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Ljubljanica je značilna kraška reka s počasnim in le 38 km dolgim površinskim to-
kom, ki se začne s številnimi izviri na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Več kot 
polovico svojega toka teče po Ljubljanskem barju. Ta del Ljubljanice, ki je bil leta 
2003 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je tudi naravni spomenik 
in sestavni del Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Glavni namen monografije je predstaviti kulturno dediščino Ljubljanice in njenih 
obrežij ter pritokov. Čas, ki ga zajema, sega od srednje kamene dobe do sedanjosti. 

Najstarejši del Ljubljaničinega kulturnega bogastva izvira iz obdobij pred na-
stankom struge te reke (v približno sedanji podobi) v bronasti dobi. Rečno dno to-
rej ni prvotno najdišče predmetov, ki so starejši od srednje bronaste dobe, temveč 
so vanjo prišli predvsem zaradi izpodjedanja bregov. Vzroki za to, da so v Ljubljani-
ci bogato zastopani mlajši predmeti, so različni. Eroziji bregov se pridružujejo na-
ključne izgube, npr. ob najrazličnejših oblikah plovbe po reki ter ob dogajanjih na 
njenem bregu, in namerno odlaganje predmetov v vodo. Vzroki za zadnje so lahko 
človekov odnos do nadnaravnega (npr. zaoljubni darovi, darovi, povezani z verova-
nji) ali pa so povsem prozaični (npr. odlaganje odpadkov). Vsekakor pa so ti razlogi 
jasni le v redkih primerih. 

Ljubljanica kot najdišče kulturne dediščine sodi v širši pojav bogatih arheolo-
ških najdb iz številnih evropskih rek. Med njimi izstopa po številu najdb glede na 
kratkost toka. To je verjetno posledica precejšnje raziskanosti in pa predvsem za 
ohranitev in odkrivanje predmetov ugodnih značilnosti reke v njenem toku po Bar-
ju. Prav sprememba teh značilnosti Ljubljanice od Ljubljane dalje je verjetno vzrok 
za to, da najdbe s tega dela niso znane.

Knjiga je zasnovana kot dopolnilo k razstavi Ljubljanica   – kulturna dediščina 
reke, ki bo na ogled v Narodnem muzeju Slovenije (26. februar 2009  –27. september 
2009) in obenem kot monografija, ki je smiselna in koristna sama po sebi. Namenje-
na je širši javnosti in strokovnjakom  – arheologom, zgodovinarjem ter umetnostnim 
zgodovinarjem. Besedila smo si zato prizadevali napisati tako, da bodo privlačna za 
širok krog bralcev (k temu naj pripomore tudi slovarček pojmov na koncu knjige), pa 
vendar argumentirana, da bodo uporabna za strokovnjake in vse druge, ki si bodo 
želeli nadaljnjega branja ali preverjanja ter nadgrajevanja napisanega. 
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Knjigo sestavljata dva dela: uvodni sestavki in kataloška obravnava predmetov, 
prikazanih na razstavi. Uvodni sestavki pregledno obravnavajo za Ljubljanico in z 
njo povezana zgodovinska dogajanja pomembne teme. Veliko truda smo vložili v 
zasnovo in pripravo gradiva za ilustracije, ki jih je naslikal Igor Rehar. Z njimi smo 
želeli bralcem še nazorneje  približati življenje ob reki v različnih obdobjih in raz-
merah. Ob tem smo se jasno zavedli velikih vrzeli v poznavanju preteklosti. Prikazi 
torej temeljijo na našem vedenju in tudi domnevah, ki jih bodo prihodnja spozna-
nja morda ovrgla. 

Namen drugega dela knjige je izbrane predmete, med katerimi številni doslej še 
niso bili javno predstavljeni, prikazati s fotografijami in kratkimi pojasnjevalnimi 
besedili. Poleg predmetov iz Ljubljanice in njenih pritokov ter obrežij smo zajeli 
tudi del z njo povezanih upodobitev iz 17.–20. stoletja. Ob gradivu, ki ga hrani Na-
rodni muzej Slovenije, so zajeti tudi predmeti iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana, 
Nadškofijskega arhiva Ljubljana in župnijskega urada Trnovo ter zbirk v posesti 
družin Mück in Potočnik, dr. Damjana Prelovška, Janeza J. Švajncerja in Zmaga 
Tančiča. Časovno sega od globoke prazgodovine do sedanjosti. Odseva vsakdanjik 
in zgodovinska dogajanja na območju z izjemno geografsko lego, skozi katerega 
potekajo ključne evropske poti z zahoda na vzhod in s severa na jug. Nujno je pou-
dariti, da zajema predstavljeno gradivo le zelo  majhen del doslej iz Ljubljanice pri-
dobljene premične kulturne dediščine. V Narodnem muzeju Slovenije, ki je prvo 
podvodno raziskovanje s potapljači v Ljubljanici opravil že leta 1884 in ki hrani naj-
več njene kulturne dediščine, je npr. okrog 6000 predmetov iz te reke.

Knjigo smo pripravili kustosi in konservatorji-restavratorji Narodnega muzeja 
Slovenije ob dragoceni pomoči zunanjih sodelavcev. To so Andrej Gaspari (Vojaški 
muzej Slovenske vojske, Maribor), Marjeta Šašel Kos, Jana Horvat, Anton Velušček, 
Maja Andrič, Borut Toškan (vsi Inštitut za Arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana), Miha 
Kosi (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, Ljubljana), Tomaž Verbič in Ale-
ksander Horvat (Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v 
Ljubljani), László Bartosiewicz  in Alice M. Choyke (Institute of Archaeological Sci-
ences, Loránd Eötvös University, Budimpešta), Erika Gál (Archaeological Institute 
of the Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta), Olga Pivk (Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana), Milan Lovenjak (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), 
Julijana Visočnik (Nadškofijski arhiv Ljubljana) in Nika Veršnik (Ljubljana). Tomaž 
Lauko je naredil skoraj vse fotografije v drugem in številne v prvem delu knjige. 

Poslanstvo knjige o Ljubljanici kot  “zakladnici zgodovine” je tudi opozoriti na 
izjemen pomen ohranjanja (v najširšem pomenu besede) njene kulturne dedišči-



Ime avtorja Ime teksta11

ne, ki nedvomno presega slovenske okvire, kar nam narekuje še posebej veliko 
skrb zanjo. Prepričani smo, da bomo pri tem uspešni, če si bomo vsi (institucije, 
posamezniki in politični centri moči) iskreno in nesebično prizadevali za varovanje 
najdišča in ohranjanje njegove kulturne dediščine. 

Pripravo knjige in njen tisk so omogočili Ministrstvo za Kulturo ob pomoči  
Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki financira raziskovalni 
program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave. 
Vsekakor pa knjige ne bi mogli pripraviti brez zaupanja in podpore direktorja Na-
rodnega muzeja Slovenije, prof. dr. Petra Kosa. 

Janka Istenič
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Slika 3. Reka Ljubljanica z glavnimi 
pritoki in bližnjimi naselji.
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Geologija Ljubljanskega barja

O geološki zgradbi Ljubljanskega barja so v pre-
teklosti pisali številni avtorji. Kljub temu ostajajo 
glede geološkega razvoja Ljubljanskega barja 
nerešena številna vprašanja. To je predvsem posle-
dica dejstva, da lahko njegovo kvartarno geološko 
zgodovino (sl. 4) raziskujemo predvsem na podlagi 
podatkov iz vrtin ter razkopov, saj so vsi starejši 
sedimenti prekriti z najmlajšimi holocenskimi. 
Geološko je bolj raziskano obrobje barja. Sesta-
vljajo ga paleozojske in mezozojske kamnine, ki 
so navrtane tudi pod kvartarnimi sedimenti na 
njegovem dnu. Predkvartarno dno barja je relief-
no zelo razčlenjeno, podobno kot je razčlenjeno 
njegovo hribovito obrobje (sl. 5). Najdebelejše 
kvartarne plasti (168 m) so bile ugotovljene v vrtini 
TB-3 ob Curnovcu. Podatki geofizikalnih raziskav 
nakazujejo, da bi debelina kvartarnih sedimentov 
lahko dosegla tudi 250 m.1 Po drugi strani mezo-
zojske in paleozojske kamnine na številnih mestih 
na Barju segajo skoraj do površine, pri osamelcih 
pa jo celo dosežejo.

Ljubljansko barje se je kot celinsko sedimen-
tacijsko okolje začelo oblikovati na prehodu iz 
spodnjega v srednji pleistocen. Kronološko lahko 
ta dogodek po razpoložljivih podatkih umestimo v 
obdobje pred okoli 800 000 leti. Iz tistega obdobja 
so najstarejši sedimenti na Ljubljanskem barju. 

Ugotovljeni so bili v vrtinah v globini več kot 100 
m,2 pa tudi na površini, na Viški terasi na obrobju 
Barja.3 Tako različen položaj podobno starih sedi-
mentov nakazuje na znatne tektonske premike po 
njihovem nastanku.4 Večino sedimentnega mate-
riala so naplavljale reke in potoki z obrobja proti 
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Barju po dolinah Podlipščice, Gradaščice, Glin-
ščice, Želimeljščice, Iške in Borovniščice. Tedanji 
relief območja sedanjega Barja je bil razgiban, 
sedimentacija se je začela v najnižjih dolinskih 
delih. Omogočil jo je relativni tektonski dvig ob-
močja med Polhograjskim hribovjem in Golovcem, 
ki je preprečeval prenos sedimentnega materiala z 
rečnim transportom (nekdanja Ljubljanica) proti 
vzhodu. Prevladovala je sedimentacija v različnih 
rečnih okoljih, predvsem so se naplavine odlagale 
v rečnih koritih in na poplavnih ravninah ob kori-
tih. Tako so nastajale prodnate, peščene in mulja-
ste plasti. Verjetno je že tedaj prihajalo do manjših 
ojezeritev v odročnih delih poplavnih ravnin (sl. 6). 
Ob takih ojezeritvah so se usedale glinaste plasti z 
organsko primesjo. 

Podatki iz vrtin kažejo, da se je hitrost sedi-
mentacije močno povečala v zgornjem pleistocenu 
(sl. 6).5 Sedimenti iz tega obdobja so na nekaterih 
mestih debeli celo več kot 100 m. To si lahko razla-

gamo kot posledico pospešenega relativnega dvi-
govanja že omenjenega območja med Polhograj-
skim hribovjem in Golovcem ter zastajanja vedno 
večje količine sedimenta za to naravno pregrado. 
Najmanj v enem izmed hladnih obdobij zgornjega 
pleistocena, predvidoma v obdobju zadnjega gla-
cialnega viška in takoj po njem (22 000–14 000 let 
pred sedanjostjo), je Sava s prodnatimi sedimenti 
dosegla Ljubljansko barje. Po dolini Glinščice ter 
med Rožnikom in Golovcem je v obliki velikega 
rečnega vršaja prodrla proti jugu, najmanj do 
Curnovca. Tako je s svojimi naplavinami popolno-
ma zaprla rečni iztok nekdanje Ljubljanice med 
Rožnikom in Golovcem. Posledično je na območju 
Barja nastalo jezero, v katerem se je začel usedati 
karbonatni mulj oziroma jezerska kreda. Jezerski 
karbonatni mulj vsebuje veliko lupin mehkužcev, 
zaradi česar ga imenujemo tudi polžarica. Glede 
na litostratigrafske opise jeder vrtin BV-1 in BV-2 
(sl. 6)6 lahko sklepamo, da je bilo pred tem zadnjim 

Slika 4a. Osnovna kronostra-
tigrafska razdelitev celotne 
geološke zgodovine. 
Slika 4b. Kronostratigrafska 
razdelitev kvartarja. Po pre-
dlogu iz leta 2005 obsega 
zadnjih 2,58 milijona let.19 V 
desnem delu tabele je ‘klasič-
na’ alpska razdelitev, ki ima 
danes le morfostratigrafski 
pomen. 
Slika 4c. Natančnejša raz-
delitev poznega glaciala in 
holocena.20 Opisi klimatskih 
razmer so splošni in naka-
zujejo trend v posameznem 
obdobju, ne pa tudi manjših 
nihanj. Dogodki na Barju so 
v tem obdobju zaradi soraz-
merno redkih podatkov znani 
le okvirno in so v tabeli po-
splošeni. Raznolikost geolo-
ških procesov je bila bistveno 
bolj pestra, kot je navedeno 
v desnem stolpcu, za njihovo 
spoznavanje pa bodo potreb-
ne dodatne raziskave.

Perioda Epoha Stopnja Alpska morfostratigrafija

glaciali

kvartar

holocen holocen

pleistocen

zgornji / pozni würm

riss/würm

riss

mindel

günz

mindel/riss

günz/mindel

donau

biber

donau/günz

biber/donau

srednji

spodnji / zgodnji

???

neogen pliocen

Leta
(pred

sedanjostjo)

11 500

126 000

780 000

2 580 000
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Dogodki na Ljubljanskem barju

jezerom še več starejših ojezeritev, za katere pa ne 
moremo trditi, da so bile tako obsežne.

Jezerska sedimentacija se je v plitvih, obrobnih 
delih jezera sorazmerno hitro končala, v osrednjih 
delih pa se je obdržala dlje. Vzrok za postopno 
prenehanje jezerskega okolja je bilo intenzivno 
zasipavanje s sedimenti. Obrobje jezera se je zara-
ščalo, okolje je iz jezerskega prehajalo v močvirsko 
in barjansko. Dinamika zaraščanja jezera in pre-
hajanja v močvirsko oziroma barjansko sedimen-
tacijsko okolje seveda ni bila enakomerna po celo-
tnem območju in je zaradi pomanjkanja ustreznih 
podatkov natančno niti ne poznamo. Nekateri 
obrobni deli so že kmalu v holocenu prešli pod 
vpliv rečnih procesov, sedimentacije in erozije. 
Na teh mestih je erozija večinoma odstranila se-
dimente, ki bi lahko pričali o postopnem razvoju 
jezera v barje.7 Osrednje dele jezera je zaraščanje 
in prehod v barjansko okolje zajelo šele v poznem 
subborealu in subatlantiku.8 Na pozno zarašča-

nje nekaterih delov jezera morda nakazuje tudi 
najdba rimske ladje pri Lipah.9 Za te dele Barja je 
značilno, da najdemo v sedimentih zvezno litolo-
ško zaporedje, ki nakazuje prehod iz jezerskega v 
barjansko okolje (spodaj jezerska kreda, nad njo 
organsko blato oziroma gyttja, zgoraj šota), ki ga 
erozija ni poškodovala. Nizko barje, ki je bilo kot 
neposredni ostanek nekdanjega jezera vezano na 
topografsko depresijo, je obsegalo večino površine 
Ljubljanskega barja. Prehod v dvignjeno, topograf-
sko izbočeno visoko barje je bil mogoč le pri bolj 
zakisanih delih, ki so bili odmaknjeni od površin-
skih vodotokov (sl. 7). Tu so bile šotne plasti, nasta-
le predvsem iz šotnega mahu vrste Sphagnum sp., 
ponekod debele tudi 6 m in več. 

Na Ljubljansko barje moramo gledati kot na 
izrazito aktivno in tektonsko nestabilno sedi-
mentacijsko okolje. V tem smislu je posplošena 
rekonstrukcija sedimentacijskih okolij ob upo-
števanju današnje nadmorske višine pragu med 

Geološka obdobja

holocen

subatlantik 
hladneje; vlažno; vključuje srednjeveško toplo 
obdobje (9.–12. st. n. št.) in malo ledeno dobo 
(16.–19. st. n. št.)

večinoma močvirsko in barjansko okolje; 
nastanek današnje Ljubljanice na Barju je 
povezan s 
prenehanjem oziroma znatnim krčenjem 
jezerskega okolja; utre si pot skozi 
savski vršaj ob Grajskem hribu
in naprej proti zahodu; 
nadaljevanje zasipavanja 
barja z naplavinami 
z obrobja

jezersko okolje, ki se v 
osrednjih delih zadrži dlje, verjetno tudi

 v subatlantik; obrobni deli zaradi zasipa-
vanja z naplavinami prehajajo hitro 

v močvirje in barje

naplavljanje savskega 
prodnega vršaja s severa proti jugu; 
zajezitev nekdanje Ljubljanice; 
obširne poplavne ravnine in rečni ter 
potočni vršaji segajo iz dolin na obrobju 
proti osrednjem delu Barja; močvirja 
na odročnih delih poplavnih ravnin; 
naplavljanje rečnih in potočnih, večinoma  
drobnozrnatih, sedimentov

toplo; suho

najtopleje, vlažno; 'holocenski klimatski optimum'

toplo, suho

obrobje osrednji del

mrzlo; suho; napredovanje ledenikov

topleje; vlažno; umik ledenikov

mrzlo

topleje; umik ledenikov

mrzlo, napredovanje ledenikov

'polarna puščava'

razpad alpskega ledenega pokrova v dendritično 
mrežo gorskih ledenikov; še vedno hladno, del 
favne (npr. žuželke) že nakazuje otoplitev

subboreal 

atlantik 

boreal 

mlajši dryas
(egessen stadial)

allerød interstadial

starejši dryas

bølling interstadial

najstarejši dryas 
(gschnitz stadial)

zgodnji poznogla-
cialni intersta-
dial, nestabilne 
klimatske razmere

zadnji glacialni višek (würm)

pozni 
glacial

zgodnji
pleistocen

Klima
(Alpe in srednja Evropa)

Leta
(pred 

sedanjostjo)

2600

5700

8900

11 500

12 700

13 700

14 000

14 600

15 800

19 000
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PPPPPPodpeški prelom

Viški prrrrrreeeeeeelom

Polhograjskim hribovjem in Golovcem ter na 
podlagi današnje topografije10 neprimerna za na-
tančne analize lokalnih razmer. Obseg jezera je 
bil glede na geološke razmere na arheoloških naj-
diščih11 največji v starejšem holocenu in verjetno 
predvsem v poznem glacialu. To potrjuje tezo, da 
se je jezero oblikovalo takoj po nastanku savskega 
vršaja, ki je zaprl rečni iztok proti vzhodu, in da je 
prav v tistem obdobju obsegalo večino površine 
Ljubljanskega barja. Glede na fosile (predvsem 
fosilne polže), ki jih najdemo v plasteh polžarice, 
lahko sklepamo na zanesljiv obstoj jezera sicer 
šele od boreala (11 500 let pred sedanjostjo) na-
prej. Vendar ta podatek ne zanika jezerskega oko-
lja pred tem obdobjem. Mehkužci na barju nasto-
pajo v več horizontih od boreala do spodnjega dela 
subboreala (5 000 let pred sedanjostjo).12 Največja 
koncentracija in raznolikost mehkužcev je prav v 
subborealu, kar kaže na stalno ojezeritev in s hra-
nilnimi snovmi revno jezersko okolje. 

