te kraje prišli Avari 
in z njimi slovanska plemena. Avari so prevzeli tip uhana s košarico od starih 
naseljencev in ga dalje samostojno razvijali. Bistveno za kasnejši, razviti t ip 
tega uhana je velika votla košarica v predrti tehniki z granulacijo, obod 
uhana pa je na enem mestu ploščat. Posebnost zase tvori uhan s košarico 
v obliki cvetne rozete, ki pa »ni predrta, z granulacijo. Najdbe takih uhanov 
so na Ogrskem kaj pogostne, pred vsem omenimo Keszthely, Alsopahok in 
Fenek. Razvoj teh uhanov se začne proti koncu 6. stoletja in traja še v 7. 
stoletju. — Nekako iz začetka 7. stoletja datirajo novci v grobovih v Reichen-
hallu na Bavarskem, ki pa kot celota spada v zrelo 7. in morda deloma še 
v 8. stoletje. Tudi iz Reichenhalla in njemu sorodnega Giesinga pri Miinchenu 
so znani uhani s košarico. Toda ta košarica je redoma sestavljena iz piramidaste 
ploščice, ki liima včasih na svoji osnovni ploskvi udelano stekleno ploščico 
kot poseben okras, nima pa granulacije in ni izdelana v predrti tehniki. Med 
Reichetnhallom in Keszthelyjem dosedaj ni bilo videti kake direktne tipološke 
zveze, čeprav je obstojala enakost forme s košarico. Ta pa je bila znana tudi 
iz langobardske nekropole Castel Trosimo v severni Italiji in bi se mogla 
razlagati kot konvergenčni pojav, ne kot genetična sorodnost. Na Bledu pa 
so se našli uhani s košarico čisto kesteljskega izvora, dalje košarica v obliki 
rozete tipa Alsopahok in raznovrstne košarice reichenhallškega tipa. Medtem 
ko so na Panonijo vezani predmeti srebrni, so na Bavarsko vezani bronasti. 
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Oči vidna je sedaj tu na Bledu generična zveza med Alsopahokom in Reichen-
halloim, pri čemer predstavlja Reicheinhall že razkroijeno in torej mlajšo obliko. 
T o pa istočasno izključuje možnost , ida bi bila oblika reichenhallskega uhana 
na Bled v celoti import i rana iz Bavarske, oziroma da bi bila t ipično bavarska. 
Uhani s košarico langobardskega izvora v severni Italiji — Castel Trosino, 
Dos di T r e n t o — pa so po obliki drugačni ko t panonski in reichenhaldski. 
Njihova košarica ni nikoli piramidasta, ampak vedno v obliki polkrogle. N jen 
direkten izvor iz pozne antike preko Bizanca in Gotov je zelo verjeten. 

Poleig uhanov s košarico v starejši blejski skupini posebno izstopajo uhani 
s kocko. Doslej je bil v Sloveniji znan en sam uhan s kocko iz Laške vasi 
pri Celju, k jer so se našli tud i belobrdski uhani. Po teh uhanih se je grobišče 
v Laški vasi, ki je le slabo znano, datiralo v 10. stoletje. Po mnogih f ragment ih 
rimske keramike, s katero so bili grobovi posuti, pa se je datiralo celo že 
v 6. stoletje. N i t i ena niti druga dataciija v tej obliki sedaj ne more več držati. 
Očividno je grobišče v Laški vasi t rajalo še v 10. stoletju, kar izpričuje belo-
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brdski uhan, gotovo pa je moralo obstajati že v 7. in 8. stoletju, kar izpričuje 
uhan s kocko. Tako stanje stvari je Bled sedaj zanesljivo pokazal. Uhani 
s kocko so se našli skoraj v 20 primerih. Važno je dejstvo, da ni uhan s 
košarico in ob senčnik s kocko nikoli v istem grobu. Uhan s kocko se je prav 
tako kot uhan s košarico razvil iz poznoantične oblike. Njegov glavni razvoj 
se je izvršil nekje na severnih bregovih Črnega morja pri Gotih. Tu je kocka 
dobila n a vogalih prirezano obliko in vložke iz raznobravnega stekla. Z Goti 
je taka oblika potovala na zapad. V Sloveniji jo zasledimo' v zlatih uhanih 
s kocko gotsko-langobaidske nekropole v Kranju, morda smemo sem pri-
tegniti zlat uhan z grainuliranoi, prirezano kocko iz ptujskega muzeja. N a 
Bledu so uhani s kocko redoma bronasti. Kocka je v dveh primerih še vložena 
s steklom, ki ipa ni več žive rdeče barve, temveč preprosto rumenkasto, v 
nekaj primerih je še prirezana, v nekaj primerih pa enostavna. Jasno se vidi 
razkroj nekoč bogate forme v drugih kulturnih pogojih. Zlate uhane iz Kranja 
in njihove evropske analogije smemo datirati v sredino 6. stoletja. Razvoj 
blejskega tipa smemo postavljati v 7. stoletje, ni pa izključeno, da je trajal 
še v 8. stoletju. Na vsak način pa je v celoti nekoliko' mlajši kakor razvoj 
uhana s košarico. Zato bi tudi morda bila upravičena domneva, da razpadajo 
grobovi prve, »stare« skupine na Bledu kronološko zopet v dve podskupini — 
v najstarejšo skupino s košarico in v nekoliko kasnejšo skupino s kocko. 

Železne enostavne zapestnice v grobovih so pravilo kljub ostalemu boga-
temu nakitu. Redke bronaste zapestnice so nesklenjene in na konceh trobasto 
odetbeljene. Podobni primeri iz Keszthelyja so dovolj znani. — V enem grobu 
se je našel rimski stilus, uporabljen kot igla. Tudi ta primer kaže na Keszthely, 
kjer je igla — stilus zavzela bizarne oblike. Blejska najdba pa je med drugim 
važna tudi radi tega, ker je popolnoma identična z iglo iz Buzeta v Istri. 
Grobišče v Buzetu je slabo raziskano, znano pa je po svoji znameniti emajlirani 
čutari iz brona. Blejska paralela lahko doprinese kaj novega h kronologiji 
in * tem tudi k etnični sliki Buzeta. — Jagode iz stekla in steklene paste so 
prav taiko številne kot v mlajši skupini, vendar so pri natančnejšem pregledu 
dobro vidne stilne razlike, ki jih je povzročil časovni razvoj. 

Posebno pozornost vzbuja bronasta figuralna fibula v obliki pava. Pav 
je priljubljen poznoanticni in zlasti starokrščanski simbol. Zgodnji srednji vek 
ta figuralni motiv prevzame in ga mnogokrat uporabi na kameniti plastiki 
sarkofagov in oltarjev. Omenimo naj le arhitrav škofa Andegisa iz Pule 
iz 7. stoletja, bizantinski relief iz kapele relikvij pri Novem svetem Apolinariju 
v Ravenni, sarkofag Teodote v Pavi ji iz konca 7. stoletja, ol tarno ograjo iz 
Modene iz 8. stoletja. V bronasti umetni obrti je pav bolj redek, še najbližja 
analogija za Bled bi bili znani ploščati našivki iz Lucce, ki se datirajo v konec 
7. stoletja. Blejska fibula s pavom torej potr juje ostale kronološke podatke, 
ki skupaj postavljajo starejši del blejskega grobišča nekako v čas od 625 do 750. 

Med predmeti starejšega izvora moramo omeniti srebrno S-fibulo. Izde-
lana je v tehniki stranskega prireza in pozlačena ter okrašena z granatnimi 
ploščicami. Po svojem stilu je ta fibula natanko enaka fibulam iz Kranja, ki 
jih ne moremo datirati po letu 600. Kajti tako imenovani živalski stil kranj-
skega grobišča je starejši kot živalski stil II, ki ga razvijejo germanska ljudstva 
po letu 600. Vendarle pa je fibula kranjske in blejske vrste za nekaj desetletij 
mlajša od fibul iz pravega preseljvanja narodov, kamor bi spadale fibule iz 
Vač in njihove analogije iz Podbabe na Češkem. Vsekakor je blejska S-fibula 



precej starejša ko t uhani s košarico in oibsencniki s kocko ter se stilno od nj ih 
docela razlikuje. V n je j m o r a m o gledati zapoznelo ostalino, kot se v grobovih 
tega vedno najde. 

6. Etnična pripadnost blejskega grobišča. Blejsko grobišče časovno pripada 
zgodnjemu srednjemu veku od 7. do 10. stoletja in s tem dobi, ko so Slovenci 
za Bled in za kraje daleč izven sedanje narodnostne meje z zgodovinskimi 
viri t r d n o dokazani. Zgodovinski viri tud i ne dopuščajo domneve, da bi med 
slovenskimi naseljenci ostalo ka j prida germanskih elementov iz preseljevanja 
narodov. Kolikor je starega prebivalstva v večji meri ostalo, so bili to romani-
zirani Iliri in Kelti še iz prazgodovinskih časov in rimske dobe. Toda nekatere 
stilne sestavine blejskih najdb, in t o zlasti nj ihove starejše skupine, so take, 
da se vprašanje etnične pripadnosti blejskega grobišča z arheološkega stališča 
vsekakor postavlja. O d pravilne rešitve tega vprašanja ne zavisi samo slo-
venstvo blejskih najdb k o t takih, t emveč tudi marsikateri arheološki problem 
zgodnjega srednjega veka v Vzhodnih Alpah. 

Za izhodišče naše analize vzemimo mlajšo blejsko skupino, ki smo jo 
arheološko označili ko t »blejsko grupo ketlaške kulture« in datirali v 9. in 
10. stoletje. Belobrdski elementi v n je j izvirajo iz zanesljivo slovanskih krajev, 
Lunasti uhani in ketlaški oibsencniki ter prstani kakor tud i keramika in njen 
okras — valovnica so omejeni po večini svojih čistih in vodilnih oblik na 
ozemlje Vzhodnih Alp, kjer imamo za to dobo slovansko in slovensko koloni-
zacijo t r d n o izpričano. Prot i domnevi, da. bi najdeni predmeti pa izvirali od 
germanskih kolonistov, pomešanih med Slovence, govorita zlasti dva argu-
menta, Prvič v pokraj inah na zahodu, kjer so Germani res s t rnjeno naseljeni, 
ketlaške kul ture v izraziti obliki ni, drugič pa med stilom merovinško-karo-
linške umetne obrt i na zahodu in ketlaške umetne obr t i na vzhodu ni direktne 
generične zveze. Celo konvergenčni pojavi stilne sorodnosti so zelo redki. 
Ketlaško ku l tu ro torej lahko v celoti pripišemo Slovanom, ki prebivajo v tem 
času v Vzhodnih Alpah, to je konkre tno Slovencem. S tem seveda nočemo 
trditi, da so vsi predmeti v grobovih tud i doma izdelani in da ni bilo nobenega 
importa z zahoda. t # . 

Bolj zapleten je problem starejše skupine'blejskih najdb, ki smo jo datirali 
v leta 625 do 750. Eden najvažnejših dokazov, da so najdbe res staroslovenske, 
je ta, da obstoji med starejšim in mlajšim delom grobišča na terenu samem 
neposredna zveza brez vsakega prehoda, T o velja zlasti za uhane reichenhall-
skega tipa in za obsenčnike s kocko, ki se najdejo v grobovih, ki so mlajšemu 
delu grobišča najbližji. T o d a obstoji vprašanje, ali je kronološka kont inui teta 
res zanesljiva. Kajti število d o sedaj znanih pokopanih individuov starejše 
skupine (96) je za eno stoletje majhno. 

Če se vprašamo po stilnih dokazih, k i dokazujejo staroslovenski značaj 
teh najdb, bomo itmeli v razvidu metodično štiri etnične skupine: Langobarde, 
Bavarce, Avare in Slovane. Langobardska kul tura 7. in 8. stoletja v Italiji je 
dovolj znana, znana nj ihova umetna obr t iz furlanskih najdišč ter iz obeh 
velikih nekropol Castel Trosino in Nocera Umibra. Neka j elementov te 
umetne obr t i je pod močnim bizantinskim vplivom, nekaj je se gotskega 
vpliva. Toda bistveno, kar langobardsko- skupino loči od ostalih, je njen 
živalski stil, ki se v 7. in 8. stoletju razvije docela drugače kakor pa v času, 
ko so Lanigobardi bili še v Panoniji in uporabljali grobišče v Kranju. Živalski 
stil se kaže zlasti na S-fibulah in na fibulah z locnjem. Uhan s košarico je 
v tem sestavu najdb podrejen brez ozira na to, da je oblika košarice tu pol-



krožna in ne stožčasta. Obsenčnik oziroma uhan s kocko pa je tu, v kolikor 
se sploh še pojavlja, iz dragocenega materiala, okrašen s polihromiimi stekli 
in kocko, na vogalih prirezano. Iz tega sledi, da starejša blejska skupina ne 
more biti langobardska. Izvira iz 7. in 8. stoletja, a nima langobardske živalske 
ornamentike, dasi ima iz Italije importirane predmete (fibula v obliki pava), 
nima uhanov s košarico italskega tipa, nima italskih form obsenčnikov s kocko 
in nima orožja. 

Druga etnična skupina, ki bi prišla za Bled v poštev, bi bili Bavarci. Uhani 
s košarico reichenhallskega tipa so- na Bledu številni. Toda grobišče v Reichen-
hallu ima nekatere znake v keramiki, ki bi govorili za slovanski import . 
Prav tako lahko po sedanjih blejskih najdbah postavimo možnost razvoja 
reichenhallskih uhanov v Reichenhallu samem od panonskega tipa uhana s 
košarico preko blejskih tipov. Saj so »reichenhallske« košarice na Bledu po 
svojih variantah bolj pestre in generično bolj odvisne od panonskih kot pa 
od Reicheinhalla in Giesinga. Dalje je v Reichenhallu zopet vodilna živalska 
ornamentika merovinške vrste na fibulah, kot jih Bled nima. V Reichenhallu 
vidno izstopa orožje. Dalje je za 7. stoletje, kamor uhani s košarico panonskega 
tipa spadajo, historično nemogoče iskati Bavarce v Vzhodnih Alpah. Obsenc-
nikov s kocko £>a Reichenhall in Giesing sploh nimata. Iz tega sledi, da tudi 
k Bavarcem blejske najdbe ne sodijo. 

Tret ja etnična skupina te dobe, ki razen Slovencev še ostane, so Avari. 
Avarska arheološka ostalina zgodnjega srednjega veka se na splošno istoveti 
s kestelsko kulturo. Zanjo so značilni obsenčniki s spiralnim priveskom, zlasti 
pa spone za pas z živalsko figuro in podolgasti obeski za pas. Ako pustimo 
v podrobnostih ob stran vprašanje, kaj od te prave kestelske kulture pripada 
Avarom in kaj Slovanom, lahko vseeno ugotovimo, da je za Avare kot za 
nomadsko ljudstvo značilna živalska or namen tika evr azijskega stila. V Južni 
Sibiriji se v stoletjih pred našim štetjem ta ornamentika razvije v tako imeno-
vani tagarsiki kulturi, v Južni Rusiji pa kot tako imenovani skolotski živalski 
stil v skitoisarmatskih kulturah. Raznovrstne sestavine evrazijske živalske 
ornamentike preidejo v zgodnji srednji vek in se tu pri raznih ljudstvih po 
svoje dalje razvijajo. Zlasti važna sta germanski živalski stil na eni in stepni -
hunski, avarski - živalski stil na drugi strani. Kestelske spone za pas in okovi 
za pas spadajo po stilu svojih živalskih figur v to drugo skupino in vsekakor 
niso slovanskega izvora. Ker so v najdbah kestelskih kul tur vodilne, je zato 
slovanski značaj teh najdb le zelo težko ugotoviti. Na Bledu pa tipično kestel-
ski predmeti niso bili najdeni — ne obsenčniki s spiralo, ne spone in okovi 
za pas. Toda našle so se bronaste zapestnice s trobasto odebeljenima neskle-
njenima koncema, ki so v Keszthelyju dobro zastopane, dalje igla — stilus 
in uhani s košarico kestelskega, dasi zelo zgodnjega tipa. Sorodnost s panonsko 
kestelsko kulturo je vsekakor očitna. Ker pa tipičnih kestelskih predmetov 
na Bledu kljub vsemu ni, je treba blejske najdbe kvečjemu označiti kot atipičen 
Keszthely. T o pa ravno izključuje Avare, ki so nosilci tipičnega Keszthelyja, 
z Bleda. Poleg tega je treba tudi upoštevati dejstvo, da se Avari drže velikih 
prometnih poti v Italijo in da se v alpskih dolinah, kakršna je tudi blejska, 
le malo zadržujejo. Iz tega sledi, da blejskih najdb tudi Avarom ne moremo 
pripisati. 

Ostanejo Slovenci ko t nosilci blejske kulture. Ako se sedaj vprašamo po 
tistih pozitivnih elementih, ki so za Bled najbolj značilni, se bomo vsekakor 
ustavili pri obsenčnikih s kocko. Medtem ko še za uhane s 'košarico panon-
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skega tipa, ki so vsi srebrni, redoma lahko domnevamo impor t iz Panonije, 
pa so obsenčniki s kocko v taki množini in variantah zastopani edino na 
Bledu. Nj ihova skromna oblika in material izpričujeta lokalno izdelavo in 
lokalen razvoj. Prav t ako je verjeten lokalen razvoj za uhane s košarico v 
smeri od tipa Alsopahok k t ipu Reichenhall. Tud i keramika je zanesljivo 
lokalnega izvora. 

j . Družbeni rezultati. Na jdbe na Bledu so končno v glavnem le najdbe 
nakita v grobovih. Kljub temu pa se dajo* iz izkopavanja dobiti nekateri 
rezultati sociološkega pomena. Grobišče samo kaže s svojim redom in lepo 
oblikovanimi grobovi na tak sistem življenja, v katerem je diferenciacija med 
razredi le še na zelo nizki s topnji razvoja. Razlike v družbenem položaju se 
vidijo po bogatem naki tu v nekaterih grobovih, medtem k o ima večina 
grobov le skromen nakit ali pa je sploh brez njega. Pomanjkanje orožja, 
bodisi dolge spathe ali kratkega scramasaxa, ki sta za germanska grobišča teh 
stoletij tako značilna, dokazuje, da je vojaško plemstvo kot nosilec fevdalizacije 
komaj v začetkih razvoja. Posamezni grobovi, razporejeni v vrste k l jub 
nekaterim skupnim pokopom kažejo, da je oblika zadruge, ki bi imela svoje 
grobišče z glavnim grobom poglavarja, tudi že izginila. — Posebnost vzhodno 
alpske kul ture ni samo stilno arheološka in tud i ne samo etnična. Za n jo 
tiče globlji ekonomski razlogi. Predvsem je treba imeti v razvidu, da se mora 
slovensko prebivalstvo, ki je ob naselitvi poznalo le pre težno ravninske pre-
dele, sedai naseliti po alpskih dolinah. S tem nastaja vprašanje obstoja starih 
agrotehničnih postopkov, a tudi vprašanje familijarnih in fevdalnih oblik. 
Kot izraz take »krize« v Vzhodnih Alpah je slovenska etnična grupa ketlaške 
kul ture tudi po tej strani dobro ločena od kul tur , ki jo obdajajo: nomadska-
avarska, fevdalna Češka, Bavarska in Italija, fevdalna staro hrvatska država 
ter fevdalni Bizanc. — Važni so nekateri izsledki, ki se tičejo kulta in po-
grebnih običajev. V dveh grobovih starejše skupine so se našle ptičje kosti 
in tO' v enem pr imeru na prsih mrtveca, ob drugem primeru pa ob glavi 
v nalašč za to izkopani okrogli jamici. Poleg prvega groba je bila groblja, 
v kateri so se našli večji f ragmenti t reh loncev ter mnogo pepela. V mlajši 
skupini predstavlja najbrže amulet velik čekan divjega merjasca in zapestnica 
iz jelenovih zoib. Končno se v grobu pojavi tudi križ. 

Z zgodovinskimi podatki se blejsko grobišče lepo dopolnjuje. O b letu 
iooo navezuje na historične vire n . stoletja. Za 7. stoletje pa. znova postavlja 
vprašanje, ali ni Samova država (623—658) segala tudi preko Karavank na jug. 
S tem si namreč zgodovinsko najbolje razložimo pomanjkanje avarskih ele-
mentov v blejskih najdbah. 

8. Prazgodovinske najdbe. V nižjem delu grobišča je bila pod plastjo 
s staroslovenskimi grobovi približno 1 m globlje še ena arheološka plast. V 
njej se je našlo 36 grobov s sežganimi ostanki. Prav za prav 36 kamenit ih 
grotbelj, od katerih je večina sestavljena iz majhnih in srednje velikih kamnov, 
nekaj pa je zelo obsežnih in zloženih iz precej velikega kamenja. V večini 
grabelj so bili najdeni številni f ragmenti keramike. V nekaj grobljah pa so 
bile ohranjene še cele posode, pretežno žare z visokim vratom, pa tudi nekaj 
skled. Vsa keramika je srednje dobre gline in slabo žgana. Deloma je rjave, 
deloma črne barve. N a nekaterih f ragment ih so se našli sledovi ornamenta , 
na enem bronast gumlb, na drugem pa vboden t r ikoten ornam.ent z belo 
inkrustacijo. Bronastih p redmetov je bilo najdenih izredno malo. Našla sta 
se dva fragmenta fibul z locnjem, nekaj f ragmentov majhnih fibul naoČark, 



en t r ikotni ploščati privesek za fibulo ter tr i igle z uvito glavo. V groibljah 
se je našlo veliko število živalskih kosti, pretežno svinje in goveda, pr i eni 
groblji je bil pokopan velik pes, pr i drugi v bližini pa konjska glava. 

Prazgodovinski sloj blejskega grobišča ima nekaj potez poznega Hallstatta, 
nekaj pa je latenoidnih oblik. Z dolenjskim ilirskim materialom ali z Vačami 
ima zlasti keramika komaj ka j zveze. Gorenjski material pa je doslej prakt ično 
neznan, čeprav poznamo grobove iz Kranja in Ajdovskega gradca. Značilno 
za blejske grobove je veliko pomanjkanje kovinskih pr idatkov in obilica 
živalskih kosti. Rod, ki je tu sežigal svoje mrtvece, je moral biti pretežno 
pastirski, toda svinjske kosti dokazujejo tudi neko stopnjo poljedelstva. V 
primeri z bogatimi ilirskimi plemeni v ostali Sloveniji je bilo blejsko pleme 
revno. Ver je tno imamo pred seboj kul turo tako imenovane alpske zaostalosti, 
ki je s pretežno ilirsko osnovo doživela nekaj keltskega vpliva, a ni bila kelti-
zirana. Njen začetek smemo morda postaviti v 5. stoletje pred našim štetjem, 
trajati pa je mogla več stoletij. Dva fragmenta rimske terre sigillate na grobišču 
bi mogla celo dopuščati domnevo, da je t o grobišče uporabljalo domače pre-
bivalstvo še celo v zgodnji rimski dobi. Prazgodovinske ostaline na Bledu 
bo potreba še nadalje raziskovati. N a robu grobišča je tekel primitiven pra-
zgodovinski zid, zložen iz majhnega kamenja brez vezave. 

Precej grobelj je bilo s kasnejšimi staroslovenskimi pokopi premetanih. 
T a k o so se našle živalske kosti in prazgodovinska keramika večkrat pri staro-
slovenskih skeletih. Neka j grobelj je bilo čisto uničenih in keramika razmetana 
po velikem prostoru. V prahistoričnem sloju se je našel tudi en skelet brez 
pridatkov, ki je imel severozahodno smer, njegova lega pa je bila tipična za 
prazgodovinske ležeče skrčence. Nad nj im sta bila najdena dva star oslov ensk a 
skeleta zopet pokopana d rug preko drugega, a v glavnem vzhodne smeri. 
Zdi se, da spodnji skrčenee ne spada v staroslovenski, ampak v prazgodovinski 
horicont . 

9. Znanstveni in kulturni pomen blejskih najdb. Blejsko grobišče je pri-
neslo slovenski arheologiji precej novih ugotovitev, a tudi problemov. Ugo-
tovile so se razne skupine grobov na grobišču, njihova relativna starost pa 
se je dala podrobneje opredeliti. Kontinui teta med staro in mlado skupino 
je na terenu oči vidna. Možno je bilo dokazati novo, blejsko grupo ketlaške 
kulture. Našel se je najstarejši slovenski atipični Keszthely. Prevzem fo rm od 
antičnih, negermanskih prebivalcev po Slovencih je utrdil domnevo naselitvene 
kontinuitete. Isto pot r ju je prazgodovinski horicont . Našla se je vrsta novih 
t ipov uhanov in obsenčnikov. Kronologija Laške vasi pri Celju ter etnična 
pripadnost Buzeta sta pridobili na pozit ivni rešitvi. Antropološko gradivo je 
pokazalo nove rasne tipe starih Slovencev. Izvesti je bilo mogoče nekaj druž-
benozgodo vinskih zaključkov ter postaviti domnevo o krizi ketlaške kul ture 
ter o razširjenosti Samove države p reko Karavank na jug. Precej novih vpra-
šanj se je pokazalo. Predvsem bo t reba izslediti provenienco posameznih 
predmetov starejše skupine in podrobneje izdelati kronologi jo te skupine. 
Prav tako je odpr to vprašanje rombičnih prstanov v mlajši skupini, dvotračne 
pletenine, severne smeri grobov. Svojstvenost obeh skupin, ki je vidna na 
prvi pogled, bo treba ostreje opredeliti. Zveza med najdbami in historičnim 
ter družbenim okv i rom je metodično in tudi stvarno še rahla. Prazgodovinski 
horicont je še nejasen. 

Blejske najdbe pa niso samo v središču s t rokovne pozornosti . Literarna 
zgodovina ima sedaj nov dokaz, kako daje poeziji Prešernovega »Krsta pri 



Savici« osnovo konkretna resničnost življenjskih pojavov. V polemiki z nem-
ško vedo o kontinuiteti germanstva na Slovenskem je Bled prinesel tezam 
slovenskih zgodovinarjev nove trdne podatke. Kot najbolj zapadno staro-
slovansko grobišče velikega obsega utr juje Bled dokaze zgodnje slovenske 
kolonizacije v Vzhodnih Alpah. Umetno obrtni predmeti velike kvalitete 
nam kažejo umetniška prizadevanja starih Slovencev. Ob pomanjkanju figu-
ralne umetnosti v tej dobi so edino* umetniško pričevanje ljudstva na začetku 
zgodovinske dobe. Kot celota so najdbe nov člen v dosedaj znanih, toda 
še vedno dokaj redkih najdbah iz zgodnjega srednjega veka na ozemlju Jugo-
slavije. Izkopavanje je tudi dokaz znanstvene in organizacijske pozornosti, 
ki se arheološkemu delu p o osvoboditvi pri nas posveča, in je dragocena 
pobuda za nadaljnje napore v tej smeri. j Q v e K a s t e j j c 

Nekaj opomb 
1. W. Schmid, Altslovenische Graeber Krains, Carniola i , i9o8, 17—44. R. Ložar, 

Arheološke najdbe na Bledu, GMDS 10, 1929, 58—60. R. Ložar, Dve najdbi iz. 
staroslovenske dobe, GMDS 18, 1937, 135—137. 

2. R . Pittioni, Der fruehmittelalterliche Graeberfund von Koettlach, Wien 1943, 25 s. 
3. T. A. Trofimova, Kraniologičeskie dannye k etnogenezu zapadnyh Slavjan, Sovjet-

skaja Etnografia 1948, 2, 39—61. 
4. O. Fischbach, Ujabb leletek Hohenbergrol es Krunglbol, Archeologiai Ertesito 1 y> 

1897, T33— 147- J- Korošec, Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji, Celje, 1947. 
5. A. Alfoeldi, Der Untergang der Roemerherrschaft in Pannonien, Leipzig 1926, II, 40 s. 

M. Chlingensperg-Berg, Das Graeberfeld von Reichenhall in Oberbayern, Reichenhall 
i89o. L. Niederle, Pfispevky k vvvoji byzantskych šperkfi ze IV.—X. stoleti, Praha 
1930, 126 s. 

6. N. Aaberg, Die Goten und Langobarden in Italien, Uppsaia 1923. L. Franz - H. Moete-
findt, Das baiwarische Graeberfeld von Bergheim bei Salzburg, WPZ 1 1 , 1924, 136 s. 
N. Fettich, Das Kunstgewerbe der Avarenzeit in Ungarn I, Budapest 1926. 

7. E. Wienecke, Untersuchungen zur Religion der Westslawen, Leipzig 1940, 82 s. 
B. Grafenauer, Država karantanskih Slovencev, Koroški zbornik 1946, 91 s. 

8. R. Pittioni, Urgeschichte, Leipzig 1937, 197 s. 

Srednjeveško stensko slikarstvo v Sloveniji 
ob kopiranju in razstavi v tujini 

I 
Med umetnostnimi spomeniki je v slikarstvu najdragocenejše srednjeveško 

stensko slikarstvo ali freske. To- 'nam dokazuje, poleg estetske in umetniške 
vrednosti, izredno likovno sposobnost in izurjenost naših srednjeveških slikar-
jev in obrtnih delavnic že v trinajstem, štirinajstem, petnajstem in šestnajstem 
stoletju. 

Če pogledamo kulturnopolitično zgodovino v teh stoletjih, se moramo 
čuditi, koliko spomenikov stenskega slikarstva se je ohranilo kljub številnim 
vojnam in opustošenjem našega ozemlja po tujih in domačih fevdalcih, v bojih 
za celjsko dediščino, v turških vpadih in kmečkih uporih. Ogromno jih je uni-
čila ali pokvarila cerkvena oblast sama, češ gotsko slikarstvo, kiparstvo in 
stavbarstvo je barbarska umetnost, treba je ustvariti nekaj novega. V šestnaj-



Vrzdenec pri Horjulu, rojstvo (zač. XIV. stol.) 

stem stoletju so jih začeli podirati, prezidavati, preslikavati itd., toda kljub 
vsemu^ temu se je ohranilo toliko, da si lahko ustvarimo pregled umetnostnega 
ustvarjanja v srednjem veku. Daleč od prometnih žil in naselij se je ohranila 
nepokvarjena gotska arhitektura, plastika večkrat samo preslikana in freska 
le prekrita z beležem, poleg tega je bilo slovensko ozemlje v nekakem umet-
nostnem zatišju glede na umetnostne tokove v ostali Evropi. 