Odtok vode z območja Ljubljanskega barja je 
od nastanka tega sedimentacijskega bazena po-
tekal proti vzhodu čez nekdanjo Ljubljanico, med 
Golovcem in Rožnikom. O Ljubljanici na Barju v 
današnjem smislu pa kljub vsemu lahko govorimo 
šele od tedaj, ko je pretežno jezersko okolje prešlo 
v močvirsko in barjansko, kar je omogočilo nasta-
nek razmeroma stabilnega rečnega korita. Tudi 
naprej proti izlivu v Savo lahko o današnji Ljublja-
nici govorimo šele v obdobju poznega glaciala in 
predvsem holocena, ko je svojo strugo ponovno 
vrezala v obsežen prodni vršaj nekdanje Save, ki je 
zasul njeno nekdanje korito.

Domneve o izvajanju obsežnih regulacijskih 
del na Ljubljanici že v času rimske dobe so malo 
verjetne,13 tudi s stališča naravnih danosti in geolo-
ške stroke. Argumentacija, na kateri temeljijo, ni 
prepričljiva, nanaša se predvsem na morfološke 
razlike med današnjo strugo Ljubljanice in večino 
podobnih naravnih rečnih korit. Vendar v okviru 

Slika 5. Topografija Ljubljan-
skega barja in obrobja z 
vrisanimi nekaterimi geolo-
škimi strukturami. Z rdečima 
črtama sta označeni glavni 
aktivni tektonski strukturi, ob 
katerih je nastalo Ljubljansko 
barje: na severu Viški narivni 
prelom in na jugu Podpeški 
narivni prelom.21 Trikotniki 
so na dvignjenih krilih obeh 
prelomov. S črnimi črtami 
so vrisani nekateri kartirani 
in domnevni prelomi in nari-
vi.22 Ti so imeli pri nastanku 
Ljubljanskega barja kot kvar-
tarnega sedimentacijskega 
območja relativno manjši 
pomen. Pomemben je robni 
Dobrepoljski prelom na vzho-
dnem robu Barja pod Golov-
cem, ob katerem sta Viški in 
Podpeški prelom pretrgana. 
Podobno segmetacijsko 
vlogo ima verjetno tudi Bo-
rovniški prelom na zahodnem 
delu Barja, ne izključujemo pa 
take vloge tudi pri nekaterih 
drugih starejših prelomih.
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Jezersko okolje
(polžarnica, karbonatni mulj)

različnosti naravnih rečnih korit poznamo prime-
re, ki izrazito odstopajo od večinskih.14 Vsekakor 
obstaja omejen interval hidravličnih pogojev, pod 
katerimi se vzpostavi meandrirajoč rečni tok,15 raz-
prava o tem pa seveda presega okvir tega pregle-
da. V tem kontekstu je potrebno analizirati vpliv 
specifičnosti hidrološkega zaledja, sedimentnega 
tovora in oblike, zgradbe ter morebitne naravne 
predispozicije korita Ljubljanice na barju. 

Dejstvo, da Ljubljanica ne meandrira podobno 
kot večina rek z nizkim padcem, samo po sebi 
torej nikakor ne nakazuje obsežnih antropogenih 
posegov. V zadnjih dvesto letih, na primer, na 
Ljubljanici na Barju niso opravljali regulacijskih 
ali vzdrževalnih del, pa vendar se njen tok nikjer 
ni opazneje spremenil, kaj šele, da bi nastali novi 
rečni meandri. Številne druge reke v Sloveniji so v 
tem obdobju večkrat spreminjale svoj tok, ustvar-
jale nove meandre in mrtve rokave. Ljubljanica, 
oziroma njena poplavna ravnina, ki se je razvila 
iz nekdanjega jezerskega okolja, ima na Barju 
ekstremno nizek padec (gradient). Na območju pri 
Vrhniki je povprečna nadmorska višina poplavne 
ravnine 291,1 m, pred Ljubljano (Rakova jelša) 
pa 288,6 m.16 Zračna razdalja med območjema je 
16,7 km, dolžina korita Ljubljanice na tem odseku 
pa 19,5 km. Povprečen padec poplavne ravnine v 
smeri odtoka na Barju je 0,15 m/km, padec dna 
korita Ljubljanice pa je seveda še manjši. Po neka-
terih podatkih17 je dno korita Ljubljanice pri izlivu 
Ižice (280,7 m nad morjem) nižje kot dno korita 
pri odcepu Gruberjevega prekopa (284,2 m nad 
morjem). Dno korita pri vodomeru na Vrhniki je 
na koti 285,3 m, kar pomeni, da je v seštevku pa-
dec dna korita med Vrhniko in Ljubljano le nekaj 
več kot meter. Neenakomerni gradienti, ki jih 
lahko opazujemo tudi na poplavni ravnini, pa so 
posledica različnih posedkov, tektonskih ali kom-
pakcijskih. Reke z ekstremno majhnim padcem, 
kakršen je padec Ljubljanice in njene poplavne 
ravnine na Barju, so izjema v zmerno aktivnih 
seizmotektonskih območjih, kamor lahko prište-
vamo ta del Slovenije. Take reke, o katerih vemo 
sicer zelo malo in jih praktično ni možno umestiti 
v standardne klasifikacije,18 so zelo občutljive že 
za zelo majhne tektonske premike ali za premike 
zaradi različne kompakcije nesprijetih, poroznih 
sedimentov. Kakor koli, nastanek holocenske 

Slika 6. Rekonstrukcija 
kvartarnih sedimentacijskih 
okolij na Ljubljanskem barju, 
narejena na podlagi podat-
kov iz vrtin BV-1 in BV-2. 
Lokaciji vrtin sta označeni 
na sl. 5. Starosti so povzete 
po Šerclju.23 Interpretacija 
sedimentacijskih okolij je 
narejena na podlagi litoloških 
opisov jeder vrtin po Šerclju, 
Grimšičarju in Ocepku ter 
Poharjevi.24 Vrtini se močno 
razlikujeta v litostratigrafiji 
in tudi v kronostratigrafiji. 
Razlike kažejo na lokalno zelo 
spremenljiva sedimentacijska 
okolja, na reliefno razgibano 
podlago in na aktivno tekton-
sko zgradbo. 

vrtina BV-1 vrtina BV-2

Zamočvirjene poplavne ravnine in barja
(pesek, mulj, šotno blato - gyttja)

Okolje korit rečnih pritokov
(prod, pesek)

Predkvartarna podlaga
(triasni dolomit)
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Ljubljanice in njen razvoj do danes še zdaleč nista 
zadovoljivo pojasnjena.

Kaže, da je na jožefinskem vojaškem zemlje-
vidu (za Barje izdelan 1784–1787; sl. 7) izrisano še 
dokaj naravno stanje barja, čeprav se je gradnja 
Gruberjevega kanala končala že nekaj let pred tem 
(1772–1778). Označena so neprehodna območja 
visokega barja s posameznimi barjanskimi jezer-
skimi okenci. Visoka barja so na karti podana z 
lokalnimi imeni (Goritzer Mor, Loger Mor), ki so 
se v slovenski obliki ohranila do zdaj. Tako lahko 
še na modernih topografskih kartah zasledimo 
ledinska imena ‘mah’ (Goriški mah, Mulajev mah, 

Podpeški mah), ki označujejo različna območja 
nekdanjega visokega barja. V naravno barjansko 
okolje je človek izraziteje posegel šele z izsuše-
vanjem in intenzivnim rezanjem šote v 19. stole-
tju ter v prvi polovici 20. stoletja. Celo po drugi 
svetovni vojni se je večina planskih dokumentov 
nanašala na želje in zahteve po izsuševanju barja. 
Zavedanje, da se je s temi posegi uničilo enkratno 
naravno okolje, najjužnejše evropsko visoko barje, 
se je uveljavilo šele v zadnjih desetletjih.■

Slika 7. Izrez iz jožefinskega 
vojaškega zemljevida (za 
območje Ljubljanskega barja 
izdelan 1784–1787)25 prikazuje 
območje barja pred obsežnimi 
človekovimi posegi v prostor 
v 19. in 20. stoletju. Označena 
so območja visokega barja z 
ostanki jezer (belo z modro 
šrafuro), ki so bila neprehodna. 
Na poplavnih območjih ob 
vodotokih so označeni trav-
niki (zeleno), ki so bili redno 
poplavljeni, spomladi navadno 
do sredine maja, jeseni pa 
odvisno od količine padavin. 
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Klimatske spremembe in barjansko 
rastlinstvo koncem pleistocena  
in v holocenu

Ljubljansko barje je tektonski bazen, prekrit z de-
belimi plastmi močvirskih in jezerskih sedimen-
tov, v katerih se je tisočletja nabiral cvetni prah 
(pelod) rastlin, ki so rasle v okolici. Proučevanje 
tega pelodnega zapisa (palinološke raziskave) nam 
omogoča rekonstrukcijo razvoja vegetacije (sl. 8). 

Ob koncu zadnje ledene dobe, v poznem glaci-
alu pred okoli 15 000–11 500 leti, so Ljubljansko 
barje obdajali redki, pretežno borovo-brezovi 
gozdovi, vmes pa so bile tudi smreke in jelše (sl. 

9). Zaradi hladne in domnevno tudi nekoliko bolj 
suhe klime je bila pokrajina razmeroma odprta, 
na kar kaže tudi visok delež peloda zelišč in grmov, 

značilnih za stepe in razgaljena tla (pelin, metli-
kovke, popon, efedra in brin). Poleg hladnoljubnih 
drevesnih vrst so se na Ljubljanskem barju v manj-
ših količinah ves pozni glacial pojavljali tudi bolj 
toploljubni listavci: leska, hrast, brest, lipa, jesen 
in bukev. Omenjene vrste, ki so se nekoliko bolj 
razširile ob otoplitvenih sunkih, so verjetno rastle 
na ekološko ugodnih območjih (mikrorefugiji) z 
nekoliko višjo temperaturo (npr. južna pobočja v 
bližini jezera s stalno temperaturo kraških izvirov 
okrog +8°C) in zadostno količino padavin.1

Ob zadnji otoplitvi na začetku holocena pred 
približno 11 500 leti so se borovo-brezovi gozdovi 
morali umakniti mešanemu listnatemu gozdu, v 
katerem so prevladovali hrast, brest, lipa, jesen in 
leska. Naslednja večja sprememba vegetacije se 
je pojavila 2500 let kasneje, ko se je za kratek čas 
uveljavila leska, ki pa jo je zelo hitro izpodrinila 
bukev. V obdobju med približno 6700 in 4750 pr. n. 
št. je bilo domnevno plitvo in s hranilnimi snovmi 
bogato jezero na Ljubljanskem barju obdano z go-
stim, pretežno bukovim gozdom (sl. 10), v katerem 
se je vse bolj uveljavljala tudi jelka. Naslednja večja 
sprememba sestave gozda, med katero je število 
bukev in jelk močno upadlo, hrastov, jelš in lesk pa 
je bilo vse več, je okvirno datirana v čas med 4750 
in 4000 leti pr.n.št. To je tudi čas prvih barjanskih 

Slika 8. Jasno prepoznavna 
pelodna zrna različnih rastlin 
v plasteh palinoloških vrtin 
omogočajo rekonstrukcijo ra-
stlinskega pokrova v različnih 
časovnih obdobjih. Pelodna 
zrna črnega bora (Pinus nigra, 
a), črne jelše (Alnus glutinosa, 
b), puhastega hrasta (Quer-
cus pubescens, c) in rumene-
ga blatnika (Nuphar luteum, 
d) so posneta s svetlobnim 
mikroskopom pri 400-kratni 
povečavi.

a b

c d

Maja Andrič
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kolišč. Temu obdobju sledi rahlo povečanje števila 
bukev in uveljavitev pretežno jelovih gozdov. Ker je 
bila zgornja plast šote na večjem delu Ljubljanske-
ga barja v 18. in 19. stoletju odstranjena, o razvoju 
vegetacije v zadnjih 4500 letih vemo le malo. Eden 
redkih pelodnih diagramov, ki zajemajo tudi to ča-
sovno obdobje, je diagram s Podpeškega jezera, ki 
kaže, da se je intenzivnejše izsekavanje gozda zače-
lo v zadnjem tisočletju pr. n. št., ob koncu bronaste 
in v železni dobi. Odprta, današnji zelo podobna 
pokrajina pa je nastala že konec železne dobe, pred 
nekaj več kot 2000 leti.2

Kaj so vzroki za  tako dinamičen razvoj rastlin-
stva na Ljubljanskem barju v zadnjih 15 000 letih? 
Na razvoj vegetacije lahko vpliva več različnih 
dejavnikov hkrati: klima, geološka podlaga, talne 
razmere, notranja vegetacijska dinamika (suk-
cesija in konkurenčni odnosi med rastlinami) in 
človekov vpliv na okolje. Vloga klime in človeka sta 
se s časom spreminjali: sprva je bil klimatski vpliv 
na razvoj barjanskega rastlinstva zelo intenziven, 
v srednjem holocenu sta bila pomembna klima 
in človek, v poznem holocenu pa je človekov vpliv 
prevladal.

Hladna poznoglacialna klima je omogočala 
rast borovo-brezovih gozdov, drugi listavci pa so 
se lahko močneje uveljavili šele ob otoplitvi v zgo-
dnjem holocenu. Bukev in jelka, ki potrebujeta 
vlažno klimo, sta se razširili šele nekaj tisočletij 
kasneje, ko je količina padavin narasla, kontrasti 
med letnimi časi pa so se zmanjšali.3

V želji, da bi bolje razumeli vzroke za kom-
pleksne spremembe vegetacije in hidrologije v 
srednjeholocenskem obdobju, je bila na vrtini Na 

mahu severovzhodno od Iga (sl. 11 in 12) opravljena 
multidisciplinarna paleoekološka raziskava.4 Re-
zultati raziskave kažejo, da je v času obstoja najsta-
rejših barjanskih kolišč, t. j. v petem tisočletju pr. 
n. št., bukovo-jelov gozd nadomestila bolj odprta 
pokrajina (vse več hrasta, jelše, leske). Pojavijo se 
tudi že prvi pašni indikatorji, npr. pelod ozkoli-
stnega trpotca, kar je verjetno povezano s človeko-
vim vplivom na okolje (poljedelstvo in živinoreja) 
in hidrološkimi spremembami. Ko se je, domnev-
no zaradi bolj sušne klime, nivo vode v bazenu zni-
žal, sta na novo izsušene površine, ki so verjetno 
privlačile prve poljedelce, začela poraščati jelša in 

≤ Slika 9. Borovo-brezov 
gozd na Finskem. Podoben 
gozdni sestoj si smemo pred-
stavljati ob koncu zadnje 
ledene dobe ob Ljubljanskem 
barju.
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Slika 11. Ljubljansko barje z 
lokacijo vrtine Na mahu.

Slika 10. Bukov gozd je ob 
Ljubljanskem barju prevlado-
val konec zgodnjega holoce-
na in v srednjem holocenu.
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Slika 12. Odstotkovni pelodni 
diagram vrtine Na mahu pri-
kazuje rezultate analize cve-
tnega prahu, ki se je tisočletja 
nabiral v jezerskih in močvir-
skih sedimentih Ljubljanskega 
barja. V sedem metrov glo-
boki vrtini je tako ohranjen 
več kot 7000 let dolg zapis 
razvoja vegetacije. Na dia-
gramu sta prikazani globina 
in starost sedimenta (starejše 
plasti ležijo pod mlajšimi), če-
mur sledijo pelodne krivulje, 
ki prikazujejo odstotke ne-
katerih najznačilnejših rastlin 
(tiste, ki se pojavljajo v manj 

kot 0,5%, so označene s piko), 
zaključi pa se s prikazom de-
leža peloda dreves in grmov 
(črno), zelišč (temno sivo), 
spor praproti (svetlo sivo) in 
vodnih rastlin (belo). Na di-
agramu je vidna sprememba 
vegetacije ob koncu ledene 
dobe, ko so bor izpodrinili li-
stavci (hrast in leska), kasneje 
pa sta se razširili še bukev in 
jelka. Vse večji vpliv človeka 
na okolje se kaže v zgornjem 
delu diagrama, kjer upad 
peloda dreves in množenje 
zelišč, npr. trav, kažeta na vse 
močnejše izsekavanje 

gozda, pojav peloda žitaric 
in ozkolistnega trpotca pa 
govori o vse intenzivnejšem 
poljedelstvu in živinoreji. 
Razvoja vegetacije v zadnjih 
4500 letih ne poznamo, ker je 
bil zaradi rezanja in požiganja 
šote pelodni zapis v zgornjem 
delu vrtine uničen.

hrast. Rezultati drugih analiz kažejo na povečanje 
količine ('kopenskih') organskih snovi in peska ter 
na večjo pretočnost in zmanjšanje količine hranil-
nih snovi na mestu vzorčenja. Sušne razmere so 
verjetno dosegle vrhunec v času pribl. 4000 pr. n. 
št., tej fazi pa je sledilo obdobje vlažnejše in bolj 
hladne klime,5 v katerem se je razširila jelka. Šota 
je v okolici vrtine Na mahu začela rasti konec 4. 
tisočletja pr. n. št.

Vegetacijske in hidrološke spremembe na 
Ljubljanskem barju so bile torej zelo dinamične 
in zapletene. Opazen je sicer splošen trend izsuše-
vanja bazena, zdi pa se, da razmere niso bile tako 
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enostavne in da so klimatska nihanja bistveno 
vplivala na hidrološke razmere. Prihodnje multi-
disciplinarne paleoekološke raziskave bodo prav 
gotovo pripomogle k boljšemu razumevanju razvo-
ja rastlinstva na tem zelo zanimivem območju.■

1 Culiberg 1991; Šercelj 1996.
2 Šercelj 1996 in tam citirana 

literatura; Gardner 1999.
3 COHMAP Members 1988; 

Huntley in dr. 1989; Meese 
in dr. 1994; Webb, Kutzbach 
1998.

4 Andrič in dr. 2008.
5 Mayewski in dr. 2004; Haas 

in dr. 1998.

Opombe

Slika 13. Močvirje Mali plac pri 
Bevkah, eno zadnjih zatočišč 
močvirskih rastlin na Ljubljan-
skem barju.
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Zgodovina pridobivanja 
najdb in arheoloških raziskav 
Ljubljanice Andrej Gaspari

Kronika odkrivanja najdb iz reke Ljubljanice 
zagotovo sodi med najrazburljivejše zgodbe o 
zgodovini raziskav arheoloških najdišč na Slo-
venskem. Številčnost, dobra ohranjenost in ne-
navadno visoka kvaliteta najdb so postale očitne 
že med čiščenji in poglabljanji rečne struge v prvi 

polovici 19. stoletja, s katerimi so hoteli odpraviti 
zamočvirjenost Ljubljanskega barja in omogo-
čiti njegovo kultivacijo. Gradivo, ki so ga muzeju 
posredovali ljubljanski župan Janez Nepomuk 
Hradecki in drugi meščani, se omenja v seznamih 
pridobitev Deželnega muzeja, ohranjene pa so 

Slika 14. Del seznama pred-
metov, najdenih pri pogla-
bljanju struge v letu 1825. 
Med 78 predmeti iz struge od 
Špitalskega mostu (današnje-
ga Tromostovja) navzdol, je 
navedenih več srednjeveških 
mečev, bodal in suličnih osti, 
dve čeladi ter dva ščitnika za 
roko.18 
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tudi nekatere originalne listine, npr. zapisnik iz 
junija 1825 (sl. 14).

Glavnina najdb iz let 1825–1828 in 1837–1838 
je bila odkrita med jezom pri izlivu Gradaščice in 
današnjim Tromostovjem,1 najdbe iz struge med 
Špico in Gradaščico pa so prišle na dan pri pogla-
bljanjih in urejanju brežin med sredino 19. stole-
tja in drugo svetovno vojno (sl. 16). V 19. stoletju je 
bilo nekaj predmetov najdenih tudi pri delih na 
ustju Gradaščice in Malega grabna, že leta 1888 pa 
je bila odkrita koliščarska naselbina pri Marijinem 
kopališču na Špici.2 Na najdbe iz Ljubljanice se 
smiselno navezujejo še odkritja z območja nekda-
njih križevniških ribnikov v močvirju Preprošica 
pri Volarju.3

Sledila so odkritja med regulacijo struge med 
zapornico na Špici in Prulskim mostom v letih 
1936–1938 (sl. 15). S tega odseka so predvsem najd-
be iz bakrene, bronaste in železne dobe ter rim-
skega obdobja.4 Rajko Ložar je med poglabljanji Slika 16. Regulacija Ljubljanice pri Tromostovju.19

Slika 15. Prazgodovinske 
in rimske najdbe iz struge 
med Špico in Prulskim 
mostom. Najdbe, ki so jih 
pobirali otroci med regu-
lacijo v letih 1936–1938 
in jih prinašali upravniku 
šole na Grabnu v Ljublja-
ni, je učitelj Mlekuž pro-
dal Narodnemu muzeju 
leta 1940, leto pozneje 
pa je muzej odkupil še 
zbirko dijaka Franca 
Dermastie.
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julija 1935 dokumentiral domnevne ostanke lese-
nega rimskega mostu v bližini vzhodnih emon-
skih vrat,5 med povojnimi najdbami iz struge v 
mestu pa velja posebej omeniti depo zlatnikov iz 
antoninskega obdobja, odkrit leta 1956 na obrež-
ju blizu nekdanje tovarne koles Rog.6

Kot bogato najdišče starin je zgodaj zaslove-
la tudi struga Ljubljanice na Vrhniki, rimskem 
Navportu, od koder je Deželni muzej med letoma 
1877 in 1891 pridobil precej najdb.7 Med pred-
meti, ki so jih iz vode potegnili ribiči in otroci, so 
zastopani predvsem rimsko bronasto posodje, že-
lezno orožje in orodje, pridružujejo pa se jim tudi 

Slika 17. Potapljači cesarsko kraljeve vojaške mornarice 
v Pulju okoli 1900. Mornarja, ki sta raziskovala dno ob 
Dolgih njivah, sta bila opremljena s t. i. mehkim oz. 
klasičnim skafandrom, za dovajanje zraka pa sta upora-
bljala cilindrično rotacijsko tlačilko.20

Slika 18. Kamin pri Bevkah je arhe-
ološko eden najzanimivejših delov 
struge Ljubljanice.
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Slika 19. Zbirka Franca Kr-
šmanca je vsebovala tudi več 
dragocenih kosov poznola-
tenskega in zgodnjerimskega 
orožja in orodja, ki so dolgo 
časa veljali za vsebino zakla-
dne najdbe z Vrhnike.21

Slika 20a. Zbirka Lichten-
berg.22 Ložarjev popis zbirke 
omenja tudi zanimive najdišč-
ne okoliščine ene od brona-
stih suličnih osti, saj navaja 
pripoved najditelja, da je ob 
odkritju tičala v prsnem košu 
človeškega skeleta. 

Slika 20b. Rimsko skledo iz 
modro-belega stekla iz zbirke 
Lichtenberg je odkupil lju-
bljanski draguljar Eberle in je 
danes pogrešana.23

prazgodovinske najdbe iz keramike in kosti ter več 
srednjeveških mečev.

Zaradi kvalitetnih najdb ob koncu sedemde-
setih let je ravnatelj Deželnega muzeja Karl De-
schmann najprej naročil sistematično bagranje 
rečnega dna, po novih odkritjih ribičev v začetku 
leta 1884 pa zaprosil za pomoč potapljačev cesar-
sko kraljeve vojne mornarice iz baze v Pulju (sl. 17). 
Raziskava, ki je potekala na Vrhniki med 17. in 24. 
oktobrom 1884, je eden prvih primerov uporabe 
klasičnega skafandra v raziskovalne (in ne komer-
cialne) namene, zato jo je mogoče uvrstiti med 
pionirske dosežke podvodne arheologije.8 

Za prvo znano arheološko najdbo iz Ljublja-
nice v osrednjem delu Ljubljanskega barja lahko 
pogojno označimo bronast meč, ki je bil odkrit 
najverjetneje pri ribolovu nekje med Bevkami in 
Notranjimi Goricami in ga je muzej odkupil leta 
1883. Kljub tej najdbi so na obsežen sklop pred-
metov, ki jih je skrivala reka na območju Kamina 
pri Bevkah, opozorila šele odkritja prebivalcev 
dveh domačij na levem bregu Ljubljanice, ob izlivu 
Pekovega grabna. Zbirko Franca Kršmanca je Na-
rodni muzej pridobil leta 1913 (sl. 19),9 večji del pred-
metov, ki so jih v Ljubljanici našli člani družine 
Karla Lichtenberga, pa je muzej odkupil tik pred 
drugo svetovno vojno (sl. 20).10

Ljubljanica je kot arheološko najdišče postala 
znova aktualna z razmahom podvodnih aktivnosti 
v desetletjih po Cousteau-Gagnanovi izpopolnitvi 
opreme za avtonomno potapljanje. Nekateri pota-
pljači so svoje najdbe posredovali direktorju Naro-
dnega muzeja Petru Petruju, ki je takoj prepoznal 
veliko priložnost in zasnoval načrt sistematičnih 
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Slika 22. Med izkopavanji rimske lesene konstrukcije na Vrhniki je bilo 
ugotovljeno, da gre najverjetneje za ostanke ploščadi za natovarjanje 
plovil. Med navpično zabitimi piloti je bila najdena večja količina fra-
gmentov strešne opeke, fino namizno posodje in konjske žvale ter  
drugi predmeti.

Slika 23. V sodobnih raziskavah se za določitev natančne lege najdb 
uporablja t. i. totalna postaja in pripadajoča prizma, pomembni detajli, 
profili sedimentov in lesena plovila pa zahtevajo tudi ročno risanje na 
vodoodporni papir s pomočjo merskih trakov ali aluminijaste mreže.

Slika 21. Tridimenzionalni 
model struge na območju 
bronastodobnega najdišča v 
Kaminu pri Bevkah. Podvodne 
arheološke raziskave vključu-
jejo izdelavo batigrafskega 
posnetka struge s sonarjem 
in GPS-napravo, ki omogoča 
pripravo podlage za vrisova-
nje najdb.

0 10050 m

Globine (m)
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zaščitnoraziskovalnih posegov.11 Ljubljanica je bila 
v letih 1980–1985 težišče delovanja muzejske eki-
pe, ki jo je vodila arheologinja Nuša Logar, v njej 
pa so sodelovali potapljači Ministrstva za notranje 
zadeve in Društva za raziskovanje morja iz Lju-
bljane.12 Poleg niza podvodnih pregledov struge je 
ekipa Narodnega muzeja Slovenije leta 1985 izve-
dla izkopavanja na desnem bregu nasproti izliva 
Zrnice pri Blatni Brezovici13 (sl. 21) in na območju 
lesene konstrukcije ob zgodnjerimski naselbini na 
Dolgih njivah14 (sl. 22).

V osemdesetih letih se je razmahnilo nenad-
zorovano nabiranje predmetov, kar je postavilo v 
ospredje problematiko neustrezne pravno-formal-
ne in praktične zaščite arheološkega najdišča.15 
Preprodaje na domačem in mednarodnem trgu s 
starinami niso omilila niti neinstitucionalizirana 
prizadevanja posameznikov, med njimi Mira Po-
točnika, ki je o najdenih predmetih vodil evidenco 
ter pripravil več objav in priložnostih razstav.16 

1 Prim. Uhliř 1956–1957; 
Deschmann 1888.

2 Bitenc, Knific 1997; Gaspari 
2002a, 35.

3 Prim. Nabergoj 2001.
4 Šinkovec 1996.
5 Ložar 1935.
6 FMRSl I, 155/46.
7 Horvat 1990.
8 Gaspari 2001; Gaspari 2003, 

42–46.
9 Istenič 2003b; Bras Kernel 

2006.
10 Gaspari 2002a, 42–46; Ga-

spari 2002b; Gaspari 2004a.
11 Vuga 1983; Podvodna arheo-

logija v Sloveniji I.
12 Logar 1984; Logar, Blažon 

1986; Podvodna arheologija 

v Sloveniji II.
13 Logar 1986a.
14 Logar 1986b.
15 Svoljšak in dr. 1997.
16 Potočnik 1989; Potočnik 

1987; Potočnik 2001.
17 Svoljšak in dr. 1997.
18 Zgodovinski arhiv Ljublja-

na; LJU-513; fasc. 3/XVI.
19 Neznani avtor; Fototeka 

Muzeja in galerij mesta 
Ljubljana.

20 Arhiv Žarka Sajića.
21 Fototeka Arheološkega od-

delka Narodnega muzeja 
Slovenije.

22 Arhiv Arheološkega oddelka 
Narodnega muzeja Sloveni-
je; št. 279.

23 Fototeka Arheološkega od-
delka Narodnega muzeja 
Slovenije.

Narodni muzej je leta 1990 znova organiziral 
topografske preglede struge Ljubljanice, ki so 
potekali v okviru projekta pod vodstvom Timoteja 
Knifica,17 nov zagon pa je arheološko raziskovanje 
Ljubljanice dobilo v sredini devetdesetih z usta-
novitvijo Skupine za podvodno arheologijo pri 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Raziskave zadnjih let so se osredotočile na siste-
matično evidentiranje novih najdišč v Ljubljanici 
s pritoki Ljubijo in Bistro ter ciklično spremljavo 
izbranih odsekov (sl. 23). Ljubljanica je od novem-
bra 2003 zavarovana kot kulturni spomenik dr-
žavnega pomena. Zaradi lahke dostopnosti najdb 
je potapljanje v reki omejeno in na večjem delu 
njenega toka čez Barje mogoče le z dovoljenjem 
Ministrstva za kulturo.■

Opombe
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Konserviranje in restavriranje 
najdb iz Ljubljanice

Zoran Milić 

Gorazd Lemajič  

Sonja Perovšek  

Janka Istenič

Ljubljanica je specifično in dinamično okolje. S 
svojimi kemijskimi (npr. stopnja kislosti ali al-
kalnosti, stopnja onesnaženosti z industrijskimi 
idr. odplakami), fizikalnimi (npr. mehanski vplivi 
peska in drugih grobih delcev) in biološkimi (npr. 
alge in druge rastline, živali) dejavniki bistveno 
vpliva na predmete kulturne dediščine v reki, pri 
čemer je pomembna mikrolokacija predmeta, npr. 
v mulju rečnega dna ali pa izpostavljen močnemu 
rečnemu toku. Boljša ali slabša ohranjenost pred-
metov je sicer odvisna predvsem od materialov, 
iz katerih so predmeti izdelani in od kakovosti 
izdelave. 

Za ohranjanje premične kulturne dediščine je 
bistveno njeno konserviranje, pri katerem pred-
mete kolikor je mogoče zavarujemo pred propada-
njem oziroma ga upočasnimo. Dvig predmetov iz 
Ljubljanice pomeni spremembo njihovega narav-
nega okolja, kar poveča njihovo ranljivost, zato jih 
do začetka aktivne konservacije hranimo v okolju, 
ki jih ne ogroža, to je v čisti vodi. 

Večina predmetov iz Ljubljanice je prekrita z 
debelo in trdo ter težko odstranljivo vijoličnordečo 
plastjo, ki jo verjetno sestavljajo predvsem alge, 
apnenec, gips in silikatne primesi (sl. 24). Obloge 
odstranjujemo postopno. Organske dele zmehča-
mo z namakanjem v alkalni raztopini in prekuha-
vanjem ter nato odstranimo s ščetkanjem v vodi in 
skalpelom. Sledi peskanje, brušenje in mehansko 
čiščenje z ultrazvočnimi kladivci ter skalpeli pod 
binokularno lupo. Morebiti navzoče nevodotopne 
kloride odstranjujemo s posebnim postopkom 
(t.i. sulfitni postopek). Morebitne vodotopne soli 
odstranimo s prekuhavanjem v destilirani vodi 
ter nato predmete vakuumsko posušimo. Sledi 
standardna zaščita s specialnimi laki in voski. 
Predmete, ki so prekriti s sivo rečno oblogo (sl. 25), 
obravnavamo na enak način, le brez namakanja v 
alkalni raztopini. 

 
 
Slika 24. Zgodnjesrednjeveška 
sekira z značilno vijoličnorde-
čo oblogo.
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Slika 25. Rimska sekira s sivo 
oblogo.

Slika 26. Pred konservacijo je bila na kipcu (a) obloga, za katero 
so XRF-meritve pokazale visoko vsebnost železa. Z odstranitvi-
jo obloge (s skalpelom) je bila na polovici kipca odkrita brona-
sta patina, ki smo jo na dveh mestih odstranili do kovinskega 
jedra (b); XRF-meritve na teh mestih so pokazale, da je jedro 
iz brona. Železno oblogo, ki se je mestoma plastila (c), smo 
odstranili s skalpelom pod binokularno lupo. Očiščeni in konser-
virani kipec je prikazan pod kat. 41.

Nekateri predmeti iz bakrovih zlitin so prekriti 
s kompaktno plastjo železnih oksidov, ki na pred-
metih iz rečnih okolij ni redkost in ne izvira iz 
predmetov, temveč iz okolja. Med konservacijo 
tako plast pazljivo odstranimo (sl. 26a–c). 

Rentgenski posnetki, ki jih naredimo pred za-
četkom konservacije predmetov, pokažejo kovin-
ske dele pod oblogami in omogočijo načrtovanje 
pravilnega postopka (sl. 27 in 28). 

Pred začetkom konserviranja rimskega bodala 
z nožnico (sl. 29) smo zaradi domneve, da so v no-
tranjosti predmetov leseni deli, naredili nevtron-
ske posnetke.1 Ti so pokazali, da sta bili v kovinsko 
nožnico vloženi leseni ploščici, ki sta preprečevali 
stik rezila bodala s kovino nožnice in da je jedro 
glaviča ročaja bodala leseno (sl. 30).2 Sledilo je pre-
vidno čiščenje površine ročaja bodala in nožnice, 
ki sta bila okrašena z rdečimi in kovinskimi ru-
menimi vložki. Meritve z metodo protonsko vzbu-
jenih rentgenskih žarkov (PIXE) so pokazale, da 

a b c
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gre za emajl in medenino ter da kovinsko srebrno 
svetleči se deli niso srebrn okras, temveč železni 
deli nožnice (sl. 31). Predmeta smo dolgo namakali 
v vodi, da bi izprali vodotopne soli. Zaradi nav-
zočnosti emajla in kositra predmeta nismo mogli 
obdelati v sulfitnem postopku. Les smo utrdili s 
sladkorjem (saharozo). Po konservaciji (kat. 68) je 
predmet še vedno korozijsko občutljiv, predvsem 
zaradi še vedno navzočih nevodotopnih kloridov, 
in zahteva posebno stabilno klimatsko okolje. 

Primer za konserviranje zahtevnega predmeta 
je tudi meč z leseno nožnico (kat. 67),3 pri nekaterih 
drugih kovinskih predmetih pa je bil postopek 
razmeroma enostaven. Tak primer je odlično 
ohranjena rimska čelada, najdena v mulju rečnega 
dna (kat. 35). Njena površina je bila delno prekrita 
z zelenimi algami, črnim bakrovim oksidom in 
sulfidom ter na več mestih s tenko apnenčasto 
oblogo. Preprosto krtačenje in pranje v čisti vodi 
ter rahlo poliranje je zadostovalo, da je zasijala kot 
v času svoje uporabe. 

Pred konserviranjem kovinskih predmetov s 
spektralnimi analizami (z metodo protonsko  
vzbujenih rentgenskih žarkov – PIXE in rentgensko 
fluorescenčno spektroskopijo – XRF) preverjamo, 
ali so njihove površine morda pokositrene, posre-
brene ali pozlačene. Tenke površinske plasti, ki so 
lahko ohranjene le v sledovih (prim. kat. 55, 56, 60–63, 

66, 69, 74, 75), pogosto pa so skrite pod patino na 
površini predmeta,4 lahko namreč ohranimo le s 
skrajno previdnim postopkom konservacije (sl. 32). 

V Ljubljanici so se nekateri stekleni predmeti 
odlično ohranili. Ohranjenost steklenih predme-
tov je med drugim odvisna od tega, ali so v reko 

Slika 27. Rentgenski posnetek vilic pred konservacijo (a) je 
jasno pokazal kovinski okras na ročaju (b). Srebrni del vilic je 
bil prekrit s trdo apnenčasto-silikatno oblogo, v kateri so bila 
peščena zrna (a), zato jo je bilo težko odstraniti z razmeroma 
mehke srebrne podlage. Srebro smo po čiščenju spolirali, ker je 
sicer imelo videz aluminija, železne dele pa smo peskali, brusili 
in utrdili z epoksi smolo. Vilice smo zaščitili na standardni način, 
z akrilnim lakom in voskom. Slika 27c prikazuje predmet po 
končani konservaciji.

Slika 28. Detajl rentgenskega 
posnetka rimskega bodala z 
nožnico (kat. 69), ki smo ga 
naredili pred začetkom kon-
servacije in je pokazal srebrn 
tavširan okras, na katerega 
smo bili pri odstranjevanju 
trdih oblog posebej pozorni.

a

b

c
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prispeli celi, in od njihove sestave. Rimsko steklo, 
narejeno iz kremenčevega peska z dodatki sode 
(natrijevega karbonata) in apnenca, je npr. bist-
veno bolj odporno kot srednjeveško, pri katerem 
so kremenčevemu pesku dodajali pepeliko (kalijev 
karbonat).5 Propadanje se začne na površini in tik 
pod njo ter se počasi nadaljuje v globino. Če se 
steklo po dolgotrajnem ležanju v vodi hitro izsuši, 
nastanejo na površini velike napetosti, zato lahko 
razpoka (sl. 33). Pri konserviranju predmet očistimo 
umazanije in oblog; če je fragmentiran, ga zlepi-
mo. Pri tem uporabimo posebna, prav za lepljenje 
stekla izdelana lepila, ki so po videzu podobna 

Slika 30. Nevtronska radio-
grafija ročaja bodala. Vidne 
so letnice v lesu in razpoka-
nost lesenega polkolobarja. 
Radiografijo je izvedel Jože 
Rant na jedrskem reaktorju 
Instituta Jožef Stefan.