Desetletja so naši umetnostni zgodovinarji A. Stegenšek, dr. Izidor Can-
kar, dr. Fr. Štele, dr. Fr. Mesesnel, restavrator prof. Sternen in sodelavci od-
krivali, ohranjevali in proučevali srednjeveško stensko slikarstvo in nam ohra-
nili to spomeniško bogastvo v okoli stotridesetih objektih. 

II 
Nikakor se ne mislimo spuščati v problematiko srednjeveškega stenskega slikarstva, 

raziskovanje umetniških osebnosti in obrtnih delavnic, opuščamo ikonografski opis fresk, pa 
tudi ne nameravamo podajati njihove stilne analize ali topograskega popisa, temveč želimo le 
opozoriti na glavne spomenike stenskega slikarstva naše izletnike, posebno sindikaliste in 
vodje kolektivnih izletov, da si ob izletih in dopustih ogledajo te vrste kulturnih spomenikov 
na mestu samem. Izleti, povezani z ogledom kulturnih spomenikov, dobijo šele svojo pravo 
vsebino in dvigajo kulturno raven ljudskih množic. Kdor ne utegne ali ne more, je pač pri-
moran počakati barvne fotografije, na razstavi sami pa si je lahko ogledal v celoti ali v 
odlomkih najznačilnejše in najpomembnejše spomenike srednjeveškega stenskega slikarstva. 

Kolesarski ali- avtomobilski izleti v neposredno ljubljansko okolico že omogočajo ogled 
pomembnih srednjeveških fresk. Na poti v Horjul si lahko ogledamo zanimivo arhitekturo 
v Dvoru, troladijsko dvoransko stavbo z ravnim lesenim stropom v ladji, z značilnimi fre- V 
skami iz prehoda v XVII . stoletje pod baldahini v ladji. Če povežemo ta izlet z ogledom 
polhograjskega gradu s povratkom preko Horjula, kjer propadajo zaradi vlage Šubičeve freske, 
si lahko ogledamo na Vrzdencu freske na steni ladje, slikane na namočeni omet, prevlečen ^ 
z beležem, iz prve polovice XIV. stoletja, primer zgodnjegotskega risarskega sloga, značilnega 
za vse evropsko slikarstvo v tej dobi. Medtem ko je vrhnja plast iz prve polovice XV. sto-
letja, so freske v prezbiteriju iz druge polovice istega stoletja, sv. Krištof na zunanji steni 
pa je že v renesančnem oblačilu. 

Ob obisku rojstne hiše Ivana Cankarja na Vrhniki si v bližini na Kurenu lahko ogleda-
mo freske iz XVI . stoletja, na J / e r d u J z srede XV. , pri morebitnem povratku preko Iga 
pa freske v zelo poškodovani arhitekturi nad vasjo prav tako iz srede X V . stoletja. 



Pri obisku porušenega gradu Brdo pri Lukovici, kjer se je rodil, delal in pisal Janko 
^Kersnik, si lahko v bližini ogledamo v troladijski arhitekturi v Praprečah freske iz leta 

^1522, nato v Krtini in v Podzidu freske iz srede XV. stoletja. Nazaj grede se po ogledu 
velikih del na Pšati ustavimo v Mengšu, rojstnem kraju Janeza Trdine, kjer je delavnica 
Janeza Ljubljanskega okoli srede XV. stoletja ustvarila odlične slikarije na severni steni 
prezbiterija. Pri kombinaciji preko Ihana ali pri ogledu gradov v Dolu in Dolskem ne poza-
bimo na lep izlet na-Goropečo (iz srede XV.) v bližini Vokla. 

Pri ogledu Dalmatinove kapele (iz druge polovice XV.) na turjaškem gradu, kjer je 
^ bila zlomljena klerofašistična sila, nikar ne pozabimo obiskati Visoko pod Kureščkom, izho-

dišče iz Iga ali Želimelj, kjer je Janez Ljubljanski poslikal prezbiterij leta 1443 v »mehkem 
stilu«. Janez Ljubljanski, sin slikarja iz Beljaka, je bil slikar odličnih kvalitet. Njegova dela 

v so ohranjena, kakor smo že omenili, v Mengšu, na Visokem (1443), na Muljavi (1456), na 
Krvavi peči (še neodkrite) in na Kamen vrhu pri Ambrusu (1459). Ob tej priliki si oglej-

^ mo na Vrhu freske z močnim realističnim izrazom iz XV. stoletja (naslovna slika v letošnjem 
»Tovarišu«, št. 37). 

Rojstna hiša pisatelja Jurčiča na Muljavi je trojni kulturni spomenik, kot etnografsko 
zanimiva ljudska arhitektura z gospodarskim poslopjem vred, kot rojstna hiša našega naj-
večjega pripovednika in kot dokument iz NOB, kajti v času najhujših borb leta 1944 je 
naša Osvobodilna fronta vzidala tam spominsko ploščo. V Žužemberku so ogleda vredne 
poleg porušene srednjeveške grajske arhitekture še freske na fasadi in v notranjosti v cerkvi 
pri mostu, kjer so prizori »greha« prekriti s posebnim opažem. Nazaj grede se ustavimo 
v Stični, kjer imamo v prvotni romanski arhitekturi ohranjene fragmente najstarejše čiste 
renesanse pri nas. 

Pri ogledu ohranjenih in porušenih gradov v Mirenski dolini nikar ne pozabimo na 
Trebelno, kraj ustanovitve Gubčeve brigade, kjer so poleg romanske kostnice (osuarij) ohra-
njene freske na fasadi iz srede XV. stoletja, v Št. Rupertu slikani obok iz konca XV., na 
Vihru pa iz prehoda v XVI. stoletje. Na Dolenjskem imamo še svetne freske iz XVI. sto-
letja v osrednjem stolpu^Tolstega vrha in v vogalnem stolpu Soteske (slikar Almanah, posli-
kal tudi grad Bokalce pri Ljubljani), ki pa so zaradi prepoznega prekritja skoraj popolnoma 
propadle. Kostanjevici na Krki imamo na župni cerkvi z romanskimi portali, prav tako 
v bivši cistercijanski arhitekturi iz prehoda romanike v gotiko v križnem hodniku freske 
iz XV. stol., ki jih bo Zavod za varstvo kulturnih spomenikov LRS zaradi nevarnosti, da bi 
bile uničene, snel. Na Notranjskem so freske še ohranjene v Starem trgu pri Ložu, na Blo-
čicah pri Grahovem iz XVI. stoletja, na Kočevskem pa v Maršičih in v Novih Lazih pri 
Kočevski reki iz istega stoletja. 

Kamniški okraj, ki ima v Kamniku poleg fresk v romanski kapeli na Malem gradu 
(XVI.) še dragocene arhitekturne spomenike iz romanike in gotike, cerkvene in profane, 
se ponaša še z enim izredno dragocenim slikarskim spomenikom. Izletniki na Veliko planino 
se namreč ne zavedajo, da opuščajo ob poti ogled najvažnejšega spomenika renesančnega 

^ stenskega slikarstva pri Sv. Primožu iz leta 1520. Na teritoriju tega okraja so bile nedavno 
odkrite freske iz XVI. stoletja v ^Mostah pri Komendi, kjer je ohranjena in situ dragocena 
knjižnica Petra Pavla Glavarja. 

Spomenike stenskega slikarstva na Gorenjskem razdelimo zaradi preglednosti za izlet-
nike na skupino okoli Škofje Loke, Kranja, na Blejski in Bohinjski kot. 

V prvi skupini so najznamenitejše in najbolj ohranjene freske v prezbiteriju na Suhi 
(sreda XV.), na Križni gori iz okoli 1500, v^Cmgrobu pa imamo na fasadi in notranjščini 
freske iz kar treh stoletij (XIV. do XVI.). 

Istočasno s Suho si v neposredni okolici še ogledamo v ,^odešiču freske iz XV., v 
t^Gostečah iz prve polovice XV. in XVI. stoletja, pri tem pa opazujmo odlično ljudsko stav-

barstvo z baročnimi freskami na Suhi in v Hosti. V Poljanski dolini so v Sopotnici in pri 
Sv. Lovrencu freske iz XV. stoletja s furlanskim kozmatičnim ornamentom. V tej skupini 
so ogleda vredni še trije važni spomeniki v Škof ji Loki iz leta 1470, največja poslikana fasada 
pri Sv. Križu nad Selcami (XV.), v neposredni bližini Dražgoš, ki jih je nemški okupator 
docela uničil, ter na Jamniku iz okoli leta 1460. Dela mojstra Jerneja iz Loke (od 1520—40) 
na Gorenjskem (Sv. Ožbalt, Sv. Filip in Jakob, Bodovlje, Sv. Peter nad Begunjami, Sv. Janez 



Sv. Primož nad Kamnikom, poklon (okr. i 520) 

v Bohinju itd.) pa nikakor ne dosezajo kvalitete starejših mojstrov in delavnic, pomenijo 
razkroj dobre tradicije, kakor pravi prof. Štele v Monumentih Artis Slovenicae. 

V drugi skupini imamo freske v Kranju (sreda (XV.) in na Joštu Jerneja (1530), razen 
tega se na Primskovem iz srede XV., v Britofu iz leta 1520 in na Mačah pri Preddvoru iz 
leta 1470. Maski mojster je delal po predlogah mojstra E. S., njegove freske na zunanjščini 
kakor v ladji kažejo izredno milino izraza, ohranjeni deli pa so se ohranili v posebno svežih 
barvah. ^ 

Pri prehodu v tretjo skupino naj omenimo še freske pri Sv. Juriju nad Tržičem iz 
srede XV. in tiste v stari cerkvi na Jezerskem iz prehoda v XVI. stoletje. 

Danes ne srečavamo več na Bledu in njegovi okolici blaziranih kapitalističnih mogotcev, 
delovni človek z izleti v naravo in ogledom kulturnih spomenikov črpa nove sile za izgradnjo ̂  
socializma. Pri izletu v Vintgar si lahko ogledamo fasadne freske pri Sv. Katarini nad Zasi-
pom iz začetka XVI. stoletja. Vrba je trojni spomenik, kot izredno etnografsko zanimivo ^ 
naselje, kot Prešernov rojstni kraj, cerkvica sv. Marka pa je umetnostni spomenik, ki hrani 
na glavni in stranski fasadi ter na slavoloku freske iz XV. in XVI. stoletja; tudi starodavna 

o 



lipa sredi vasi, obdana s kamenitimi sedeži za vaške gospodarje, je vredna o g l e d a . M o s t a h pri 
Žirovnici so dela iz prve polovice XV., od iste roke so tudi freske v ^Josnjah pri Podvinu* 
iz iste dobe pa v njegovi neposredni bližini na Otoku pri Radovljici. Po svojem izrednem 

^/razgledu je znan Sv.^eter nad Begunjami, notranjost podružnice je poslikal Jernej iz Loke 
(okoli 1520—40). V J^odesčah pri Ribnem v okolici Bleda je poslikana stranska in glavna, 
fasada, prezbiterij in slavolok (XV. in XVI.), tako da predstavlja enega najpomembnejših 
slikarskih spomenikov. 
^ ^ S v . Janez v Bohinju je znan po svoji slikoviti legi ob jezeru, izredno pomembne pa sa 

njegove freske v lopi, v prezbiteriju in na slavoloku iz X V . in XVI. stoletja, medtem ko so. 
freske na fasadi v Stari Fužini iz druge polovice XV, stoletja. 

V Ratečah, kjer so naše največje zimske fizkulturne prireditve, imamo prav tako sli-
karski spomenik v pokopališki cerkvi (sreda XV.). 

Na bregovih Soče se vrste slikarski spomeniki od Bovca (Jernej iz Loke 1530), preko 
Sužida (XVII.), Svinega v okolici Kobarida (konec XV.) Avč (sreda XV.) in Goljevice 
(sreda XV.) tja clo P^lesij (sreda XV.) pri Plaveh, kjer nas cesta popelje čez Sočo preko 
grebena v prijazna vinorodna Brda. Razgled s Kojskega (Sv. Križ, gotska arhitektura in 
plastika, freske iz XVII.) čez Brda do morja in Karnskih planin je nepozaben. Iz VrhovelJ 

i/^pri Kožbani (iz delavnice Suha-Prelesje, sreda XV.) pa zagledamo naš Triglav in Kanin, pod 
seboj pa Čedad in Videm. 

Pri izletu v Vipavsko dolino se ustavimo na prelazu na Razdrtem: na desni Nanos, na 
levi Štanjel na robu kraške planote, pod nami pa Vipavska dolina. Nepozaben je pogled 
od Št. Vida (druga polovica XVI.) na Vipavo, Ajdovščino, Batuje (XV.), Zapuže (sreda XV.)» 
preko Sv. Mihaela (drugai polovica XV.) do Sabotina daleč v Furlansko ravnino. Greben nam 
zakriva Rihenberk (druga pol. XV.), ki ga je nemški okupator zločinsko porušil, domačine 

O pa odgnal v internacijo, toda trg vstaja lepši in večji. 
Na arheološkem terenu od Št. Petra na Krasu do Zagorja sta ohranjena dva spomenika. 

w na Šilentaboru (sreda XV.) nad Narinom in v Drskovščah pod njim nasproti Vilharjevih Kale. 
V najnovejšem času so bile odkrite v Slovenski Istri, na ozemlju med Črnim kalom, Logom in. 
Kubedom izredno dragocene freske. V^Podpeči iz 1. 1489, v Z^nigradu iz XIV. stoletja, 
freske v cerkveni arhitekturi v Hrastovlju pa so datirane z 1. 1490. 

Med Radečami in Loko pri Zidanem mostu, kjer se grajska posestva spreminjajo v 
vzorne ekonomije posavskih rudnikov, leži samotna vasica Čelovnik (zač. XV.). Ob poti 
je nemški okupator visoko v gorah zgradil betonske bunkerje, misleč v svoji zločinski faši-
stični ideologiji zaustaviti z betonom in kroglami osvobodilno gibanje in zmago naših 
narodov. 

Po ogledu porušene rojstne hiše pesnika A. Aškerca na Globokem in njegovega dru-
gega doma na Senožetih nad Rimskimi Toplicami si privoščimo lep izlet po levem bregu 
Savinje mimo Marije Gradec (renesančne freske iz leta 1526, sorodne Sv. Primožu) v Laško. 

V dolinah in po pobočjih Pohorja leže pomembni slikarski spomeniki: v Celju, v Ča~ 
dramu in v Vitanju iz srede XIV., v Šmartnem ob Paki zač. XV., pri Sv. Mohorju nad' 
Doličem in Št. Ilju v Mislinjski dolini iz XVI., v Slovenjem Gradcu iz okoli 1400, v Dravski 
dolini pa v Muti iz prve polovice XIV., v Vuzenici iz srede XV., v Marenbergu iz zač. X V I . 
in pri Sv. Janezu nad Dravčami iz prve polovice XVI. stoletja. 

Po cesti iz Laškega v Podčetrtek prispemo skozi Kozje (XVI.) mimo Sv. Gor (XVI.) z. 
runskim napisom v Olimlje, kjer je ohranjena v bivšem samostanu najstarejša lekarna. Freske 

^ na stenah predstavljajo zaščitnike zdravilstva in grške filozofe. V stavbi in okoli nje se 
pravkar izvajajo drenažna dela za ohranitev tega dragocenega spomenika. 

Vhodna napisna tabla v Ptuj bi morala poleg imena mesta nositi napis »muzejsko mesto«, 
kajti niso samo vsi trije muzeji, vinarski v obrambnem stolpu ob Dravi, kulturnozgodovinski 
na gradu in arheološka zbirka v bivšem dominikanskem samostanu, muzeji v muzeju, temveč 
je skoraj vsaka stavba arhitekturni spomenik; v treh cerkvenih arhitekturah pa imamo doku-
mente stenskega slikarstva od XIII. do XVI. stoletja. Ptujska gora na robu Haloz, ki je znana 
po svoji znameniti gotski arhitekturi z gotskimi oltarji in plastiko, je s svojimi nedavna 
odkritimi freskami še bolj pridobila na pomembnosti. 



Prekmurje (Umetnostni spomeniki Prekmurja, »Tovariš« št. 32 z dne 8. 8. 1949) i m a 

sicer maloštevilne, toda izredno dragocene slikarske spomenike iz drugre polovice XIV. sto-
letja v Murski Soboti, Turnišču, ^Martjancih, Jielu in v Jpiiini. 

Navedli smo le najpomembnejše spomenike stenskega slikarstva, tiste, ki si jih vsak 
naš delovni človek, delavec in delovni inteligent lahko ogleda in mora ogledati ter jih po-
znati, kajti le tedaj bo znal pravilno vrednotiti, varovati in ohranjevati naše kulturno bo-
gastvo, naše kulturne spomenike. 

Pripominjamo, da je tudi arhitektura, ki hrani te freske, prav tako spomenik iz iste ah 
celo starejše dobe. 



III 

Ko omenjamo po imenu znane mojstre, kakor Janez iz Radgone (Johan-
nes Aquila de Rakerspurga, druga pol. XIV.), Janez Ljubljanski (Johannes 
concivis in Laybace, sreda XV.) Bolfgangus de . . . cz . . . (sreda XV.), Jernej 
iz Loke (prva pol. XVI.) in po imenu neznane, kakor suški in maski mojster 
itd., potem ne smemo pozabiti pri njihovih delih in delih kranjskih kamno-
seških in stavbarskih 'delavnic v Pr imor ju in Istri, ugotoviti in poudariti , da 
je bilo Slovensko P r imer je že v teh stoletjih ku l turno tesno povezano z Ljub-
ljano in ostalim slovenskim ozemljem. 

Že v preteklem letu je pričel Zavod za varstvo kul turnih spomenikov 
LRS v Ljubljani sistematično kopirati srednjeveško stensko slikarstvo, da si 
v desetih letih oskrbi zb i rko kopi j fresk in odlitkov plastike. Taka galerija bo 
omogočila slušateljem Akademije za upodabljajočo umetnost , Umetnos tne zgo-
dovine na univerzi, Arhitektnega oddelka tehnične fakultete in Šole za ume tno 
obr t v Ljubljani neposredni študij stenskega slikarstva, delovni človek pa si bo 
lahko ogledal naše srednjeveško slikarsko spomeniško bogastvo. Letos pa je še 
posebej utemeljila po t r ebo po t e j zbirki kopi j razstava srednjeveškega slikarstva 
in kiparstva narodov Jugoslavije v tujini, ki bo kulturnopoli t ični dokument 
sožitja in ustvarjanja naših narodov. Razstavo pripravlja poseben odbor pri 
Ministrstvu za znanost ,in ku l tu ro FLRJ v Beogradu. 

N a t rodnevni razstavi, ki je zbudila izredno občudovanje in priznanje, 
so visele kopije najpomembnejših fresk, k i so bile kopirane že lansko leto ali 

Mače pri Preddvoru, pohod kraljev iz 1. 1467 



Muljava, delo Janeza Ljubljanskega iz 1. 1456 

letos. Iz prekmurskega slikarstva so bila razstavljena dela Janeza iz Radgone 
izJTurnišča (kopirali K. Jakob, M. Kranjc, I. Sagadin) in izcMartjancev (V. 
Horvatova), z Vrzdenca (M. Tršar), dela Janeza Ljubljanskega na Muljavi ^ 
(Č. Škodlar, L. Koporc) in z Visokega pod Kureščkom (M. Tršar, L. Koporc, ^ 
M. Dovjak), z Vrha. nad Želimljami (M. Dovjak), potem poznogotske ozi-1 

roma renesančne freske od Sv. Primoža nad Kamnikom (M. Sedej, N. Omerza, ^ 
M. Peršin, V. Makuc, M. Pirnat), z Mač nad Preddvorom (A. Ivančeva), iz ^ 
Bodešč pri Ribnem (R. Slapernik) in iz; Crngroba pri Škof ji Loki (D. Petrič, 
RnSTemec, J. Pečko), lanskoletne kopije iz Suhe pri Škof ji Loki (K. Jakob, ^ 
R. Slapernik, A. Ivančeva, Čargo) iz^Prilesij ob Soči (R. Debenjak, M. Sedej, 
M. Kujačič) in s Križne gore pri Škofji Loki (Tine Gorjup). Prav tako pa so 
bile razstavljene freske Mrtvaški ples in Poklon kraljev Vincenca iz Kastve 
(Vincencius de Kastua, 1474) iz Škrilj pri Beramu v okolici Pazina, ki so jih 
tudi kopirali naši umetniki (R. Debenjak, M. Pregelj, M. Sedej, N. Omerza) 
za razstavo v tujini. 

Medtem ko so v preteklem letu umetniki kopirali na papir z običajno 
kredno osnovo v tempera tehniki z jajčno emulzijo, so letos na drobno tkano 
platno nanesli dve plasti posebne snovi, tkzv. Stic-B, ki ima primešan kre-
menčev pesek. Tako so že v osnovi posneli strukturo originala z vsemi na-
pakami in poškodbami, za barvno vezivo so pa uporabljali kazeinovo emulzijo 



Turnišče v Prekmurju, pokop sv. Katarine iz 1. 1389 

v razmerju en del boraksa ali amonijakovega karbonata, štiri dele kazeina in 
pet in dvajset delov vode. 

Za prevzem in oceno kopij je bila imenovana posebna žirija, ki je že med 
kopiranjem pregledala dela na terenu, ob koncu pa ocenila in razvrstila pred-
ložene kopije po navodilu ministra za znanost in kul turo FLRJ v tri kate-
gorije. Žirijo so sestavljali prof. G. A. Kos, rektor Akademije upodabljajočih 



umetnosti, prof. M. Šubic, ravnatelj Šole za umetno obrt, in Ciril Velepič, 
-as is t e n t-kons e r v at or Zavoda in vodja kopiranja za LR Slovenijo. 

Kopiranje srednjeveških fresk zahteva od naših umetnikov natančen štu-
dij rokopisa ustvarjalca freske in posebnega tehničnega in tehnološkega zna-
nja. Njihovo delo ni kopija v običajnem smislu besede, temveč umetnina z 
vsemi lastnostmi samostojnega umetniškega dela. Že imena naših akademskih 
slikarjev dokazujejo, kolika važnost se polaga ne samo na namen, temveč tudi 
na kvaliteto kopije. T o ni samo slika, temveč dokument o sposobnosti naših 
likovnih umetnikov. 

Kopiranje fresk bo usposobilo naše slikarje, da bodo kos nalogam, ki jih 
terja današnji čas od njih. V socialistični državi se velikopotezno razvija mo-
numentalna arhitektura, ki nudi našim freskantoim velikanske ploskve za 
ustvarjanje. Študij in kopiranje srednjeveških fresk, ki harmonično z arhitek-
turo ustvarjajo edinstveno in idealno celoto, bodo pomagale našim freskan-
tom, da bodo izpolnili to važno in težko nalogo. Kopiranje je zanje velika 
šola, ki jih bo usposobila, da bodo na velikih ploskvah ovekovečili borbo, 
napore in zmage naših narodov pri izgradnji socializma. 

Kopiranje srednjeveških fresk je nov dokaz, kako socialistična družba 
pravilno in više vrednoti kulturne spomenike, vse pozitivne stvaritve naše 
preteklosti. v d e p i č c i r i I 

Obnova spomenikov NOB v letu 1949 
Zavod za varstvo kulturnih spomenikov LRS je v začetku letošnjega leta 

pričel s pripravami za obnovo najpomembnejših spomenikov narodnoosvo-
bodilne borbe. Z zbiranjem statističnega materiala in podatkov o stanju spo-
menikov najveličastnejše dobe naše zgodovine smo dobili zgovorno podobo 
o tem problemu. V kratkem času po naši osvoboditvi je večina teh spomeni-
kov pričela razpadati. Vremenske prilike so storile svoje in nekatere stavbe, 
ki so bile za časa borbe postavljene kot provizoriji, so v resnici popolnoma 
propadle, tako da smo za vselej ob dragocen spomenik in pričo svetlih in ju-
naških dni. 

Po sklepu konference dne 28. IV. 1949 so bile sestavljene strokovne ekipe, 
ki so si ogledale in proučile stanje številnih spomenikov, ki jih je Zavod sku-
paj z muzejem N O B razdelil po pomembnosti v republiške in lokalne. T o 
delo je bilo precej obsežno, vendar so strokovne komisije po dveh mesecih 
Zaključile oglede in sestavile poročila. 

Iz teh poročil je razvidno, da je bilo stanje večine spomenikov kaj ža-
lostno. Republiška ekipa v Rogu je med drugim ugotovila, da so barake bol-
nice Zgornji Hrastnik (8 objektov) porušene in da gnijejo; od tehnike Urške 
je ohranjena le še drvarnica in še ta v zelo slabem stanju; v bližini Urške ležeči 
bunker CK IOOF in GŠS je v razpadu. Bruna, ki so pokrivala dno vrtače, so 
se zaradi dimenzij in gnilobe deloma seseidla. Barake bolnice Jelendol še stoje, 
a so v slabem stanju in notranja oprema odnešena; objekti partijske šole blizu 
Podistenic so porušeni in gnijejo. Še najbolje je ohranjena baza 20, ki pa 
zahteva nujnih popravil. ^ 

V Dolomitih je republiška ekipa ugotovila, da je bunker IOOF v neob-
Ijudeni bajti št. 13 popolnoma zapuščen, hiša v Žirovnikovem grabnu, v 



kateri so bili trije bunkerji CK, požgana, bunker IOOF na Osredku št. 5 
ponovno preurejen v klet, bolnica pod Osredkom požgana ter so komaj 
videti sledovi tlorisa itd. 

Med najpomembnejše spomenike N O B na Primorskem spada, bolnica 
Franja, ki je bila v navidezno dobrem stanju. Po temeljitem strokovnem 
pregledu pa je republiška ekipa ugotovila, da bo potrebno mnogo dela za 
njeno ohranitev. Na Primorskem si je ogledala ekiipa še partijsko* šolo v 
Cerknem, kateri je služila za učilnico dvorana poslopja, sedanje Kmetijske 
zaidruge, bunker POOF za Slovensko' Primorje v Rupi št. 2 .nad Spodnjo 
Tribušo, hišo v Zgornji Tribuši, kjer je bil ustanovljen IX. korpus, bunker 
pri Fornazariču na V ogrskem itd. 

V Ljubljani je našla republiška ekipa zapuščene oziroma preurejene v 
prvotno stanje sledeče bunkerje: bunker partaktiva na Vilharjevi cesti št. 21 y 

J a m o ali Trugo v Mostah, JVnel na Emonski cesti, Podmornico na Brdu, 
dokumentno tehniko v Šelenburgovi ul. št. 6, bunker pod Rožnikom, bunkbr 
pri Majcnu ob Karlovškem mostu in tehniko- na Kodeljevem. 

Od ekip, ki so pregledovale spomenike NOB lokalnega, značaja, je izvršila 
svoje delo zelo dobro ekipa pod vodstvom upravnika muzeja v Škofji Loki 
tov. Karla Plestenjaka na področju OLO Kranj. Pregledala je zelo poško-
dovano tehniko pod šolo na, Martinjem vrhu, porušen bunker zbirne baze 
Kokrškega odreda, porušeno bolnico »C« nad Zalim Logom, razdejano pokra-
jinsko tehniko OF »črn i dvor«, porušeno tehniko OF v Davči, podrt bunker 
tehnike »Don« nad Žabjo vasjo, bunker čevljarske delavnice v Puterhofu itd. 
Poljčanska ekipa si je ogledala tehniki Mernik in Svobodo, od katerih je 
ostalo le ogrodje, kurirsko relejno postajo imenovano »Frajstikel«, ki razpada, 
porušeni bolnici Košuto in Jesen, bolnico Zimo blizu Konjiške vasi, o kateri 
ni več sledu, itd. Dravograjska ekipa je proučila stanje bolnic »Sladki-Bertl« 
in novomeške bolnice Pendirjevike. Vsi navedeni objekti so porušeni. Še 
najmanj škode so utrpeli spomeniki N O B v grosupeljskem okraju, koder ni 
bilo improviziranih lesenih zgradb. Večina tehnik, bunkerjev in drugih parti-
zanskih zatočišč je bila v samotnih kmečkih zidanih hišah, ki so še vedno 
v dokaj dobrem stanju in je mogoče vanje vzidati primerne spominske plošče. 

Po zaključnem delu strokovnih ekip na terenu se je odločilo obnoviti 
in popraviti letos najpomembnejše izmed navedenih spomenikov NOB. Dela 
na obnovi spomenikov republiškega pomena je iz večine vodil Zavod sam, 
medtem k o so bila obnovitvena dela spomenikov lokalnega pomena prenesena 
na okrajne odbore Zveze'borcev NOB, ki so jim bili tudi razdeljeni krediti, 
ki jih je v ta namen dalo Predsedstvo vlade LRS. Tako- so prejeli: 

Okrajni odbor Zveze borcev NOB Jesenice za obnovo bolnice nad Jese-
nicami 20.000.— din, črnomaljski odbor za obnovo bolnice Kremelj 50.000.— 
din, novomeški odbor za obnovo bolnice Pendirjevka 120.000.— din, kranjski 
odbor za obnovo tehnike in a Martinjem vrhu 66.000.—, dravograjski odbor 
za obnovo bolnic »Sladki-Bertl« 100.000.— din, ptujski odbor za obnovo 
Lackove domačije in tehnike 115.000.— din in poljčanski odbor za obnovo 
bolnice Jesen 50.000.— din. Vsa ta dela so opravili odbori po navodilih 
Zavoda, Seveda so se pri obnovitvenih delih pokazale precejšnje težave, ker 
vsa dela niso bila pravočasno planirana in ni bilo lahko vselej ^ pripraviti 
zadostne količine lesa, strešne in izolacijske lepenke, žebljev, vijakov itd. 
Važna pa je bila tudi delovna sila in poudariti moramo, da so zavedni člani 



Zveze borcev s prostovoljnim delom pripomogli v največji meri, da so bila 
dela navedenih objektov v pravem času in dobro izvršena. 