Slika 29. Bodalo kat. 68 pred 
konservacijo.

steklu.6 Velik izziv je dopolnjevanje manjkajočih 
delov, s čimer predmetu povečamo trdnost in 
povrnemo obliko (sl. 34b).7 Dopolnjevanje je zelo 
zamudno. Sestavljeno je iz modeliranja, jemanja 
odtisov, izdelovanja najrazličnejših kalupov in 
vlivanja epoksi smole, s katero nadomestimo 
manjkajoči del.8

Predmeti iz keramike, tj. žgane gline, so 
obstojnejši kot stekleni ali kovinski predmeti. 
Svojo trdnost ohranjajo kljub daljšemu obdobju 
izpostavljenosti težjim okoliščinam, npr. vodi, če 
so bili žgani nad 800°C. Po spremembi okolja (dvig 
predmeta iz vode) pomenijo veliko nevarnost za 
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poškodbe površine soli (npr. kalcijev karbonat, na-
trijev klorid), ki so v porah keramike in povzročajo 
razpoke zaradi prekristalizacije. Zato se trudimo 
temeljito odstraniti vse navzoče soli. Poleg tega s 
površine odstranimo vse moteče obloge, tj. alge, 
apnenec in podobno (sl. 35). Šele nato se po potrebi 
lotimo sestavljanja fragmentov. Če se odločimo 
za rekonstrukcijo posode, manjkajoče dele dopol-
nimo, napogosteje z mavcem.9

Predmeti iz organskega materiala (les, usnje, 
kost, tekstil) so najobčutljivejši del podvodnih na-
jdb. Za njihovo stabilizacijo uporabljamo posebne 
metode obdelave. Koščeni harpuni (kat. 5) smo 

Slika 31. Priprava nožnice 
rimskega bodala (kat. 68) za 
meritve z metodo PIXE na 
tandemskem pospeševalniku 
Instituta Jožef Stefan.11 

Slika 32. Spektralne analitske 
raziskave (XRF in PIXE) povr-
šine okova nožnice rimskega 
meča (kat. 61) so pokazale 
nenavadno visok delež zlata 
v srebru, iz katerega je bil 
narejen okov. Previdna od-
stranitev patine na več mestih 
je odkrila, da je bila prvotna 
površina sprednje strani 
okova pozlačena. Patine kljub 
temu z večjega dela površine 
nismo odstranili, ker to za 
konserviranje predmeta ni 
bilo potrebno oziroma bi mu 
celo škodovalo.

Slika 33. Razpokana površina 
stekla. Poškodba je nastala 
zaradi izsušitve izlužene po-
vršine, ki se je skrčila. Pove-
čava pribl 4x. 
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sušili z zamrzovanjem in nato utrdili z akrilno 
smolo.10 

Po zaključku konservatorskih posegov je kar 
najbolj pomembno hranjenje in razstavljenje 
predmetov v ustreznih razmerah.■

Opombe

← Slika 35. Odstranjevanje 
oblog na keramičnem lončku 
s curkom plastičnih kroglic. 
Obloge iz alg so navadno 
mehkejše od keramike, tako 
da pri odstranjevanju s cur-
kom plastičnih kroglic kera-
mike ne poškodujemo.

Sl. 34. Stekleni kozarec pred začetkom konserviranja (a) in med 
postopkom konservacije (b).

1 Rant in dr. 2006.
2 Rant in dr. 1994; Milić, Rant,  

Nemec 1997.
3 Perovšek, Milić 2000.
4 Istenič 2003b.
5 Lemajič 2001.
6 Lemajič 2004.
7 Lemajič 2005.
8 Lemajič 2006.
9 Lemajič 2007.
10 Za izvedbo postopka se za-

hvaljujemo Antonu Kambi-

ču (Laboratorijska oprema, 
Semič). 

11 Več o načinu meritev in 
metodi glej v Istenič 2003b, 
297.
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Ljubljanica v prazgodovini

Andrej Gaspari

Prazgodovinske kovinske najdbe iz rek, jezer in 
močvirij so v celinskem delu Evrope, na Britanskem 
otočju in v Skandinaviji zelo številne, izkazujejo pa 
tudi podobno funkcionalno sestavo in kronološko 
ujemanje ter nepričakovano dobro ohranjenost. 
Zato se večina raziskovalcev strinja, da gre za več 
kot le naključno izgubljene predmete, ostanke 
tovorov ali sledove odplavljenih naselbin.1 Interpre-
tacija o ritualnem odlaganju različno dragocenih 
predmetov je v splošnem sprejeta le za najdbe 
iz specifičnih in markantnih okolij, kot so izviri, 
odročni deli močvirij, izlivi jezer, kraška brezna in 
gorski prelazi. Ker so razlogi za pojav predmetov v 
strugah očitni le v redkih primerih, najdbe iz rek še 
naprej sprožajo razprave. Velike zbirke najdb, od-
kritih med poglabljanjem strug ali izkoriščanjem 
prodišč, imajo pri pojasnjevanju teh vprašanj le 
omejeno izpovednost, saj njihovi (morebitni) ar-
heološki konteksti ostajajo neznani. Več podatkov 
v zvezi s sestavo gradiva in prostorskimi odnosi s 
pripadajočimi plastmi in strukturami prinaša ne-
posredno dokumentiranje najdišč s podvodnimi 
raziskavami ali v času nizkega vodostaja.2 

Kljub razlikam v načinu pridobitve in stopnji 
raziskanosti posameznih odsekov ima Ljubljanica 
kot arheološko najdišče velik potencial. Zaradi 
specifičnega vzdolžnega profila struge, ki ga ozna-

čujejo plitvejši pragovi in daljši globoki odseki z 
veliko sposobnostjo zadrževanja talnega materiala, 
ter zaradi majhne transportne moči toka predmeti 
ne ležijo daleč od mest, kjer so dospeli v vodo (sl. 

36). Med pokazatelje majhne stopnje transporta po 
toku navzdol sodijo skupne najdbe z jasno prepo-
znavno povezavo in deli istih predmetov, najdeni 
blizu skupaj, ter dobra ohranjenost in omejena 
stopnja obrabljenosti odlomljenih površin ke-
ramičnega posodja. Podobne sklepe omogočajo 
tudi poskusne odložitve predmetov, ki jih več let 
spremljamo v skoraj nespremenjenem položaju; 
opaznejši premik je bil ugotovljen le pri predmetih 
z manjšo specifično težo.3

Časovni razpon najdb iz Ljubljanice s pritoki 
zajema praktično vsa obdobja po koncu zadnje 
ledene dobe, čeprav se je njena struga v približno 
današnjem poteku najverjetneje ustalila šele 
v bronasti dobi. Najpomembnejša kompleksa 
najdb, ki dokazujeta izrabo vodnih in močvirskih 
virov ter gozdnatega obrobja Ljubljanskega barja 
že v zgodnjem mezolitiku (9., 8. tisočletje pr. n. 
št.), sta bila odkrita na Bregu pri Škofljici in v stru-
gi Ljubije v Zalogu pri Verdu.4 Na obeh najdiščih so 
ohranjeni sledovi rečnega preoblikovanja prvotnih 
kontekstov, pri Zalogu je dokumentirana celo ero-
zija že enkrat odplavljenih ostankov.
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V poznem neolitiku (v sredini 5. tisočletja pr. 
n. št.) se je na Ljubljanskem barju, ki je bilo tedaj 
podobno mozaiku plitvih jezer, močvirij in barij, 
prepredenih s predhodniki Ljubljanice in njenih 
pritokov, pojavil nov tip naselbin, kolišč, ki so 
locirana tudi v osrednjih delih poplavne ravnine.5 
Odnos med erodiranim gradivom v današnjih 
strugah in naselbinskimi ostanki pod obrežnimi 
sedimenti je pri kolišču na ljubljanski Špici znan 
že od konca 19. stoletja, v zadnjih desetletjih pa 
so bile s terenskimi obhodi bregov vodotokov 
in podvodnimi pregledi odkrite bakrenodobne 
naselbine na levem bregu Ljubljanice pri Hočeva-
rici, v strugi Ljubije pri zaselku Pritiska in v zgor-
njem toku Bistre (sl. 37). Sodeč po koncentracijah 
predmetov na rečnem dnu smemo domnevati 
še kolišča pri Vrhniki, v okolici izliva Ljubije, pri 
Lipovcu in med izlivoma Bistre in Borovniščice 
(sl. 38). Med najdbami, ki ponujajo vpogled v kro-
nološki razpon in sestavo koliščarske materialne 
kulture, izstopajo kamnite konice in puščične 
osti, okrašena koščena ost kopja in enoredne 
harpune (kat. 5, sl. 39). Intrigantni so tudi ostanki 
lobanj iz šotnih plasti in strug vodotokov na za-
hodnem delu Ljubljanskega barja, drugi skeletni 
ostanki človeka pa so bili dokumentirani le izje-
moma.6

Posebna vprašanja zastavljajo pogoste rogovi-
naste sekire v strugi Bistre in Ljubljanice pri Blatni 
Brezovici in Bevkah (sl. 40),7 ki bi lahko nakazovale 
mesta posebnih dejavnosti, kot so odiranje in raz-
kosavanje plena, navadno nekoliko odmaknjena 
od naselbin. Gospodarsko izrabo naravnih virov 

Slika 36. Shematski prikaz 
preseka struge z obrežnima 
nasipoma.

 
Slika 37. Lesen pilot brona-
stodobnega kolišča v strugi 
Bistre.



Ljubljanica — kulturna dediščina reke 38

najbolje ponazarjajo številni ostanki čolnov debla-
kov iz različnih prazgodovinskih obdobij, znanih 
iz barjanskih plasti,8 medtem ko so bila v Ljublja-
nici doslej odkrita izključno rimskodobna in mlaj-
ša plovila. Zanimivi so zlasti odlično ohranjen čoln 
z iztesanimi prekatnimi stenami pri Starih Gmaj-
nah, nadalje 8,5 m dolg deblak iz okolice Šivčevega 
griča, na katerem so bili ugotovljeni sledovi popra-
vila z vrvnimi zankami, ter čoln s pridano člove-
ško lobanjo in dvema vesloma, odkrit pri gradnji 
železniške proge čez »Staro Ljubljanico« pod 10 m 
debelimi plastmi šote.9

Ustalitev toka Ljubljanice domnevno sovpada 
s premorom v poselitvi močvirske ravnice in umi-
kom naselbin na obrobje ob koncu zgodnje brona-
ste dobe, na podlagi posamičnih in skupnih najdb 
pa lahko sklepamo, da so osrednji deli barja dobili 
značilnosti ritualne krajine (sl. 41).10 Eno najmlajših 
kolišč, ki ga najdbe pramenaste keramike posta-
vljajo v prva stoletja drugega tisočletja pr. n. št., je 
bilo odkrito v strugi Bistre pri ledini Mali Otavnik 
blizu gradu Bistra.11 Z obsežnimi kompleksi sre-
dnje- in poznobronastodobnega keramičnega in 
kovinskega gradiva iz struge Ljubljanice in najdišč 
v močvirju so delno sočasne nižinske naselbine v 
Iški Loki, pri Šivčevem grabnu in na Prulah, v tem 
obdobju pa se je začela tudi poselitev Grajskega 

griča v Ljubljani.12 Najdbe opozarjajo na prepleta-
nje kulturnih vplivov z obalnih območij in zaledja 
severnega Jadrana ter vzhodno ležečih območij 
Slovenije, zahodne Madžarske ter medrečja Save 
in Drave.13

Ritualno odlaganje predmetov na najstarejšem 
odlagališču ob izlivu Bistre v Ljubljanico se je zače-
lo v srednji bronasti dobi.14 Med najdbami so za-
stopani predvsem nepoškodovani kovinski pred-
meti iz moškega repertorja. Kovinsko gradivo iz 
pozne bronaste dobe se pojavlja predvsem v strugi 
na zahodnem delu Ljubljanskega barja, med izli-
vom Ljubije in Kamnikom pod Krimom. Redki na-
merno poškodovani ali sežgani kovinski predmeti 
(srpi, segment rezila meča in posamični primerki 
igel iz Kamina) opozarjajo na morebitno pripa-
dnost depojem, prvotno zakopanim na obrežju.15 
V nasprotju z bronastimi iglami orožje in orodje 
ne nastopata na istih mestih kot keramika (kat. 18), 
kar bi lahko nakazovalo ločena območja votivnih 
daritev in alternativne oblike pokopavanja.16 V tem 
pogledu so zanimivi zlasti skupna najdba lonca in 
nekaj metrov oddaljene prilegajoče se sklede ter 
bronaste igle v njuni bližini pri ledini Lipovec (sl. 70), 
ki ustreza sestavi pridatkov sočasnih grobov.17 

Starejši del halštatskega obdobja označuje izra-
zit upad števila predmetov. V mlajšem halštatskem 

Slika 39. Bakrenodobne ka-
mnite konice in puščične osti.
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obdobju, v času t.i. horizonta bojevniških grobov 
v 5. in 4. stoletju pr. n. št.,18 je bilo vse pogostejše 
odlaganje delov spenjalne noše, dokaj številne pa 
so tudi tulaste sekire in značilne jugovzhodno-
alpske sekire na uho (kat. 26, 34). Pomenljivo je po-
javljanje delov noše na mestih, kjer se pojavlja že 

bronastodobno kovinsko gradivo (sl. 42 in 43). Med 
posebnimi najdbami velja omeniti bronasto cisto 
s tordiranima ročajema, kakršne so v 6. in 5. stole-
tju pr. n. št. pogoste v tudi grobovih veljakov z ju-
govzhodnoalpskega območja, ter meč v nožnici in 
fibulo latenske sheme s konca 4. stoletja pr. n. št., 

Slika 40. Kameno- in bakreno-
dobne rogovinaste sekire.
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ki potrjujeta zgodnje stike s keltskim svetom (kat. 

27). Izrazit mlajšehalštatski horizont v Ljubljanici 
sovpada z odlaganjem predmetov na žgalnih dari-
tvenih mestih v Alpah19 ter v venetskih svetiščih v 
Benečiji in Furlaniji20 ter s pojavom pokopavanja 
v kraških jamah, kot sta Skeletna jama pri Škocja-
nu21 in jama Durezza pri Beljaku na avstrijskem 
Koroškem.22 Opozoriti velja tudi na podobnosti s 
kompleksi najdb iz reke Bacchiglione pri Padovi23 
ter Cetine v dalmatinskem zaledju.24 Na ljubljan-
skem območju se je v tem času težišče poselitve 
preneslo z Grajskega griča na utrjeno naselbino 
na Molniku, kar dokazujeta upad pokopavanja na 
žganem grobišču na levem bregu Ljubljanice in 
širitev gomilnega grobišča v bližini molniškega 
gradišča.25

Za Ljubljanico je značilen vzpon števila najdb 
v 2. stoletju pr. n. št., ko je južni del Ljubljanske 
kotline sodil v vplivno območje Rimu sovražne 
plemenske zveze keltskih Tavriskov, ki so si priza-
devali za nadzor ključne kopenske komunikacije 
med Italskim polotokom in srednjim Podonavjem 
oziroma Balkanom.26 Eden od nazornih pokazate-
ljev vojaško-političnih pretresov na severovzhodni 
meji območja pod rimskim nadzorom so kultna 
mesta z ritualno odloženim orožjem na Notranj-
skem, v Posočju, Furlaniji, Karniji in na Koro-
škem.27 Podobno je mogoče pojasniti tudi velik 
del latenskih najdb iz Ljubljanice, med katerimi 
prevladuje orožje in orodje, ki se pripisuje Keltom, 
zastopane pa so še fibule, novčne najdbe in italsko 
bronasto posodje. Glede na antične zapise o orga-
niziranem transportu dobrin med rimsko kolonijo 
Akvilejo, ustanovljeno leta 181 pr. n. št., in Podo-
navjem preseneča redkost najdb italskega izvora, 
ki je značilna tudi za druga srednje- in poznolaten-
ska najdišča vzhodno od Razdrtega.28 Ustanovitev 
naselbine italskih trgovcev pod Grajskim gričem 
v Ljubljani, ki se kaže tudi v povečani količini ke-
ramike in kovinskih predmetov italskega izvora v 
Ljubljanici, omogoča sklepanje, da je do priklju-
čitve območja osrednje Slovenije Galiji Cisalpini 
prišlo v času Cezarjevega prokonzulata ali kmalu 
po njem, in pomeni kronološki mejnik med praz-
godovino in rimskim obdobjem.■
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Slika 41. Vodne in močvirske najdbe izven Ljubljanice iz 
kovinskih obdobij na Ljubljanskem barju (zeleno – brona-
sta doba; modro – starejša železna doba; oranžno – mlajša 
železna doba; krog – posamična najdba; kvadrat – depojska 
najdba).
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Slika 42. Ljubljanica. Funkci-
onalna strukturiranost kovin-
skih predmetov v času.
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Slika 43. Ljubljanica. Zastopa-
nost kovinskih predmetov iz 
posamičnih obdobij na odla-
gališčih z dolgim trajanjem.
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28; Gaspari 2004b, 44, sl. 7: 
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18 Teržan 1977.
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24 Milošević 1999.
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Zalog pri Verdu. Lovski tabor 
iz srednje kamene dobe.

Andrej Gaspari 

Na območju ledine Zalog blizu vasi Verd na zaho-
dnem robu Ljubljanskega barja so bili pri pod-
vodnem pregledu struge potoka Ljubija odkriti 
ostanki tabora mezolitskih lovcev iz 8. tisočletja 
pr. n. št.1 Na 100 m dolgem odseku potoka so bili 
pobrani številni kamniti odbitki in jedra, rogovi-
nasta in koščena orodja ter neobdelani ostanki 
živali. Posebno pozornost zaslužijo lobanja 20–34 
let stare ženske, ostanek navpičnega lesenega 
nosilca ter vodoravna debla in večji kamni. Najd-
be izvirajo iz obsežnega zaporedja tankih rečnih 
nanosov, vidnih v brežini današnjega korita, ne-
kaj več kot tri metre pod površino okoliške ravni-
ne (sl. 44).

Radiokarbonska datacija kolagena iz človeške 
lobanje je pokazala starost 7957–7610 pr. n. št.,2 
lesenega pilota 7050–6690 pr. n. št.3 in enega od 
debel 7576–7353 pr. n. št.4 To Zalog na eni strani 
uvršča med najstarejša arheološka najdišča na 
Ljubljanskem barju, na drugi strani pa je lobanja 
pokojnice najstarejši zanesljivo datiran skeletni 
ostanek človeka iz Slovenije. Glede na številčnost, 
raznovrstnost in ohranjenost najdb gre hkrati za 
eno pomembnejših najdišč srednje kamene dobe 
na jugovzhodnoalpskem območju.

V raziskavah ostankov lovsko-nabiralniških 
skupnosti iz časa po koncu zadnje ledene dobe 

je bilo doslej največ pozornosti namenjene naj-
diščem v jamah in spodmolih na Krasu, ki so na 
podlagi kamnitih najdb pripisana sredozemske-
mu kulturnemu kompleksu.5 V zadnjem desetle-
tju so bili dokazani tudi sledovi lovskih obiskov 
v alpskem visokogorju.6 Med sočasnimi planimi 
najdišči na Ljubljanskem barju izstopajo ostanki 
večobdobne naselbine na Bregu pri Škofljici, pri 
kateri sodi najstarejša dokumentirana faza že v 
preboreal, čisto na začetek holocena.7

Analiza najdb postavlja Zalog pri Verdu v širši 
okvir zgodnjeholocenskih najdišč balkanskega 
kulturnega kroga in opozarja na tesne primerjave 
z mezolitikom donavske soteske Železnih vrat 
in vzhodno ležečega zaledja Črnega morja. Na 
najdišču je bilo odkritih skupno 2242 kamnitih 
odbitkov, med njimi kar 302 orodji z retušo, in 
102 jedri.8 Prevladujejo večja enostavna orodja. 
Kompleksni izdelki, kot so konice puščic in pra-
skala, so redki (kat. 4). Večina orodij je izdelana iz 
manj kvalitetnih surovin, ki jih je mogoče najti na 
ležiščih v okolici Ljubljanskega barja, predvsem iz 
roženca, pojavljajo pa se še izdelki iz tufa, kamene 
strele in kalcedona.

Posebnost Zaloga so bogate najdbe predme-
tov iz kosti in rogovine (kat. 2 in 3). Med artefakti 
iz kosti izstopajo dvojne konice, v katerih lahko 
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prepoznamo osti kopij, med predmeti iz jele-
novih rogov pa orodja z odprtino za pritrditev 
na toporišče, ki bi jim še najbolj ustrezal izraz 
sekira. Poleg obdelave lesa in razkosavanja plena 
lahko njihovo uporabo verjetno povežemo z iz-
kopavanjem korenin, vodnega rastlinja in živali, 
lukenj za pasti in podobno. Sekire imajo kljub 
ogromnemu številu sorodnih najdb v severni in 
zahodni Evropi neposredne analogije le v gradivu 
s sočasnih najdišč v Železnih vratih, kar skupaj s 
podobnostmi v kamnitem inventarju opozarja na 
stike med skupnostmi vzdolž komunikacije ob 
Donavi in Savi. 

Hribovito zaledje tabora je bilo v borealu tako 
kot drugo obrobje Ljubljanskega barja poraslo z 
mešanim hrastovim gozdom.9 Na velik pomen goz-
da v ekonomiji obravnavane skupnosti opozarja 
analiza skeletnih ostankov živali, ki je pokazala na 
izrazito prevlado jelena (61,6 %) in divjega prašiča 
(28,9 %), z več najdbami pa so zastopani še tur, 
jazbec, srna, bober, divja mačka in rjavi medved.10 
O dopolnilnih virih hrane, ki so jih zagotavljali 
vodni in močvirski habitati v okolici, smemo do-
mnevati na podlagi količinsko precej skromnejših 
ostankov ptic in rib. Med slednjimi so zastopane 
izključno kosti več kilogramov težkih ščuk.

Slika 44. Okljuki Ljubije pri 
Verdu.
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Slika 45. Načrt najdišča z 
distribucijo najdb.

≥ Slika 46. Življenje v tabo-
ru, upodobljeno na podlagi 
arheološkega zapisa v Zalogu 
ter okvirno sočasnih primerlji-
vih najdišč. Domneva o bazni 
vlogi tabora in njegovi legi v 
bližini izliva potoka v plitvo 
jezero ima oporo v lesenem 
pilotu, zabitem v glino, ki bi 
bil glede na sestavo odkritih 
najdb iz kamna, kosti in ro-
govja ter skeletnih ostankov 
živali lahko ostanek ploščadi 
za razkosavanje lovskega 
plena. Rekonstrukcija dejav-
nosti in šotorov v bivalnem 
delu tabora je utemeljena na 
razlagi sledov na mezolitskih 
naselbinah s severa Evrope.12
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Večina podatkov napeljuje na sklep, da imamo 
pri najdišču v strugi Ljubije ob ledini Zalog opravka 
z robnim delom trajnejšega tabora, ki je glede na 
podatke o takratnem okolju stal v bližini jezerskega 
obrežja ali pa na poplavni ravnini ob strugi enega od 
predhodnikov Ljubije. Strukture iz lesa in kamna bi 
lahko pogojno interpretirali kot ostanke ploščadi, 
na kateri so razkosavali lovski plen ter obdelovali 
kost in rogovino, bivalni del tabora pa je bil verjetno 
nekoliko oddaljen od vode (sl. 46).

Rezultati favnističnih analiz ne dopuščajo 
jasnega odgovora o letnem času, v katerem so se 
ljudje zadrževali na območju Zaloga. Med ostanki 

ptic prevladujejo vrste, ki se v Sloveniji pojavljajo 
v migracijskem obdobju, kar bi nakazovalo, da je 
bil tabor obljuden pomladi ali jeseni. O jesenski 
sezoni bivanja pričata stopnja izraščanja in obrabe 
grizalnih površin prašičjih in jelenovih meljakov, 
značilna za nekaj jesensko-zimskih mesecev, ter 
obdelava rogovij uplenjenih jelenov, ki premorejo 
največjo trdnost v zgodnji jeseni. Glede na velik 
razpon radiokarbonskih datacij ni izključeno, da 
gre za lokacijo, ki je bila obiskovana oz. poseljena 
daljše obdobje.

V kontekstu dejavnosti, ki so potekale na do-
kumentiranem delu najdišča, je intrigantna nav-
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1 Gaspari 2006.
2 KIA25792: konvencionalna 

starost: 8745 ± 35 PS. 
3 OxA-15732: konvencionalna 

starost: 7964 ± 39 PS. 
4 KIA24768: konvencionalna 

starost: 8415 ± 30 PS.
5 Turk 2004.
6 Turk 2006.
7 Frelih 1986; Mlekuž, Budja, 

Ogrinc 2006.
8 Kavur 2006.

9 Prim. Andrič, v tej knjigi, str. 
20–23.

10 Toškan, Dirjec 2006a.
11 Beta-211407: konvencional-

na starost: 5510 ± 40 PS.
12 Slika I. Rehar, predloga A. 

Gaspari.

Slika 48. Dokumentiranje človeške lobanje. O razlogih za pojav 
ženske lobanje na najdišču lahko zaenkrat le ugibamo, odso-
tnost vrezov ali kakršnih koli drugih sledov obdelave pa ne 
govori v prid možnosti, da bi šlo za morebiten ostanek kanibal-
ske prakse.

≤ Slika 47. Rekonstrukcija poodložitvenih pro-
cesov na najdišču:  
odplavitev prvotnih sedimentov z arheološkimi 
ostanki (b), razvoj poplavne ravnine z vertikal-
nim priraščanjem naplavinskih plasti na obrež-
ju in (c), Ljubija z meandriranjem erodira plasti 
z ostanki (d).

zočnost lobanje od 20 do 34 let stare ženske (kat. 1; 

sl. 48). Lobanja ne kaže nobenih posebnih sledi, ki 
bi pomagale pojasniti razloge za njeno najdbo v 
lovskem taboru. Na podlagi podobnih primerov z 
drugih kamenodobnih najdišč bi jo lahko uvrstili v 
skupino izoliranih človeških kostnih ostankov.

Radiokarbonska analiza organskega drobirja 
je pokazala, da je bila plast, v kateri ležijo najdbe, 
dokončno odložena šele po sredini 5. tisočletja pr. 
n. št.,11 torej okoli 3000 let po prenehanju obstoja 
tabora na tem mestu. Po najverjetnejši hipotezi je 
na najdišču prišlo do erozije prvotne kulturne pla-
sti, pri čemer so se težji predmeti akumulirali na 
dnu novonastalega fluvialnega sedimenta (sl. 47).■

Opombe
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Slika 49. Domišljijska upodobitev koliščarske naselbine Maharski 
prekop pri Igu, ki pa temelji na izsledkih modernih arheoloških 
raziskav doma in po svetu. Raziskave kažejo, da je bilo kolišče 
Maharski prekop razmeroma majhna vas, ki jo je sestavljalo 
nekaj manjših samostojnih kolib na kolih. Kolišče je bilo na 
kopenski strani opasano z varovalno dvojno leseno ograjo, ki jo 
je morda dopolnjeval tudi obrambni jarek.10
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Barjanska kolišča in sočasne najdbe 
iz Ljubljanice

Anton Velušček

Ljubljansko barje je še dandanašnji doma in po 
svetu znano predvsem po ostankih koliščarjev, ki 
jih je pred več kot 130 leti odkril Karl Deschmann, 
kustos v tedanjem Kranjskem deželnem muzeju.1 
Od tistih poletnih dni v letu 1875 se najdbe in naj-
dišča iz koliščarske dobe na Ljubljanskem barju 
množijo. Obsežnejše, z argumenti bolj podprto ter 
poglobljeno postaja tudi védenje o življenju, nava-
dah in okolju, v katerem so koliščarji živeli.

V prvi polovici petega tisočletja pr. n. št. so na 
Ljubljansko barje, najverjetneje z jugovzhoda, po 
dolinah in prek prelazov iz porečja Save prišli lju-
dje, ki so izdelovali lončeno posodje, se ukvarjali 
s poljedelstvom; spremljale so jih domače živali – 
pes, ovca, koza, domača prašič in govedo.

Kaj je takratnega človeka pripeljalo v naše 
kraje, tega z gotovostjo ne bomo nikoli izvedeli. 
Morda je bila to bakrova ruda oziroma baker, ki 
je v petem tisočletju pr. n. št. začenjal zmagovalni 
pohod po Evropi. Zagotovo pa vemo, da so prišli v 
nedotaknjeno pokrajino do obrežja jezera, ki je še 
vedno prekrivalo velik del ravnice Ljubljanskega 
barja, in si postavili manjše naselbine. Ker so bile 
kolibe grajene na kolih, smo jih poimenovali ko-
lišča. 

Eno izmed takšnih vasic pod Plešivico je odkril 
Karl Deschmann. Naslednjo, veliko bolje pozna-

no, pa so pred približno 50 leti odkrili delavci pri 
kopanju Resnikovega prekopa pri Igu.2 Kakor so 
pokazale najnovejše raziskave, je bilo najdišče že 
v prazgodovini skoraj v celoti uničeno. Za uniče-
nje pa ni bil odgovoren človek, temveč naravne 
zakonitosti Ljubljanskega barja. Manjši vodotok, 
morda Želimeljščica, je v obdobju, ko je bila ko-
liščarska vas že davno opuščena in pozabljena, 
prestavila strugo in odplaknila večji del ostankov 
starodavnega kolišča. 

Raziskave na Resnikovem prekopu so poka-
zale, da je bila koliščarska vas poseljena kratek 
čas, morda manj kot desetletje. Z odhodom ko-
liščarjev je Ljubljansko barje samevalo skoraj 
naslednjih tisoč let. Šele v 37. stoletju pr. n. št. so 
se pojavili novi prišleki, ki so, podobno kot njihovi 
predhodniki, izrabili tedanje naravne danosti. Na 
obrežjih že precej manjšega jezera so si postavljali 
koliščarske naselbine. Na podlagi arheološko-
dendrokronoloških raziskav ugotavljamo, da so 
bili hkrati, v istem letu, poseljeni različni konci 
Ljubljanskega barja. Slednje dokazujejo ostanki v 
mehka tla zabitih nosilnih kolov z različnih koli-
ščarskih naselbin, ki so bili posekani v istem kole-
darskem letu.

Na Hočevarici pri Verdu3 so raziskovalci odkrili 
enega izmed doslej najstarejših dokazov o meta-
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Slika 51. Miniaturna rekonstrukcija 
prazgodovinskega voza9 na podlagi 
najdbe kolesa in osi s Starih gmajn pri 
Verdu (prim. sl. 50).

Slika 50. Verodostojna rekonstrukcija 
dela podvozja dvokolesnega voza, ki 
so ga pred približno 5200 leti upo-
rabljali prebivalci koliščarske vasi na 
Starih gmajnah pri Verdu.11
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lurški dejavnosti v jugovzhodnoalpskem svetu. 
Kot kažejo majhni ogrlični obročki iz metamorfne 
kamnine, so rudo morda prinašali prek Karavank 
ali iz okolice Pohorja. Bakreni sekiri, ki so ju pota-
pljači našli v današnji strugi Ljubljanice blizu ob-
močja, kjer je bilo nekoč kolišče, dokazujeta,  
da so bili vešči metalurgi.

Pomembna najdba s Hočevarice je tudi lok, 
narejen iz tisovine, najustreznejšega lesa za loke.4 
Ker v dolžino meri le nekaj več kot 120 centime-
trov, naj bi bil primeren za še nedorasle mladeniče 
pri urjenju v lovski spretnosti. Pravi lovci so na-
mreč uporabljali močnejše in daljše loke, skrbno 
narejene iz najboljših vej. Ti so v dolžino merili 
tudi do 170 cm in več.

Pomembno najdišče je Maharski prekop pri 
Igu.5 V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja ga 
je raziskovala prof. Tatjana Bregant z ljubljanske 
Univerze. Naletela je na naselbino nekaj kolib na 
kolih, ki jo je s kopenske strani varovala dvojna 
lesena ograja (sl. 49). Zdaj vemo, da so se tudi na 
Maharskem prekopu ukvarjali z metalurgijo ba-
kra in da je vasica živela sredi četrtega tisočletja 
pr. Kr.

Nekoliko mlajša poselitev je bila ugotovljena 
na Starih gmajnah pri Verdu in na delno sočasni 
bližnji naselbini Blatna Brezovica. Na Starih gmaj-
nah6 so raziskovalci naleteli na odlično ohranjena 
drevaka, to je čolna, iztesana iz po enega debla. Še 
zanimivejša pa je najdba lesenega kolesa in osi (sl. 

50), zagotovo ena izmed najstarejših najdb te vrste 
na svetu. Poznavalci menijo, da je pravi tehniški 
biser. Kolesni plošči sta iz jesenovine. Povezujejo 
ju štiri hrastove letve, izdelane v obliki tako ime-
novanega lastovičjega repa. Os je tudi hrastova. Pri 
vožnji se je vrtela, na kar kaže tudi štirikotna od-
prtina v kolesu. Na podlagi tega sklepamo, da gre 
za dvokolesni voz ali cizo (sl. 51). Vemo namreč, da 
so bila pri štirikolesnih vozovih iz tistega časa na 
nepremični osovini pritrjena štiri kolesa z okrogli-
mi odprtinami v sredi. Obe vrsti vozov sta trdoživi. 
Ohranili sta se do danes. Dvokolesni voz, podoben 
tistemu, ki je najden na Starih gmajnah, je še v 
uporabi, npr. v vzhodni Turčiji. V poznem četrtem 
tisočletju in zgodnjem tretjem tisočletju pr. n. 
št. pa najdemo podobna kolesa oziroma ostanke 
dvokolesnih prazgodovinskih vozov samo v Alpah 
in njihovi okolici. Raziskovalci menijo, da so bili 

Slika 52. Izbor lončenega 
posodja s koliščarskih na-
selbin pri Igu, ki ga je pred 
več kot 130 leti odkril Karl 
Deschmann. Zelo kvalitetne 
in očem dopadljive najdbe 
so zbudile veliko zanimanje 
strokovne in nestrokovne jav-
nosti ter razširile prvovrstno 
novico o senzacionalnem 
odkritju daleč prek mej deže-
le Kranjske. 

vozovi takšnega tipa primerni za hribovit alpski 
in predalpski svet, kamor spada tudi Ljubljansko 
barje, pred približno pet tisoč dvesto leti še v pre-
cejšnji meri prekrito z jezerom.

Po opustitvi vasi na Starih gmajnah ter neko-
liko kasneje tudi na Blatni Brezovici, Ljubljansko 
barje nekaj stoletij ostane ponovno neposeljeno. 
Šele približno v 28. stoletju pr. n. št. se pojavijo 
nove naselbine. Najbolj znane so iz okolice Iga, še 
posebej tiste, ki jih je odkril Karl Deschmann (sl. 

52). Njihovi prebivalci so se zelo intenzivno ukvar-
jali z metalurgijo bakra (sl. 61).7 Kot važno tehno-
loško inovacijo tistega časa so poznali dvodelni 
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kalup, ki je omogočal skorajda industrijsko proi-
zvodnjo bakrenega orodja in orožja.

V času nekaterih kolišč pri Igu in še posebej 
koliščarske vasice pri Kamniku pod Krimom se na 
Ljubljanskem barju zaključuje obdobje bakrene 
dobe. Po nekajstoletnem premoru v poselitvi je za-
znati posamezne bronastodobne naselbine. V prvi 
polovici drugega tisočletja pr. n. št. so to zelo ver-
jetno še vedno kolišča. Kasneje, ko je Ljubljansko 
barje dokončno preraslo močvirje, pa se poselitev, 
kakor priča mlajšebronastodobna naselbina pri 
Iški Loki,8 premakne na trdinsko obrobje. Skoraj 
tritisočletno obdobje kolišč za zmeraj zamre. V 

spremenjenih okoljskih razmerah tako vedno bolj 
in bolj pridobiva veljavo najpomembnejša vodna 
žila Ljubljanskega barja, Ljubljanica. ■

1 Vuga 1982; Greif 1998; Velu-
šček 2005a.

2 Velušček 2006.
3 Velušček 2004a.
4 Velušček 2004a, 42–44.
5 Bregant 1996; Velušček 

2005a.
6 Velušček 2005a.
7 Greif 1998; Velušček, Greif 

1998; prim. tudi Trampuž 
Orel v tej knjigi, str. 58–61.