Za obnovo roških spomenikov je Zavod postavil samostojno upravo 
pod vodstvom tov. Jožeta Zupančiča, borca iz leta 1941., ki je že julija 
začela z obnovitvenimi deli. Težave so bile z delovno silo. Kljub temu je 
ob dobrem vodstvu delo zadovoljivo napredovalo. Bolnica Zgornji Hrastnik 
je že obnovljena, bunker iz 1. 1942. popravljen, baza 20 in bolnica Jelendol 
pa sta zavarovana pred talno vlago in padavinami. Pri obnovitvenih delih 

Bolnišnica Zgornji Hrastnik, desno baraka za bolnike, levo operacijska baraka 

Bolnišnica Franja, ' popra-
vilo bunkerja pod barako 



in popravilih je uprava uporabljala enako gradivo in isto tehniko, kakršno 
so uporabljali ob nastanku teh objektov. 

Vsa dosedaj opravljena dela na teh objektih so bila namenjena njihovi 
ohranitvi, preko zime pa namerava Zavod poskrbeti tudi za ureditev notra-
njosti. Na pomlad bodo te postojanke že dokončno urejene in postavljene 
v prvotno stanje, tako da bo imel posetnik vtis, da so prostor partizani 
pravkar zapustili. 

Dela v bolnici Franja je Zavod sporazumno^ z OLO Idrija oddal Obno-
vitveni zadrugi v Cerknem, ki je sredi avgusta pričela z deli. Zavod je 
preskrbel delovno moč, material, tehnično vodstvo in nadzor nad vsemi 
deli. Zaposlenih je bilo 7 do 14 strokovnih in nestrokovnih delavcev, ki so 
z marljivostjo zaključili vsa predvidena dela. Glavni problem je bila dostava 
gradbenega materiala v težko dostopno tesen. S pomočjo dveh žičnic, od 
katerih je bila ena na motorni pogon, so zvlekli do bolnice 12.000 kg cementa, 
poldrugo tono betonskega železa, 70 kg žebljev, 400 m2 strešne lepenke, 
1000 kg bitumena, 10 m3 hrastovih tramov, 2 m3 hrastovih plohov, 10 m3 

opaznega lesa in precejšno količino peska. Že ta material, potreben le za 
popravilo objektov v bolnici Franja, nam daje podobo, koliko požrtvovalnega 
dela, napora, iznajdljivosti in idealizma je bilo treba našim partizanom, da 
so mogli v najtežjih prilikah, ko je okupator imel okrog in okrog svoje posto-
janke, postaviti v kratkem času odlično organizirano, dobro zaščiteno bolnico, 
v kateri so dobivali ranjeni borci pomoč in potrebno nego, da so bili čim-
prej spet sposobni za borbo s fašističnimi zavojevalci in domačimi izdajalci. 

Z letois končanimi deli na tej bolnici, s postavitvijo objektov na kamenite 
postavke, z vstavitvijo trpežnih železobetonskih in hrastovih nosilcev in 
potrebno izolacijo smo za dolgo dobo ohranili objekte pred talno vlago in 
tudi poplavami za časa hudih nalivov. Ni pa rešeno vprašanje, kako obva-
rovati bolnico pred kamenjem, ki pogosto pada na bolnico s strmih sten 
tesni. Verjetno bodo potrebni zaščitni zidovi v stenah. To delo bo po 
proučitvi strokovnjakov opravljeno prihodnje leto. Iz več objektov so bili 
preneseni kovinski predmeti v Ljubljano; tu v Narodnem muzeju pod vod-
stvom strokovnjaka preparirajo in konservirajo te predmete, med katerimi so 
posebno važni instrumenti iz operacijske sobe. 

Od ostalih spomenikov smo obnovili na Primorskem še bunker POOF 
za Slovensko Primorje v Rupi in bunker pri Fornazariču na Vogrskem. V 
Zgornji Tribuši smo na hišo, v kateri je bil ustanovljen IX. korpus, vzidali 
spominsko ploščo. V Dolomitih smo obnovili bunker IOOF na Osredku, 
prekrili streho aln popravili zapahe na bunkerju na Babni gori ter napravili 
za zdaj novo streho nad požgano hišo, v kateri so bili bunkerj i CK, v Zirov-
nikovem grabnu. V Ljubljani so dokončana dela v Podmornici, Tomšičevi 

u tiskarni, ciklostilni tehniki na Kodeljevem in v bunkerju pri Majcnu. 
Po sklepu konference v aprilu je dal Zavod v delo nekatere makete in 

modele, ki so že dogotovljeni, tako maketa bolnice Franja, maketa bolnice 
• Zgornji Hrastnik, ki je 2 m dolga in 1.3 m široka, nadalje model bunkerja 

Podmornica in bunkerja CK v Žirovnikovem grabnu. 
Ugotoviti moramo, da je bilo letošnje leto za zaščito spomenikov N O B 

opravljenega mnogo dela. Še več ga je pred nami. Naša skrb in dolžnost je, 
čimprej urediti, obnoviti, spopolniti in zavarovati vse pomembne spomenike 



osvobodilne borbe, da bodo za dolgo dobo zgovorne priče najbolj junaških 
dni naše zgodovine in tistih časov, ko si je naš na rod z vsem naporom svojih 
sil in tisoč žr tvami najboljših sinov za vselej priboril popolno svobodo ter 
si z njo za vselej ohranil samostojnost. N a j bodo tud i spomeniki N O B v nas 
vedno tako živi, kakor je živa svoboda, katero nam simbolizirajo! 

Turnher Edo 

Baza 20 na Rogu, najstarejša baraka ob kuhinji je dobila novo skodlasto streho 
in notranjo oblogo 

Poročilo referata za arhitekturo in urbanizem 
V težkih pogojih prakt ične zaščite arhi tekturnih spomenikov je referat 

ẑa arhi tekturo in urbanizem razširil in okrepil svoje delovanje na področji 
proučevanja spomeniške arhi tekture in izdelovanja večjih restavracijskih pro-
jektov, k jer se sočasno z restavracijskimi posegi rešujejo tudi taki problemi, 
ki jih narekuje nova življenjska funkcija, dodeljena opuščenemu spomeniške-
mu objektu. 

Enako k o t praktičnar zaščita mora v še večji meri restavracijska kompo-
zicija temeljiti na predhodni proučitvi spomeniške arhitekture, na razčlenitvi 
.gradbenih in slogovnih faz, na izluščenju prikri t ih dragocenih jeder in končno 
na izločitvi novejših, spomeniško neustreznih dodatkov. 

Že samo spričo teh dejstev je po t r ebno čim prej pristopiti k sistemat-
skemu proučevanju naše arhi tekturne in urbanistične dediščine na znanstveno 
neoporečen način, ki prehaja preko razvoja konstrukcij , tlorisa in prostora do 
končne analize in podajanja arhi tekturnih oblik in plastične dekoracije. 

V vrstnem redu posameznih zgoraj navedenih področij je podanih nekaj 
glavnih del in prizadevanj, kolikor jih dopušča omejeni obseg poročila. 





Glede na to, ker so gradbeno spomeniška dela izpadla iz republiškega 
plana, je bilo mogoče pristopiti le k nekaterim najnujnejšim posegom; v večini 
primerov se je morala prvotno zasnovana dokončna restavracija omejiti zgolj 
na zasilna zaščitna dela, ki naj z najskromnejšimi sredstvi zadržijo1 nagel propad 
spomeniško najbolj pomembnih arhitektur. 

Tako je med drugimi najvidnejšimi arhitekturnimi spomeniki tudi arhi-
tektura prehodnega sloga 13. stoletja v Kostanjevici na Dolenjskem prizadeta 
s splošno stisko spomeniške operative; opuščena je dokončna izvršitev prvotne 
restavracijske zasnove, zaščita se je omejila zgolj na zasilno zavarovanje ogro-
ženih zidov in odličnih plastičnih arhitekturnih členov, predvsem služnikov 
z brstnimi kapiteli, na katerih se je pričel očitovati v vedno večji meri pro-
ces razpadanja in luščenja nenadomestljive pristne kamnoseške in plastične 
površine. Toda vprašanje ohranitve te spomeniške arhitekture je odvisno tudi 
od zaščite neposrednega okolja, kjer je z neodgovornim posegom v spojni zid 
med njo in vhodnim grajskim poslopjem ogrožen obstoj ne le prvovrstne 
srednjeveške arhitekture, ampak tudi obstoj gradu, ki je še v uporabi. Sle-
deč čutu odgovornosti je prav, da je na tem mestu omenjena usoda daleč 
naokrog edinstvenega baročnega arkadnega sestava, ki še vedno razgaljen 
kljubuje vremenskim neprilikam in je vprašanje njegove zaščite vezano le na 
prekritje z novo streho. S to rešitvijo pa ne bi le ohranili resnično veliko-
poteznega arhitekturnega spomenika, ampak bi tudi k ra j sam pridobil raz-
sežno uporabno površino1. To je primer, ki ni osamljen na spomeniškem pod-
ročju in zgovorno pričuje, kako nujno potrebno je združevati spomeniško 
varstveno politiko z novodobnimi potrebami in perspektivami. 

Isti problematiki pripada tudi skupina propadajočih grajskih arhitektur 
Gracarjevega turna, Otočca, Starega gradu, Prežeka, Soteske, Turjaka, Vur-
berka in drugih. Medtem ko je arhitektura Gracarjevega turna v dvetretjin-
skem obsegu restavriraina in so vsi napori vloženi v to, da se vsaj zasilno 
zavaruje še pred zimo preostala tretjina s Trdinovo sobo, pa je vprašanje 
zaščite ostalih gradov nadvse težavno. Razen arhitekture Vurberka pri Ptuju 
že ni v danih pogojih nikjer več misliti na celotno restavracijo, ker prehajajo 
navedene arhitekture polagoma, a nezadržno v področje ratZvalin; toda v njih 
celotnem sestavu trdoživo kljubujejo najstarejši in spomeniško najzanimivejši 
stavbni deli. Na temelju proučitve njihove arhitekturne rasti so bili izdelani 
projekti za zasilno fragmentarno zaščito z metodami, ki so postale tipične 
za ves sklop naše propadajoče spomeniške arhitekture. V projektu je, da se 
Še v tem letu zasilno zavarujejo arhitekture Otočca, Starega gradu in Prežeka 
na Dolenjskem ter Vurberka pri Ptuju, kjer je posebno dragocen notranji 
dvoriščni arkadni sestav, ki hrani vse odlike visoke renesanse in je zanimivo 
povezan s starejšim kasno srednjeveškim jedrom. Tvorno sodelovanje Ptuj-
skega muzeja daje zagotovilo, da bodo ta dela vsaj na zasilnem zavarovanju 
krhke arkadne arhitekture uspešno izvršena. 

Resnično pozitivna postavka v vidu dokončne zaščite je poleg arhitekture 
Gracarjevega turna gotska arhitektura Ptujske gore, kjer so bila v tem letu 
izvršena — nedvomno zelo uspelo — pomembna restavracijska dela v no-
tranjščini. 

Poleg preureditvenih del na gradu Štatenberku, poleg najnujnejšega zava-
rovanja v Celjski grofiji, obnove Mariborskega gradu, Hrastovca itd. ter neka-
terih manjših del, ki so bila izvršena na kultni spomeniški arhitekturi, je 
skoro do malega povsem zanemarjeno spomeniško gradivo meščanske arhi-



tekture. Toda to področje je vezano na urbanistično zaščito naših starih mest-
nih jeder, ki so ohranila v svoji parcelaciji, v svoji ulični mreži in končno 
ponekod -tudi v arhitekturi poedinih objektov in skupin dragocen spomin na 
dobo nastanka in evolucije večine naših mest. Predvsem Kamnik, Škofja Loka, 
Kranj, Ptuj, Radovljica in N o v o mesto hranijo poleg Stare Ljubljane doslej 
še ne do kraja ocenjeno dragoceno gradivo v sestavu celotnih mestnih pre-
delov in poedinih stavb. Že bežen poigled v arhi tekturno gradivo teh mest 
razgrinja bogastvo stare meščanske arhitekture, ki n u j n o zahteva, da jo čim-
prej proučimo in po pravilnih načelih obnovimo; spomeniška obnova pa je 
do neke mere celo istovetna z asanacijo, ki jo zahteva naš čas. Zato je v pod-
ročju urbanistične zaščite potrebno čim prej uzakoniti zaščitne pravilnike in 
z njimi v soglasju pristopiti k regulativnim in asanacijskim posegom, kakršne-
zahteva novi mestni razvoj. Zakaj nove regulacijske osnove naših mest poda-
jajo polno zagotovilo, da bodo uspele v bodoče tudi restavracije dragocenih 
starih mestnih jeder, ki se bodo na ta način tvorno povezala s sodobnimi 
težnjami v razvoju naših starih mest. 

Posebno skrbno obravnavo zahtevajo večji arhitekturni organizmi v se-
stavu zaščitenih mest in naselij, ki so bili v tej vojni poškodovani in se brez: 

Aksonometrični pogled na restavrirani in v 
kulturnozgodovinski muzej preurejeni Blejski 
grad. Poudarjene so značilnosti zunanjega ob-
rambnega dvora in notranjega grajskega dvora 

s palasom 

Tloris 5. etaže restavracijske kompozi-
cije kulturnozgodovinskega muzeja v 
Blejskem gradu. Po proučitvi grajske-
arhitekture je bil izdelan za novi mu-
zejski namen načrt, ki hkrati rešuje-

tudi restavracijo gradu 



varuštva spreminjajo v brezoblično razvalino, s t em pa rušijo tudi celotno 
urbanistično in arhitekturno kompozicijo. V mislih imam Štanjel na Krasu 
edinstveni urbanistični in arhitekturni spomenik kamnitne gradnje krepkih 
oblik, izklesan v pobočje griča. V njegovem sestavu, predvsem v silhueti, ima 
važno vlogo renesančni grad; z njegovim dokončnim propadom se bo zama-



jala tudi spomeniška vrednost vsega Štanjela. Poleg tega pa že prvovrstna 
renesančna arhitektura gradu sama po sebi opravičuje obnovo, ki bi k vsemu 
temu koristila še praktičnim namenom. 

Prešli smo torej v področje večjih restavracijskih kompozicij, kjer naj 
bodo rešeni problemi Zaščite s problemom nove življenjske funkcije; oboje pa 
na osnovi temeljite proučitve spomeniške arhitekture in njenih elementov. 

Doslej sta bila izgotovljena v studijskih pogojih instituta za arhitekturo večja 
projekta novega muzeja in študijske knjižnice v sestavu restavrirane Stare 
grofije v Celju ter novega kulturnozgodovinskega muzeja na Blejskem gradu. 

V zvezi s prizadevanji in z resnično pomembnimi rezultati arheološkega 
proučevanja se je pojavilo tudi vprašanje zaščite večjih arheoloških komplek-
sov. Ne mislim tu na često skrajno tenkočutne preparatorske posege pri arheo-
loških spomenikih in situ, pač pa na ureditev celotne kompozicije, ki naj se 
poveže kot nova kulturna vrednota z lepotnim preoblikovanjem mesta ali 
kraija. Kot primer navajam Rimski zid v Ljubljani, kompleks Mirja, ki naj 

Portal Gruberjevega dvorca v Ljubljani, Zvezdarska ul. i, 



postane del zaščitenega področja z lokalnim lapidarijem in z razkri t jem antič-
nih mestnih površin, ki so še verjetno, vsaj delno ohranjene pod rušo. Priče-
vanje starih kul turnih razdobi j bi bilo -na t a način na zelo oprijemljiv, živ 
način vezano s sodobnim življenjem v obliki nasada. 

Vendar zahteva uresničitev vseh teh naprednih teženj v področju spo-
meniškega varstva poleg znanstveno in umetnos tno visoko stojčega kadra 
čudi svoijo lastno cperat ivo s specialno izurjenim kamnosekom, zidarjem, sli-
karjem itd. ter vse pogoje za uspešna preparatorska raziskovanja v laboratoriju 
in njih ostvaritev na terenu. 

Da pa bo mogel referat za arhi tekturo in urbanizem uresničevati na 
prakt ičnem terenu -vsaj del neodložljivih zaščitnih ukrepov, je potrebno, da 
pridejo priori tetna restavracijska dela v čvrsti plan; zakaj le s t em bo podano 
zagotovilo, da bodo najnujnejša dela tudi do kraja in neoporečno dovršena. 
V nasprotnem pr imeru pa se mora Zavod okrepit i s svojo lastno operativo, ki 
je v začetku lahko po številu zelo skromna, a more od tod fasti vzporedno 
s potrebami in s krepi tvi jo naše kul turne zavesti v odnosu do umetnostne 
zakladnice, ki je zakopana na naših tleh in jo je oblikoval skozi dolga in težka 
stoletja naš človek. 

Poročilo, ki je v svojem v naprej določenem obsegu vse prej ko popolno 
in n ikakor ne zajema zaščitne problematike v celoti, se je zategadelj omejilo 
le na najbol j pereča vprašanja, ki so tore j podana v teh nalogah: i . zasilna 
zaščita najpomembnejših, najbolj ogroženih spomenikov arhi tekture in s t em 
omogočena dokončna zaščita v bodoče; 2. uzakonitev zaščitnih urbanističnih 
pravilnikov in s tem onemogočitev prikritih, samolastnih in nes t rokovnjaških 
preoblikovanj v starih mestnih jedrih; 3. razmišljanje o doda ji nove življenjske 
funkcije velikim arhi tekturnim organizmom in v tej zvezi skladno reševanje 
restavracijskih nalog; 4. postaviti pogoje in zagotovilo za prakt ično zaščito na 
terenu in končno 5. pristopite v k arhi tekturnemu proučevanju in raziskovanju 
našega arhitekturnega in urbanističnega izročila, ki na j ipostane krepak instru-
ment in hkrat i osnova vseh prej navedenih nalog. Mušič Marjan 

Priobčeni načrti so bili izdelani v seminarju prof. M. MušiČa; risali so jih stud. arch.: 
Osthaber, Šlajmer, Lešnik in Sever. 

Poročilo arheološkega referata za leto 1949 
V letu, o katerem poročamo, so se pokazale v Sloveniji nekatere slučajne 

•arheološke najdbe, od katerih je bilo ponekod t reba izvesti pregled terena, 
oziroma zaščitno izkopavanje. Dadije so bili na vrsti različni konservatorski 
ukrepi pri arhi tekturah iz arheološke dobe. Poleg Zavoda za varstvo spome-
nikov oziroma posameznih muzejev v zvezi z nj im je arheološko raziskovalno 
delo na terenu vršila tudi arheološka sekcija Slovenske aikademije znanosti in 
umetnosti ter razni univerzitetni instituti. Omenit i moramo predvsem izko-
pavanje prof. Brodarja v Betalovem spodmolu pri Postojni, ki zadeva paleoli-
tik. O ostalih raziskovanjih poroča v našem listu France Stare. 

Iz prazgodovine je treba omeni t i Novo mesto. Pri zidanju zadružnega 
doma na desnem bregu Krke se je nadaljevalo odnašanje ilirske gomile, ki je 
med okupacijo ob izkopavanju za stadion dala bronast oklep in bronast tr i-



nožnik. Sedaj se je našla razna keramika in ostanki hišne gline. — Prav tako 
je v N o v e m mestu ob Krki bil ugotovljen plan grob iz pozne latenske dobe 
z m a j h n o železno fibulo. Fibula predstavlja podoben predmet , kakor je znan 
že iz n a j d b pred 50 leti. Te novomeške najdbe nam kažejo neko latensko-
keltsko (kulturo, ki je že formalno pod močnim vplivom rimske keramike 
prvega stoletja. N a drugi strani pa uporabl ja v fo rmah še izrazito latenoidne 
oblike, sorodne Valične vasi pr i Zagradcu. Novomeška skupina je zanimiva, 
ker je v neki meri istočasna z najdbami iz Drnovega, kjer pa je romanizacija 
f o r m šla mnogo dalje. N o v o mesto je bilo ob strani glavnih prometnih zvez, 
D r n o v o pa je postalo r imskodobno središče keltskega plemena kot Muni-
cipium Latobicorum. \ 

Iz rimske dobe, ki kaže prav talko neke zveze z starim prebivalstvom, 
m o r a m o omenit i Kovačevšče pri Lokavcih, okra j Ajdovščina. Kra j se nahaja 
precej visoko pod Čavnom na sfeverni strani Vipavske doline. V bližini je 
zapuščena cerkvica sv. Urbana, ver je tno na pobočju nekega gradišča. Doka j 
blizu je znamo gradišče na severozahodni strani Ajdovščine. Pri kopanju vino-
grada se je tu našla odpadna jama v izmeri nekaj m2, v n je j so bili v vsej glo-
bini pomešani fraigmenti bronastih fibul in čelad z redkimi železnimi zvitimi 
sulicami. Vsi f ragment i so pozno latenske oblike. Popolnoma pomešana med 
te ostanke pa je r imska ter ra sigillata in ostala keramika prvega stoletja v frag-
mentih. Morda je t reba ne globok usek v skalo v neposredni bližini sprav-
ljati v zvezo z domnevno topilnico. Vsekakor je najdba novo potrdi lo za 
dolgotrajno življenje latenskih fo rm v rimski dobi. Posebno važno je dejstvo, 
da leži k ra j v Vipavski dolini, k jer je romanizacijav morala biti razmeroma 
močna. 

N a d vasjo Gojače pri č rn ičah v Vipavski dolini je hr ib Sv. Pavel. T o je 
obsežna podolgovata kopa pod Čavnom, izolirana od vseh strani in težko 
pristopna posebno z juga. Položaj nad dolino je dominanten. O b strmih pre-
padih, ki hrib obdajajo, teče mogočen rimski zid, ki je v terenu zelo- dobro 
viden. V notranjost i je za zidom ponekod v skalo u m e t n o usekan prostor 
za cesto. Na južni strani je pod pobočjem ohranjen mogočen stolp, čigar 
substrakcije sestoje iz dveh svodov na velikih skalah. Vidijo se razne faze 
zidanja. V notranjost i utrdbe, ki predstavlja zelo dobro ohranjeno rimsko 
fortifikacijo, so se našli neki skeleti, vidne so razne terase v zemlji. Zelo ver-
je tno je tudi t o prahistorično gradišče, ki so ga kasneje uporabili Rimljani. 
N i izključno, da je treba v zvezi z nj im upoštevati tudi grobove iz srednjega 
veka v Gojačah (glej spodaj). 

Južno od vasi Gojače pri cesti, ki pelje iz Ajdovščine v Črmce in Gorico, 
nizek hrib Kozrnac, k i ima ime p o razpadli cerkvici Kozme in Damjana. 
Njegov južni del je pri kopanju peska pokazal nekaj grobov na kraju , ki se 
imenuje Morlek. Grobovi so bili po (pripovedovanju obokani, v raznih sondah 
smo našli r imske fragmente. Drugačen pa je še en grob, k i smo ga našli letos. 
Skelet leži v vzhodni smeri v prepros to izkopani jami. Roke ima v izteg-
njeni iegi. Imel je dva uhana neke posebne oblike iz zgodnjega srednjega veka, 
ki doslej pri nas ni znana in je še najbližje lunastim uhanom. V hipogastrični 
legi je imel bronasto iglo z uvi to glavo. 

Iz prazgodovinskih razmeroma poz»nih časov ter iz srednjega veka so 
tudi nestrokovno sporočene neke najdbe iz kraja Kolobar pri Starem gradu 
pri Uncu. 



Iz prave rimske dobe je treba omenit i nekaj najdb iz Ljubljane. Pri kopa-
nju kanala na prehodu iz Šelenburgove ulice v W o l f o v o ulico- se je našel kame-
nit kip Ikara, žal so ga delavci močno poškodovali, napis, ki je bil ver je tno v 
spodnjem delu, pa sploh uničili. T o je nov dokaz, kako potrebno- je sodelova-
nje med Zavodom in raznimi podjetj i , k i vrše dela na arheoloških terenih. 
Ikarus je dobra analogija ptujskemu, ki se hrani v ptujskem lapidariju. Ljub-
ljanski primerek je bolje izdelan kakor ptujski. Gotovo- gre za nagrobnik na 
grobišču ob severni cesti iz Emone, ki v tem delu še n i raziskana. — Pri ko-
panju temeljev za rajonski odbor ina Tržaški cesti so se našli grobovi na gro-
bišču ob zahodni cesti, ki je vodila iz Emone. Našli so se žgani in skeletni 
grobovi. O d pr idatkov je omenit i oljenke, ki imajo- napise f i rme in so- to re j 
kasnejšega datuma. Posebno lep pr imer z opeko obloženega groba v obliki 
strehe je bil najden pri t em delu. — Pri popravljanju poslopja Glasbene matice 
je v kleti prišel na dan nov -odsek vzhodnega dela rimskega obzidja. 

V Celju vrši celjski muzej raziskovanje rimske arhi tekture velikih dimen-
zij na desnem bregu Savinje v Kapucinskem predmestju. Izrednega pomena 
je pri teh najdbah zelo veliko- število- kramike, ki jo je po vsem videzu treba 
pripisati najbolj zgodnjemu srednjemu veku in ki se je našla na vzhodnem 
delu raziskovalnega področja, vsa, v fragmentih. 

Izkopavanje na Bledu se je letos v glavnem zaključilo in je prineslo staro-
slovenske najdbe od VIL do X. stoletja v 299 grobovih. N a isteim grobišču 
se je v spodnji plasti našlo 36 sežganih grobov, verjetno- iz zgodnje latenske 
dobe. (O izkopavanju glej posebno poročilo.) 

Med izkopavanjem na Bledu je bilo- ugotovl jeno novo staro-slovensko 
grobišče v Gorjah pri Bledu. Za hišo> posestnika T u r k a v Spodnjih Gor jah 
je vzpetina, ki je danes že skora j v celoti odnesena za pesek. O b kopanju 
peska so se zadnjih 20 let r edno dobivali grobovi, morda okrog 50 grobov. 
Skeleti so ležali v navadnih jamah, ki so- bile izkopane v humus tako-, da je 
bil mr tvec položen neposredne* na pesek. Obrnjen i so bili prot i vzhodu. Imeli 
so nekaj pr idatkov, m e d njimi gotovo- dva emajli-raina lunasta uhana. Posrečilo 
se nam je dobit i dva obsenčnika, od katerih je eden debel, nesklenjen, s stož-
častim koncema, drugi pa tanek z navadno- pentl jo in kvačieo ter sklenjen. 
Premer obeh je 4 cm. Oba sta iz brona. V terenu je verjetno- le še prav malo 
grobov. Glede načina pokopa na pesek so Gor je najboljša analogija za Bo-
hinjsko Srednjo vas in za tako imenovano »strogo- vzhodno« skupino na blej-
skem grobišču. Važno je dejstvo, da je s tem evidentirana nova staroslovenska 
postojanka v bližini Bleda, ki je izpričana tudi v listinah iz XI. stoletja. 

Med najvažnejše letošnje ugotovitve pa je t reba šteti na jdbo 10 grobov 
v Gojačah pri Crničah v Vipavski -dolini, od koder smo že omenili zgoraj 
najdbe na Morleku in Sv. Pavlu. Pri kopanju peska so se tu našli skeletni 
grobovi, v smeri sever-jug. Le nekaj grobov je bilo menda v obra tn i smeri 
jug-sever. Narodn i muzej je izvršil majhno- zaščitno izkopavanje in je poleg 
šestih do tedaj -najdenih in uničenih grobov našel še štiri, med njimi en otroški 
grob. Skeleti leže v jamah, ki so izkopane v živo skalo- do 1 m globoko. Jama 
je zelo obsežna. Skelet je položen na precej dobro obl ikovano dno z rokami 
ob t rupu. V enem pr imeru ima stopala položena na majhno1 škriljnato štiri-
kotno ploščo. Okoli skeleta so položeni veliki kamini, t ako da tvor i jo ne-
kakšno ograjo. N a te kamne je na to položenih več plošč iz škrilja, tako da je 
ves skelet lepo pokri t . Grob je na to zasut z debelimi kamni in skoraj skalami, 
med katere je pomešan pesek in prst . Skeleti, ki smo jih letos našli, so bili 
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vsi brez pridatkov. V uničenih grobovih pa so se našli predmeti, ki so mogli 
biti še nerešeni. Med njimi je najvažnejša bronasta ostroga z železno konjico 
in sledovi železnih zakovic na konceh. Oistroga je rebrasta in podolgovate 
oblike. Njena najbližja analogija so znamenite ostroge iz starohrvatskih gro-
bov v Kninu. Iz Slovenije je treba omeniti fragment bronaste ostroge iz Kašlja 
pri Kranju. V širšem smislu se ostrogi iz Gojač pridružujejo železne ostroge 
iz grobišča v Ptuju in iz Kašlja pri Kranju. Ostroga spada v mlajšo dobo, ker 
ne spada več v tip ostroge z ušesom, ampak v tip ostroge z zakovico. Oba 
tipa pa sta seveda precej mlajša kakor kratka ostroga iz selitve narodov. 
Ostrogo iz Gojač bi datirali v IX. stoletje. Poleg nje sta se našla dva bronasta 
dela spone za pas karolinškega tipa. Dalje je bil najden železen nož, glinast 
obroček iin en (izgubljen) rdeč prosojen kamenček. Najdbe iz Gojač so po-
membne zaradi tega, ker so zanesljivo iz zgodnjega srednjega veka. Sorodnosti 
ostrog z ostalimi najdbami v Sloveniji utr jujejo staroslovenski značaj Gojač. S 
tem pa je ugotovljena prvič zanesljivo staroslovenska arheološka postojanka 
v Slovenskem Primorju. 