8 Velušček 2005b.

9 Miniaturo je izdelal Janko 
Samsa.

10 Slika I. Rehar, predloga A. 
Velušček.

11 Risba T. Korošec.

Opombe
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Živalstvo v obdobju koliščarjev

Borut Toškan

Živalski ostanki z arheoloških najdišč so pomem-
ben vir podatkov o načinu življenja in prehranje-
valnih navadah naših prednamcev. Izpovednost 
najdb je v veliki meri odvisna od stopnje ohra-
njenosti kostne substance, ta pa od fizikalnih, 
kemijskih in bioloških dejavnikov, ki so jim kosti 
v tleh izpostavljene. Ker ležijo najdbe iz obdobja 
koliščarjev v anaerobnem vlažnem sedimentu z 
rahlo bazično pH-vrednostjo in stabilnim tempe-
raturnim režimom, pri katerem so kemični proce-
si razmeroma neintenzivni, je ohranjenost kostne 
substance praviloma zelo dobra. Velika večina 
razpoložljivih živalskih ostankov z območja Lju-
bljanskega barja tako pričakovano izhaja prav iz 
dobe koliščarjev, se pa v zadnjih letih postopoma 
bogati tudi védenje o živalstvu v drugih prazgodo-
vinskih obdobjih.1

favna

V obdobju koliščarjev (čas med sredino 5. in 
koncem 3. tisočletja pr. n. št.)2 je pretežni del Lju-
bljanskega barja prekrivalo jezero, o čemer pričajo 
najdbe številnih vodnih ptic, predvsem rac (sl. 55). 
V njegovem zaledju se je razprostiral mešani gozd, 
v katerem so koliščarji lovili jelene, divje prašiče, 
medvede, jazbece in kune. V gozdovih so se prosto 

pasli tudi prašiči, medtem ko so bile za pašo ovc 
in goveda primernejše travniške površine, deloma 
nastale s krčenjem gozda. Zamočvirjena območja 
za rejo drobnice in goveda niso bila primerna; tja 
so zahajale njivske gosi, sive čaplje, včasih tudi 
divji prašič.3

Študija favnističnih ostankov je nedvoumno 
pokazala, da je bila živalska komponenta nepo-
grešljiv sestavni del prehrane koliščarjev. Sprva 
je bil poglavitni vir mesa in maščob divjad. Lovci 
so plenili predvsem jelene in divje prašiče, med 
pticami pa race. Dodatni vir živalskih beljakovin 
so bile ribe. O ribolovu pričajo najdeni ostanki 
krapov, rdečeperk in še nekaterih drugih rib večjih 
stoječih vod. V splošnem se torej takratna favna ni 
bistveno razlikovala od današnje, so pa bile med 
izkopanimi kostnimi ostanki zastopane tudi po-
samezne vrste, ki jih zdaj na Slovenskem ne naj-
demo več. Mednje sodijo že izumrli tur (sl. 54), los, 
zober in rožnati pelikan.4

Ob lovu in ribolovu je pridobivanje živalskih 
beljakovin in maščob omogočala tudi živinoreja, 
ki so jo na območje takrat še ojezerjenega Lju-
bljanskega barja vpeljali prav prvi koliščarji. Psu, 
ki so ga poznali že srednjekamenodobni lovci, so 
se tako sredi 5. tisočletja pridružile še štiri vrste 
domačih živali: govedo, ovca, koza in prašič. Nji-
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Slika 55. Čopasta črnica sodi 
med najbolje zastopane vrste 
med ptičjimi ostanki iz koli-
ščarskih naselbin z Ljubljan-
skega barja.

Slika 53. Na Dežmanovih 
koliščih pri Igu iz prve polo-
vice 3. tisočletja pr. n. št. so 
bili najdeni ostanki vsaj 140 
bobrov.6

Slika 54. Tur je s plečno višino 
do 170 cm tudi za več 10 cm 
presegal velikost takratnega 
domačega goveda. 
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med jesenskim hranjenjem v okoliških gozdovih 
občutno povečajo svojo maso. Mogoče je, da so za-
dnji koliščarji na Ljubljanskem barju že izkoriščali 
tudi ovčje runo, tako kot se to domneva za nekate-
re izmed njihovih sodobnikov v regiji. Vsekakor pa 
to ni bistveno zmanjšalo vloge lova na kožuhaste 
živali, predvsem bobra (sl. 53).5 ■

hova vloga v ekonomiji koliščarskih skupnosti je 
postajala postopoma vse pomembnejša, kar velja 
predvsem za govedo in ovco. Vzporedno s tem se je 
pomen lova, nekoč edine možnosti za zagotavlja-
nje živalskih beljakovin, nekoliko zmanjšal (sl. 56). 

Reja živine je bila v začetku usmerjena pred-
vsem v pridelavo mesa in maščobe, sčasoma pa so 
vse bolj v ospredje prihajali različni sekundarni 
produkti živinoreje (vlečna moč, mleko in mlečni 
izdelki). Koliščarji so upoštevali optimalni čas za 
zakol živali ter se tako izognili izgubam mesa, ma-
ščob in kostnega mozga. Tako so npr. prašiče klali 
pozno jeseni in tako izrabili njihovo zmožnost, da 

1 Toškan 2005; Toškan, Dirjec 
2006a.

2 Prim. Velušček v tej knjigi, 
str. 48–52.

3 Janžekovič in dr. 2005; To-
škan, Dirjec 2006b in tam 
citirana literatura.

4 Govedič 2004; Toškan, Dir-
jec 2006b in tam citirana 
literatura.

5 Drobne 1973; Toškan, Dirjec 
2006b in tam citirana litera-
tura.

6 Slike 53–55 T. Korošec.

Slika 56. Pogostnost ostankov 
pomembnejših vrst sesalcev 
v posameznih fazah obstoja 
kolišč na Ljubljanskem barju. 
Predstavljeni rezultati so sicer 
le orientacijski, saj je natanč-
nost vzorčenja in obdelave 
najdb v več kot 130-letni 
zgodovini arheoloških razi-
skav na Ljubljanskem barju 
zelo nihala. 

Opombe  
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Odnosi med ljudmi in živalmi 
v prazgodovini

Lásló Bartosiewicz 

Alice M. Choyke

Erika Gál

Na tisoče živalskih kosti je prišlo na dan ob izko-
pavanjih, ki jih je konec 19. stoletja vodil Karl De-
schmann na Ljubljanskem barju. Na tem območju 
se je uveljavila posebna oblika človekove prilago-
ditve na vlažno okolje, ki je z ekološkega in gospo-
darskega vidika primerljiva z naselji, odkritimi ob 
švicarskih jezerih.1

V 5. tisočletju pr. n. št., ko so bila tu zgrajena 
prva kolišča, je bilo območje prekrito z mešanimi 
hrastovo-jelševimi gozdovi.2 Kljub temu najdbe ži-
valskih kosti kažejo, da je v bakreni in bronasti dobi 
živinoreja zagotavljala več kot polovico zaužitega 
mesa. Vrsta živinoreje je bila v veliki meri odvisna 
od tradicije; prevladovala je ovčereja, čeprav je bilo 
barje primernejše naravno okolje za prašiče. Na 
nekaterih ovčjih kosteh je videti patološke deforma-
cije, ki jih je povzročilo življenje v tem okolju, kar 
dokazuje, da je bilo močvirje za te živali vse prej kot 
idealen habitat (sl. 57). Za ta čas značilni majhni in 
srednje veliki, vitki psi so najverjetneje živeli v nase-
ljih kot mrhovinarji.3 Poškodbe na nekaterih pasjih 
kosteh kažejo, da so te živali občasno tudi jedli.

Veliko mesa so ljudje dobili tudi z lovom. Šte-
vilne lovske puščične osti so bile izdelane iz rogov 
in kosti. Mlajše najdbe s tega območja kažejo, da 
so za lov na veliko divjad uporabljali tudi velike 
pasti, izdelane iz lesenih desk. Tako si je morda 

zlomil zadnjo nogo velik divji prašič, ki pa se je iz 
pasti rešil in poškodba se je sčasoma zacelila (sl. 58). 
Ljudje so občasno lovili tudi medvede.

Sistematično izdelano koščeno orodje so v 
prazgodovinskih vaseh uporabljali pri predelavi 
kože, šivanju in pletarstvu. Kosti divjih živali, pred-
vsem jelena, so cenili zaradi ravnih oblik, čvrstosti 
in elegance (sl. 60). Tudi ta orodja imajo stilistične 
vzporednice v Švici.4 Jelen je bil vir tudi za posebno 
surovino – rogovino. Do nje so prišli z lovom, pa 
tudi s pobiranjem odpadlih parožkov ob koncu 
zime. Iz tega dostopnega materiala je bilo izdela-
nih veliko ročajev, rovnic in kopač.5

Pomemben dejavnik v prehrani in tudi pri iz-
delavi koščenih predmetov so bili divje race, gosi, 
čaplje in žerjavi – vodna perjad, značilna za odprte 
vodnate pokrajine in zamočvirjene nižine.6 Med 
obdelanimi ptičjimi kostmi z Deschmannovih 
izkopavanj je dvanajst šil in sedem cevk. Ostre 
konice so bile izdelane iz različnih dolgih kosti, 
pogosto tudi le iz odkrškov. Kosti iz peruti, še po-
sebno dolge in valjaste podlahtnice velikih ptic, 
so bile kot nalašč za izdelavo cevk (sl. 59). Vse ptice, 
od katerih izvira našteto gradivo, smo identificirali 
med ostanki hrane. 

Živalske zobe, predvsem zobe mesojedcev, so 
pogosto prevrtali skozi korenino in uporabljali 
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kot okras. Poleg tega so lahko zaznamovali tudi 
družbeni položaj in opozarjali na mesto, ki so ga 
zasedale živali v prazgodovinski kozmologiji. Obe-
ski iz medvedjih zob so bili na Barju še posebej 
pomembni.■

1 Schibler in dr. 1997.
2 Glej Andrič v tej knjigi, str. 

20–23.
3 Bartosiewicz 2002.
4 Bartosiewicz, Choyke 1997.

5 Korošec, Korošec 1969,  
t. 93–101.

6 Gál 2007.

Opombe

Slika 57. Udrtine ob strani 
ovčje rožene sredice so na-
stale zaradi resorbcije kosti in 
kažejo, da je žival med doje-
njem verjetno trpela zaradi 
podhranjenosti.

Slika 58. Zlomljena golenica 
zadnje noge divjega prašiča. 
Zlom se je zacelil, preden je 
žival postala lovski plen.

Slika 60. Kosti spodnjih de-
lov jelenjih nog (metapodia) 
so bile natančno obdelane. 
Sklepni del je služil za ročaj, 
vrh pa je bil ostružen in nato 
zbrušen v ostro konico. Na 
mnogih šilih je videti, da so 
jih vedno znova brusili. 

Slika 59. Cevke, izdelane iz 
kosti peruti velikih divjih ptic.
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Najstarejši kovinski izdelki 
iz Ljubljanice – arheometalurški 
pregled Neva Trampuž Orel

Izmed vseh slovenskih voda je prav Ljubljanica vir 
največjega števila prazgodovinskih kovinskih pred-
metov, izdelanih iz bakra ali bakrovih zlitin. Najšte-
vilnejši so iz pozne bronaste dobe, redki iz bakrene 
in zgodnejših stoletij bronaste dobe, manjštevilni so 
tudi bronasti predmeti iz železne dobe. Najstarejši 
sta bakreni ploščati sekirici iz sredine 4. tisočletja pr. 
n. št., najdeni v bližini Hočevarice pri Verdu (kat. 9). 
Pričata, da so se prvi bakreni izdelki pri nas pojavili 
razmeroma zgodaj po začetku razvoja metalurgije 
bakra v Anatoliji in na Balkanu, od koder se je od 5. ti-
sočletja širila čez Karpatsko kotlino v poznoneolitske 
kulture srednje Evrope.1 Približno v istem času, iz ka-
terega izvirata sekirici, je nekaj metalurških ostankov 
tudi z Ljubljanskega barja. Odlomki glinenih kalupov 
oziroma majhnih talilnikov, ki kažejo na pretaljeva-
nje kovine, izvirajo z bližnjih kolišč pri Hočevarici, na 
Maharskem prekopu, v Notranjih Goricah, z najdišča 
Založnica pod Krimom ter iz še neobjavljenih sondi-
ranj (Stare gmajne pri Verdu).2

Številnejše, prepričljive in dobro ohranjene 
metalurške pripomočke so skupaj z izdelki (sl. 61) 
zapustili šele poznejši naseljenci z Ljubljanskega 
barja iz 3. tisočletja pr. n. št., po zaslugi pisatelja 
Janeza Jalna in njegovih Bobrov nekdaj znani šte-
vilnim mladim generacijam. Predmeti, ki izvirajo z 
Dežmanovih kolišč, nedvomno dokazujejo prišle-

ke kot vešče talilce in livarje (sl. 62 in 63). Prišli so z 
vzhoda, iz panonskega Podonavja, njihovo bivanje 
pri nas si razlagamo z iskanjem novih bakrovih 
rudišč. Nekaj izdelkov iz tega obdobja, ki so po 
obliki zelo podobni predmetom s kolišč, poznamo 
tudi iz Ljubljanice (kat. 10–12). 

Spektralne analize kovine pričajo o vrsti bakra, 
uporabljenega za ulivanje. Medsebojna razmerja 
nekaterih elementov, pomembnih za odkrivanje 
rudnega izvora, namreč ostajajo bolj ali manj ena-
ka kljub pretaljevanju rude v kovino. Nečistoče – 
majhni deleži elementov arzena, antimona, niklja, 
srebra, kobalta – v sestavi kovine povzročajo razlike, 
zaradi katerih je mogoče slediti različnim vrstam 
bakra. Pomembna je nečistoča tistega elementa, 
katerega delež je v sestavi kovine največji (vodilni 
element), in njeno razmerje do ostalih nečistoč. 
Oboje se spreminja v prostoru in času ter posredno 
kaže na uporabo različnih rudnih virov.3 V bakre-
ni dobi je bila v Evropi še na voljo čista, verjetno 
oksidna ruda, zato so deleži nečistoč v analiziranih 
najstarejših bakrenih izdelkih zelo majhni, na ravni 
sledov (manjši od desetinke odstotka). V bronasti 
dobi se deleži nečistoč povečajo, v pozni bronasti 
dobi celo na dva in več odstotkov, ker je bil v splošni 
uporabi sulfidni baker z velikim deležem antimona 
in arzena vrste Fahlerz (bakrova medlica).
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Obe najstarejši sekirici iz Ljubljanice sta iz ar-
zenovega bakra z vodilnim arzenom, ki je najbolj 
pogost v predmetih z Iberskega polotoka. Večino 
drugih izdelkov je mogoče uvrstiti v antimonov 
tip bakra z vodilnim antimonom. Ta baker je 
najpogostejši na območju med zahodnim robom 
Karpatov in Vzhodnimi Alpami, kamor spada tudi 
slovensko ozemlje.4 O izvoru bakra zaenkrat lahko 
le ugibamo, tako o morebitnem domačem ali bolj 
oddaljenem viru. Kot izhodišče za eno ali drugo 
domnevo ne zadostujejo le obstoječe spektralne 
analize predmetov, ampak potrebujemo tudi 
analize domače rude in primerjave z rudo tujih 
nahajališč. 

Največ prazgodovinskih kovinskih izdelkov 
iz Ljubljanice je bronastih. Uliti so bili iz zlitine 
bakra s kositrom. Odkritje brona se pripisuje 
kulturam na območju med Prednjo Azijo in vzho-
dnim Sredozemljem v času okrog 3000 pr. n. št. 
V osrednji Evropi je poznan v drugi polovici 3. 

tisočletja iz nekaterih zgodnjebronastodobnih 
grobov kulture zvončastih čaš in z južnonemškega 
grobišča Singen.5 Najstarejši bronasti predmeti iz 
Ljubljanice sodijo šele v prvo polovico 2. tisočletja. 
V zlitinah prevladujeta nečistoči nikelj oziroma 
arzen, značilni tudi za bron iz drugih alpskih in 
predalpskih območij (kat. 7, 13–15). 

Številnejši in raznovrstnejši bronasti predmeti 
so se pojavili v Ljubljanici in tudi po vsej Sloveniji 
šele v zadnji tretjini 2. tisočletja pr. n. št., v pozni 
bronasti dobi (kat. 16–17, 19–22). Tedaj so se na tem 
ozemlju dogajale pomembne družbene, gospo-
darske in duhovne spremembe, sprva v 13. in 12. 
stoletju, pod vplivi panonsko-podonavskega pro-
stora.6 Analize izdelkov iz Slovenije in sosednjih 
pokrajin so pokazale prevladujočo uporabo brona 
z nizkim deležem nečistoč ter vodilnim arzenom 
in dobro poznavanje mehanskih lastnosti zlitin s 
kositrom. Livarji so namreč izdelovali različne vrste 
zlitin z različno količino kositra, skladno z uporabo 

Slika 61. Glineni nastavki 
pihalnih cevi za dovajanje 
zraka iz mehov v talilno jamo, 
talilna posoda, kalupi za 
sekire ter bakrena bodala, šila 
in ploščata sekira izvirajo z 
Dežmanovih kolišč pri Igu iz 
3. tisočletja pr. n. št.