Arheološki referat je .poleg terenskega dela in ugotovitev obravnaval tudi 
različna vprašanja v zvezi z zaščito rimskega zidu v Ljubljani, in arhitekturnih 
objektov na ptujskem gradu. Ta dela se bodo v naslednjem letu nadaljevala. 
Med glavnimi pomanjkljivostmi letošnjega dela je potreba ugotoviti premajhno 
načrtnost v evidenci arheoloških terenov iin najdb. V tej smeri bo moral refe-
rat v prihodnjem letu svoje delo in zveze z zaupniki še doikaj izboljšati. 

Jože Kastelic. 

Nekaj iz arheološkega dela v letu 1949 
Med letošnjimi arheološkimi deli so zelo pomembna raziskavanja, ki jih 

je vršila skupina arheologov na terenu v Ptuju in okolici, v Ljubljani, na 
Vačah in v okolici Litije. Razen v Ljubljani, kjer so se nadaljevala že lani 
začeta izkopavanja, je bilo delo bolj ali manj raziskovalnega značaja. Tako se 
je na primer ob tej priložnosti med drugim izvršilo tudi prvo arheološko 
topografsko delo, namenjeno terenu v okolici Litije, ki je s svojo doslednostjo 
načelo eno izmed novih nalog naše arheologije. Raziskovanja so poleg prese-
netljivega, v nekaterih primerih celo edinstvenega arheološkega gradiva, dala 
tudi mnogo važnih podatkov, ki predstavljajo pomemben prispevek naši arhe-
ološki znanosti. 

Med prvimi je omeniti raziskovanje na Grajeni pri Ptuju, kjer je bil 
odkrit antični vodovod, ki je oskrboval z vodo rimski Poetovio. Odkritega je 
bilo nekaj sto metrov zidanega vodovoda, ki ima smer in padec proti Ptuju. 
Že pred vojno je bil odkrit ein rimski vodovod, ki je dovajal vodo izpod 
Pohorja preko Frama v antični Ptuj in to tisti del mesta, ki je ležal na 
desnem bregu Drave. Letos odkriti vodovod pa je dovajal vodo iz Slovenskih 
goric delu Poetoviae, ki se je razprostirala na nasprotnem, levem bregu Drave. 
T o odkrit je je za našo antično arheologijo zelo važno in bo brez dvoma 
usmerilo bodoče arheološko delo na tem teritoriju k intenzivnejšemu raziska-
vanju levega brega Drave, saj se je doslej smatralo, da tu v času antike ni bilo 
k ompaikt ne j še n aselit ve. 

Raziskovanja so se vršila tudi na samem Ptujskem gradu in to na severo-
vzhodnem pobočju, kjer se nahaja obsežnejši nasip. Tu ni prišlo v material-



nem oziru do kakih večjih rezultatov, vendar se je mogla dognati provenienca 
nasipa, ki je vsekakor mlajša. Dalje je bilo na Turnišču pri Ptuju odkrito novo 
staroslovansko grobišče, ki pripada najstarejši slovanski periodi, tako zvani 
kezstely kulturi. Odkopan je bil grob slovanskega bojevnika z izredno bogatimi 
metalnimi in keramičnimi pridevki, ki so iz tipološkega ozira nad vse zanimive 
novitete. Po obsegu je grobišče manjših dimenzij in se v tem pogledu najbrž 
ne bo dalo primerjati z onim s Ptujskega gradu ali Bleda, vendar pa je, sodeč 

po odkopanem grotbu, pričakovati bogatega grobnega inventarja, ki bo dal 
jasno sliko o kul turnem izživljanju ter obenem osvetlil najstarejšo dobo Slo-
vanov na našem teritoriju. 

Letos so se tudi vršila arheološka izkopavanja v sami Ljubljani, kjer se je 
na dvorišču Slov. akademije znanosti in umetnosti nadaljevalo odkrivanje ilir-
skohalstatske in obenem tudi slovanske nekropole. Medtem ko so se lanska izko-
pavanja omejila le na prostor, kjer stoji danes dozidani del kemičnega instituta 
SAZU, je bil letos raziskan zahodni del dvorišča. Število izkopanih ilirsko-
halsitatskih grobov je od lanskih 28 narastlo na 52, slovanskih, pa od 9 na 18. 
Zgani ilirski grobovi, ki so bili letos odkopami, so v primeri z lanskimi mnogo 
bolje ohranjeni, kar je pripisovati samemu terenu, ki v poznejših periodah 
ni bil toliko prekopavan. Inventar ilirskih grobov, ki ga predvsem izpolnjuje 
keramično gradivo, pa tudi metalni predmeti, ki so skoraj izključno bronasti, 
je izredno bogat. Poleg velikih u m so zastopane majhne posode najrazličnejših 
tipov z bogato ornamentacijo, od metalnih predmetov pa poleg splošno^ znanih 
igel, gumbov, prstanov in ostalega nakita še zelo redki primeri zapestnic, 

Ljubljana, izkopavanje ilir-
ske nekropole na dvorišču 
Slovenske akademije zna-

nosti in umetnosti 



pašnih spon, fibul in orožja. Presenetljiv pojav so kameniti sileksi, ki imajo 
mnogokrat zelo fine retuše, ki so najdeni v velikih urnah, kjer se je nahajal 
pepel mrliča. Ti kameniti nožiči in praskalca izpričujejo, kako močno je bila 
zakoreninjena tradicija v kultu mrtvih. Brez dvoma pa predstavljata največjo 
vrednost dva lončena ritona — askoisa, ki sta edinstven primer pri nas in tudi 
drugod. Njihova vrednost ni le v materialnem oziru, marveč tudi v znanstve-
nem, kajti njuna oblika in ornamentacija razjasnjujeta problem o tipološkem 
izvoru- materialne zapuščine železne dobe v Sloveniji. Slovanski grobovi, ki so 
ležali v višjih plasteh, so temu primerno tudi bolj poškodovani, njihovi pri-
de viki se letos omejujejo na železne nože, v enem primeru pa se je ohranil 
tudi ostanek tkanine, ki je porjavel na neki železen predmet. Med arheološko 
delo je šteti tudi nekaj slučajnih manjših raziskovanj, ki so se vršila prav tako 
v Ljubljani in sicer o priliki raznih cestnih, vodovodnih in drugih del. Med 
njimi na j omenim raziskovanje na dvorišču Realke, kjer so se ugotovili zidovi 
neke antične stavbe. T u so se poleg dokajšmjega števila antične in srednjeveške 
keramike našli tudi fragmenti mozaika ter mnogo' kosov raznobarvnega sten-
skega ometa. Na Erjavčevi cesti, kjer je jarek za kanalizacijo napravil prerez 
preko severo-zahodnega dela Emone, se je moglo na podlagi profilov plasti 
ugotoviti nekaj gradbenih period, kar je vsekakor zelo važen podatek za pre-
učevanje antične Emone, posebno še zaradi dejstva, da od večine nekdanjih 
raziskovanj n imamo nobenih sličnih podatkov. 

Letos je bilo izvršeno tudi p rvo sistematično topografsko delo, in sicer v 
okolici Litije, kjer je bil preiskan teren v obsegu nekaj km2 . Rezultati topo-
grafskega dela so zadovoljivi, saj se je ugotovilo' nad 40 arheoloških točk. 
Zastopana so skoraj vsa časovna obdobja, od slučajne najdbe paleolitskega 
artefaikta do srednjeveških ostalin. Najmočneje je na tem sektorju zastopana 
predzgodovinska perioda in t o z mlajšo halštatsko kulturo, ki ji pripadajo 
mnoga plana grobišča, kakor tudi gomile ter prav tako naselbine in gradišča. 
Znatno število najdišč pripada slovanskim periodam, medtem ko je le eno 
grobišče pripisati antiki in to poznejšemu obdobju, če ne celo dobi preselje-
vanja narodov. O priliki topografskega raziskovanja se je zbral dragocen 
keramični material, ki bo mnogo pripomogel k proučevanju posebno seliščne 
keramike. 

Pomembna raziskovanja so- se končno vršila še na Vačah z namenom, 
da se ugotovi na tem našem najbolj znanem predzgodovinskem najdbišču, 
obseg in značaj še neprekopanega terena. Vaško grobišče, ki je gotovo najob-
sežnejše te vrste v Sloveniji, saj znaša njegova dolžina nad 1700 m, je večidel 
prekopano, vendar pa se med posameznimi, po večini v prejšnjem stoletju 
prekopanimi deli nahaja še znatno število neodkritih grobov. Grobišču pripa-
dajoča naselbina je le malenkostno raziskana. N a samem prostoru naselbine 
so bili izvršeni poizkusni kopi oziroma sonde, s katerimi se je določil obseg, 
oiblika in tip naselbine. Ugotovljene so bile stavbe ter cel utrdbeni sistem 
vaškega naselja s terasami, jarki, nasipi in škarpami. 

Vrsta izkopavanj, ki so se vršila od leta 1945. do danes in katerih obseg 
je bil v posameznih primerih zelo velik, govori, da je postala arheologija pri 
nas zelo obravnavana panoga. V tem pogledu moremo v primeri s predvojnim 
stanjem ugotoviti velik napredek, ki se ne izraža samo v pomembnosti odkritih 
izkopanin in objektov, njihove materialne, predvsem pa znanstvene vrednosti, 
marveč še posebno v načrtni razdelitvi raziskovanj posebno v zadnjem času, 
ki odgovarjajo znanstvenim potrebam in s tem tudi potrebam današnje dražbe. 



V našem arheološkem delu je poudarek predvsem na staroslovanski arheologiji, 
ne morda iz kakršnih koli šovinističnih razlogov, marveč iz preprostega raz-
loga, ker je to obdobje pri nas na jman j raziskano. Vendar pa se ne posveča 
nič manjša pozornost tudi antičnim in predzgodo vinskim obdobjem, kar 
pričajo tozadevna raziskovanja in izkopavanja. Stare France 

Domovi in spominske plošče velikih Slovencev 
2e v zadnji številki »Vestnika« smo poudarili pomembnost kul turnih 

spomenikov v ožjem smislu besede, domov, rojstnih hiš in grobov najzasluž-
nejših Slovencev. 2e t akra t smo nakazali glavne smernice za delo tega zavo-
dovega najmlajšega referata. V tej zvezi smo naglasih, da je prvenstvena 
dolžnost Zavoda, opozarjat i s t rokovna društva slovenskih upodabljajočih umet-
nikov, književnikov, skladateljev, N a r o d n o gledališče itd., da se pozanimajo 
za usodo rojstnih hiš tistih mož, ki so s svojim delom bodisi postavili temelje 
vsaj v nekaterih s t rokah razmeroma še mlade slovenske kulture, bodisi v redno 
nadaljevali delo svojih prednikov. V tem smislu je Zavod povabil k sodelo-
vanju nekatera omenjena s t rokovna društva, vendar je pO' večini ostalo vedno 
le pri bol j ali man j stvarnem načrtu in dogovoru. Zato je Zavod po lastni 

Novo mesto — spominska plošča 
D. Ketteju, odkrita 5. VI. 1949 

Ljubljana — rojstna hiša R. Jakopiča 
v Krakovski ulici 



presoji napravil minimalen načrt za letošnja dela na tem področju in ga — 
razen v enem primeru, kar pa ni bilo odvisno samo od njegovega dela — 
tudi izvršil. Terensko delo je bilo nekako t rojno: ureditev pomembnih gro-
bov, popravilo rojstnih hiš in domov in namestitev spominskih plošč. 

V zvezi s prvo nalogo je bilo najprej nujno urediti ljubljansko Navje 
ali Gaj slave, kjer počiva cela vrsta naših najzaslužnejših mož od Linharta, 
Levstika in Kopitarja pa do dr. Šlajmerja, predstavnika slovenske medicinske 
znanosti. Prostor, p rvotno urejen po zamisli prof. Plečnika, je bil silno 
zanemarjen in stare arkade z grobnicami močno poškodovane. Vsa obnovit-
vena dela je prevzelo Poverjeništvo za kulturo MLOja in jih prav v teh dneh 
uspešno zalključuje. Tako bo Navje v pravem pomenu besede obnovljeno in 
dostojno urejeno poslednje bivališče velikih sinov kulturnega naroda. 

V načrt za popravilo rojstnih hiš je Zavod letos vključil popravilo 
Aškerčevega doma na Senožetih, ker je že Aškerčeva rojstna hiša tako sra-
motno propadla. Delo samo naj bi prevzelo Izobraževalno* društvo Antona 
Aškerca v Rimskih Toplicah po navodilih in z denarno podporo Zavoda. 
V ta namen si je domačijo na Senožetih dvakrat ogledala komisija, sestavljena 
iz zastopnikov Zavoda in predstavnikov omenjenega društva, ki je stavbo 
strokovno ocenila in določila podroben načrt za obnovitvena dela. Le-ta bi 
se morala takoj pričeti, ker p o zagotavljanju prevzemnikov del ni bilo* nobe-
nega zadržka niti v pogledu materiala, še manj pa zaradi denarnih sredstev, 
ki so bila na razpolago iz Zavodovega rednega proračuna. Kljub ponovnim 
intervencijam in dopisom Zavod ni dobil nobenega odgovora in se dela do 
danes še niso pričela. 

Kakor smo že uvodoma naglasili, je dolžnost Zavoda, dajati tudi pobudo 
za namestitev spominskih plotšč na rojstnih hišah, pomagati z nasveti in 
z morebitno denarno pomočjo omogočiti delo. Vso slkrb za izvršitev in 
predvsem za odkritje naj bi prevzela ljudska prosveta v sodelovanju s tistim 
strokovnim društvom, na čigar področju se je mož, katerega- spomin bomo 
z odkritjem spominske plošče počastili in mu tako izkazali zasluženo pri-
znanje, posebno izkazal. V tem smislu naj bi se ljudska prosveta in društvo 
povezala z množičnimi organizacijami v kraju, kjer bo odkrita spominska 
plošča. Nikakor pa ni in ne more biti naloga Zavoda, nabavljati spominske 
plošče, skrbeti za organizacijo odkritja, kar tudi ni v skladu z njegovim 
delovnim področjem, ki je usmerjeno predvsem v varstvo in znanstveno 
proučevanje. Prav tu moramo omeniti, da nekatera strokovna društva v tej 
zvezi niso pokazala potrebne skrbi, kakor bi se ne zavedala pomembnosti 
dela tistih mož, ki so ustvarjali temelje, na katerih danes gradimo svojo novo 
slikarsko, literarno ali glasbeno kulturo. Zato je Zavod oskrbel sam nekatere 
spominske plošče in s pomočjo krajevnih organizacij ljudske prosvete, šol 
in množičnih organizacij izvedel nekaj lepo uspelih odkritij. 

Zelo dostojno je N o v o mesto odkrilo spominsko ploščo Dragotinu 
Ketteju na hiši, kjer je pesnik leta 1897 in 1898 živel in ustvarjal svoja naj-
večja dela. Zavod je oskrbel besedilo in načrt za ploščo, vse ostalo pa so vestno 
organizirali Novomeščani sami in tako pokazali kulturen odnos do velikega 
pesnika, ki niti ni bil njihov rojak. Ploščo so odkrili 5. junija letos. 

Velikemu slikarju - impresionistu Ivanu Groharju je Zavod oskrbel 
skromno spominsko ploščo, katere odkritje je bilo 18. septembra 1949 na 
njegovi rojstni hiši v, Sorici. K sodelovanju je bilo pravočasno povabljeno pred-
vsem Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov, katerega zastopnik naj 



bi prevzel spominski govor, odkritje samo pa je organiziral Okrajni ljudsko 
prosvetni svet v Kranju. S sodelovanjem SKUD »Tone Šifrer« iz Škofje Loke, 
moškega zbora iz Železnikov, soriške ljudske prosvete in v navzočnosti naj-
višjih predstavnikov našega političnega in kulturnega življenja je bila svečanost 
odkritja vzorno izvedena. Spominski govor je imel ravnatelj Narodne galerije 
Janez Zorman. Pomen Ivana Groharja z,a slovensko slikarstvo je označil pred-
stavnik društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, prof. Božidar Jakac. 

Ljubljana — Navje obnavljajo 

Istega dne je bilo odkritje spominske plošče Srečku Kosovelu na njegovi 
rojstni hiši, osnovni šoli v Sežani. Odkrit je je organiziral prosvetni odsek 
OILOja Sežana. Zavod, ki je dal pobudo in oskrbel spominsko ploščo, je 
zastopal prof. Alfonz Gspan, ki je imel spominski govor. Ploščo je izdelalo 
iz domačega repentaborskega marmorja podjetje »Kraški marmor« v Sežani, 
ki izdeluje tudi ploščo za rojstno hišo Dragotina Ketteja na Premu. Odkri t je 
organizira osnovna šola, kjer je bil rojen slovenski pesnik. 

30. oktobra je bilo v Radovljici odkrit je spominske plošče Antonu Lin-
hartu na rojstni hiši na Mestnem trgu. Svečanost, ki jo je organizirala radov-
ljiška gimnazija in Mestni prosv. svet, je bila združena z literarnim večerom. 

Prav tako bo tudi črnomaljska gimnazija proslavila spomin svojega rojaka,, 
pesnika - borca Mirana Jarca, z odkri t jem plošče na rojstni hiši v Črnomlju. 
Ploščo je oskrbel Zavod. 



V zvezi z letošnjo veliko spomladansko razstavo slovenskih impresioni-
stov b o m o tiste predstavnike dobe, v kateri se je slovensko1 slikarstvo morda 
prvič v zgodovini tako samobi tno izrazilo, počastili na podoben način, kot 
smo to že storili ob odkr i t ju spominske plošče Ivanu Grohar ju . S spominskimi 
ploščami smo označili rojs tne hiše in n j ihove domove; rojs tno hišo Riharda 
Jakopiča v Krakovski ulici št. n v Ljubljani, Matije Jame na Starem t rgu 
št. 3 in d o m Mateja Sterinena na Mir ju v Groharjevi ulici št. 15. Prav t ako 
smo odlikovali rojs tno hišo Ferda Vesela na Poljanski cesti. Vse štiri spominske 
plošče, ki so nameščene na raznih kraj ih v Ljubljani, je oskrbel Zavod, odkr i t je 
pa je organiziralo Druš tvo slovenskih upodabljajočih umetnikov. 

Da se letos oddolžimo vsaj enemu predstavniku slovenskega glasbenega 
ustvarjanja, smo na domu Emila Adamiča v T r n o v e m v Ljubljani vzidali 
spominsko ploščo, za odkri t je pa je poskrbelo Druš tvo slovenskih skladateljev. 

Slovensko na rodno gledališče je na pobudo Zavoda, ki sodeluje z načrti , 
počastilo na podoben način dva svoja nekdanja sodelavca, opernega pevca 
Josipa Nollija in dirigenta N i k a Štritofa, k i je obogatil našo opero z vzornimi 
slovenskimi teksti. 

N a veliki razstavi spomeniškega varstva bo referat v slikah prikazal 
nekatere naše pravkar omenjene kul turne spomenike in svoje dosedanje delo 
na tem področju. 

T o je delo referata v letošnjem letu. Za pr ihodnje leto ima Zavod že 
izdelan -načrt za svoje delo, ki ga bo- poskušal po svojih najboljših močeh 
in ob sodelovanju zainteresiranih tud i uresničiti. Zadnikar Marian 

Umetnostni spomeniki 
Poročilo o njihovem življenju v letu 1949 

Kakor bi bilo n u j n o pot rebno, da bi imel Zavod svojo lastno gradbeno 
ekipo (arhitekt, gradbeni tehnik, zidar, kamnosek, mizar in pomožno osebje), 
če hoče rešiti v vojni 'poškodovane arhi tekturne spomenike, prav tako bi bilo 
potrebno, da bi imel lasten stalni laboratori j z restavratorj i za olje, les, kamen, 
tekstil, papir, železo, fresko, porcelan i td. z vsemi potrebnimi sodobnimi 
tehničnimi pripravami. 

Poškodovani gradovi in cerkve, zanemarjena kamnita in črviva lesena 
plastika, razpokana in raztrgana platna p o skladiščih, samostanih in pr ivatnih 
zbirkah, razpadajoče noše in vezenine p o zbirkah, vlažne in črvive knjižnice 
in arhivi po samostanih, zarjaveli arheološki železni eksponati, vlažne in 
plesnive freske te r freske, ki še čakajo odkrivanja izpod ometa, razdrobljen 
antični porcelan itd., narekujejo Zavodu skrb, da ustanovi č imprej tehnično-
operativni oddelek, ki bo sposoben vedno in povsod izvršiti takojšen spome-
niško varstveni poseg, ter kemični eksperimentalni kabinet. 

Referat ima v evidenci številne umetnostne spomenike, ki čakajo skrbne 
roke konservatorja, restavratorja in preparator ja , za zdaj pa podaljšujejo 
življenje najbolj ogroženim spomenikom le honorarn i restavratorji . 

Popis kul turn ih spomenikov Slovenskega Pr imor ja O L O N o v a Gorica 
se je nadaljeval na ter i tori ju od Ročinja d o meje STO-ja in med grebenom Brd 
n a d Sočo d o Čepovana ter d ržavno mejo do teri tori ja O L O Sežana. Čeprav 
je bil ta ter i tori j med p rvo svetovno- vojsko vo jno področje in je bila večina 



arhitekturnih spomenikov uničena, med vojnama pa je fašistični okupator 
iz ropal m uničil knjižnice, arhive, slike in kipe, se vendar nahaja na tej lepi 
zemlji še nebroj dokazov ustvarjanja primorskega ljudstva, kakor freske v 
Goljevici, Prilesjah, Avčah, Krestenici, Gorenjem polju, Koprivišču (novo od-
krite freske, verjetno Jernej iz Loke 1530—40), gotskaT plastika v Marijinem 
Celju, znamenje v Grgarju, arhitektura v Kanalu, vsaka hiša, vsaka vas je 
spomenik iz narodnoosvobodilne borbe, kajti vse primorsko ljudstvo se je 
kompaktno borilo proti zverinskemu italijanskemu fašizmu za svobodo, za 
nov družbeni red. 

Ekipi LŠM (slušatelji umetnostne zgodovine na univerzi v Ljubljani) sta 
imeli bazi v Kanalu in Solkanu, od koder so v pičlem mesecu pregledali ves 
teren ter popisali vse pomembnejše kulturne spomenike, umetnostne, etno-
grafske, kulturnozgodovinske (knjižnica v samostanu v Kostanjevici je že evi-
dentirana), posebno pozornost pa so posvetili spomenikom iz NOB. Svojo 
naloigo sta ekipi izvršili zadovoljivo. 

Predvsem je bil referat v letošnjem letu angažiran s strokovnim in teh-
ničnim vodstvom kopiranja srednjeveškega stenskega slikarstva za razstavo v 
tujini in za razstavo kopij v Ljubljani. 

Prinašamo seznam kopiranih fresk: 

Kraj Freska Dimenzije Material Kopist Asistent 

Vrzdenec Rojstvo 286 X 152 platno M. Tršar Dovjak M. AUU 
Primož Poklon I. 255 X 275 platno M. Sedej Makuc V. ŠUO 
Primož Poklon II. 200 X 275 platno N. Omerza Pirnat M. ŠOU 

( V Makuc 

Primož Rojstvo 178 X 152 platno j M_ p i r n a t 

Primož Tkanje 164 X 178 platno M. Peršin 
Muljava Smrt 198 X 250 platno Č. Škodlar Koporc L. AUU 
Visoko Jernej 45 X 180 lesonit M. Tršar Dovjak M. AUU 
Visoko Jurij 410 X 160 platno M. Tršar Dovjak M. AUU 
Visoko Devica 1 0 3 X 1 3 5 papir L. Koporc 
Mače Poklon 185 X 250 platno A. Ivane Stegovec J. AUU 
Bodešče Jurij 175 X 23C platno R. Slapernik Devetak S. ŠUU 
Crngrob Rojstvo 2 4 0 X 1 8 0 platno D. Petrič Pečko D. ŠUO 
Crngrob Angel 250 X 130 platno R. Nemec 
Crngrob Nedelja 2 6 0 X 2 1 5 platno R. Nemec Lugarič A. AUU 
Crngrob Glava 83 X 65 platno D. Petrič Pečko D. ŠUO 
Vrh Glava I. 72 X 62 lesonit M. Tršar Dovjak M. AUU 
Vrh Glava II. 45 X 63 lesonit M. Dovjak 
Turnišče Apostoli 185 X 170 lesonit K. Jakob Lopert I. ŠUO 
Turnišče Angel 80 X 95 lesonit I. Sagadin Vernik Z. ŠUO 
Turnišče Ladislav 227 X 140 platno M. Kranjc 
Turnišče Bitka 315 X 14C platno I. Sagadin Šibila J . AUU 
Turnišče Katarina 180 X 130 lesonit K. Jakob Lopert I. ŠUO 
Martjanci Martin 175 X 200 platno V. Horvat 
Beram Mrtv. ples 500 X 125 platno R. Debenjak Makuc M. ŠUO 

[ M ' S e d e j ) Ivane A. AUU 
Beram Poklon 800 X 160 platno N. Omerza > M AUU 

I M. Pregelj J 



V skrčenem obsegu je ekipa (slušatelji umetnostne zgodovine in arhitek-
ture) pod vodstvom konservatorja nadaljevala proučevanje^ gradov, letos s 
posebnim oziram na direktivne regulacijske načrte mesti Kočevje in Ribnica. 
Izvršila je popis s tlorisi gradov ter s skicami arhitekturnih detailov. ^ 

K snemanju fresk je bil referat prisiljen zaradi nevarnosti uničenja v 
grajski kapeli na Tur jaku, kjer je restavrator P. Železnik snel okoH i m \ 
ostale pa zavaroval. Na Ptujskem vrhu je restavrator prof. M. Kavčič prav 
tako rešil s snemanjem odlične profane freske. Še letos pa je potrebno rešiti 
fragmente fresk v križnem hodniku v bivšem cistercijanskem samostanu v 
Kostanjevici na Krki, kjer so zaradi vlage in rušenja v nevarnosti dragoceni 
ostanki fresk iz XV. stoletja. 

V Ptuju, v stolpičku prvotne arhitekture župne cerkve, so bile letos 
odkrite freske, ki časovno še niso določene, verjetno pa se bodo uvrstile 
med najstarejše stensko slikarstvo pri nas. V Turnišcu v Prekmurju je bil 
o priliki kopiranja odkrit še ostali del freske bitke pri Kisvardiju. Na Ptujski 
gori nadaljuje odkrivanje fresk pod koroni restavrator P. Železnik. 

Na gradu Štatenberk pri Makolah nadaljuje prof. Salezin s kiparjem 
Blatnikom z restavracijo stropne štukature, akad. slikar R. Slapernik pa z 
akad. s l ikarko A. Ivančevo konservira poškodovane stropne freske. 

Pod nadzorstvom referata je Poverjeništvo za prosveto pri ML O Ljub-
ljana — Mestni muzej izvršilo konservacijo in odlivanje gigantov pri Misle-



jevem portalu. Dela je izvršil kipar A. Blatnik pod s t rokovnim vodstvom 
prof. Hudoklina. 

O b sodelovanju referata je bila prekr i ta cerkvena arhitektura v Svinem 
pri Kobaridu, ki hrani v prezbiteriju že odkri te freske iz konca XV. stoletja, 
na stenah ladje p rvo tne arhi tekture pa so še pod ometom. Prav tako je 
sodeloval referat p r i izdelavi in izvršitvi drenaže okoli cerkvene arhitekture 
v Bodeščah pri Ribnem, ki je eden najbolj dragocenih slikarskih spomenikov. V 

Referat je izvršil od osvoboditve leta 1945 do danes na stotine konser-
vatorskih ogledov umetnostnih spomenikov. Prej so stalno* publicirali te oglede 
v Zborniku za umetnos tno zgodovino konservator univ. prof . dr. Fr. Štele 
in pokojni konservator univ. prof . dr. Fr. Mesesmel, sedaj pa bodo napolnili 
posebno publikacijo, kjer bodo poleg poročil umetnostnega referata še ostali 
referati (referat za spomenike NOB, za arhi tekturo in urbanizem, za arheolo-
ške, etnografske spomenike, knjižnice, arhive, kulturno-zgodovinske in pri-
rodne znamenitosti) opisali stanje svojih spomenikov in eventuelni spomeniško 
varstveni poseg. 

Letos smo pristopili k ekscerpiranju bibliografskih podatkov iz s trokovne 
literature. T o delo vrše trije zavodovi sodelavci. Vsak spomenik ima svoj 

Volče pri Tolminu, znamenje 
iz XV. stol. 

Volče pri Tolminu, znamenje 
iz XV. stoletja 



karton, kjer je označena vsa literatura o njem, kartoteka pa je urejena po 
lokali teti. Do sedaj so bila ekscerpirana sledeča dela: 

Mitteilungen der Zentralkommission fur Denkmalpflege, "Wien 1856—1918 
Jahrbuch der Zentralkommission fiir Denkmalpflege, Wien 1856—1861, 1903—1919 
Zbornik za umetnostno zgodovino, letniki I — X X 
Časopis za zgodovino in narodopisje, izdaja Zgodovinsko društvo, Maribor 1904—1940, 

letniki I — X X X V 
Valvazor II. zvezek, I. IV. VIII. knjiga 
Izvestje Muzejskega društva za Kranjsko II. letnik — XI, XIV , XVII , X I X 
Mitteilungen des Historischen Vereines fur Krain 1854—1858, 1853—1868 
Mitteilungen des Musealvereines fiir Krain, 1893—99 
Mitteilungen des Historischen Vereines fiir Steiermark, 1850—1864 
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 1919—1945, I — X X V I 
Carniola, I. letnik 1908, II. letnik 1909 
Carniola, Neue folge, leta 1910—1918 

V letu 1948 je referat izdelal pravilnike za varstvo enajst mest in naselij, 
v letu 1949 in v bodoče bo to nalogo izvrševal referat za arhitekturo in 
urbanizem. 

Referat je že od leta 1947 sestavljal prvi seznam glavnih umetnostnih, 
pa tudi ostalih spomenikov. Z objavo seznama bo provizorna topografska 
kartoteka spomenikov dobila definitiven značaj, na spomenikih pa bodo pri-
trjene legende in tablice z napisom: Kulturni spomenik, pod varstvom zakona 
o varstvu kulturnih spomenikov in porodnih znamenitosti v LR Sloveniji 
z dne 21. V. 1948, Ministrstvo za znanost in kul turo LRS, Zavod za varstvo 
kulturnih spomenikov LRS. 