Ljubljanica — kulturna dediščina reke 60

izdelkov (sl. 64). Varčna uporaba kositra je bila 
doslej odkrita samo še na območju Karpatske ko-
tline. Zato se zdi zelo verjetno, da so imele tamkaj-
šnje delavnice tedaj pomembno vlogo pri širjenju 
metalurškega znanja in izdelkov na slovenskem 
ozemlju in tudi na širšem območju med Karpati, 
Vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom.7 

Konec 11. in v 10. stoletju pr. n. št. pa so se raz-
vili vse pogostejši stiki z vzhodnosredozemskimi 
deželami, posebej z Egejo. Slediti jim je mogoče v 
zahodni Sloveniji, na Krasu in v Posočju, koder so 
tokrat vodile poti egejskih rudosledcev od severne-
ga Jadrana proti rudonosnim Vzhodnim Alpam.8 
Njihov cilj so bila alpska nahajališča bakra, pa tudi 
svinca in železa. Analize kovin so odkrile dve me-
talurški novosti, ki ju je mogoče povezati s sredo-
zemskim oziroma alpskim svetom. To so zlitine s 
svincem, ki so bile v Mezopotamiji v uporabi že od 
4. tisočletja pr. n. št., pri nas pa so se prvič pojavile 
na začetku 1. tisočletja pr. n. št., torej istočasno 
kot v vzhodnem Sredozemlju in v nekaterih pre-
delih južne Evrope. Druga novost je pojav bakra 
vrste Fahlerz, ki se povezuje z izkoriščanjem novih 
polimetalnih rudišč v Vzhodnih Alpah, odkrit pa 
ni bil le v nekaterih polizdelkih (pogače, ingoti) in 
predmetih na našem ozemlju, ampak tudi na šir-
šem območju srednje in vzhodne Evrope.9 

Zdi se, da je bilo odloženih v omenjenem zgo-
dnejšem obdobju pozne bronaste dobe v reko 
manj predmetov kot v naslednjem, mlajšem obdo-
bju. Kot na kopnem tudi v Ljubljanici prevladuje 
orožje nad orodjem (kat. 21–25), metalurški poliz-
delki so zaenkrat redkost, številne oblačilne igle 
pa posebnost. Analizirano je bilo le manjše število 
dostopnih izdelkov, večina iz mlajšega obdobja 
pozne bronaste dobe (kat. 21–23). Skoraj vsi so uliti iz 
brona s povišanimi deleži antimona in arzena, ki 
kaže na uporabo bakra Fahlerz. Posebno skupino 
predmetov sestavljajo sekire, po obliki značilne za 
Italski polotok in Dalmacijo ter zelo pogoste tudi 
v zahodni Sloveniji, narejene iz zlitine bakra z več 
kot 40 odstotki dodanega svinca (kat. 23). Njihova 
razširjenost in posebna svinčeva zlitina sta dokaz 
pomembnih, novih stikov s sredozemskimi kul-
turami, stikov, ki so omogočili ugodne razmere 
za začetek razvoja nove, železnodobne halštatske 
kulture na Slovenskem.■

Slika 62.Taljenje bakra. V 3. 
tisočletju pr. n. št. se je po-
stopek dogajal na odprtem 
ognjišču na način, kot so ga 
dokazala sodobna poskusna 
taljenja bakra za zgodnjo 
bronasto dobo v Švici.10 V 
jamo, izkopano v tla in oblo-
ženo z glino, je bila naložena 
karbonatna ruda skupaj z 
lesom (ogljem). Z dodatnim 
vpihovanjem zraka iz mehov 
z lesenimi pihalnimi cevmi 
naravnost v zmes rude in lesa 
(oglja) se je temperatura zgo-
revanja na odprtem ognjišču 
zlahka povišala na 1200° C, 
pri čemer se je baker stalil.11 

Slika 63. Ulivanje bakrene 
sekire. V razžarjeno oglje v 
jami je bila zakopana glinena 
talilna posoda s kosci ko-
vinskega bakra. S pihalnimi 
cevmi so dovajali dodatni 
zrak in mešali oglje, da se je 
temperatura gorenja pove-
čevala, dokler se ni baker v 
talilniku stalil. Dvignili so ga 
in iz taline odstranili delce 
oglja. Še žarečo talino so ulili 
v pravokoten odprt kalup za 
izdelavo ploščatih sekir.12
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Slika 64. Prikaz različnih deležev kositra (Sn) v orožju in orodju 
iz pozne bronaste dobe na Slovenskem. Sekire, sulice in meči so 
zahtevali zaradi pogostega udarjanja in sekanja trd bron. Takšno 
zlitino so izdelali s primerno velikim dodatkom kositra (6 % in 
več), ki sicer dovoljuje brušenje, povzroča pa krhkost brona in 
zato ne dopušča kovanja. Zato pa so za srpe uporabili zlitine 
z dovolj majhnim dodatkom kositra (okrog 4 %), kar omogoča 
kovanje in dela bron voljnejši in bolj raztezen. Takšne zlitine so 
uporabljali za srpe, katerih rezila je bilo treba pred brušenjem 
tanko skovati. 
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Med več kot 150 kovinskimi najdbami iz tega 
časa so v ospredju predmeti, ki jih povezujemo z 
moško, bojevniško sfero. Odkritih je bilo 7 mečev 
in 4 bodala, 28 suličnih osti, 8 plavutastih in 14 
tulastih sekir (prim. kat. 13–16, 19–25 ter sl. 66).3 Nadalje je 
za naravo teh najdb pomenljivo, da iz Ljubljanice 
izhaja kar 58 bronastih igel, ki večinoma sodijo 
v pozno bronasto dobo (kat. 17 in sl. 69). V tem času 
igle označujejo moško spenjalno nošo. Fibule so 
v pozni bronasti dobi pokazatelj ženske spenjalne 
noše. Pomenljivo je, da je bila v Ljubljanici iz tega 
časa odkrita le ena.4 

Bronastodobne vrste kovinskih predmetov to-
rej ne predstavljajo vseh tedaj uporabljanih pred-
metov, temveč se močno nagibajo v prid moške 
noše in orožja. Pomenljivo je tudi, da se orožje iz 
Ljubljanice pojavlja na območju, na katerem soča-
snih grobov ne poznamo (srednja bronasta doba) 
ali pa ti najpogosteje nimajo pridanega orožja, 
temveč le dele noše (pozna bronasta doba).5 Na-
kazuje se torej, da gre pri vodnih najdbah bodisi 
za dopolnilo grobnim pridatkom ali pa za sledove 
verskih dejavnosti v širšem smislu besede.6 Pri 
teh drugih je glede na primerjave pri antičnih in 
kasnejših ljudstvih potrebno upoštevati očišče-
valna obredja po vojskovanjih, pa tudi priprošnje 
ali zahvalne darove najdragocenejših predmetov 

Glede na geološke podatke in rezultate raziskav 
kolišč1 je za umik jezera na Ljubljanskem barju in 
za ustalitev rečnega korita Ljubljanice odločilno 
obdobje prvih stoletij 2. tisočletja pr. n. št. Šele 
od tedaj lahko govorimo o Ljubljanici kot o reki 
v sedanjem pomenu besede. Kako se ta velika 
okoljska sprememba kaže v sočasnih najdbah iz 
Ljubljanice?

Bakrene in kamnite sekire, bodala in šila ter 
odlomki keramike iz bakrene dobe so v Ljublja-
nici pogostejše v bližini sočasnih kolišč (kat. 9–12; 

sl. 38), pri Hočevarici v zgornjem rečnem toku in v 
Ljubljani na Špici. Te predmete si torej razlagamo 
pretežno kot naselbinske najdbe, kot posledico 
odplavljanja naselbinskih plasti kolišč, katerih 
ostanki so zdaj tik ob rečnem koritu.

Bronastodobni predmeti iz Ljubljanice so dati-
rani v srednjo in pozno bronasto dobo, torej v čas 
od sredine 2. tisočletja pr. n. št. dalje (kat. 13–25).2 
Njihova razprostranjenost z najizrazitejšimi sredi-
šči odlaganja od Lipovca prek izlivov Bistre in Zr-
nice do Kamina pa ni v nobeni prepoznavni zvezi 
z lego sočasnih naselij. Ta so bila namreč v srednji 
in pozni bronasti dobi pomaknjena na obrobje 
Ljubljanskega barja (sl. 65). Kako naj si torej razla-
gamo nepovezanost bronastodobnih najdb v Lju-
bljanici s sočasnimi naselji?

Darovi bogovom in prednikom

Peter Turk

Andrej Gaspari
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Slika 65. Večje koncentracije bronastodobnih (   ) in 
železnodobnih (   ) kovinskih najdb v Ljubljanici ter 
lokacije pomembnih srednje- in poznobronastodobnih 
(   ) ter železnodobnih (   ) naselij na Ljubljanskem barju 
z obrobjem.17 
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božanskim silam ali heroiziranim prednikom ob 
pomembnih dogodkih, kot so iniciacijski rituali 
ali pomembna srečanja.7 Na ta način lahko brona-
stodobno orožje in nošo iz Ljubljanice razumemo 
kot sestavni del kompleksnih odnosov med daru-
jočimi na eni in numinoznimi, onstranskimi sila-
mi na drugi strani. Pomemben element teh odno-
sov je pričakovanje prvih, da bodo s svojimi darovi 
zavezali druge k njihovi obilni povrnitvi. 

Za razumevanje razlogov za odlaganje pred-
metov je povedno kartiranje najdišč predmetov 
istega tipa, soočeno z okoliščinami najdbe. Tako 
lahko v zvezi s kratkim jezičastoročajnim mečem 
iz Ljubljanice pri Kamniku pod Krimom (kat. 15) 
ugotovimo, da so bili meči tega tipa v srednji bro-
nasti dobi razširjeni v srednji in južni Evropi (sl. 67). 
Pomenljivo pa je, da so v osrednjem Podonavju, 
vzhodnih Alpah ter na severu Apeninskega polo-
toka vedno odkriti v vodah, v Potisju in spodnjem 
Podonavju so del zakladnih najdb, na Balkanskem 
polotoku in na jugu Apeninskega pa so vedno 
priloženi v grobove. Tako se nakazujejo veliki 
kulturni kompleksi, znotraj katerih so bili ti pred-
meti odloženi na podoben način. V vsakem od teh 
kompleksov se torej kaže različno razumevanje 
odnosa do onstranstva in do smrti, hkrati pa raz-
lične religiozne predstave tedanjih ljudi. Slovenija 

Slika 67b. Razprostranjenost 
mečev tipa Manaccora in 
sorodnih oblik v južni in jugo-
vzhodni Evropi.19

 
posamične, pred-
vsem vodne najdbe 
zakladne najdbe 
peterokotniki – grob-
ne najdbe

Slika 67a. Kratek meč s sime-
trično trnasto ročajno ploščo 
iz Ljubljanice pri Kamniku 
pod Krimom (kat. 15) ter meč 
s podobno oblikovanim roča-
jem iz Posavja.
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s širšo okolico je torej v srednji (in pozni) bronasti 
dobi sestavni del tistega kulturnega okolja, ki ga 
označuje komuniciranje z božanstvi z darovanjem 
orožja vodam.

Kako so potekali posamezni deli bronastodob-
nega daritvenega obredja, ni znano. Zanje so na-
mreč skoraj edini vir najdbe iz struge Ljubljanice. 
Ob domišljijski rekonstrukciji poteka daritve (sl. 

68) pa je bilo upoštevano neobičajno odkritje ske-
leta, v katerega je bila v predel prsnega koša zabo-
dena sulična ost (prim. kat. 19).8 

Najpogostejši element noše so v pozni bronasti 
dobi bronaste igle (kat. 17). Med najštevilčnejšimi 
lokalno in regionalno razširjenimi različicami ve-
lja izpostaviti nekaj izjemnih primerov. Iglo z jan-
tarno glavico (sl. 69 leva) uvrščamo med najstarejše 
jantarne predmete v Sloveniji. Najstarejši jantar 
je tod znan le še iz zakladne najdbe z Debelega 
vrha nad Predgradom na Kočevskem.9 Zaradi jan-
tarne glavice je igla izjemna in jo je težko datirati, 

Slika 69. Bronaste igle z 
jantarno glavico, kijasto 
glavico in narebrenim vratom 
ter z vazasto glavico iz pozne 
bronaste dobe (13.–11. stoletje 
pr. n. št.).21

Slika 68. Prikaz poznobronastodobnega daritvenega obredja na severnem bregu 
Ljubljanice nasproti izliva Bistre temelji na izbranih najdbah orožja (kat. 19, 20, 22 
in 24), rekonstrukciji drugih sočasnih sestavin oborožitve, ki se v Ljubljanici ne 
pojavljajo (čelada in oklep), ter domišljijski rekonstrukciji obreda.20
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ob sploščeno-kroglasti obliki je možna le okvir-
na uvrstitev v starejši del pozne bronaste dobe 
(13.–11. stoletje pr. n. št.), kar nakazuje sočasnost 
z omenjenim depojem.10 Igla je važna, ker se z njo 
potrjujejo teze o izmenjalnih poteh med grškim 
svetom na jugu ter Baltikom, od koder izvirajo 
jantarne najdbe iz tega časa.11 V začetek pozne 
bronaste dobe (13. stoletje pr. n. št.) sodi tudi igla 
s kijasto glavico in vodoravno narebrenim vratom 
(sl. 69 srednja), ki ima najpogostejše primerjave daleč 
na zahodu, v severni Italiji, predvsem pa v južni 
Nemčiji in vzhodni Franciji.12 V isti čas uvrščamo 
tudi iglo z vazasto glavico (sl. 69 desna), kakršne so 
razširjene predvsem v osrednje- in vzhodnoalp-
skem okolju.13

Povzamemo lahko, da je v srednji in pozni bro-
nasti dobi v zgornjem porečju Ljubljanice izpriča-
nih nekaj kultnih mest, na katerih se izkazujejo 
predvsem daritvene dejavnosti bojevnikov, trgov-
cev in popotnikov. 

Iz Ljubljanice poznamo številne keramične 
najdbe (kat. 18; sl. 70), vendar se njihove zgostitve 
ne pojavljajo na istih mestih kot pri kovinskih 
najdbah. Ponekod so dokumentirane bližnje med-
sebojne lege s posamičnimi iglami, kar še jasneje 
nakazuje povezavo z grobnim kultom.14 

Tudi v starejši železni dobi med odloženimi 
predmeti prevladuje orožje.15 Pomenljivo je njiho-
vo pojavljanje na mestih, kjer se pojavlja že bro-
nastodobno kovinsko gradivo,16 preseneča pa po-
polna odsotnost prepoznavnih keramičnih posod. 
Med orožjem prevladujejo tulaste sekire (kat. 26) in 
sulice. Tudi v tem času med najdbami iz Ljublja-
nice ne zasledimo obrambnega orožja. Nošo ozna-
čujejo različni tipi fibul ter posamezni primeri 
obročastega nakita (kat. 28). Slednji je element žen-
ske noše, spenjalne fibule pa od 7. stoletja pr. n. št. 
naprej zaznamujejo žensko in moško nošo. Prav 
fibule so kot natančen datacijski orientir zanesljiv 
pokazatelj manjše pogostosti odlaganja predme-
tov v Ljubljanico med koncem 8. in koncem 6. 
stoletja pr. n. št. A tudi tedaj odlaganje ni zamrlo 
(sl. 71). Poleg železnih sekir in sulic se v Ljubljanici 
v 5. in 4. stoletju pr. n. št. kot znanilci novih časov 
pojavljajo najprestižnejši elementi bojevniške 
noše, mdr. bronasta kavljasta pasna spona (kat. 27) 
in železni meč zgodnjelatenske sheme (kat. 29). ■

Slika 70. Ljubljanica, Lipovec. V med-
sebojni bližini najdena keramični lonec 
in skleda iz pozne bronaste dobe 
(14.–13. stoletje pr. n. št.).22

Slika 71. Bronasti večglava igla ter 
vozlasta fibula z železnim jedrom iz 
starejše železne dobe (8.–7. stoletje 
pr. n. št.).23



Ime avtorja Ime teksta67

1 Verbič, Horvat v tej knjigi, 
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12 Müller-Karpe 1959, 147,  

t. 151C: 1; Audouze, Cour-
tois 1970, 9–12, t. 1–2; Ca-
rancini 1975, 184–189, t. 42: 
1275, 43: 1295–1296; Vinski 
Gasparini 1973, 49, t. 19:5.

13 Říhovský 1979, 189, t. 56: 

1481–1482; Šinkovec 1995, 
120, t. 36: 254–255.

14 Potočnik 1989, 390, t. 4: 27, 
28; Gaspari 2004b, 44, sl. 7: 
6–8.

15 Gaspari 2002a, 190–195, sl. 
73, 74.

16 Starejšeželeznodobna na-
selja so večinoma utrjena 
gradišča, ki so od Ljublja-
nice in Barja še bolj odma-
knjena kot bronastodobna 
naselja pred njimi (prim. sl. 

65).

17 Po Gaspari 2002a, sl. 71 in 
73; Gaspari 2004b, sl. 3; 
Gaspari 2006b; Velušček 
2004e, sl. 5.1; Velušček 
2007, 63–64, sl. 2; Vuga 
1980, sl. 1; Turk, Svetličič 
2005.

18 Po Gaspari 2004b, sl. 4. V 
grafu so predstavljeni le 
predmeti, ki imajo natančne-
je dokumentirane lokacije 
odkritja.

19 Za druge meče tega tipa 
prim. kat. 15.

20 Slika I. Rehar, predloga  
A. Gaspari in P. Turk.

21 Za druge sočasne in mlajše 
igle prim. kat. 17. Igle na sl. 69 
hrani zasebnik.

22 Hrani Narodni muzej Slove-
nije. V neposredni bližini je 
bila odkrita bronasta igla, ki 
je danes v zasebni hrambi 
(Gaspari 2004b, 44, sl. 7: 
8). Vsi predmeti verjetno 
sestavljajo grobno celoto 
z začetka pozne bronaste 
dobe (prim. Vinski Gaspari-
ni 1973, 37–45, t. 7–16).

23 Hranita Narodni muzej Slo-
venije (fibula) in zasebnik 
(igla).

Opombe
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Orožje iz mlajše železne dobe vključuje 21 me-
čev, približno 55 osti sulic in kopij ter dve čeladi 
(sl. 73). Med dvoreznimi meči jih večina pripada 
srednje- in poznolatenskim tipom, običajnim za 
območje mokronoške skupine (kat. 30–31, sl. 75), naj-
deni pa so bili tudi deli pasnih garnitur. O navzoč-
nosti bojevnikov iz vrst zahodnokeltskih plemen bi 
lahko pričala osamljena najdba dela širokega meča 
v nožnici z lestvastim koničnikom, kakršni so na 
podlagi primerjav v Franciji opredeljeni kot orožje 
konjenikov iz časa cezarjevih galskih vojn.5 Nekaj 
mlajši je meč v nožnici z okrasom v predrti tehniki, 
kakršni so bili ob koncu latenskega obdobja prilju-
bljeni pri Keltih in Germanih (kat. 36).6 Mlajši železni 
dobi sta pripisani tudi enorezni mahairi, značilni za 
zaledje severnega Jadrana (kat. 37a). Zanimiva je po-
gostost ukrivljenih bojnih nožev balkanskega izvora 
(kat. 37b–c), udarni noži pa so zastopani z dvema po-
znolatenskima primerkoma.7

Večina keltskih mečev je bila odkrita skupaj z 
ostanki nožnic, kar govori proti možnosti, da gre 
za orožje, izgubljeno med spopadi na reki ali ob 
njej. Poškodbe zaradi bojne uporabe ali namerne-
ga uničevanja niso bile ugotovljene. Brez metalo-
grafskih preiskav je težko pojasniti tudi primerka 
mečev v nožnicah, odkrita v dveh kosih, ležečih 
dokaj blizu (kat. 31). 