Razstava srednjeveškega stenskega slikarstva in kiparstva narodov Jugo-
slavije v inozemstvu zahteva poleg kopiranja fresk in odlivanja plastike 
izredno velikih priprav. Sestava kataloga za vsako razstavo je ena izmed 
bistvenih znanstvenih nalog vsakega razstavljalca ali odbora. Tudi naš referat 
je prispeval h katalogu vse glavne podatke o razstavljenih spomenikih iz 
ljudske republike Slovenije. V katalogu bodo objavljene v črno-belem tisku 
fotografije slik vseh razstavljenih kopij, ena pa celo v barvnem tisku. 

Mesece že trajajo priprave za konservacijo kamnite plastike iz XV. sto-
letja v Volčah pri Tolminu, za izluščenje iz rimskega zida kamenite plastike 
iz XIII. stoletja v Krakovski kapelici v Ljubljani in za restavracijo edinih 
poslikanih gotskih oken iz začetka XV. stoletja (slika v letošnji št. 1—2 našega 
glasila) na Bregu pri Preddvoru. Vsa tri dela bodo še to zimo izvršena. 

Z dovoljenjem Zavoda odliva Akademija znanosti v Zagrebu glagolske 
napise v Predloki, pri Črnem kalu v sežanskem okraju. Znanstveno ekipo, 
ki t renutno raziskuje glagolske napise in popisuje kulturne spomenike na 
teritoriju Črni kal, Predloka, Hrastovlje, Zazid, Podpeč in Kubed, sestavljajo 
strokovni delavci Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu 
in našega Zavoda. 

V naši socialistični državi, kjer so kulturni spomeniki obča ljudska last 
in pod varstvom države, so dani vsi pogoji za nemoteno znanstveno delo. 
Potrebna sta le znanje, poznanje in pravilen odnos do kulturnih spomenikov 
posameznika, množičnih organizacij in ljudskih odborov. Tako bomo dosegli 
tisto kulturno raven, ki je potrebna za izgradnjo nove, višje socialistične 
znanosti in kulture. V e l e p i č c i r i j 



Terensko delo Etnografskega muzeja 
v Ljubljani v letu 1949 

I. V začetku avgusta t . 1. se je podala v Šmarje-Sap pori Grosupljem prva 
ekipa Etnografskega muzeja, da nadaljuje z raziskavanjem grosupeljskega 
okraja. Kakor lani, je bila tudi letos ekipa porazdeljena v tr i skupine: v skupino 
za materialno, socialno in duhovno kul turo . V skupini za materialno kulturo 
je tov. prof . Matija Maučec raziskoval naselja, dom, hišo, gospodarske pri te-
kline, poljedelstvo, živinorejo in čebelarstvo; tov. Boris Orel, ki je hkrat i 
vodil skupino za materialno kul turo , je raziskoval domačo delavnost, l judsko 
obr t in trgovino, zbirno gospodarstvo, lov, l judsko prehrano ter končno 
not ranjo opremo hiš in gospodarskih priteklin; tov . Jernej šušteršič je zbiral 

podatke o pretekli in sedanji ljudski noši, zanimal se je za pridelavo in prede-
lavo lanu, za tkalstvo in suknairstvo. Skupini za materialno kul turo je bila 
dodeljena tehnična grupa, ki so jo tvorili dijaki Šole za umetno obr t s tov. 
prof. arh. Šukljetovo na čelu. T i diiaki so izdelovali tlorise hiš in gospodarskih 
priteklin, risali so razne stavbne detajle, notranjščino hiš, razno- posodje in 
orodje, živinsko opremo, vozila i td. Vse delo so opravljali sporazumno z 
ostalimi člani ekipe, ki so raziskovali posamezne vrste materialne kulture. — 
V skupini za socialno kulturo je bil odgovoren za delo tov. dr . Sergij Vilfan, 
pomagali sta mu učiteljici Ivanka Gros in Roza Strojan, nekaj časa tudi tov . 
šol. upravitel j N i k o Barle. Skupina za socialno kul turo se je ukvarjala pred-
vsem s socialno statistiko, raziskovala je ljud&ko pravo, pravne običaje in 
zgodovino zemljiške razdelitve. — Skupino za duhovno kulturo je vodil tov. 
Milko Matičetov, ki je bil na terenu zaposlen predvsem z raziskavanjem ljud-
skega pesništva in pripovedništva, jezika, iger itd. Tov . Marija Bohinec je v 
tej skupini spraševala po ljudskih običajih, medtem ko se je tov. Emil Smole 
zanimal za verovanje in l judsko medicino. Ljudsko glasbo in ples je raziskoval 

paradi>če ori Šmarju (Grosuplje), Godec, 
ljudska slikarija na les iz 2. pol. 19. stol. 

Mali konec (Troščine pri Polici — 
Grosuplje), skrinja 



tov. dr. Radoslav Hrovat in , l judsko umetnost pa tov. B. Orel. S fotografi-
ranjem je bil zaposlen tov. B. Orel, deloma tudi tov. M. Matičetov in S. Vilfan. 

Ekipo je vodil tov. Boris Orel. 
Za letošnje delo na terenu smo se v raznih pogledih organizacijsko in 

s t rokovno pripravili. Pri tem so nam bile v korist izkušnje, ki smo si jih lani 
pridobili na terenu. Tako smo izpolnili statistične obrazce, ki jih je izpolnje-
vala skupina za socialno ku l tu ro za vsako hišo, predvsem pa smo za vse vrste 
ljudske kulture, ki so predmet našega raziskavanja na terenu, sestavili izčrpna 
vprašanja. Le-tem smo seveda dostavili obilo navodil za praktično delo na 
terenu. 

Ekipa Etnografskega muzeja je v času od i . do 21. avgusta t. 1. raziskala 
vasi v okviru KLO Šmarje-Sap, od 22. do 31. avgusta pa vasi in zaselke na 
ozemlju KLO Polica. V tem času so člani ekipe izdelali nad 40 tlorisov, rezov, 
prerezov, raznih situacij itd., dalje nad 160 risb (večinoma perorisb s tušem). 
Ekipa je napravila približno 300 fotografskih posnetkov, njeni zapiski pa 
obsegajo okrog 40 zvezkov. Končno je ekipa nabrala za Etnografski muzej 
170 predmetov, med katerimi je mnogo dragocenih spomenikov slovenske 
ljudske kulture. 

Če se na kra tko dotaknemo notranje vsebine našega dela, raznih etno-
grafskih rezultatov, m o r a m o na splošno ugotoviti , da kaže šmarsko-poliški 
teren m n o g o sorodnosti z lanskim šentjurško-škocjanskim predelom. V po-
drobnost ih smo seveda ugotavljali razne variante, pa tudi naleteli na popol-
noma nove stvari, ki so nekatere izmed njih bile za nas pravo odkri t je . Razen 
tega so nam bili v tem predelu pojasnjeni marsikateri pojavi in oblike ljudske 
kul ture, ki smo jih ugotavljali lani v Škocjanu in Št. Jur ju . 

Skupina za materialno ku l tu ro je našla na šmarsko-poliškem terenu le še 
štiri lesene hiše, od katerih bi bilo treiba samo eno zaščititi. (Mali v rh pri 
Šmarju). Pri raziskavanju živinoreje smo naleteli na starinski volovski jarem 
po imenu »telenge«, ki jih omenja na priliko P. Trubar . Na področju mate-
rialne kulture, kakor tudi na drugih področjih smo zapisali celo vrsto novih 
nazivov za razna orodja , vozila, jedi, pridelke, bolezni. Vsi ti nazivi so bili 
naši etnografij i doslej neznani, pa tudi v Pletersnikovem slovarju jih ne naj-
demo. Pri ugotavljanju not ran je hišne opreme je bil za nas izredno odkri t je 
panonski tip kmečke skrinje (Troščine pri Polici, pa tudi drugod). 

O ljudski noši razpolagamo s podrobnimi podatki , ki se ne nanašajo samo 
na preteklo praznično nošo, ina v rhn jo obleko, ampak tudi na preteklo in 
sedanjo delovno nošo ter na spodnja oblačila. Razni deli pretekle ljudske noše 
so na terenu že zelo redki. Tako je tov. šušteršič zabeležil v Šmarju in okolici 
vsega samo kakih 10 peč (aptahov), kakih 6 laijbčev, 6 kučamajk in 1 žensko 
kri lo. —• Posebno pozornost smo posvečali ljudski umetnosti v tem predelu. 
Mimo okrašenih skrinj in raznih slik -na les (n. pr. slika godca iz druge polo-
vice 19. stoletja) je šmarsko-poliški teren izredno bogat z lepo izrezljanimi 
vrati . Le-ta niso toliko ljudsko-umetniškega, kolikor umetno-obr tnega zna-
čaja, saj večidel kažejo stilne znake umetnostnozg odo vin skih dob. 

II. Druga ekipa Etnografskega muzeja je 15. septembra t. 1. odšla na 
teren v okolico Kopra (Dekani). Delo je bilo v te j ekipi takole porazdeljeno: 

Materialno kulturo so poleg tov. Borisa Orla raziskovali: tov. prof. arh. 
Gizela Šuklje, dijaki koprske gimnazije Ra jko Kaligarič, Raul šiškovič, Danilo 
Vodopivec, nekaj časa tudi tov. dr. Vilko Novak. Te j skupini je bila enako 
kakor na Dolenjskem dodeljena tehnična grupa: 3 dijakinje šole za umetno 



obrt (Marjeta Gal, Lea Svete, Kantušer Vida) in tov. Kristina Slak, stud. 
umetnostne zgodovine na ljubljanski univerzi. — V skupini za socialno kul-
turo je ves čas delal samo tov. dr. Ivo Juvančič, medtem ko sta v skupini za 
duhovno kulturo sodelovala tov. Miliko Matičetov in tov. dr . Radoslav H r o -
vatin. Te j skupini je pomagal tov. Ludvik Prelec, dijak koprske gimnazije. 

Vodstvo ekipe je bilo pover jeno tov. Milku Matičetovemu. 
Ekipa je v času od 17. septembra do 16. oktobra raziskala vasi in zaselke 

4 krajevnih ljudskih odborov: Dekani, Osp, Škofije, Ankaran. Po posameznih 
skupinah je ekipa opravila delo, o katerem bo mogoče izreči objektivno sodbo 

šele po s t rokovnem razboru nabranega gradiva. Toda že danes moremo ugo-
toviti, da je bilo t o delo še posebej pomembno, če pomislimo, da je ekipa 
v premnogih pogledih orala ledino. 

Skupina za materialno kul turo si je nabrala mnogo dragocenega gradiva 
o naseljih, tipih hiš in gospodarskih priteklin. Pri obdelovanju zemlje zaslužijo 
posebno pozornost podatk i o tako imenovanem »motičnem gospodarstvu«, 
dalje o vinogradništvu, o oljarstvu, ki je na slovenskih tleh znano le še v tem 
predelu. Posebnega raziskavanja so bili deležni domača obrt , trgovina in pro-
met, pri čemer je t reba poudari t i celo vrs to značilnih, da ne rečemo edin-
stvenih pojavov, kakor so: peka kruha, tovorjenje kruha na oslih v Trst , 
trgovina z oljem in s staro obleko, prodaja pepela, sena, mleka, pranje perila 
za Trs t i td. Podatki o ljudski noši dovoljujejo izdelavo prav točne karakteri-
stike »brške noše«. N a področju socialne kul ture je tov . dr . Juvančič zasle-
doval najrazličnejše pojave ljudskega pravnega življenja v sedanjosti in pre-
teklosti (spomini na fevdalno dobo, stare dajatve, razne tuje uprave, zasebna 
in skupna .posest, dedovanje, sorodstvo, odnosi med vasmi itd.). Tud i raziska-
vainje duhovne kul ture je prineslo nekaj pomembnih uspehov. Med popisi 
raznih običajev na jdemo nekaj zelo starih prvin (ženitovanjski ciklus, božični 
čok ali čopa itd.), prav t ako pr i ljudski medicini in drugod. Iz ljudskega 
pesništva so zanimivi zapisi ugank, pregovorov, pripovedk in žaljivk, zlasti 
pa pesmi. Tov . dr . R. Hrova t in je s sodelovanjem ostalih članov ekipe organi-
ziral fo lklorno skupino, ki se je v 14 dneh že toliko izurila, da je mogla 
nastopiti v Dekanih in Kopru s starimi brškimi plesi. 

Kortina v okolici Kopra, voz za seno Dvori pri Kopru, tip hiše iz okolice Kopra 



N a j podamo nekaj rezultatov našega dela v številkah. S koprskega terena 
je ekipa prinesla 35 zvezkov z zapiski; dijaki šole za u m e t n o ob r t so s tov. 
prof. Šukljetovo napravili 106 tlorisov, prerezov, rezov, fasad in raznih arhi-
tek turn ih detajlov, dalje 120 perorisb s tušem; tov. d r . Hrova t in je zapisal 
70 napevov; člani ekipe so napravili približno 450 fotografskih posnetkov te r 
nabrali za zbirke Etnografskega muzeja okoli 70 predmetov, ki pomeni jo 
t eh tno izpopolnitev etnografskih zbirk iz Slov. Pr imorja . 

Poleg čisto s trokovnega dela sta obe ekipi — dolenjska in istrska •— opra-
vili na terenu nič m a n j važno l judskoprosvetno delo. T a k o so imeli člani 
dolenjske ekipe v Šmarju in okolici 10 predavanj, člani istrske ekipe pa v 
Dekanih, Kopru in Por to rožu 11 predavanj. Več predavanj (o etnografiji in 
pomenu dela etnografske ekipe za današnji čas) so spremljale skioptične slike, 
eno pa zvočni vložki, ki jih je omogočilo sodelovanje s koprsko radijsko 
postajo. 

Velikega pomena je bila folklorna prireditev, ki jo je ekipa EM pod 
naslovom »Brško opasilo« organizirala v Dekanih in v Kopru. Z »brškim opa-
siloim« smo vzbudili med mladino zanimanje za domače izročilo te r opozorili 
l judstvo na njegovo s taro slovensko- l judsko kul turo , ki naj b i v bodočnosti 
postala živ vrelec ustvarjalnih sil in ki naj bi se na njeni osnovi razvijala nova 
ljudska plesna kul tura . Poleg mladine n a m je z o b n o v o starih domačih plesov 
uspelo razgibati tud i starejšo generacijo, ki se je čutila počaščeno, da se ekipa 
zanima za vse to, ka r je bi lo v naši preteklosti dobrega in zdravega. 

Obe letošnji ekipi EM sta svoje delo zaključili z etnografsko razstavo. 
Dolenjska ekipa je v nedeljo 4. septembra t . 1. priredila v Zadružnem 

domu v Šmarjah razstavo svojih fotograf i j in risb z obdelanega terena, v rhu 
tega pa razstavo predmetov, ki jih je nabrala p o vaseh. Razstavo je obiskalo 
okrog 1000 ljudi. 

Tud i etnografska razstava, ki jo je istrska ekipa priredila v pritličju Mest-
nega muzeja v Kopru in je bila odpr ta v času razstave gospodarske delavnosti 
Jugoslovanske cone STO-ja od 23. oktobra do 3. novembra t . L, je odigrala 
važno l judsko-prosvetno vlogo: v 10 dneh si je razstavo ogledalo na jmanj 
6000 oseb. 

Končno na j bi še omenili, da se je ekipa EM v času svojega dela v okolici 
Kopra zanimala tudi za stvari, ki ne spadajo sicer neposredno v n jeno s troko. 
T a k o je n. pr . evidentirala razne arheološke zanimivosti: ostanke rimskega 
mozaika v Dekanih, spomine na gradišča, prazgodovinske in r imske sledove 
v Tinjanu, Ospu, Dvor ih itd. Tov . Slakova je v dekanski cerkvi pod debelo 
plastjo ometa odkrila ostanke starih gotskih fresk iz 15. ali 16. stoletja: dve 
človeški figuri, od katerih je ena precej dobro ohranjena. Tov . dr . Juvančič 
se je ko t nameščenec Muzeja N O B mimogrede zanimal tudi za spomine in 
dokumente iz časov naše narodnoosvobodilne borbe t e r izvedel pri t e m marsi-
kaj, kar bo lahko s pr idom uporabil pri delu v svoji ustanovi. Vsi člani, raz-
iskovalci posameznih vrst ljudske kulture, so ugotovili, da med l judstvom v 
koprski okolici živi še mnogo pristnih in lepih slovenskih izrazov, ki jih pa 
noben slovenski slovar ni doslej registriral. O tej strani našega dela v Istri in 
na Dolenjskem bomo komisiji za izdelavo slovenskega slovarja pr i Slovenski 
akademiji znanosti in umetnost i še posebej poročali. 

Boris Orel in Milko Matičetov. 



O zaščiti tiskov in rokopisov 
Ni da bi na drobno utemeljevali znanstveni, umetniški in zgodovinski 

pomen raznih knjižnih in rokopisnih zbirk za kulturno* življenje kakega 
naroda. Omika, izobrazba in vzgoja, gmotni in kulturni napredek so na 
zdajšnji razvojni stopnji človeštva brez knjig 'kratko mak> nemogoči. In 
gotovo je merilo višjega ali nižjega kulturnega stanja kakega naroda ne le 
njegova bolj ali manj razvita knjižna produkcija, ne le večji ali manjši odjem 
dobrin, ki jih nudijo človeku knjige, marveč tudi človekov odnos do nj ih 
hranilišč, d o knjižnih in rokopisnih zakladov, ki so vanje vlagali naši predniki 
svojo omiko in vednosti, jo> spet črpali iz njih in jo sporočali našim očetom 
in nam. Kakor nima star zlatnik danes več kupne moči, ima pa svojo veljavo 
sam po sebi ko t zgodovinski predmet in kot dragocena snov, tako so svojske 
vrednote tudi stare knjige in rokopisi. 

Da so knjige in rokopisi dostopni znanstvenim in drugim interesentom, so 
mimo knjigarn važnejše čim bolje založene in urejene knjižnice, ustrezajoče 
svojemu namenu in nalogi. Skladno z družbenim, gospodarskim, političnim 
in kulturnim razvojem poteka tudi razvoj in diferenciacija knjižnic po nj ih 
socialnih in znanstvenih funkcijah. Da knjižna zbirka sploh šteje za knjižnico,, 
je prvi pogoj njena dostopnost. Če so bile nekoč razne samostanske, knežje* 
grajske ali meščanske knjižnice le torišče redkih izbranih posameznikov, je 
bilo t o posledica tedanje družbene ureditve. Danes pa zahteva naša stvarnost, 
da so te zakladnice dostopne vsakomur, kdor jih potrebuje. Pojmi o zasebnem 
lastništvu raznih kulturnih vrednot so se torej s pridobitvami naše narodno-
osvobodilne borbe bistveno premaknili. Tudi knjige in rokopisi imajo cesto 
spomeniško veljavo in sodijo zato med tiste premičnine, ki jih jemljejo v 
misel določbe zakona o varstvu kul turnih in prirodnih spomenikov LRS 
z dne 21. maja 1948. Določbe tega zakona nalagajo Zavodu, ljudskim oblast-
vom ter pravnim kakor fizičnim osebam, lastnikom nekaterih v celoti spo-
meniško pomembnih knjižnic ali tudi posameznih tiskov, rokopisnih zbirk 
ali posameznih rokopisov določene obveznosti, pa tudi pravice. 

Važnost teh določil v zvezi s tiski in rokopisi nam postane takoj jasna,, 
če pomislimo na kul turno škodo, ki smo jo Slovenci utrpeli v preteklosti. 
Koliko bi nam utegnili o tem povedati naši že pokojni ali pa starejši biblio-
tekarji in kulturni zgodovinarji! Že v prejšnjih časih so propadali nenado-
mestljivi rokopisi, literarne zapuščine, redke knjige in drugi tiski ali pa so 
jih razvlekli na vse strani, da jih danes sploh ne izslediš več; če pa veš, da 
so še kje na svetu, so ti t ako rekoč nedosegljivi. Posebno hude reči so se 
v tem pogledu zgodile v zadnjih tridesetih letih. Marsikateri tiski in rokopisi,, 
ki so srečno ušli raznim elementarnim nezgodam, protestantskim požigom 
in turškim napadom, Napoleonovim vojnam in drugim političnim in gospo-
darskim pretresom, so bili v zadnjih letih uničeni, razvlečeni, preneseni čez 
mejo ali pa so' se kako drugače izgubili. Ker ni nihče poprej mislil na to,, 
da bi bil pregled nad takšnimi dragocenostmi potreben, nastale škode danes 
niti približno ne moremo* ugotoviti. 

Že italijanska zasedba slovenskega Primorja je imela za posledico uničenje 
mnogih, zlasti ljudskoprosvetnih knjižnic. Nič drugače se ni godilo v sloven-
skih predelih Koroške, priključenih Avstriji. Med leti 1941—1945 sta oba 



fašistična okupatorja večkrat .načrtno iz nacionalistične rnržnje upepelila 
tisoče in tisoče slovenskih knjig, ker sta hotela razkosano Slovenijo ponemčiti 
ali poitalijančiti. Mnogo knjig je nadalje propadlo v bojih z okupatorji in 
njih domačimi pomagači. Godile so se katastrofe, kakršna je zadela n. pr. 
dne 29. jan. 1944 NUK, ko je strmoglavilo na knjižnico nemško poštno 

Notranjost semcniške knjižnice v Ljubljani 

letalo, porušilo del poslopja in zanetilo v njem požar, ki je uničil okoli 
50.000 knjig, ali pa ko so zavezniška letala odvrgla bombe na Ljubljano 
dne 9. marca 1945, ipri čemer je bila uničena marsikatera knjižna dragocenost. 
Razen tega so tudi ineJkateri narodni izdajalci ob pobegu iz domovine odnesli 
s seboj t o ali ono dragoceno knjigo in še dragocenejši rokopis ali pa zasedbene 
oblasti v coni A niso preprečile, da bi »tujci ne izropali te in one naše knjižnice. 
Toda tudi marsikaj tistega, kar se je vendarle otelo in se je zdelo, da bo 
odslej služilo svojemu namenu, je propadlo še po končani vojni, ker na eni 
strani ni bilo pregleda, na drugi pa ne pogojev ali pa razumevanja za varstvo. 



Bogato okrašena mnogobarvna iniciala iz 
rokopisa (XV. stol.) stiške provenience 

V čem bodo bližnje naloge našega referata za knjižnice glede na zaščite 
tiskov in rokopisov? 

Prva in osnovna naloga je ta, da doženemo današnje stanje, da sestavimc 
pregled vseh spomeniško pomembnih meščanskih, plemiških, samostanskih 
semeniških, farnih, šolskih in drugih podobnih knjižnic ter ugotovimo h 
zapuščinskih spisov, drugih arhivalij in iz pričevanja njih usodo. Poiskat 
moramo lastnike raznih pomembnih knjižnih zbirk ali posameznih tiskov 
rokopisnih zbirk ali posameznih rokopisov. Pri tem poslu naj Zavodu poma 
ga jo vsi zainteresirani in poučeni veščaki. 

Druga naloga: čimprej bomo sesta-
vili seznam vseh spomeniško važnih 
bibliografskih redkosti, med njimi zla-
sti srednjeveških rokopisov, inkunabul, 
protestantik, starejših periodik in kon-
tinuand, dalje seznam vseh tistih slo-
venskih književnikov, umetnikov in 
znanstvenikov ter drugih javnih delav-
cev, katerih literarne zapuščine (roko-
pise in korespondence) bi na predlog 
Zavoda Ministrstvo za znanost in kul-
turo LRS v načelu razglasilo za za-
ščitene. 

Tret ja naloga: definirati moramo vse 
predmete, ki naj se kot tiski in roko-
pisi zaščitijo. Sem moramo šteti n. pr. 
tudi vse tuje zemljevide do leta 1750., 
domače novejše zemljevide, rokopise 
muzikalij, fotografsko in grafično raz-
množene portrete pomembnih osebno-
sti, knjige, ki sicer kot tiski niso po-
sebne redkosti, so pa pomembne zaradi 
vezav (uporaba rokopisnih fragmentov 
za knjigoveski material, vezave zna-
menitih knjigoveških oficin, stilno 
zanimive vezave), knjige, opremljene 
z umetniško ali zgodovinsko važnimi 
ekslibrisi, posvetili, podpisi avtorjev ali 
določenih lastnikov, njih beležkami. 
ciopoinili in korekturami, dalje korekturne odtiske z važnimi avtorskimi 
opazkami ali variantami, odtiske ali rokopise s cenzurnimi pripombami ali 
s pripombami kritikov, razen drobni tisk, kakor stare gledališke lepake, 
vabila, programe, božjepotne podobice, pokrajinske razglednice, osmrtnice in 
druge družinske objave itd. Posebno pozornost moramo pri tem posvetiti 
tiskom iz časov naše narodnoosvobodilne borbe. Gre za razne tiske, s ciklo-
stilom ali kako drugače razmnožene časnike, časopise, knjige brošure, letake 
in podobno, ki so v letih 1941—1945 izšli ali na osvobojenem ali na okupi-
ranem ozemlju vse Slovenije in so jih izdelale razne tiskarne in improvizirane 
tehnike. T o so publikacije KP, raznih vojaških enot in ljudskih oblastev, OF 
in drugih množičnih organizacij kakor tudi nasprotnikov naše NOB. Zbirke 



takšnega gradiva niti v oddelku za narodnoosvobodilni tisk N U K niti v 
Muzeju narodne osvoboditve niso popolne in jih bo treba izpopolniti, ker 
zgodovinarji in drugi interesenti cesto zaman vprašujejo po njih. 

Četrta naloga: sestavili bomo čimprej inventarne kataloge zaščitenih 
tiskov in rokopisov oziroma izvedli po že obstoječih katalogih revizijo ohra-
njenega knjižnega fonda zaščitenih knjižnic. V nekaterih primerih bo morebiti 
še mogoče dognati, kje je ostala izposojena, a ne vrnjena knjiga, in izposlovati, 
da pride na svoje pravo mesto. S tem v zvezi bomo sestavili ali uvedli 
enotna navodila za inventarizacijo in popis zaščitenih tiskov in rokopisov. 
Kolikor se določila teh navodil ne bodo skladala z že obstoječimi katalogi, 
bo treba kataloge dopolniti ali pa, če t o ni mogoče, inventar prekatalogizirati. 
Tako izdelane sezname zaščitenih tiskov in rokopisov bi kazalo prepisati vsaj 
v t reh primerkih, od katerih naj bi eden ostal na mestu, drugega bi moral 
imeti Zavod, tretjega pa N U K za bodoči centralni katalog Slovenije. 

Peta naloga: pri ugotavljanju današnjega stanja zaščitenih ali za zaščito 
v poštev prihajajočih zbirk bomo posebno pazili na to , da doženemo, ali so 
zaščiteni rokopisi in tiski zdaj in za bodoče pr imerno shranjeni. Zavarovani 
predmeti morajo biti varni pred boleznimi, ki bi jih utegnile napasti (n. pr. 
razpad knjižnega materiala zaradi prehude vlage, slabega prezračevanja, ne-
ugodnega vpliva sončne svetlobe, širjenja raznih glivic in škodljivcev) ter 
varni pred morebitnimi katastrofami (požari, povodnjimi, potresi), pred 
vlomi ipd. Kjer se ugotovi, da teh pogojev ni, moramo v skladu z določ-
bami zakona o zaščiti naj t i sredstva, da se pogoji za pravilno hrambo in 
znanstveno uporabo čimprej ustvarijo- (ustrezni prostori, oprema, usposob-
ljeno in odgovorno osebje). 

Šesta naloga: kadar bodo knjižnice izločale dvojnice ali druge zanje 
nepotrebne tiske, moramo- doseči, da bodo poklicale na posvet bibliotekar j a-
strokovnjaka, preden jih oddajo papirnicam v predelavo. T o naj bi veljalo 
tudi za knjižne založbe in za tiskarne. 

Sedma naloga: pri reviziji knjižnega fonda bo treba ugotavljati stanje 
posameznih zaščitenih del. Predmete, ki so nujno potrebni restavriranja, je 
treba imeti posebej v evidenci. Prioriteto in način restavriranja more pred-
pisati le strokovnjak. Diletantski knjigoveški in podobni poskusi na spome-
niško pomembnih delih naj se prepovedo. V tej zvezi bo treba misliti na 
ustanovitev zavoda za restavriranje tiskov in rokopisov in izobraziti čimprej 
kader strokovnjakov za delo v takem zavodu. 

Osma naloga: določi naj se kompetenca Zavoda glede na člen 6. zakona 
o zaščiti nekako takole: načeloma ima prvenstveno pravico pri odkupu zašči-
tenih tiskov in rokopisov NUK. Le-ta pa se glede na krajevne potrebe, svojo 
gmotno zmogljivost in druge okolnosti lahko odreče predkupni pravici le 
v korist kake državne znanstvene knjižnice. Morebitna sporna vprašanja, 
izvirajoča iz določila omenjenega člena, naj se predložijo' v rešitev Ministrstvu 
za znanost in kul turo LRS. 

Deveta naloga: na tečajih, ki jih bo v bodoče prirejal Zavod za strokovno 
izobrazbo častnih zautpnikov, bomo obravnavali tista področja iz bibliote-
karske vede, ki prihajajo v poštev pri zaščiti tiskov in rokopisov. 

Deseta naloga: poskrbeli bomo za popularizacijo nalog, ki jih obsega 
zaščita tiskov in rokopisov. Zlasti moramo pri lastnikih teh zaščitenih pred-



metov pregnati strah pred morebi tno razlastitvijo, če bodo sami vestno 
izpolnjevali svoje dolžnosti, namreč če bodo pravilno hranili zaščitene pred-
mete, jih varovali pred vsakršno škodo in preprečili odsvojitev, če bodo 
brez obotavljanja dajali zaščitene predmete znanstvenim interesentom na 
razpolago itd. Nasprotno , lastniki naj vedo, da imajo pravico in da so celo 
dolžni poklicati na pomoč Zavod, če bi zaščitenemu tisku ali rokopisu pretila 
kakršna koli nevarnost . Dolžnost zavoda je, da vpliva vzgojno na prizadete 
lastnike predvsem v tem smislu, da ne b o d o l jubosumno in sebično prikrivali 
ali celo uničevali za zaščito v poštev prihajajočih t iskov in rokopisov, marveč 
da se bodo v polni meri zavedali vse odgovornost i p red zgodovino. 

Enajsta naloga: Zavod b o v območju svojega delokroga podpiral razvoj 
naših znanstvenih knjižnic, kakor bo tudi s t rokovno osebje le-teh nudilo 
Zavodu vso pomoč pri s t rokovnem in organizacijskem delu. K sodelovanju 
naj se pritegne p o potrebi tudi ostalo članstvo Društva bibliotekarjev Slovenije. 

T a k o b o torej Zavod na osnovi naše spomeniške zakonodaje, ki resnično 
ustreza duhu naše socialistične stvarnosti in dejanskim potrebam, ob sodelo-
van ju in pomoči s t rokovnjakov te r vsega delovnega ljudstva prispeval k reše-
vanju biblioteških zakladov v LRS, kol ikor je mogoče te zaklade še rešiti. 
Usodno bi namreč bilo, k o bi našim naslednikom dajali priliko za upravičene 
očitke, češ, vaši predniki niso imeli nobene opore v zakonodaji, pa so vendar 
rešili t o in ono, vi pa, ki jo imate, ste t o in t o zanemarili, lahkomiselno 
zapravili ali zamudili, znamenje, da niste bili dorasli svojim nalogam. 

Alfonz Gspan. 

Poročilo o arhivih za leto 1949 
V zvezi s široko razpredeno akcijo za varstvo arhivov, ki jo je sprožila 

arhivska sekcija Zgodovinskega druš tva za Slovenijo, so člani te sekcije pri-
občili v vseh pomembnejših časopisih na področju LRS članke, k jer so na 
podlagi dejstev dokazovali potrebo, da se ohrani jo arhivi. Akcija je obrodila 
vidne uspehe in začela so pr ihaja t i v Osrednji državni arhiv Slovenije sporo-
čila, kje se nahajajo arhivi in kje so arhivi v nevarnosti . Klujb temu, da je 
arhivsko blago zaščiteno po zakonu, doslej na t o niso polagali zadosti važnosti. 
Sedaj je Splošni nadzor pri javnem tožilstvu LRS izdal okrožnico, k jer opo-
zarja na zakonske določbe o varstvu arhivov, ter je s t em t o vprašanje pre-
maknjeno z .mrtve točke in upati je, da bo v bodoče do arhivalij pravilnejši, 
odnos med širokimi l judskimi množicami in tud i pr i oblastnih forumih. 

Kljub temu da je vedno bolj pereče vprašanje pros torov Osrednjega 
državnega arhiva Slovenije, k i ima dolžnost sprejeti vse spise, ki niso več 
porabni za službeno rabo, je k l jub temu t o leto sprejel veliko količino arhivalij 
in jih namestil v svoijih prostorih ali pa jih vsaj nadzira. Največji del tega je 
brez dvoma registratura bivše Zbornice za t rgovino in industrijo, ki je bila 
prepuščena v začasno uporabo Gospodarski fakultet i Univerze v Ljubljani. O d 
Geografskega instituta Univerze v Ljubljani so bile prevzete kopije mapnega 
arhiva za Kranjsko. T e m so se pridružili še katastrski operat i za Štajersko 
in Pirekmurje, da bo odslej mogoče pregledati posestno stanje v Sloveniji 
v 19. stoletju. 

Gospodarska zgodovina polpretekle dobe ima dokumente še v arhivih 
bivših slovenskih kredi tnih zadrug, bivše Gospodarske zveze, gradbeno de-
lavnost nekdanjega kranjskega deželnega odbora pa kaže arhiv njegovega 



gradbenega urada. Za 18. in 19. stoletje imamo majhen teritorialni izrez 
gospodarskega stanja v arhivu nekdanjega Attemsovega veleposestva v Pod-
četr tku, ki pa je bil zaradi neprimernega vskladiščenja zelo poškodovan. 
Dokler ne bo dobil Osrednji državni arhiv Slovenije primernih prostorov, 
ne bo mogoče vsega tega gradiva dati v znanstveno uporabo, ker je samo 
vskladiščeno, ne more pa biti urejeno. 

Omenil sem okrožnico Splošnega nadzora pri Javnem tožilstvu LRS, ki 
je prišla res o p ravem času, zakaj imeli smo priložnost ugotoviti zelo brez-
vestno ravnanje z arhivalijami. Tako je Not ran j i odsek O L O v Slovenjem 
Gradcu odposlal ves arhiv bivšega okrajnega glavarstva podjet ju Odpad in je 
naš zastopnik videl le še v bale stisnjen papir in s tem uničen za arhivalno po-
rabo. V Murski Soboti pa je O L O imel v kleti, k jer stoji še v suhem vremenu 
voda, zaboje z registraturo bivšega okrajnega glavarstva, ki je bila repatriirana 
iz Madžarske. Šele na odločno zahtevo so ga prepeljali v suhe prostore in je 
bil s tem obvarovan nadaljnje škode. 

Največja škoda, ki se godi z arhivi, pa je zbiranje papirja kot surovine 
za papirnice. Tam, kjer ni poučenega človeka, se zgodi, da pridejo med tak 
papir zelo pomembne arhivalije. Zato je velika skrb Zavodovih zaupnikov, 
da skrbno pazijo na gradivo, ki se zbere pri takih akcijah, in v dvomljivih 
primerih na j takoj ob veste Zavodov arhivski referat, da na mestu samem 
pregleda gradivo in prepreči nadal jnjo škodo. Vzorno je to uredilo Ministrstvo 
za pravosodje LRS, ki je do nadaljnjega ustavilo na vseh sodiščih izločevanje 
spisov in s tem preprečilo veliko škodo, ki bi se utegnila zgoditi. 

Zavedajmo se, da je arhiv naša zgodovina. Zanamci nas ne bodo sodili 
toliko po vsebini, ki jo hranijo spisi, ampak mnogo bolj po^ tem, kako smo 
znali ohrani t i naše k u l t u r n o blago. Izgubljen ali uničen arhiv ne bo prazen 
list v zgodovini naroda, ampak na ta list bo napisala zgodovina narodu 
slabo oceno. Golia Modest. 

Delo referata za prirodno varstvo 
od 1. januarja do 15. oktobra 1949 

Referat je v teku leta 1949 nadaljeval svoje leta 1947 započeto delo, da bi čimprej 
zbral gradivo za zakonito zavarovanje najvažnejših prirodnih znamenitosti in redkosti v 
Sloveniji. 

Zaščita je bila razglašena: 
Za 56 redkih rastlin. Od teh je bilo 39 zaščitenih z odredbo ministra za prosveto leta 

1947, ostalih 17 pa letos (Ur. list štev. 20/121—49), 
za gorsko skupino Martuljek z odločbo ministra za prosveto (Ur. list štev. 4/18—1949). 
za Rakovo dolino pri Rakeku z odločbo ministra za prosveto (Ur. list št. 27/171—49), 
za Blejski otok z odločbo ministra za prosveto (Ur. list št. 29/182—1949). 
V ostalem se omejujemo samo na nekatere splošne podatke, ker bi naštevanje obravna-

vanih podrobnosti zavzelo prevelik obseg. 
Predlogi, da se zaščiti vsa flora v nekaterih gorskih predelih, ki so v florističnem 

oziru posebno značilni, niso bili sprejeti. 
Ker se redka flora kljub zakoniti zaščiti še vedno uničuje, je Referat za varstvo prirode 

meseca januarja t. 1. prosil vse OLO in ML O, Planinsko zvezo, Komite za turizem in 
gostinstvo, Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo in uredništvo glasila »Varstvo spo-
menikov«, da opozorijo prebivalstvo ozir. varstvene organe na obstoječe predpise. Nekatere 



izmed navedenih ustanov so se hvalevredno odzvale. Kljub temu se vrši posebno po turistih, 
ki prihajajo iz drugih ljudskih republik, množično trganje in odnašanje nekaterih zaščitenih 
rastlin. 

Meseca maja t. 1. je moral Referat za varstvo prirode nastopiti proti propagandi v časo-
pisju, ki je pozivalo k nabiranju zaščitenega encijana. Treba je bilo tudi ugovarjati časopisnim 
pozivom za množično nabiranje kranjske krhljike in hrastovega lubja ter proti nabiranju 
lipovega cvetja z odsekavanjem celih vej. 

Referat je objavil v glasilu »Proteus« celoten seznam zaščitenih rastlin in glavne pred-
pise zaščitne odredbe. 

Upravi Gozdne milice je bil izročen seznam objektov in predmetov, ki so ali bodo v 
doglednem času zaščiteni. 

Da bi se zaščitile pred poškodbami starodavne vaške in druge lipe ter posamezna zna-
menita drevesa drugih vrst, je Referat poslal meseca maja t. 1. vsem OLO in ML O okrožnico 
z vprašanji za odgovor. 

Redka favna. 
Meseca septembra t. 1. je Referat podal svoje mnenje k izkazu favne, ki se namerava 

zaščititi po določilih novega republiškega zakona o lovu. Cim bo ta zaščita izvedena, bo 
Referat predložil ministru za znanost in kulturo osnutek za odločbo o zaščiti tistih redkih 
živali, ki jih lovski zakon ni vzel v zaščito. 

Alpski park ob Triglavskih jezerih. 

V osnutek za zadevno zaščitno odločbo, izdelano leta 1947-» s m o Povzeli še konto 
»V Laštah«, to je ozemlje ob prvem triglavskem jezeru, ki leži v k. o. Trenta-leva. 

Z besedilom našega osnutka za zaščitno odločbo so vse zaintereiirane ustanove soglašale, 
le KLO Boh. Srednja vas in KLO Stara Fužina sta zavzela stališče, da naj se paša živine ne 
omeji samo na teren, koder je bila poprej dopustna, temveč da naj bo dovoljena po vsem 
alpskem parku. 

Dne 23. septembra t. 1. je bila v zadevi omejitve paše anketa v Boh. Bistrici. Udeležili 
so se je poleg zastopnikov Referata po en zastopnik ministrstva za kmetijstvo, Gozdarskega 
instituta, KLO Boh. Srednja vas, KLO Stara Fužina, Gozdnega gospodarstva na Bledu in 
Gozdne uprave Boh. Bistrica. Na anketi ni prišlo do zaželene omejitve paše, ker so zahtevali 
zastopniki KLO in kmetijstva, naj sc da kompenzacija za omejitve paše, ki naj se doseže z 
melioracijo planin. 

Alpinet v Trenti. 

V tekočem letu je bil alpinet obnovljen z ekipo, ki je prinesla alpske rastline in jih 
zasadila. Pri tem ima največ zaslug osebje Prirodoslovnega muzeja in njegov ravnatelj. Za 
obnovitvena dela in vzdrževanje je predlagana namestitev posebne vrtnarice, ki je izurjena 
v stroki in stanuje v dolini Trente. 

Parki. 

V neposredni bližini Ljubljane je Tivolski gozdni park na površini okroglo 32 ha. 
Osnutek za zaščitno odločbo je bil 9. julija 1948. predložen Ministrstvu za prosveto v 

potrditev. 
Ker je MLO (poverjeništvo za kmetijstvo in gozdarstvo) odredilo komisijski ogled tega 

objekta za 5. oktober, je zastopnik Referata za varstvo prirode sestavil z ozirom na določila 
še ne potrjene zaščitne odločbe podrobne Predpise o gospodarjenju ozir. oskrbovanju tega 
gozdnega parka. 

Krajevnega ogleda so se udeležili: Referat po svojem zastopniku gozdarske stroke, 
zastopnik MLO, zastopnik Instituta za urbanizem pri Min. za komunalne zadeve in zastopnik 
Gozdarskega instituta. 

Sklenilo se je, da naj Mestna vrtnarija s svojimi delavci prične z oskrbovanjem gozdnega 
parka v duhu gornjih gospodarskih predpisov. 



Mariborski mestni park. 
Na pobudo MLO v Mariboru sta si ogledala referent za varstvo prirode in strokovni 

sotrudnik v spremstvu zastopnika MLO in krajevnega zaupnika Referata poleg drugih objektov 
V mariborski okolici tudi mestni park. Našla sta ga v najlepšem redu. 

Konec maja t. 1. je bil poslan na MLO v Mariboru osnutek za zaščitno odločbo v 
dopolnitev glede katastrskih podatkov. 

Drevesni park na Straži 
nad Bledom je star zdraviliški park. Meseca avgusta 1948 je bil krajevni zaupnik naprošen, 
-da izposluje pristanek na besedilo osnutka za zaščitno odločbo od lastnikov posameznih priza-
detih parcel Referat je letos meseca julija naprosil še MLO na Bledu, da se zavzame za stvar. 

Park v Volčjem potoku. 
Osnutek za zaščitno odiočbo za park in parkovni gozd je predložen Ministrstvu za 

gozdarstvo na soglasnost. 
Zaradi vrisanja obstoječe parkovne razdelitve v kopijo katast. mape sta dva zastopnika 

Referata napravila geodetska merjenja na terenu. 
Ministrstvo za prosveto je letos dalo podporo za posipanje nekaterih parkovnih poti 

s peskom. 

Park v Sežani. 
Osnutek za zaščitno odločbo je bil predložen Ministrstvu za prosveto. 
Železniška uprava nam je obljubila, da bo napravila ograjo nad vsekom, po katerem 

je speljana železnica skozi park. 

Park Dimitrija Constanteja v Sežani. 
Tudi za ta park je sestavljena zaščitna odločba, ki je bila poslana v izjavo KLO v 

•Sežani, nato pa se bo še letos predložila na pristojno mesto v odobritev. 

Park Dvor — Hotemež. 
Letos smo posredovali, da ob razširitvi hleva za rejo prašičev, ki je v parku, ne bodo 

;posekana znamenitejša drevesa. Podali smo na terenu nekaj nasvetov glede zasaditve praznih 
parkovnih prostorov. 

Park Ravne — Guštanj. 
Zaščitne odločbe nismo mogli uveljaviti, ker je po dolgotrajnem pogajanju z raznimi 

ustanovami prodrla zahteva, da se zgradi na trati po sredi parka velik fizkulturni stadion. 
Ostane tedaj samo ob robu planote ohranjeno staro drevje in grmovje tega angleškega parka. 

KLO v Guštanju je prevzel razne obveznosti glede očuvanja preostalih parkovnih delov. 

Park v Mokricah. 
Po večletnem prizadevanju Gozdarskega instituta, da se ohrani stari, znameniti drevesni 

park, je Referat poslal letos dva zastopnika na mesto, ki sta sporazumno z zastopnikom 
uprave Doma onemoglih, nastanjenega v graščini, ter Gozdarskega instituta in Gozdne uprave 
izločila parkovne površine. Izdelani osnutek za zaščitno odiočbo in skica sta bila jeseni t. 1. 
Jpredložena Ministrstvu za znanost in kulturo. 

Park v Rimskih Toplicah. 
Zaščitna odločba ni izdelana, ker je ta park tč. v posebni uporabi. 

Park v Ormožu. 
Meseca marca t. 1. je bil komisijski ogled, ki ga je sklicalo ministrstvo za kmetijstvo. 

Del parka, ki je vobče zanemarjen, ponekod celo izsekan, je začasno na razpolago za pašo 
iivine, del pa za fizkulturni prostor. Glede ostalega, ki ga je treba šele razmejiti, pa je bila 
sestavljena zaščitna odločba in spomladi poslana Ministrstvu za kmetijstvo s skico. 

Referat je nedavno zvedel, da je bilo posestvo pozneje dano Ministrstvu za ljudsko 
zdravje na razpolago in da ima tč. podjetje »Droga« v graščini svoje poslovne prostore. Po-
izvedbe zaradi vsaj delne zaščite parka se nadaljujejo. 



Dva parka na Rafutu pri Gorici. 
Za oba je sestavljena zaščitna odločba, vendar še nimamo zagotovila, da se bodo 

poškodbe, ki so na dnevnem redu, zabranile. Predlagalo se je Gozdarskemu institutu, da bi 
njegova Raziskovalna postaja v Panovcu skrbela za oba parka. 

Park Viltuš ob Dravi 
so si zastopniki Referata meseca maja o priliki poizvedb v Mariboru ogledali. Park je v 
redu. Osnutek za zaščitno odločbo je bil predložen Ministrstvu za prosveto meseca julija t. 1. 

Park Ženek pri Polzeli 
j e v dobrem stanju, ker ima uprava Otroškega doma, ki je v graščini, smisel za varovanje. 
Osnutek za zaščitno odločbo s skico je bil predložen meseca junija t. 1. Ministrstvu za 
prosveto. 

Prekmurski parki. 
Za park v Fazaneriji pri Murski Soboti je zaščitna odločba v Ministrstvu za prosveto. 
Ostali parki (Rakičan, Gornja Lendava, Beltinci, Tišina in Murska Sobota) so bili sicer 

ẑ graščinskimi poslopji vred od Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov po splošnem zakonu 
o varstvu že leta 1947 zaščiteni, vendar ta zaščita ni bila javno razglašena. V parku v Murski 
Soboti, Rakičanu in Beltincih so letos posekali par dreves kljub zaščiti. 

Treba bo sestaviti nove, točnejše izdelane odločbe, poprej pa napraviti krajevne poiz-
vedbe, ker pogrešamo podrobnih podatkov. 

Park ob Ruski kapelici pod Vršičem 
si je naš zastopnik ogledal o priliki intervencije zaradi elektr. daljnovoda na Vršič. Park je 
Zanemarjen. Opis situacije je bil poslan meseca maja Gozdarskemu institutu v izjavo in 
predlaganje ukrepov. 

Glede parkov v Štanjelu in Slovenj Gradcu so poizvedbe v teku. V evidenci $0 parki 
v Vipavi z izviri Vipave, v Ajdovščini, Šrajbarskem turnu, Mokronogu, Čemšeniku, Črnelem 

-ki bi jih bilo treba pregledati in zbrati podatke za zaščito. 
Graščinski park v Polhovem gradcu je letos Kmetijska zadruga posekala; park v Betnavi 

pri Mariboru pa je devastiran. 
Pokrajinski predeli. 
V zaščito so bili predlagani predeli ob Krki (od cerkve sv. Petra do okolja gradu v 

-"Strugah), nadalje predeli ob Temenici v okolju Luknje. Osnutek za zaščitno odločbo in 
mapna kopija so bili že v začetku t. 1. poslani v Novo mesto. 

Zrkovski logi ob Dravi, Mariborski otok ob Dravi, Kalvarija, Badlov vrh, Piramida in 
Grajski log. 

Za te objekte smo poslali zaščitne odločbe dne 1. junija na MLO v Mariboru zaradi 
spopolnitve katastrskih podatkov. 

Močilnik pri Vrhniki. 
Osnutek za zaščitno odločbo je v Ministrstvu za prosveto, ki je zahtevalo pojasnitev 

nekaterih nesoglasij glede lastnikov katastralnih parcel. 
Gozdovi na Rožniku in šišenskem hribu znotraj Večne poti. 
Za zaščito tega predela je bil osnutek Referata potrjen po MLO v Ljubljani dne 5. junija 

1948. Referat pa ga m predložil v odobritev, ker je zvedel, da bodo vsa privatna zemljišča 
na tem ozemlju razlaščena. To se je tudi zgodilo. Ker pa razlastitev še ni potrjena, je Referat 
prvotni, nekoliko predelani osnutek septembra t. 1. zopet predložil na MLO. 

Dne 1 1 . oktobra t. 1. je bil na razpis MLO krajevni ogled večjega dela prizadetih zem-
ljišč, ki so se ga udeležili zastopniki raznih ustanov. 

Ljubljanski grad. 
Dne 21. septembra je bil zaradi preureditve obhod zemljišč, predvsem gozdov, na 

Ljubljanskem gradu ob navzočnosti zastopnikov raznih ustanov. Zastopnik Referata za pri-
rodno varstvo je podal svoje mnenje ustno in pismeno. 

Zadnji kraj Cerkniškega jezera. * 
V Zadnjem kraju naj se zaščiti vsa favna. Pritegne naj se tudi del gozdov ob robovih 

V primerno zaščito. Medtem ko se razne prizadete ustanove strinjajo z osnutkom za zaščitno 



odločbo, zahtevajo krajevne organizacije koncesije glede lova in ribolova ter košnje ločja. 
To pa bi oviralo zaščito favne. Pogajanja se nadaljujejo. 

Igla v Solčavi. 
Osnutek za zaščitno odločbo je bil v teku oktobra predložen Ministrstvu za znanost 

in kulturo. 
V evidenci so predeli: 
Hudičev boršt na Zaplati, drevesni parki v Preddvoru, okolje gradu v Ložah pri 

Vipavi, porušenega gradu Rihenberk, okolje Kromberka, Tolminskega gradu, soteske okoli 
hriba Bončarja. Za te objekte še nimamo zbranih potrebnih podatkov. 

Drevesa in skupine dreves. 
Znamenite lipe smo omenili že pri zaščiti flore. 
Osnutki za zaščito prastare tise v Solčavi in še starejše v Stranjah pod Nanosom so 

v Ministrstvu za prosveto. »' 
Osnutek za zaščito dreves na Ročnem je bil letos predložen v potrditev, ravno tako 

za zaščito Sršenovega loga pri Ljutomeru. 
Za več drugih objektov so poizvedbe še v teku. 

Pragozdovi. 
Za sedmero pragozdnih predelov na Kočevskem in Gorjancih in nad Šumikom (na 

Pohorju) je osnutek za zaščitno odločbo v Ministrstvu za prosveto. 
Glede pragozda Mrazovec na Trnovski planoti smo dobili netočne podatke. Nujno 

potreben je ogled. 

Barski gozdi. 
Gozd na Ljubljanskem barju v k. o. TomiŠelj (5.1316 ha), ki nam je bil predan v 

upravo, smo želeli letos obeležiti s svarilnimi tablami, ki jih je obljubil postaviti upravnik 
Kmetijskega posestva na Bokalcih. 

Zaščite visokih barij na Jelovici, Pokljuki in na Pohorju se še nismo lotili, ker se nam 
to ni zdelo nujno. Vendar smo nedavno čuli, da nameravajo izrabiti rušje na Pokljuki za 
pridobivanje eteričnega olja. 

Gorske skupine. 
Za Okrešelj in Robanov kot so bile zaščitne odločbe že lani predložene v potrditev. 

Zaščita Robanovega kota je postala sedaj nujna, ker se pripravljajo večje sečnje in spravilne 
naprave. 

V programu je zaščita Matkovega kota, ki bi ga bilo treba ogledati in ugotoviti njegovo 
sedanje stanje. 

Za Malo Pišenco je zaščitna odločba sestavljena. 

Okolje podzemskih jam. 
Osnutek za zadevno zaščito je bil letos za glavne jame (Postojnska in zraven spadajoče, 

Škocjanska jama pri Divači, ozemlje v Predjami, pred Križno jamo pri Ložu, pred Taborsko 
jamo, Hudo luknjo, Divaško jamo, pred Vilenicami in Dimnicami) v splošnem že sestavljen. 
Manjkajo le nekateri podrobni podatki, predvsem katastrski. Podjetje »Kraške jame Slovenije« 
jih bo pribavilo. 

Za ostale številne jame se zaščitne odločbe ne morejo uveljaviti, dokler ne bo za očuva-
nje vsake jame postavljen poseben čuvar. 

Referat za prirodnO varstvo je dal med letom razne strokovne izjave v prilog varstvu 
prirode, na primer o priliki gradenj hidrocentral (Bohinj, Kamniška Bistrica) ter daljnovodov 

Šivic Anton. 



Kulturni spomeniki Slovenske Istre 
Evidentiranje in odkritja 

Težišče dela ekipe, ki so jo sestavljali s t rokovni delavci Jugoslovanske 
akademije znanosti v Zagrebu in Konservatorskega zavoda na Rijeki in našega 
Zavoda, je bilo evidentiranje glaigolskih spomenikov južno od Kalškega roba, 
od Socerba do Zanigrada na severu, na jugu pa od Rižane, Kubeda do Hra -
stovelj in Dola ter odlivanje gotske kustodije z glagolskimi napisi v cerkveni 
-arhitekturi v Predloki, ki bo razstavljena na razstavi srednjeveškega slikarstva 
in kiparstva naših narodov v Parizu. 

• 

Hrastovlje (Slov. Istra), na novo odkrite freske iz 1. 1490 

Poleg glagolskih napisov so bili prvič evidentirani vsi kul turni spome-
niki tega teritorija. Pri tem so bile v treh cerkvenih arhitekturah odkri te 
izredno dragocene freske, ki so pomembne t a k o za zgodovino stenskega sli-
karstva kakor posebno še za proučevanje kul turnih vezi in vplivov med 
hrvatsko in slovensko Istro v XIV. in XV. stoletju glede na slovensko umet-
nostno zaledje. 

Na t em teritoriju, kjer je italijanski fašizem ku l tu rno in ekonomsko uni-
čeval slovenski živel j, je pokazal tudi svoje barbarstvo s tem, da je sistema-
tično uničeval in odvažal kul turne spomenike, posebno glagolske napise, ki 
so dokumenti našega bivanja in kul turnega ustvarjanja v preteklosti. Glagolski 
spomeniki so posejani od Krka preko vse Istre, v Trstu, v Vipavsk dolini, 
daleč t ja v Furlansko nižino. 

Poleg gotske kustodije (1466) za prezbiterijem im plošče (1461) levo za 
vrati v Predloki je ekipa izkopala izpod ometa dve plošči (148...?) na profani 



arhitekturi v Črnem kalu (Paulič Bernard, št. 45. pri Korelič), evidentirala pa? 
glagolsko ploščo pri Sv. Antonu pri Dekanih. Prva t r i dela so datirana in 
signirana od mojstra Benka iz Sočerge, ki se je podpisal v latinici tudi na por-
talu edine ohranjene gotske profane stavbe v Črnem kalu (»štala«) — »1489, 
Andreas et Beniko construxerunt«. Poleg teh spomenikov so bili odkrit i glagolski 
grafiti in freskirani napisi na novo odkritih freskah v cerkvenih arhitekturah 
v Hrastovi ju in Zanigradu od 1414 do 1663 leta. Dve glagolski plošči sta bili 
pred dvema letoma razbiti pr i obnovitvenih delih v Hrastovlju in Kubedu. 

Gotska ljudska arhitektura se razen v Črnem kalu nahaja ohranjena še 
v Podpeči. Obe^ stavbi sta grajeni zelo t rdno iz pravilno rezanih kamenitih 
kvadrov. Domači stavbni kamen nazivajo sudan. 

Hrastovi je (Slov. Istra), cerkvena arhitektura, zaščitena s posebnim obrambnim 
obzidjem in stolpi (smer vzhod - zahod) 

Hrastovlje (Slov. Istra), tloris 



Črni kal, brstni kapitel Črni kal (Slov. Istra), ljudska arhitek-
tura iz 1. 1489, graditelja Andrej in 

Benko iz Sočerge 

Predloka (Slov. Istra), kovana vratca 
iz XV. stol. 

Podpeč (Slov. Istra), kip iz XV. stol. 



V ljudski arhitekturi, ki je, v kolikor je ni okupator požgal in porušil 
večinoma iz konca XVIII. in XIX. stoletja, sta bili evidentirani v Črnem kalu 
dve ognjišči, v Kortini (pri Slugo-Kocijan) pa najstarejša s krušno pečjo. Tudi 
nekaj pristnih, dobro ohranjenih narodnih noš je bilo evidentiranih. 

Fragmenti rimskih nagrobnikov, plastike in napisov, vzidani v cerkveno 
arhitekturo ali cerkveno obzidje, delno odkopani fundamenti rimskega tem-
plja v Predloki pričajo o izredno bogatem arheološkem terenu. Ko je oku-
pator z orožjem prisilil nase ljudi, da so kopali rove okoli Matere božje na 
Gračišči, so naleteli na zelo plitke grobove z okostnjaki, toda brez dekora-
tivnih predmetov. Arheološke postojanke dokazujejo, da je cesta Koper—Ri-
žana—Predloka preko Zanigrada v Zazid vezala olbe sosedni dolini. Cesta je 
morala biti zelo frekventna, kajt i položaj in utrdbeni značaj gradov Socerb, 
Črni kal, Podpeč in Zanigrad ali Zadnji grad, na drugi strani Kubed in Hra-
st o vije dokazujejo, kako važen je bil ta prehodni teritorij kot prvi člen pre-
hoda od Trsta iin Kopra preko Buzetske doline n Učke za Reko in dalje na 
Balkan ter v Panonsko nižino. Pri večini teh gradov je stanovanjski del za-
zidan v luknje kraških sten, nad njim pa stoji na kraškem robu obrambni 
stolp. Razen podpeskega, ki zelo dobro kljubuje času, so vsi popolna razvalina, 
toda kljub temu bomo obdržali desni in levi utrdbeni pas s tem, da bo 
njihovo zidov je plombirano ali vsaj v tlorisu obdržano. Pred letom, ko so 
zaradi izkopavanja peska podrli fasadno steno Kalškega gradu, ki je zapirala 
duplino, so naleteli .na .grobove. Leta 1921. -so Italijani odnesli domačinu 
Andrijeviču 600 novcev, ki jih je našel V grobovih pod Kalškim gradom. 

Kako istrsko ljudstvo varuje svoje kulturne spomenike, naj omenimo 
samo mejnik z napisom »Gemeinde Cerni kal 1819«, ki stoji nekaj metrov 
od stavbe (Brandolin). Ko je gospodar podaljšal stavbo, je mejnik ostal na 
istem mestu prost v posebni niši. 

Ekipo so presenetile izredno dobro ohranjene cerkvene gotske arhitek-
ture, bodisi s poligonalno zaključenim prezbiterijem v Gabrovici, Kubedu 
(v grajskem obzidju), Vzročku, Hrastovlju (v grajskem obzidju), Podpeči 
z bolj ali manj plitkim profilom reber ali pravokotnim v Zanigradu, bodisi 
triladijska romanska arhitektura s tremi polkrožno zaključenimi absidami, 
pokritimi s polkupolo v Hrastovlju v grajskem obzidju z dvema vogalnima 
obrambnima stolpoma. Kvalitetna rustikalna plastika je bila evidentirana v 
Zanigradu in Podpeči iz XV., v Gabrovici pa iz začetka XVIII. stoletja. Edini 
zvon gotskega podolžnega profila je ohranjen v Zanigradu, kamor grabežljiva 
okupatorjeva roka ni več segla. Od stare cerkve v Črnem kalu sta ohranjena 
dva brstna kapitela s stebri iz XIII. ali XIV. stoletja pri vhodu v cerkveno 
obzidje. 

Izredno dragocen rezultat dela te ekipe za umetnostno zgodovinsko 
znanost pa je odkritje fresk v Podpeči, Hrastovlju in Zanigradu. Medtem ko so 
se v Podpeči freske slučajno ohranile samo za obema oltarjema na stranskih 
ladijskih stenah, je bilo ugotovljeno z delnim odkrivanjem, da pokrivajo 
freske vse stene v cerkvenih arhitekturah v Zanigradu in Hrastovlju (al secco). 
Z delnim odkrivanjem v vseh treh arhitekturah je bil ugotovljen ikonografski 
sestav slikarije, razpored in datacija. Dočim imajo freske v Podpeči rustikalen 
realističen izraz (Vrh nad Želimljaimi) in so datirane z letom 1489., so. freske 



-v Hras tovl ju iz 1. 1490. N a freskah v Zanigradu pa je ugotovljen najstarejši 
'glagolski grafit iz leta 1418,, kar pomeni, da so nastale pred t e m da tumom, 
stilno (rumeno-zelena, podobno z Vrzdencem) pa jih lahko dat i ramo v XIV. 
stoletje. Poklon kraljev in Mrtvaški ples v Beramu pri Pazinu sta dobila svoja, 
dvojn ika v Hrastovl ju, sicer 16 let mlajša, toda kvalitetnejše delo, p o obsegu 
pa je Mrtvaški ples daljši za 130 cm, skupno meri torej 630 cm. 

Predloka (Slov. Istra), glagolski napis (odlitek) 

Plodovito je bilo pe tdnevno delo naše ekipe. Zaradi proučevanja eviden-
tiranih kul turnih spomenikov in odkri t i j se bo p o n o v n o vračala na ta teren, 
obenem pa bo v pr ihodnjem letu, zaradi evidentiranja glagoiskih spomenikov, 
razširila svoje delovanje tudi na sosedni teri tori j buzetskega okraja. 

Istrsko in pr imorsko slovensko l judstvo je izredno zdrav del našega 
naroda. Stalo je stoletja in obstalo na najbolj izpostavljenemu braniku slo-
venske zemlje, se d ružno borilo prot i zverinskemu, roparskemu fašističnemu 
okupatorju in temelji to obračunalo z redkimi domačimi izdajalci. Danes pa 
si samo piše svojo zgodovino, samo si ustvarja na svobodni zemlji lepšo 
bodočnost. Ohrani lo je svoje ku l turne spomenike, jih skrbno varuje, znan-
stvene delavce sprejema z izrednim gostoljubjem, nudi jim vso pomoč ter 
z razumevanjem spremlja n j ihovo delo. Velepič Ciril 



Iz Betalovega spodmola pri Postojni 
Še pred malo leti je bil Betalov spodimo! pri Postojni navadna kraška jama 

ob robu Pivške kotline, kakršnih imamo stotine in stotine po vsem našem 
Krasu. Do 150 metrov dolgi, večinoma 2 d a 3, največ 4 metre široki, močno 
zakapijani rov ni obetal po svojem videzu kakih posebnih zanimivosti. Kdo bi 
bil mogel tedaj slutiti, da so s trdo kapniško skorjo prekrita jamska tla, ležeča 
537 m n. m. in preko 25 metrov nad današnjo gladino Pivke, le zgornja meja 
mogočnega jamskega zasipa, ki se prične pri živih jamskih tleh vsaj^ 11 metrov 
niže ali morda celo še v večji globini. Ves ta zasip ni prazen, temveč ẑ  redkimi 
presledki so njegovi sloji polni kostnih ostankov plejstocenskega^ živalstva, 
prepreženi na mnogih mestih in v raznih globinah s številnimi ognjišči ledeno-
dobnega človeka in vsebujoči tisočerne sledove njegovih kultur v obliki kame-
nih artefaktov, odbitkov 111 odkruškov. 

Dva in pol meseca trajajoče uvodno izkopavanje 1. 1947 je pokazalo, da 
leže pod sikoro 2 metra debelimi plastmi, ki jih je delno izkopal že F. Anelli, 
še debele, znatno starejše plasti, vsebujoče kulture iz starejših oddelkov stare 
kamene dobe. Namen triinpolmesečnega izkopavanja leta 1948, ugotoviti 
stratigrafijo, obseg in bistvo teh kultur, je bil v polni meri dosežen. Sledeče 
skoro trimesečno izkopavanje 1. 1949 je razširilo in potrdilo izsledke prejšnjega 
leta ter v znatni meri razčistilo pojavljajoče se probleme. Vsa tri izkopavanja 
je izvedel po nalogu in s sredstvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
v Ljubljani Inštitut za prazgodovino človeka na univerzi v Ljubljani s sodelo-
vanjem slušateljev ljubljanske univerze in tudi postojnskih srednješolcev. 

Zadnje izkopavanje se je vršilo v vhodnem delu jame, in sicer od 3. do 
5. metra pred jamo in od 4. do 9. metra v jami. V zvezi s prejšnjimi izkopi je 
bil tako dosežen 14 metrov dolg sklenjen podolžni profil, ki mu pri 9. metru 
v jami ne manjkajo več zgornje, že prej po F. Anelliju odkopane plasti. Razi-
skavanja so segla v splošnem do globine nad 5 metrov pod bivšimi jamskimi 
tli. Le pod zahodno jamsko steno se je poglobil jašek do globine 9 metrov, 
iz katerega je segla sonda še do globine 10,20 m, ne da bi bilo že doseženo 
skalno jamsko dno. v i 

Pri tem je bilo možno zasledovati ves razvoj jame, ki ima svoj začetek 
prav gotovo že v pliocenu. Voda, k i je tekla v jamo, je zarezovala vedno 
globlje, tvoreč v mirnejših razdobjih skalne terase in globoko v steno zajedene 
korozijske bočne žlebove. Pokazalo se je, da je jama deloma zgrajena v nad-
stropjih, ki jih ločijo skalni stropi. Obenem s poglobitvijo jame se je spremi-
njala tudi njena okolica. Denudacija je dosegla že najmanj današnje dolinsko 
dno pod jamo. Jamski s trop in stene je prevlekla debela kristalasta kapniška 
skorja. Sledila je nato akumulacija rumenkaste flišne naplavine, ki je J a m o m 
njeno okolico zopet napolnila vsaj do višine okrog 534 m n. m. Sledeča erozja 
je naplavi j eni material po večini zopet odnesla, vendar je pustila ostanke tako 
v jami kot v njeni širši okolici. V tej dobi se je po dosedanjih izsledkih prvič 
pojavil človek v Pivški kotlini. V omenjenem jašku se je posrečilo zaslediti 
v globini 7 do 9 metrov nekaj kamenih artefaktov in sileksovih odeepkov, 
obenem s sledovi kurjenja in z razbitimi kostmi jamskega medveda. Istočasno 
pa se je začela uveljavljati močna poledeinitvena faza, ki je povzročila izdatno 
rušenje kapniške skorje in jamskega stropa. Ker je tudi voda začela ponovno 
vstopati v jamo, življenjske razmere v njej za daljšo dobo niso bile več ugodne, 
kar se izraža v precej debelem sterilnem sloju. 



Po končani poledenitveni fazi se je pričelo v jami odlaganje znanih rdečih 
ilovic. Komaj se je delovanje mehanične jamske erozije nekoliko pomirilo, se 
je v jami takoj zopet pojavil človek. Njegova kamena kultura je že naprednejša, 
uporablja poleg strgal in ročnih konic tudi že dolga rezila. Vse kameno orodje 
je izdelano iz prav dobrih, gostih sileksov. Namerno izdelanega koščenega 
orodja ni videti. Sledovi ognjišč so številni. Kot ostanki lovske prehrane so 
se ohranile razbite kosti in zobje predvsem več vrst plejstocenskih jelenov, 
med njimi tudi losa. Dobrodošel plen je bil divji prašič in lovili so tudi noso-
roga, o katerem za sedaj še ni mogoče izreči sodbe, ali gre za toplodobiiega 

Betalov spodmol pri Postojni 

golega nosoroga ali za mrzlodobneiga dlakavega nosoroga. Najdeni so bili 
nadalje glodači alpskega svizca, zob lisice (severne?) in ostanki raznih drugih 
živali. 

Podoba je, da tudi ta človek ni mogel stalno vzdržati v jami. Velike 
popjave so dosegle že odložene kulturne plasti in jih premešale z naplavljeno 
rdečo ilovico. Ilovica je vsa prežeta z drobci lesnega oglja, izviraijočega iz 
bivših velikih ognjišč. Toda komaj so vode upadle, se je človek ponovno vrnil 
v jamo. Njegova kamena kultura se je medtem spremenila. Še vedno upo-
rablja predvsem dobre silekse, ali rezil skoro ne pozna več. Kuri ogenj in 
lovi jamskega medveda, posamezno tudi še razne jelene. Zmrzal zopet močneje 
ruši strop, grušč se meša z ilovico, ki jo ponovno donaša visoko narasla voda. 

Toda kot na mah se klimatske razmere spremene. Vode ni več toliko, 
da bi dosegla višino jame, ki postane suha. S stropa in sten se drobi droben 
grušč in se luščijo tenke skorjice močnate sige. Prav kmalu se pojavi v jami 
nov človek s specifično kvarcitino kulturo, ki siileksa skoraj ne pozna. Domneva 
utegne biti pravilna, da je prišel iz krajev, kjer je za svoje orodje uporabljal 
predvsem kvarcite, zlasti eruptivni material. Morda se je pomešal z domačimi 
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elementi, morda je v novem kraju sam začel rabiti silekse. Dejansko sledi prav 
bogata kul turna plast, v kateri prevladujejo zopet številni sileksi in se pojav-
ljajo le še posamezno kvarciti, poleg staropaleolitsikega orodja se pokažejo nove 
oblike mlajšega paleolitika, toda brez vsake kostne kulture. V večjem številu 
naletimo na ostanke jamskega medveda, v začetnem delu plasti pa je bila 
ugotovljena tudi jamska hijena. 

Klima se nato ponovno spremeni, voda zopet zaliva jamo in odlaga v 
/ljej rdečo ilovico. Grušč postaja debelejši, kar bi kazalo na ojačenje delovanja 
zmrzali. Človek prihaja v suhih presledkih zopet in zopet v jamo. Razen 
jamskega medveda lovi zlasti alpskega svizca. Oblike njegovega kamenega 
orodja so v splošnem vedno bolj surove, dasi kulturi ne manjka tudi finejših 
mladopaleolitskih t ipov. Značilno je, da tudi v tej plasti zaman iščemo sledove 
kake naprednejše kostne kulture. 

Končno voda ne doseže več jame in odlaganje rdeče plejstocenske ilovice 
popolnoma preneha. Nabira se predvsem gruščati material, ki ga pokrivata 
dve plasti sige. Tik pod sigo leži kulturna plast, ki bi jo mogli prisoditi post-
glaoialnemu epipaleolitiku ali protoneolitiku; v spodnji sigi, med obema sigama 
in v zgornjem končnem recemtnem sloju pa slede obenem z domačimi živalmi 
sledovi eneolitika in prav redko še kesnejših predzgodovinsfcih kultur. 

Vsaka srednjeevropska paleolitska postaja vsebuje kul turno ostalino, ki je 
prav specifična in je ne kaže dosledno vzporejati z zahodnoevropskimi kul-
turami. Točno razčlenjenost posameznih kulturnih stopenj v Betalovem spod-
molu bo možno dognati šele po podrobnem proučevanju kulturnega materiala, 
po določitvi paleomtološikih ostankov, lesnega oglja iz ognjišč, po pelodni 
analizi ter po petrografski proučitvi plasti. Vsekakor kažejo najdbe na konti-
nuiteto naselitve, ki je trajala s presledki gotovo nad sto tisoč let. Ker taka 
kontinuiteta ne more biti omejena le na neko določeno jamo, je jasno, da je 
pričakovati na slovenskih tleh še odkrit ja številnih novih paleolitskih postaj 
iz raznih faz omenjene dobe. Z vso gotovostjo moremo reči, da obsega vsa 
ta doba v celoti vsaj zadnjo wurmsko poledenitev z vsemi njenimi poledenit-
venimi sunki in interstadiali. 

K sklepu še nekaj pripomb, ki se tičejo nadzora in varstva paleolitskih 
postaj. Da postaj iz stare kamene dobe ni pričakovati samo v jamah, so nam 
dokaz že doslej ugotovljene paleolitske postaje na planem. Pri regulaciji Nev-
ljice pri Kamniku je bila odkri ta poleg mamutovih kosti tudi kulturna ostalina 
aurignaškega človeka. Prav tako je izkop jarka, izvedenega zaradi osuševanja 
zamočvirnatega travnika ob graščinskem obzidju v Kostanjevici na Dolenj-
skem, privedel do odkrit ja kositi neke vrste plejstocenskega slona v zvezi s 
kulturnimi ostanki paleoliitsikega človeka. Preložitev cestnega klanca v Njivicah 
pri Radečah je povzročila odkritje praaurignaške postaje. V bližini Vrhnike so 
našli pri kopanju gline za opekarno rogovje severnega jelena z urezninami, ki 
jih je urezal paleolitski človek. Vse navedene paleolitske postaje so bile ugo-
tovljene v zvezi z raznimi zemeljskimi deli. Vprašati se je treba, koliko najdb 
je bilo ob podobnih prilikah že prezrtih zaradi nepoučenosti? Koliko dragoce-
nega znanstvenega gradiva se je že tako uničilo. Kot primer navedem prav 
Betalov spodmol pri Postojni. V dobi italijanske zasedbe med prvo in drugo 
svetovno vojno so gradili komaj 5 metrov pod jamo novo široko cesto. Po 
naših raziskavanjih sodeč, so morali že tedaj zadeti na številne kulturne ostanke 
ledenodobnega človeka, ki jih nihče ni opazil. V Postojnski jami, v Otoški 
jami in tudi drugod so pred mnogimi desetletji prirejali pota zaradi lažjega 



dostopa teh jam in prav gotovo prezrli mnoge sledove plejstocenskega človeka. 
Ni jim zameriti tega, kajti tedanji čas še ni imel pravega razumevanja za take 
najdbe in veda o prazgodovini človeka se je bila komaj šele pričela. Toda danes 
se kaj takega ne sme več zgoditi. V mislih imam številna in obsežna zemeljska 
dela, ki se vrše množično v najrazličnejših krajih naše domovine. Vendar 
doslej še ni bila javljetna nit i ena najdba, ki bi kazala na novo paleolitsko 
postajo. Celo iz kasnejših kovinskih dob je bilo prav malo najdb. Zato bo vse-
kakor treba misliti na izvedbo dobre organizacije znanstvenega nadzora pr i 
vseh večjih, a tudi pri manjših izkopnih delih. 

Po naših jamah se je v preteklosti že prav mnogo kopalo. Skoraj ne naj-
demo jame, kjer ne bi bilo opaziti sledov manjših izkopov. Večinoma izvirajo 
vsi ti izkopi, ki k sreči niso globoki, iz dobe, ko so razni plemenitniki, a tudi 
prazgodovinarji po svojih najetih pooblaščencih samo zbirali prazgodovinske 
precknete. Tako se je n. pr. znani Peonik, obenem s kustosom deželnega mu-
zeja v Ljubljani Dežmanom, podpisal v Ajdovski jamii nad Leskovcem na 
jamsko steno s pripombo, da je preiskai vso jamo. Kljub temu smo ugotovili 
tik pred zadnjo vojno v tej jami izrazit neolitik in pod njim debelo plast 
s številnimi ostanki plejstocenske favne. V tržiški širši okolici je prof. K. Moser 
kopal, kakor se nam je pohvalil, kar v 37 jamah in zbral brez stratigrafskih 
podatkov ogromno množino paleolitskih, neolitskih in kesnejših prazgodovin-
skih predmetov, ki so se večinoma porazgubili ali pa ostali v raznih muzejih 
brez navedbe najdišča in najdenih okolnosti. Dasi je ta način izkopavanja po 
prvi svetovni vojni v glavnem ponehal, ga bo mogoče dokončno iztrebiti le 
z izdatno pomnožitvijo izučenega arheološkega kadra. Načr tno bo treba po-
skrbeti, da sčasoma ne bo nobenega okraja brez šolanega arheologa, katerega 
dolžnost bo nadzor nad prazgodovinsko ostalino. 

Paleolitske postaje v jamah so večinoma zavarovane že po naravi. Kri jejo 
jih večkrat prav znatne holocenske plasti in skoro redoma trda kapniška 
skorja, ki jo je le s težavo mogoče prebiti. Problem zavarovanja pa se pojavi 
v primeru, ko njihovega raziskavanja ni mogoče dovršiti v eni sezoni in je 
treba izkopavanje raztegniti na dobo več let. Odpr te profile v Betalovem 
spodmolu smo ob koncu izkopavanja 1. 1947 zavarovali z lesenim opažem, 
ki je dobro vzdržal zimo, t ako da se je izkopavanje naslednje leto lahko nemo-
teno nadaljevalo. N a isti način smo zavarovali profile tudi to leto. Toda že 
v začetku zime so neznanci razdrli zlonamerno lesene opaže in tako po-
vzročili, da so se obrobni deli profilov porušili. Porušeni material se je oh 
začetku letošnjega izkopavanja sicer točno pregledal in je bilo v njem tudi 
najdenih okrog 30 sileksov, vendar o njih nimamo točnih stratigrafskih po-
datkov in smo navezani le na verjetnostne sklepe. Da preprečimo ponovitev 
razdejanja, smo letos nad 3 metre globoki profil pred jamskim vhodom eno-
stavno založili z že prekopanim materialom, ki ga bo treba pri kesnejšem 
nadaljevanju raziskavanja zopet odstraniti, za kar bo potrebno precej delovne 
sile iin delovnega časa. Bolj objestno kot zlonamerno je bilo tudi poškodovanje 
visokega stebra jamske stene, ki smo ga pri odkopu odkrili izven današnjega 
vhoda kot nekdanje nadaljevanje jame. Hoteli smo ga ohraniti kot priroden 
spomenik in lep primer razpadajoče jame in ga zato podprli. Toda prav kmalu 
po našem odhodu so objestneži s skalami izpodbili podpornike, in sicer edino 
le zaradi užitka ob prizoru, ko je previsni skalni steber zgrmel v globino. 
Betalov spodmol je na samem izven naselja in je zato stalna kontrola nemo-



•goča. Edino pr imerno poučevanje v šolah, a tudi pri sestankih množičnih 
organizacij, po časopisju in p o radiu bi toliko zaleglo, da bi podobni primeri 
postali vsaj redkejši, če jih že ni mogoče popolnoma onemogočiti . 

Brodar Srečko. 

Mislejev semeniški portal 
V sporazumu z Zavodom za varstvo kulturnih spomenikov LRS se je lotilo novo usta-

novljeno poverjeništvo za kulturo in umetnost že v prvem letu svojega obstoja najnujnejših 
spomeniško-varstvenih del na področju Ljubljane ter je v ta namen poverilo vodstvo Mestnega 
muzeja, da skrbi za načrtno izvršitev in potrebno strokovno izvedbo teh del. 

Na podlagi strokovnih komisijskih ugotovitev je bil določen in odobren program za 
konservacijo figur gigantov pri Mislejevem baročnem portalu (semenišče, Dolničarjeva ul.). 
Strokovno vodstvo del je imel prof. Radoje Hudoklin, dela sama je prevzel kipar Tone Blatnik 
ter so trajala od 5. junija do kolavdacije dne 21. oktobra 1949. Po izvršenem konserviranju 
in restavriranju je T. Blatnik oalil v negativ in pozitiv oba giganta, katerih mavčni odlitek 
ali kopija predstavljata prvo pomembnejšo pridobitev za bodočo slovensko gipsoteko. Tako 
čiščenje obsežnih kamenitih figur (2.9 m) kakor tudi njih konserviranje in odlivanje (kopi-
ranje), je prvo tovrstno delo v celotni dosedanji spomeniško-varstveni praksi Slovenije ter 
je na podlagi komisijske ugotovitve v celoti uspelo. Celokupni stroški znašajo 120.000 din 
ter so bili kriti s posebno postavko rednega proračuna za vzdrževanje kulturnih spomenikov 
MLO Ljubljana. 

Odobreni načrt dne 21. maja t. L, po katerem so bila dela izvršena, je vseboval sledeče 
etape: suho čiščenje, odstranitev oljnate barve, odstranitev maščobe, učvrščevanje kamna in 
nadomeščanje veziva, restavriranje, konserviranje, odlivanje v mavcu. Prvo suho čiščenje se je 
pričelo po postavitvi odra 7. julija t. L, in sicer pri levem gigantu. Ugotovljeno je bilo, da 
so bile figure na drobno štokane in vsaj trikrat prepleskane z oljno barvo. Za odstranjevanje 
barvnega sloja niso bila potrebna kemična sredstva, zadoščalo je strganje in izpiranje s čisto 
vodo. čiščenje je trajalo pet tednov. Desna roka levega giganta je dobila namesto zarjavelih 
železnih vezi, ki so odstopale, novo medeninasto spojko. Pričvrstitev spojk: svinec, kazeinski 
kit in živo apno. Po očiščenju površinskih razpok je sledilo raztapljanje maščobe z lahkim ben-
cinom. čiščenja po uporabi bencina: alkohol, eter, voda. Nato se je kamen zasičeval z apnenim 
vezivom, ki naj nadomesti razkrojeno prirodno vezivo. Sredstvo: apnena voda, sveže gašeno 
apno, večkratna uporaba. Večje odprtine so bile zalite s kazeinskim kitom iz živega apna, gaše-
nega v sirotki, oziroma s starim gašenim apnom, razredčenim s sirotko in pomešanim s prahom 
podpeškega kamna (kamenine originala). Kipa sta bila vsaj 250 krat natopljena in sušena. »Pobe-
ljeni« kip je bil nato suho in mokro (z vodo) očiščen, površina pa prevlečena z raztopljenim 
galunom (učvrstitev). Po enem tednu sušenja je bil kamen prevlečen z voščeno pasto (čebelni 
vosek, parafin, stearin, kolofonij, terpentinovo olje, lahki bencin, nekaj etra). Po drugem 
premazu utiranje s krpo. Dne 16. septembra je bilo konserviranje leve figure v glavnem 
zaključeno, od sredine avgusta se je v času sušenja (kristaliziranje) veziva na levi figuri pričelo 
čiščenje desne figure. Kamen desnega kipa je bil bolj iztrošen in v slabem stanju (na raznih 
mestih ugotovljene gline, večje razpoke). Odstranjevanje starih cementnih plomb, izdelava 
novega palca leve noge (v ustrezni formi klesan kamen, pričvrstitev palca in lista z bronastimi 
klini in s kazeinskim kitom). Odlivanje mavčnega kosovnega kalupa se je pričelo 16. septembra 
Izolacija: z bencinom razredčena voščena pasta. Dne 2. oktobra je bil kalup s plaščem na levi 
figuri dovršen, istega dne se je pričelo odlivanje na desni figuri. Desni kalup je bil dovršen 
17. oktobra. Strokovni komisijski ogled o poteku del z dne 21. oktobra je ugotovil, da so 
bila vsa dela v redu in solidno izvršena. Snemanje kalupov (nad 100 komadov) s prevozom 
v prostor bivše protestantske cerkve, kjer se je izvršilo odlivanje pozitivov, je bilo 19. oktobra. 
Na kipih samih je bilo nato izvršeno še končno čiščenje (krtače, gobe) in impregniranje z 
voščeno pasto (utiranje). Kolavdacijska komisija je dne 21. oktobra odobrila vsa izvršena 
dela. Istočasno je bil določen program za nadaljevanje del v II. etapi 1950: spomladi in jeseni 



395° ponovno enkratno impregniranje z voskom, opazovanje učinka konservacije, nadaljevanje 
konserviranja, restavracije in odlikovanje pri ostalem delu portala (greda, atika, ostali plastični 
okras), popravilo zidu v ozadju figur. — Izdelani so bili zaradi kontrole fotografski posnetki 
detajlov pred čiščenjem, po čiščenju in po konservaciji. Poročila o poteku del so bila v redu 
izročena investitorju del (elaborati prof. R. Hudoklina z dne 21. VI., 10. X.. in 25. X.) 
Popularizacija: »Tovariš« štev. 40, 1949. Šijanec Fran. 

Pragozd v Evropi 
Iz še ne objavljene razprave o gozdnogospodarskem in kulturnoznanstvenem pomenu 

pragozdnih rezervatov 

Evropski pragozd je domala izginil. Uničil ga je razvoj kulture in tehnike, zlasti še 
industrije in prometa. Sekira in žaga sta ga spremenili v gospodarski gozd ali v kmetijske 
kulture. Manjši pragozdni kompleksi so se ohranili v višinskih, težko dostopnih, prometu 
odmaknjenih predelih. Toda razvoj moderne tehnike in prometa jim je tudi že tam ogrožal 
življenje in bili bi do danes verjetno že izginili, da jih ni pred uničenjem pravočasno rešila 
zakonska zaščita. Njihova prirodna znamenitost in znanstvena vrednost je v tem, da nam 
predstavljajo neskvarjene vzorce nemotenega snovanja matere narave, ki je v njih ustvarila 
idealno ravnotežje živih in mrtvih naravnih sil ter dosegla v njih višek svoje stvariteljske 
sposobnosti. 

Manjše ali večje pragozdne predele najdemo še v Češkem in Bavarskem lesu, na več 
krajih v Karpatih, na Sedmograškem, v Bukovini, Moldaviji, v severni Poljski (Bjalovje^ 
ska šuma, kjer je še edino bivališče izumirajočega evropskega tura), dalje na Slovenskem 
in v nekaterih strmih, nedostopnih predelih Alp. Večji pragozdovi (smrekovi) so še v severo-
vzhodni Evropi, zlasti v Rusiji; s pragozdom najbolj oblagoaarjena je južnovzhodna, Evropa — 
Jugoslavija, Bolgarija in Albanija. Skoraj povsod so te dragocene ostanke deviške naravi 
v zadnjih desetletjih zaščitili pred kakršnimi koli gospodarskimi vplivi, le pri nas v Sloveniji 
smo v tem oziru zamudili najboljšo priložnost, da rešimo lepše in večje pragozdne predele 
ter smo šele po osvoboditvi izpolnili svojo nacionalno in kulturno dolžnost. V Bosni, kjei 
so največji in najlepši predeli nedotaknjenega pragozda v Evropi, gineva njihova površina 
iz leta v leto in zadnji čas je, da se izločijo in rešijo pred uničenjem najlepši deli naravnega 
vegetacijskega muzeja za namene prirodoznanstvenega in posebej še gozdnogospodarskega 
preučevanja. 

Pragozd — kulturni gozd 

Kaj je pragozd? Pod pragozdom razumevamo navadno gozd, ki ga še ni dosegel vpliv 
človeškega gospodarstva, odkar ljudje pomnijo, ali pa je bil ta vpliv tako neznaten (slučajni 
izkoristki ali užitki), da pragozdnega značaja ni skazil in njegovega življenja v ničemer 
ni motil. 

Ta vulgarna definicija ne ustreza docela znanstvenemu pojmovanju pragozda, kakor 
ga je opredelila fitosociološka veda. Po njenem pojmovanju je pragozd tista gozdna rastlinska 
združba, ki predstavlja po svoji rastlinski sestavi, zgradbi in rasti zaključno klimatično 
razvojno stopnjo (klimaks) in ki je ostala po vsakem človeškem vplivu absolutno nedotaknjena. 
Pragozd takšnega tipa je primarni (pristni, deviški) pragozd. Zanj se torej ne zahteva samo 
popolna nedotaknjenost po človeškem vplivu, marveč tudi končna stopnja nemotenega narav-
nega razvoja vegetacije, kakršen je v skladu z vladajočimi podnebnimi razmerami. Takšno 
razvojno stopnjo imenujemo v fitosociologiji zaključno klimatsko razvojno stopnjo ali vegeta-
cijski klimaks. Temu odgovarja zaključna razvojna stopnja talnega razvoja ali talni klimaks 
{pedoklimaks), ki je nastajal vzporedno z vegetacijskim razvojem pod danimi klimatičnimi 
pogoji Pragozd v tem ožjem smislu besede predočuje torej zadnje, ustaljeno ali umirjeno 
ravnotežje med vegetacijo, podnebjem in tli. Po tej strogo znanstveni definiciji bi se površina 
•evropskega pragozda najbrž močno skrčila, če ne sploh izginila. Za noben pragozdni predel 
namreč nimamo zagotovila, da le ni morda kdaj v večji ali manjši meri posegel vanj vpliv 
človeškega gospodarstva (paša. priložnostno izkoriščanje lesa idr.) pred bližnjimi ali davnimi 



stoletji. Kjer koli je tak vpliv ugotovljen ali verjeten, govorimo o sekundarnem (nepristnem) 
pragozdu. — Ako je človek posegel v pragozd ter tu in tam posekal kakšno drevo in so-
sledovi njegovega vpliva še opazni, govorimo o gozdu s pragozdnim značajem. Takšni sa 
nekateri naših kočevskih pragozdov. 

Bivši pragozd, v katerem človek redno gospodari v smislu pragozdnega gospodarstva* 
namreč tako, da ostaneta sestava gozdnega drevja in gozdna struktura bistveno nespremenjeni,, 
imenujemo naravni gozd. Takšni so po večini severnoevropski čisti ozir. bolj ali manj, 
mešani sfnrekovi in borovi pragozdovi. 

Ako je naravni gozd v svoji sestavi in zgradbi pod človeškim vplivom utrpel bistvene 
spremembe, ga imenujemo kulturni gozd. Velika večina srednjeevropskih gozdov, zlasti 
nižinskih, spada v to kategorijo gozdov. Naravni in kulturni gozd sta navadna oblika naših: 
gospodarskih gozdov. 

V splošnem torej lahko razlikujemo pragozd in gospodarski gozd. Pragozd ne more 
pod nobenim pogojem biti gospodarski gozd in gospodarski gozd ne more nikoli biti in ne. 
postati pragozd. 

Pragozd je v svoji pristnosti in prvotnosti samo enkratna tvorba narave, ki se ne 
ponovi več, kakor hitro je posegla vanj človeška roka in ga bistveno okrnila. Zato predstavlja, 
pragozd prvobitno, nenadomestljivo prirodno vrednoto in dragoceno, enkratno dediščino 
matere narave človeškemu rodu. Če jo uničiš, se ne ponovi več. Pomeni torej svojevrsten 
naravni zaklad, čigar materialnega bogastva nikakor ne smeš izkoriščati, če ga nočeš zapraviti. 
Dokler ga hoče človek ohraniti, ga sme izkoriščati samo za bogatenje svojega duha, za. 
napredek znanosti o prirodi, tej darežljivi deliteljici lepot in dobrot, a strogi in skopi 
učiteljici naravoznanstvene resnice. 

Pragozd je najpopolnejša oblika skladne uravnovešcnosti vseh činiteljev, ki kakor koli 
delujejo na življenje, razvoj in obstanek gozda. Zato je visoka šola za gozdarske znanstvenike 
m praktike, katerim daje odgovor na mnoga zamotana vprašanja glede oskrbovanja gozdov 
in jim daje tudi neposredne, žive dokaze glede pristnih vegetacijsko-ekoloških gozdnih tipov i 
ti naj bi bili merilo za presojanje, koliko se je gojenje gozdov oddaljilo od prirodnih vzorcev, 
in kažipot za njegovo pravilno usmerjanje. Gozdarski znanstveniki se v vseh zamotanih 
problemih gospodarstva z gozdovi zatekajo po nasvet k materi naravi; najljubše jim je 
svetišče neoskrunjene gozdne narave. Če jim tega doma manjka, obiskujejo pragozdno šolo 
v tujini. 

Pragozdovi na Slovenskem 

V Sloveniji je na srečo še ohranjenih nekaj manjših pragozdnih predelov, ki pa o njih 
ne vemo, ali so primarni ali sekundarni. Naši pragozdovi so še skoraj popolnoma neraziskani-
Poznamo samo njihovo približno vegetacijsko-sociološko sliko, popolnoma pa manjkajo sle-
herna področja raziskovanja v vseh zgoraj obravnavanih gozdnogospodarsko važnih smereh-
Gozdarski institut Slovenije, ki je s sodelovanjem Zavoda za varstvo spomenikov rešil te 
pragozdove pred uničenjem, hoče z njihovim sitematičnim preučevanjem zamujeno nalogo 
nadomestiti. 

Kje so slovenski pragozdovi? Z najstarejšimi gozdovi in z velikimi pragozdovi se je 
ponašala še pred dobrimi sto leti pokrajina med Kolpo in Čabranko ter med Krko in 
Kranjskim Snežnikom,. Ti kraji so bili prometu dolgo časa odmaknjeni. Izkoriščanje gozdov 
se je začelo zato mnogo pozneje kakor drugod po Sloveniji. Na tem razsežnem gozdnem 
ozemlju se nam je vkljub izkoriščanju, ki je v preteklem stoletju vedno globlje posegalo 
v te pragozdne predele, le še ohranilo nekaj nedotaknjenih deviških gozdov s častitljivimi 
drevesnimi očaki — velikani. Le velika gozdna posest jih je mogla rešiti pred sekiro, kmet 
si v svoji mali posesti tega ni mogel privoščiti. Uprava Auerspergovih veleposestev (v Kočevju 
in Soteski), ki so zajemala najlepše predele kočevskih gozdov, je že pred dobrimi 50 leti, 
razumevajoč pomen pragozdnih rezervatov kot edinstvenih prirodnih spomenikov, izločila 
sorazmerno veliko površino pragozdov (nad 300 ha), ki pa ni bila enotna, marveč sestavljena 
iz posameznih manjših oddelkov (10 po številu), ležečih v raznih revirjih. Temu hvale-
vrednemu prizadevanju smo dolžni zahvalo, da niso v zadnjih desetletjih izginili poslednji, 
pragozdovi na Kočevskem. 



Po statističnih podatkih ing. A. Šivica so bile kot pragozdni rezervati izločene površine 
v gospodarskih načrtih in kartah izkazane ter v naravi vidno označene s kamnitimi mejniki. 
Največ jih je bilo v Rogu (7 po številu, skupaj 217.80 ha), in sicer v revirjih Podstenice 
(2 ploskvi: 96.14 ha in 34.71 ha), Travnik (2 ploskvi: 47.48 ha in 18.56 ha), Soteska (14.64 ha), 
Sv. Peter (1.46 ha) in Brezova reber (4,81 ha); v pogorju Stojne (Friedrichstein) v revirju 
Grčarice 1 ploskev s površino 21.24 ha; v Goteniškem gorovju v revirjih Glažuta (28.96 ha) 
in Podpreska (36.85 ha). 

Razen teh rezerviranih in evidentiranih pragozdnih ploskev pa so bili tedaj v ome-
njenem območju še večji in manjši pragozdni predeli v odročnih, eksploataciji teže dostopnih 
krajih (Borovška gora), katerih površina je bila celo večja od one izločenih pragozdnih, 
rezervatov. 

Navedeni pragozdni rezervati so se ohranili . do konca pretekle vojne. V povojnik 
letih je v nekaterih že zapela pesem sekire in pregnala edinstveno pragozdno idilo z njenim 
pravljičnim čarom. Na žalost je zadela ta usoda prav najlepše gozdne predele. 

Od vseh pragozdnih predelov, rezerviranih in nerezerviranih, so se ohranili do danes 
le precej okrnjeni deli. Zaščitili smo jih, v kolikor so vredni zaščite v smislu izvajanj te 
razprave. Tako po površini kakor po številu spada večji del zaščitenih pragozdnih predelov 
med prvotno neizločene rezervate. 

Čuvajmo naš pragozd! 

S tem bi bil izčrpan inventar naše pragozdne posesti. Majhna je sicer, vendar za našo 
majhno deželo razmeroma velika. Mnogo večje dežele bi bile ponosne na takšno posest. 
Rodimo ponosni nanjo še mi in čuvajmo jo ljubosumno pred nadaljnjim zmanjševanjem in 
oškodovanjem! 

Predstavljajo del prirodne lepote in zanimivosti naše zemlje in so v svojevrstni sestavi 
in zgradbi posebnost naše domovine, ki ji nikjer na svetu ne moremo najti nadomestila. 
Pomenijo dalje dragoceno materialno in duhovno posest našega naroda enako kakor kulturno-
zgodovinski spomeniki. Življenje našega naroda je bilo v preteklosti in je še danes najtesneje 
povezano z zemljo in posebej še z gozdom. Svojo življenjsko žilavost in zdravo naravo je 

Bukov pragozd pod Trdinovim vrhom 
v Gorjancih 



narod črpal v veliki meri iz trde borbe z naravo in njenim gozdom. Nas človek ljubi gozd 
in ga varuje. Naša dolžnost je, da poglabljamo zanimanje našega naroda za ohranitev in 
gojitev prirodnih spomenikov, med katere spada tudi pragozd s svo;o divjo, neukroceno 
samobitnostjo in svojo enkratno, z ničemer nadomestljivo prvotncstjo, kjer mati narava 
nemoteno gospodari po svojem železnem zakonu vzroka in učinka. Pragozd nam ustvarja 
vtis neuničljivosti in nenehne ustvarjalnosti prirodnih sil, nespremenljive stalnosti v celoti 
in neprestane spremenljivosti v posameznostih. Mogočni drevesni orjaki, ki so stoletja 
dorasčali ter v svoji izzivalni sili trdovratno kljubovali sovražnim silam in zobu časa, padajo 
kot onemogli starci in se rušijo v prah zemlje, na njihovem mestu in v njihovem trhlem 
telesu pa klije mlado življenje v tisočerih slikah in oblikah. Pragozd je edinstvena celotnost 
in celotnostna edinost premnogoštevilnih življenj najrazličnejših oblik in potreb, ki se med-
sebojno borijo in podpirajo, ustvarjajoč tako občudovanja vredno življenjsko skupnost v 
uravnovešeni harmoniji življenjskega sožitja. V danih talnih in podnebnih razmerah je ta 
življenjska skupnost tako rekoč večna neuničljiva tvorba, v svojih posameznih sestavinah 
pa podvržena vsem pestrim spremembam dni, let in vekov. 

Ohraniti nekaj teh svečanih, spoštovanje in grozo vzbujajočih svetišč matere narave 
ter jih zavarovati pred uničenjem in vsakršnim izmaličenjem, je naša kulturna in narodna 
dolžnost, za katero smo zadolženi pred sedanjostjo, pred bodočimi rodovi in pred vsem 
svetom, če hočemo veljati za kulturen narod. Ta dolžnost je tem večja, ker smo mnogo 
tega že uničili brez potrebe, iz nevednosti, malomarnosti in nekulturnosti. 

Naloga prirodoslovnih in gozdarskih strokovnjakov je, da z vnetim vsestranskim pre-
učevanjem teh pragozdnih rezervatov čim več koristijo znanosti, tej veliki pobudnici vsakega 
napredka in najsolidnejši opori gozdarske prakse. 

Ni izključeno, da ni še kje v Sloveniji kak skrit ali pozabljen košček deviške pragozdne 
narave, ki bi bil vreden, da se zaščiti in ohrani bodočim rodovom. Pred nedavnim so bili 
pragozdni predeli še na Bohorju med Savo in Sotlo. Potrudili se bomo, da jih odkrijemo 
in rešimo pred sekiro, ki se tako hitro in tako globoko zajeda v naše gozdove. 

Najbližja naša naloga pa je, da izločene pragozdne rezervate, katerih skupna površina 
meri okr. 300 ha, na terenu vidno omejimo in njihovo površino točno izmerimo. Kjer je 
možno, bo treba ustvariti okrog njih vsaj nekaj desetin metrov (najbolje 100—200 m) širok 
varovalni gozdni pas, v katerem se mora zelo previdno gospodariti na prebiralni način, da 
ostane sklep krošenj vedno nepretrgan. To je potrebno, da se ohrani pragozd v svojem 
prvotnem prirodnem okolju neokrnjen in v svojem ekološkem ravnotežju nezrahljan. Če se 
namreč mejni pas ob pragozdu neprevidno odpre, povzročajo klimatični činitelji, zlasti 
svetloba, da se bolj ali manj občutno menjajo mikroklimatične razmere tudi v samem 

P r a š ° 2 d u - Maks Wraber. 

Varstvo prirode in turizem 

Kulturni spomeniki, prirodne znamenitosti, sploh neokrnjena priroda so važna, aasi žal 
še premalo cenjena svojina vsakega turističnega kraja, področja ali ozemlja; zato utegne 
biti prav, če si ogledamo vprašanje zaščite in občega varstva te svojine tudi s turističnega 
vidika. 

Zaščito oziroma varstvo smo izvršili odnosno vršimo pri nas z zakonitimi predpisi. 
Vredno je poudariti, da spričuje tak ukrep v zakonodaji zelo veliko: razen razvoja kultur-
nega življenja mlade socialistične države ali konkretno: pravilno pojmovanje kulturnih potreb. 
V tem je abstraktni pomen zaščite oziroma varstva; praktično gre seve v prvi vrsti za 
objektivno zaščito materialnih vrednot, ki so občega kulturnega, v posebnem pa tudi turi-
stičnega pomena. 

Ker so kulturni spomeniki, prirodne znamenitosti in vsa priroda v svoji neskaženi 
izvirnosti in prvobitnosti tedaj dragocen del turističnega inventarja, lahko bi rekli: osnovna 
sredstva turizma, je bilo varstvo tudi s te strani ne le potrebno, ampak dvakrat dobrodošlo, 
še več, da pobuda za to 111 prišla po prosvetni liniji, bi jo bili morali naj se mi oprosti 
neskromnost — pokrcniti drugi činitelji. 



Ptuj, urbanistični spomenik (posnetek z letala) 

Ko turizem s svoje strani reklamira in podpira predmetno zaščito, se zavzema za 
strogo in dosledno izvrševanje zadevnih predpisov ter je za uporabo sankcij, če se pojavijo 
kršitve, pa tega ne vrši iz akumulativnih razlogov. To ni namen in v tem tudi ni bistvo 
novega, demokratičnega, delovnemu človeku služečega turizma — drugače povedano: kulturni 
spomeniki itd. ne morejo in ne smejo biti predmet eksploatacije. Kjer in kadar naš turizem 
potrebuje akumulacijo — življenjsko mu je itak potrebna le zaradi ohranitve oziroma 
vzdrževanja svoje snovnosti — ima za to druga sredstva in možnosti, a še tedaj sega po njih 
v mejah predpisov, plansko, ne pa stihijsko, kakor nepoučena javnost še vedno pogrešno misli. 

Potemtakem je interes, ki ga ima turizem na tej zaščiti, dejansko drug., Zanj so 
zaščiteni predmeti oziroma priroda turistična privlačnost, s katero pa se ne okorišča sam, 
ampak jo posreduje dalje; po ogromni večini vzbujajo namreč ti predmeti pozornost turistov, 
jih — četudi jim niso vedno glavni cilj — pritegujejo in — kar je še bolj važno — zadržujejo. 
Turistično-prometno pravimo temu krepitev ali učinkovito poživljanje prometa. 

Obrazloženi interes turizma pa ni edini. Na koristih, ki izvrajo iz zaščite, so udeleženi 
prav tako turisti sami, v prvi vrsti pa je ta zaščita nedvomno v interesu nase kulturne bitnosti, 
da ne omenjam pomena čisto materialnega zavarovanja predmetov pred vsakim poškodo-
vanjem ali propadanjem. — V prvem primeru je turizem posrednik, propagator, često tudi 
vodnik in tolmač zanimancem — obiskovalcem; v drugem primeru pa je, oziroma naj bi bil — 
to je odvisno od obče in od turistične prosvetljenosti ljudstva — čuvar ali vsaj sodelavec 
pri čuvanju te imovine, v odnosu do svoje klientele — koristnikov turizma — pa vzgojitelj, 
zakaj in kako to imovino ohraniti. 



Od takega pojmovanja in gledanja na stvari in naloge smo v praksi še dokaj oddaljeni. 
Bilo pa bi slabo, prepuščati ureditev samo sebi, to je neusmerjanemu razvoju. Ne; naše 
spomeniško in prirodno bogastvo zasluži, da sodeluje pri njegovi ohranitvi in čuvanju vsa. 
javnost in da se prizadevanja v tej smeri vrše po smotrnem, živim potrebam (ne samo mrtvi 
črki zakona) ustrezajočem načrtu. Sottler Joško 

Poročila 

Konferenca konservatorjev v Beogradu. Konferenco zastopnikov vseh zavodov za var-
stvo kulturnih spomenikov je sklical maja meseca odsek za zaščito spomenikov kulture pri. 
Ministrstvu za znanost in kulturo FLRJ . Na konferenci so se obravnavala vprašanja propagande 
spomeniškega varstva in evidence kulturnih spomenikov. 

Slikovni material v železniških potniških vagonih. Železniška direkcija je z vsem razume-
vanjem sprejela predlog Zavoda, da se med ostali slikovni material po potniških vagonih uvrste-
tudi slike naših najpomembnejših kulturnih spomenikov. Negative bo dal na razpolago Zavod. 

Desetletnica škofjeloškega- muzeja. V oktobru je muzej v Škofji Loki s strokovnimi 
predavanji, gledališko igro in z na novo urejenim muzejem primerno proslavil desetletnico 
ustanovitve muzeja. 

Velika razstava spomeniškega varstva je bila zaradi obilice periodičnih razstav v Moderni 
galeriji prestavljena na prve mcsece prihodnjega leta. 

Popularizacija spomeniškega varstva. Že zgodaj spomladi je Zavod izdelal točen načrt 
za propagando in popularizacijo spomeniškega varstva. Načrt ni samo izpolnjen, ampak tudi 
presežen. Med letom so se vršila predavanja v radiu in na terenih, številni sestavki, tako 
načelni kakor o posameznih vrstah spomenikov, so bili objavljeni v dnevnikih in revijah. 

Tečaj spomeniškega varstva za slušatelje šol Narodne milice organizira Zavod v mesecih 
novembru in decembru. V tem tečaju bodo predavali vsi zavodovi referenti c zgodovini in 
načelih spomeniškega varstva, o spomeniški zakonodaji in Zavodu ter o varstvu vseh vrst 
spomenikov in prirodnih znamenitosti LRS. 

Razstava impresionistov je bila letos največja umetnostna prireditev. Dela I. Groharja,. 
R. Jakopiča, M. Jame in I. Sternena so napolnila vse dvorane Moderne galerije v Ljubljani, 
Žal so bila platna obešena po formatu, ne pa kronološko, da bi bil omogočen študij umetnostno-
slikarskega razvoja posameznika in skupine. Za poznejšo konservacijo so bila evidentirana 
najbolj poškodovana platna. VC 

Knjige in revije 

Boškovič Djurdje — Srednjevekovna umetnost u Srbiji i Makedoniji, crkvena arhitektura 
i skulptura, Jugoslovenska knjiga, Beograd 1948 — 12 strani teksta in 96 celostranskih 
reprodukcij malega formata. Pisec na prav poljuden način opisuje razvoj srednjeveške arhitek-
ture v Srbiji in Makedoniji, od prvih žarišč okoli Ohridskega in Prespanskega jezera in 
južnega Primorja od IX. do konca XII. stoletja, preko raške in zetske arhitekture, make-
donske šole in kosovsko-metohijske grupe, moravske šole XIV. stoletja do propada v X V I L 
stoletju. Na pravilni osnovi tolmačenja zgodovinskih dejstev in ekonomskih pogojev pisec 
pravilno poudarja, da srbska in makedonska umetnost nista slepo posnemali in prevzemali tujih 
arhitekturnih elementov, temveč da sta povsod težili in vnašali svoje lastne in tako ustvarili 
sintezo visoke umetniške vrednosti. Čeprav je knjižica namenjena širokim ljudskim mno-
žicam, vendar moti pomanjkanje tlorisov in profilov. Še vedno moti tuja terminologija, 
polna turkizmov. Potrebno bi bilo, da se dokončno ustali umetnostna terminologija taka 
pri nas kakor pri ostalih narodih naše države. Za boljši pregled različnih arhitekturnih šol 
in njihov zgodovinski razvoj bi bila vsekakor potrebna vsaj okvirna geografska kaita s 
topografijo arhitekture. Izredno lep slikovni material, zgoščeno in temperamentno pisan 



Celjski muzej, 
libojska keramika 

Pokrajinski muzej v Mariboru, pogled v arheolosko zbirko 

tekst, lep papir in oprcma bodo veliko pripomogli k popularizaciji varstva arhitekturnih 
spomenikov v Srbiji in Makedoniji. 

Ochrona Zabytkov, kvartalnik wydawany przes zarzad glownY zwiasku historYkow 
.Htuki i kultury w Warsza~ie, zesayt lf5 in 216. V prvem zvezku pisejo doc. dr. T. Dobro
-volski (Krakov) o vplivu konservacije spomenikov na zgodovino umetnosti, K. Chalelski 
:in dr. G. Civtek (Lodz-Warszawa) pripombe o potrebi in metodi rekonstrukcije historicnih 
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parkov, J. Remer (Torun) ob tridcsetletnici poljskega konservatorstva, B. Marconi (\Var
szawa) o rentgenografiji slik na Poljskem, o odkritjih piseta Mgr. Z. Cieklinski (Lodz), 
o grobovih neznane ccrkve, odkrite v blizini Lackyca, Mgr. B.. Mieszkovski (Gdansk) o 
stenskem slikarstvu v cerkvi sv. Katarine v Gdansku, pri Delih opisujc ing. J. Borovovski 
(Gdansk) rekonstrukcijo streh v Gdansku in prof. M. Slonecki (Krakov) konservacijo oltarja 
v cerkvi Notre-Dame. · 

V drugem zvczku pise docent dr. J. Szablovovski (Krakov) o inventarizaciji umetnostnih 
spomenikov na Poljskcm, dr. F. Kopera (Krakov) pisc Spomine konservatorja. 

Idrija, prvo delavsko gledalisce 

Pri delih omcnja mg. J. Swiszczwoski (Krakov) konservacijska dela v cerkvi sv. An
dreja v Krakovu, dr. T. Mankovovski (Krakov), portrete kraljev Daniela Schultza, ing. Jan 
Witkiewicz (Warszawa) pa palaeo marsala Bielinskega v Starem Otovorku. 

v obeh zvezkih sledi nato kro:1ika, literatura 1l1 francoski resume glavnih clankov. 

Zpravy pamatkove pH:e, St:itni nakladatelstvi, Praha, Ostrovni ul. 24. Prinasa samo 
· razpravo doc. dr. Vaclava Mencla o ljudski arhitekturi s Stevilnimi reprodukcijami kmecke 
in cerkvene arhitekture, ljudske ornamentike ter lesenih in kovanih krizev in zidanih ograj, 
clalje ima rubrikc: literatura, razstava in znanstveni instituti, muzeji in galerije. 

Archeologicke rozhledy, informacni organ archeologickych a pf ibuzych vecleckych 
ustavu v Ccskoslovensku. Vydava sdtni archeologicky ustav v Praze. Rcdiguje dr. Jan Filip. 
Praha I, BI·ehova 7> Prehistoricky ustav, rocnik 1949, cast 1-2 in 3· v uvodu prvega zvezka 
pise dr. ]. Fil.ip o programu in poslanstvu nove arheo\oske revije, ]. Bohm o izkopavanju v 
!. 1948, dr. J. Zoulik, Brno, o tajinstvenem humulusu v Zuranu pri Brnu, dr. B. Klima o 
izkopavanju na bivaliscu mamutskih lovcev v Dolnjih Vestonicih, dr. M. Solle, Praha, o 
izkopavanju grajskega obzidja v Starem Kou'Nmu v 1. 1948, Vilem Hruby, Brno, o novih 
izkopavanjih na slovanskem pokopaliscu v Starem mestu, dr. J Poulik o grobovih staro
slovanskih poljedelccv v Dolnjih Dunajovicih, dr. J. Poulik, Velkomoravsko srediscc, Stare 
zamky pri Brnu, sredisce iz dobe Velike Moravske, dr. B. No,·otny, Praha, o plemiskem 
grobu iz rimske dobc v Zragi - Bubcnec, dr. K. Tihelka in V. Hank, Brno, o nasclbini iz 
bronaste dobe - Blucina pri Zidlohovicih, dr. L. Jisl, Opava, o grobiscu z 2:arami v Opavi 
- Katerinkah, K. Reichertova, o Pl·emyslovem gradu v Olomoucu. 

V drugem zvezku pisc dr. J. Borkovsky, Praha, o izkopavanj.ih v Levem Hradcu v 
1. 1948, V. Hruby, Brno, o odkritju cerkve iz IX. stoletja na slovanskem pokopaliscu v 
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Smarje pri Je!Sah, Sv. Rok, po notranji arhitekturi in opremi ena najlcpsih cerkva 

Starem mestu na Moravskem, dr. L. Kraskovsk:i, Bratislava, o izkopavanju na slovanskem 
pokopaliscu v Drazovcih, J. Kabat, Praha, o novih gomilah v jugozapadni Ceski, dr. J. Paulik, 
Brno, o staroslovanskem pokopaliscu v Dolnjih Vestonicih na juznem Moravskem. 

Iskusstvo, organ Komiteta po delam iskusstv pri sovete ministrov SSSR i Orgkomiteta 
Sojuza Sovetskih Hudoznikov SSSR, Gosudarsvenoc izdateljstvo »lskusstvo<<, Moskva-Lenin
grad, st. I, 2 in 3, 1949. 

Opozarjamo na nekatcre clanke v prvih trch 5tevilkan. Leninizem in zastava socialis~icne 
kulture, Borba za socialisticni rcalizem v sovjetski upodabljajoci umetnosti, Opomba o moj
strstvu, Tema in oblika, Nova platna A. Gerasimova, Iz zgodovine sovj~tske umetnosti, Impre
stonizem kot reakcionarna smer v budujski umetnosti. V drugi stcvilki: Zmaga socialisticnega 
realizma, Plakati o velikcm planu, Umetniki Sovjetske Belorusije, Ilustratorji otroske knjige, 
Stanje in naloge umetnostne kritike. Praznik ruske umetnosti, Poljska narodna umetnost, 
Zlonamerno nepoznanje (o poskusu falsificiranja zgodovine ruske upadabljajoce umetnosti). 
V tretji hevilki pa: K vsczvezni umetn<A<tni razstavt 1949, Pomen knjige V. J. Lenina »Mate
rializem in emptriokriticizem« v borbi z dekadentsko estetiko, Umetniki ruskc federacije, 
Upodabljajoca umetnost Sovjetske Turkmenijc, Ucna risba, 0 razstavi knjig in grafike, A. S. 
Puskin v narodni ustvarjalnosti, K zgodovini postanka slike Rjepina »Aretacija propagan
dista«. clanki so izpod peres a najznamenitejsih sovjetskih znanstvenikov. 

Arhitektura, casopis za arhitekturu, urbanizam i primenjenu umjetnost, Zagreb, St. I 3 
do 17 in 18-22. V prvem zvezku opozarjamo na spise v sestavu Arhitektonsko naslijedjc 
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naroda Jugoslavije, kakor na dr. C. Fiskovic - Nasi primorski umjetnici od IX. do XIX. 
stol.; dr. Lj. Karaman _ Sredovjecna umje~nost Hrvatske in Slavonije do baroka, dr. J. Bach 
- Umjetnost XVII. i XVIII. stol. u Hrvatskoj; prof ing. arch. D. Boskovic - Srpska 
srednjevekovna arhitektura; arch. S. Tomatski - Makedonska narodna arhitektura i njena 
primjena u modernoj arhitekturi; prof. ing. arch. D. Grabrijan - Dedscina Ljubljane; J. 
Marasovic - Osnova rekonstrukcije male Papaliceve palace u Splitu. V drugem zvezku 
upozarjamo na clanke prof. A. Roglica - Gradovi Istre i njihov razvoj in Freske hrvatskog 
majstbra u crkvici kod Berama (Istra). Poleg tega na stevilne clanke nasih urbanistov o direk· 
1:ivnih regulacijskih nacrtih srbskih, hrvaskih in slovenskih. mest in naselij. 

Borec. Organ republiskega ·odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne borbe za Slove· 
nijo, I. stev. I in 2. v prvi stevilki pise E. Turnher 0 za5citi spomenikov NOB s sestimi 
~lustracijami, poleg tega pr·iobcuje · Borec << 5tevilne clanke iz zgodovine NOB, organizacijske 
1n idejne vsebine. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Denkmalpflege, herausgegeben vom Institut fur i:ister· 
reichische Kunsti'otschung des Bundesdenkmalamtes, Wien I. I947• Heft I-J. Revija, ki je 
naslednica ·Mitteilungen der Zentralkommission fur Denkmalpflege in Wien<< in jo urejuje 
dr. D. Frey, prinasa 5tevilne clanke o obnovi porusenih mest v Avstriji, Franciji, Angliji, 

Ptuj, muzej fevdalne 
kulture na gradu 

posamcznih arhitekturnih spomenikih, novo odkri~ih freskah v porusenih spomenikih itd. 
Pomemben je clanek M. Witternigg o novoodkritih freskah v farni cerkvi Maria Pfarr v 
Lungau iz prve polovice XV. swletja, ki so delo mojstra Friderika iz Beljaka, oceta Janeza 
Ljubljanskega, ki je poslikal cerkvene arhitekture na Visokem (I442), na Muljavi (I456) in na 
Kamen vrhu (I459), poleg tega je tudi slikarija v Mengsu iz njegove delavnice. Letosnja 
snopica v urednistvu dr. 0. Demusa prina5ata, prvi, razpravo P. Bouffarda - Prva krseanska 
bazilika, v St. Maurice d' Agaune, J. Zykana - Obnova plastib;J.ega zakljucka na pokrovu 
.krstilnega kamna v Sv. Stefanu kot problem, E. Kraft - Poslikana okna v kapeli sv. Jurija 
v gradu v Wiener·Neustadtu, med porocili M. Engelhart - Restavracija kupole cerkve v 
Melku, M. Witternigg - Novo odkf.ite freske beljaske delavnice Friderika, oeeta Janeza Ljub
ljanskega, Novoodkrite freske v cerkvi v Bischofshofcnu in Notranja obnova rcmarske cerkve 
Maria Plain pri Salzburgu, E. Haini5ch pa ocenjuje razpravo Linus Birchler: Obnovitvena 
:praksa in umetna obrt v Svici, naslednji snopic 3-4 pa J. J. E. W. van Agt - Nizozemski 
krstilniki I 5 ., I6. in iz zacetka I7· stoletja, D. Frey - Nepoznana Pi eta rnehkega stila iz 
Vorarlberga, J. Gritsch - Restavracija dvorane v dvorcu v Innsbrucku, rned porocili R. 
Wurzel - Zavarovalna dela v cerkvi v Osojah, M. W·itternigg - St. Leonhard pri Gri:idigu, 
D. Frey ocenjuje med knJiznimi porocili topografsko delo E. Poeschel - Umetnostni spome
niki kantona Graubunden. Vse razprave sprernljajo odlicne ilustracije, f.otografski posnetki, 
tlorisi, prerezi, profili in obnovitveni nacrti na finem chamois papirju. vc 
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