Strateško pomembno območje Ljubljanske kotli-
ne je v mlajši železni dobi sodilo v vplivno obmo-
čje plemenske zveze keltskih Tavriskov (Strabon 
7, 5, 2 C 314), ki so si od začetka 2. stoletja pr. n. 
št. prizadevali za nadzor nad prometom in trgo-
vino čez najnižji del pregrade med jadranskim in 
črnomorskim povodjem.1 O latenski poselitvi oze-
mlja med Vrhniko in Ljubljano ni veliko znanega. 
Naselbinskim in grobnim najdbam z obeh bregov 
Ljubljanice v ožini med Rožnikom in Grajskim 
gričem lahko dodamo posamična odkritja z južne-
ga obrobja Ljubljanskega barja ter grob bojevnika 
z Molnika, preseneča pa maloštevilnost najdb, ki 
bi opozarjale na lokacijo predhodnika rimskega 
Navporta, sedanje Vrhnike.2 Več kot 250 latenskih 
predmetov iz struge in z obrežja Ljubljanice mo-
ramo zato obravanavati kot pričevalce o glavni 
osi dogajanja na širšem območju, ki se zarisuje v 
zvezi z gospodarsko izrabo plovne reke, pa tudi v 
nadaljevanju religioznih praks iz starejših obdobij 
prazgodovine.3

Mlajšeželeznodobno gradivo se v Ljubljanici 
pojavlja predvsem na zahodnem delu Barja, in 
sicer v šestih zgostitvah pri Lipovcu, na izlivu 
Bistre, v Kaminu in pri Kamniku pod Krimom, 
pa tudi v obliki posamičnih najdb zunaj glavnih 
najdišč (sl. 72).4 

Keltski bojevniki in Ljubljanica

Andrej Gaspari
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Slika 72. Največja koncentracija latenskih najdb v Ljubljanici je 
bila ugotovljena na območju Bevk in Blatne Brezovice. Predmeti 
se pojavljajo večinoma na mestih, s katerih izvira tudi kovinsko 
gradivo iz bronaste in starejše železne dobe (prim. sl. 65).
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najemniških vojakov ali kot plen, dosegli celo tako 
oddaljena območja, kot je zaledje Kaspijskega je-
zera.10 Bronaste etruščansko-italske čelade (kat. 35), 
izvorno izdelovane za rimsko vojsko, so bile prilju-
bljene tudi med plemeni z zahodnega Balkana.11

Med najdbami iz Ljubljanice zavzema posebno 
mesto bronast okov pivskega roga (kat. 40), ki sodi 
med značilne izdelke keltske torevtike pozne-
ga latena. Grobne najdbe prestižnih okovov na 
keltskem zahodu nakazujejo visoko rangiranega 
imetnika.12 Luksuzno pivsko posodje vključuje še 
zajemalki in ročko italskega izvora (kat. 42), kakr-
šne se prav tako pojavljajo le v bogatejših keltskih 
grobovih.13 V razpravi o možnem ozadju pojava 
predmetov v reki ima poseben pomen skoraj po-
polna odsotnost značilnih keltskih posod iz fine 
sive keramike. 

Deli noše so zastopani s kar 20 bronastimi fibu-
lami iz srednjega in poznega latena, med katerimi 
se pojavljajo predvsem primerki, običajni za mo-

Razen ožganega primerka je brez sledov namer-
nih poškodb tudi večina železnih suličnih osti (kat. 

33, sl. 76). Posebno omembo zaslužijo osti s simetrič-
nim plamenastim listom ter sulični osti z jedkanim 
geometrijskim okrasom, podobni tistim z german-
skega območja ter obrobja Alp (kat. 32a–b). Na stike s 
Skordiski opozarjata primerek z luničastimi vrezi 
ter več kot 50 cm dolga sulična ost z žlebičkoma 
ob straneh lista (kat. 32c–d). Primerki s fasetiranim 
tulom so pogosti v grobovih rimskih avksiliarnih 
vojakov na Dolenjskem in na sočasnih najdiščih 
na zahodnem Balkanu (kat. 33a). Posebne okoliščine 
razkriva le par suličnih osti z izliva Bistre, ki sta se 
na rečnem dnu očitno znašli zvezani.8

Med vojaško opremo sta zastopani še čeladi, 
pomenljiva pa je odsotnost grb in robnih okovov 
ščitov, značilna tudi za druge vodotoke evropske 
celine.9 Železna vzhodnokeltska čelada, najdena 
na izlivu Ljubije, sodi med izdelke domačih pozno-
latenskih orožarjev, ki so s trgovino, kot lastnina 

Slika 74. Pogled na Ljublja-
nico med izlivoma Bistre in 
Borovniščice.
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Glavna značilnost kultnih mest, kot so žgalno 
daritveno mesto na Repelcu na Mostu na Soči, sve-
tišče na Monte Sorantriju pri Raveu v Karniji, obo-
dni tempelj severnogalskega tipa na Frauenbergu 
nad Lipnico (Leibnitz) na Štajerskem ter depoja 
z vzpetine Laas Riegel pri Borčah (Förk) v Ziljski 
dolini in Gradu nad Šmihelom pri Postojni,19 je 
močna ali celo prevladujoča zastopanost orožja in 
vojaške opreme, ki jo v nekaterih primerih spre-
mljajo sledovi kultnih pojedin v obliki fragmenti-
ranega keramičnega posodja, kovinskih zajemalk 
in pripomočkov za žar ter živalskih in rastlinskih 
ostankov. Orožje, med katerim so poleg mečev, 

kronoško skupino (kat. 38g, h), pogoste pa so tudi 
fibule plemen iz severnojadranskegega zaledja 
(kat. 38a, d). Močno nekeltsko komponento potrju-
jejo tudi številni primerki najmlajših oblik certo-
ških fibul (kat. 38c), ki so se kot prežitek poznohal-
štatskega časa obdržale vsaj do konca 2. stoletja 
pr. n. št. Značilno ženski deli noše, npr. steklene 
zapestnice in jagode, v gradivu manjkajo.14

Dejanje z ritualnim ozadjem je skoraj nespor-
no pri dveh bronastih plastikah s slogovnimi pote-
zami 2. ali 1. stoletja pr. n. št., ki sta bili najdeni v 
bližini izliva Zrnice, le nekaj deset metrov narazen 
(kat. 41).15 Obe spominjata na klasične etruščansko-
italske upodobitve Apolona. Iz istega dela struge 
izvira tudi velika skupna najdba rimskih republi-
kanskih in keltskih novcev, datirana v čas kmalu 
po 147 pr. n. št. (kat. 43). Pomembnejše numizma-
tične najdbe vključujejo poleg znanega depoja 
velikih noriških srebrnikov z levega brega v Kami-
nu (kat. 39) še manjše skupne najdbe pri Vrhniki, 
Bevkah in Ljubljani.16 Podobni zakladi iz strug ali 
rečnih bregov so najpogosteje interpretirani kot 
vsebina izgubljenih mošnjičkov trgovcev oziroma 
založene vojaške blagajne. V širši perspektivi kelt-
ske družbe ni mogoče izključiti možnosti, da gre 
predvsem pri najdbah z območij dolgotrajnih od-
lagališč za votivne daritve, namenjene prikazova-
nju statusa in bogastva elite.17 Drugačna razlaga je 
verjetna za masivne sekire z enostranskimi plavut-
mi in kose (kat. 34b). Njihov pojav v strugi je mogoče 
pojasniti z naključnimi izgubami pri gospodarski 
izrabi rečnega prostora.

Glede na kvaliteto in strukturo najdb je mogo-
če Ljubljanico vzporejati z vodnimi najdišči v za-
hodni Švici, vzhodni Franciji in spodnjem Porenju, 
ki jih označuje množični pojav mečev v nožnicah 
in suličnih osti.18 Kot je mogoče sklepati iz dobre 
ohranjenosti orožja, je večji del najdb prišel v reke 
nepoškodovan, zato je njihov pojav v vodi po mne-
nju večine raziskovalcev povezan z ritualnimi pra-
ksami tedanjih družb. V prid domnevi o namerni 
odložitvi pomembnega dela vodnih najdb govori 
dejstvo, da se gradivo iz mlajše železne dobe pogo-
sto pojavlja na dolgotrajnih odlagališčih, pa tudi 
primerjava s suhozemnimi kultnimi mesti in sveti-
šči keltskega sveta, pri čemer so za našo obravnavo 
posebej zanimiva spoznanja o ritualni uporabi 
orožja v Vzhodnih Alpah.

Slika 75. Meč z nožnico iz 
struge v Kaminu (kat. 30a) 
je eden najbolje ohranjenih 
poznolatenskih primerkov 
s celotnega jugovzhodno-
alpskega območja. Po tej 
plati se lahko s to najdbo na 
Slovenskem primerjajo samo 
posamezni meči iz skeletnih 
pokopov na Dolenjskem, ki v 
nasprotju z večino orožja iz 
grobišč mokronoške skupine 
niso bili ritualno deformirani.
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osti sulic in kopij ter čelad zastopani tudi ščiti, je 
bilo onesposobljeno z zvijanjem, lomljenjem in 
sežiganjem, ki mu je sledilo razobešanje na dreve-
sa ali lesene konstrukcije oz. deponiranje v jaške.

Razstavljanje vojnih trofej v okviru javnih ce-
remonij po analogiji z grško-rimskim tropaionom 
lahko domnevamo tudi pri ostankih mostovžev in 
podobnih lesenih konstrukcij, ob katerih je bilo 
odkrito orožje in drugi predmeti v strugi Witham 
pri Fiskertonu v Britaniji, na eponimnem najdišču 
La Tène v Neuchâtelskem jezeru ter na bližnjih 
najdiščih v reki Thiel/Thielle pri Cornauxu in 
Portu v Švici.20 Manjši sklopi orožja iz struge Lju-
bljanice, Saône, Rena, Donave in drugih rek pa 
nakazujejo individualne daritve, ki so potekale na 
odročnih krajih, oddaljenih od naselij.21 V posa-
mično odloženih mečih v nožnicah in sulicah bi 
lahko videli sledove daritev ob življenjskih prelo-
mnicah moškega kot bojevnika, o katerih govorijo 
Cezarjevi (Bell. Gall. 6, 18, 3) in Tacitovi (Germ. 13) 
opisi keltsko-germanske družbe.22

Čas uporabe kultnih mest vzhodnoalpskega 
območja zajema več kot 100 let trajajoče obdobje 
med koncem 2. stoletja pr. n. št. in avgustejskim 
časom, izpričuje pa tudi intenzivno vojaško do-
gajanje na vzhodni meji rimske države. Rimska 
vojaška oprema na območju prazgodovinskih od-
lagališč v Ljubljanici nakazuje, da so vojaki rekru-
tiranih keltskih plemen obdržali svoje, v italskem 
svetu neznane navade še vsaj eno generacijo po 
rimski osvojitivi.23■

1 Šašel 1966; Šašel Kos 1998a.
2 Vuga 1980, 201–203; Horvat 

1990.
3 Gaspari 2007.
4 Gaspari 2002a, 196–205.
5 Lejars 1996, 90–93, sl. 7: 10, 11.
6 Bockius, Łuczkiewicz 2004, 

129–131.
7 Švajncer 1992, 22. 
8 Slapšak 1977.
9 Kurz 1995, 86.
10 Guštin 1990; Łuczkiewicz 

2003, 399, sl. 37; Otchir-Goria-
eva 2002, 362, 363, sl. 8.

11 Schaaff 1988, 318–322.
12 Bockius, Łuczkiewicz 2004, 

102–110. 
13 Feugère, Rolley 1991, 23–32, 

65–72, 74–81.
14 Prim. Kurz 1999.
15 Istenič 2001; Gaspari, 

Krempuš 2002.
16 Kos, Šemrov 2003, 381, op. 1.
17 Fitzpatrick 1984, 185.

18 Kurz 1995, 79–82.
19 Righi 2001; Tiefengraber, Grill 

1997; Schaaff 1990; Horvat 
2002.

20 Müller 2002, 127–141; Field, 
Parker Pearson 2003, 179–188.

21 Dumont, Gaspari, Wirth 2006.
22 Prim. Roymans 1996, 19.
23 Roymans 1996, 29–31; Thiel, 

Zanier 1994, 69. 
24 Slika I. Rehar, predloga  

A. Gaspari.

Slika 76. Med suličnimi ostmi 
iz 2. in 1. stoletja pr. n. št. pre-
vladujejo primerki s klasično 
oblikovanim listom z izrazitim 
sredinskim rebrom rombič-
nega preseka in razmeroma 
kratkim tulom ter osti z listi 
sploščenega rombastega 
preseka. 

Opombe
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Slika 77. Prikaz ritualnega 
darovanja temelji na arheolo-
ških najdbah vojaške opreme 
iz časa intenzivnih konfliktov 
na dolgotrajnih odlagališčih 
ter pomenu orožja v inicia-
cijskih ritualih keltsko-ger-
manske družbe. Vsi ilustrirani 
predmeti razen ščitnih grb so 
upodobitve oz. rekonstrukcije 
realnih najdb iz Ljubljanice.24
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(kat. 55, 56), noži, sponke (kat. 80) in novci (kat. 43, 46, 

47, 52, 53).6 Prevladujejo zgodnjerimski predmeti, 
med katerimi glavnina sodi na konec 1. stoletja. 
pr. n. št. in v prvo polovico 1. stoletja. n. št., torej v 
obdobje zgodnje rimske navzočnosti na tem ob-
močju.7

Rimske najdbe izvirajo iz mnogih evropskih 
rek.8 Vzroki za ta pojav so številni in raznoliki, pri 
konkretnih predmetih ali njihovih sklopih pa na-
vadno ostajajo nepojasnjeni ali le domnevni.9

Namerno odlaganje predmetov v reke je bilo lah-
ko povezano z duhovnimi predstavami ali pa je bilo 
povsem posvetne narave (npr. metanje neuporabnih 
predmetov v vodo). Med prve sodijo npr. darovanja 
ob gradnji brodišč10 ali mostov ter domnevne zaob-
ljubne daritve (npr. ob prehodih čez reko) in daritve, 
povezane s čaščenjem izvirov in drugih »svetih de-
lov« reke11 ali cele reke.12 Pomemben del predmetov 
je padel v vodo »po nesreči«, npr. v pristaniščih ob 
rokovanju s tovorom, ob prečkanju rek, med plovbo 
oz. ob brodolomih13 ter med drugimi dejavnostmi 
na reki in ob njej, kot so ribarjenje in sekanje rastli-
nja ob bregovih. Številni predmeti pa so se znašli v 
rekah zaradi izpodjedanja rečnih bregov.

Le redki predmeti iz Ljubljanice sami po sebi na-
kazujejo, kako so prišli v reko. Izrazito votivna pred-
meta sta kipca boga Apolona (kat. 41). Mejnik (kat. 44) 

Barje je bilo ob prihodu Rimljanov nedvomno do-
sti bolj močvirno kot zdaj (sl. 78). Zdi se, da ga niso 
intenzivno izsuševali in struge Ljubljanice niso 
bistveno spreminjali.1 

Ljubljanica, ki je bila plovna že v Navportu, je 
imela miren in počasen tok ter je bila zato zelo 
primerna za plovbo s tokom ali proti njemu. Bila je 
glavna prometna pot čez Barje, saj so bile možno-
sti prehodov po kopnem zaradi močvirnega terena 
omejene.2

Rimske najdbe iz Ljubljanice izvirajo iz struge 
njenega toka čez Barje, kjer je rečno dno muljasto. 
Najdb iz odseka vzhodno od Ljubljane ni – verje-
tno so »shranjene« v prodnatih rečnih naplavinah. 
Večji del najdb izvira iz zahodnega dela Barja, 
kjer iz tudi sicer gosto posejanih najdišč izstopata 
zgostitvi na območju Vrhnike in Bevk, predvsem 
od izliva Zrnice do zavoja, pri katerem je bila meja 
med ozemljema mest Akvileja in Emona3 (sl. 79 in 

80: 6, kat. 44). V vzhodnem delu Barja so najdbe naj-
gostejše na območju Ljubljane.4 

Keramični predmeti so med rimskimi najd-
bami iz Ljubljanice najštevilnejši. Izrazito dobro 
so zastopane čaše in skodelice, med katerimi je 
veliko italskih izdelkov (kat. 81). Številno je železno 
orodje, še posebej čolnarsko in sekire, dobro pa so 
zastopani tudi orožje (kat. 60–77),5 kovinske posode 

Ljubljanica – rimska trgovska 
in prometna pot

Janka Istenič
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Slika 78. Še zdaj, po obsežnih 
izsuševalnih delih, so na barju 
poplave. Osrednji del Barja 
je navadno poplavljen vsako 
leto, obsežne poplave, ki 
zajemejo večji del Barja, pa 
so redke. 

Slika 79. Karta v kotline s 
kraji in najdišči, omenjenimi v 
besedilu.

1. stoletje pr. n. št. 
1.–3. ali 4. stoletje 
najdišče izjemnega posa-
meznega predmeta.

0 5 km
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Slika 80. Letalski ortogonalni posnetek Barja (orientiran pribli-
žno proti severu) s približno 4 km dolgim odsekom Ljubljanice 
za izlivom Bistre (2). Pred zavojem Ljubljanice je bil najden 
mejnik (1), rimske najdbe pa so zelo pogoste pribl. od izliva Zr-
nice (3) do zavoja. Dobro se vidi potek »stare Ljubljanice« (7). V 
zgornjem delu fotografije so osamelci pri Bevkah s slabo vidnim  
Gradiščem (8). Ob poti, ki iz Bevk mimo Gradišča pripelje k 
Ljubljanici, stoji kmetija z domačim imenom Kamin (4). 
 
Legenda: 1 Ljubljanica, 2 Bistra, 3 Zrnica, 4 domačija Kamin, 5 
Borovniščica, 6 približno najdišče mejnika (kat. 44), 7 struga 
»stare Ljubljanice«, 8 Gradišče pri Bevkah, 9 Bevke, 10 Blatna 
Brezovica. 
 
Posnetek z metrično kamero, izvedba Geodetski zavod Slovenije, 
marec 2008. 
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civilna naselja 
vojaški tabori

je stal na bregu, ki ga je reka izpodjedla, nagrobnik 
Tita Cezernija Difila iz Emone (sl. 107) pa je verjetno 
po nesreči padel v vodo tik pred raztovarjanjem ali 
med njim. 

Strmi bregovi in mehko dno ter globoko korito 
Ljubljanice na Barju ob normalnem vodostaju 
niso bili primerni za brodenje reke.14 Prehodi čez 
njo so bili torej mogoči z brodovi in po mostovih, o 
katerih pa imamo le en indic iz Emone.15 

Velik del najdb iz Ljubljanice je verjetno po-
vezan z zelo pomembno prometno vlogo te reke. 
Pred dograditvijo ceste med Navportom in Emono 
je bila Ljubljanica glavna povezava med Italijo in 
severnojadranskim območjem ter Podonavjem in 
Balkanom, saj je bila logično nadaljevanje poti iz 
Akvileje prek prelaza Razdrto (Ocra) in Postojne 
do Navporta (sl. 81). To kažejo Strabonove omembe 
(4, 207 in 7, 314), ki so slika stanja v 2. in 1. stoletju 
pr. n. št. V 4. knjigi Strabon pravi, da so se trgovske 
karavane, ki so prihajale iz Akvileje, v Navportu 

Slika 81. Širša okolica Ljublja-
nice v času cesarja Avgusta.
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ustavile in preložile blago z vozov na ladje, ki so po 
Ljubljanici in Savi peljale tovor do Donave in obdo-
navskih krajev. Na še starejšo uporabo poti po Do-
navi, Savi in Ljubljanici ter naprej po kopnem do 
Jadranskega morja kaže grška legenda o Argonav-
tih.16 O uporabi plovne poti po Ljubljanici pričajo 
tudi epigrafske najdbe,17 Tabula Peutingeriana (sl. 

82)18 ter velika rimska tovorna ladja (kat. 78).19 Dejstvi, 
da je najdišče ladje pribl. 300 metrov oddaljeno od 
struge Ljubljanice in da je bila ladja prazna (brez 
tovora), nakazujeta, da so jo tja »odložili« verjetno 
potem, ko ni bila več uporabna za prevoz tovora. 
Tako velike ladje, ki je v strugi ni bilo mogoče obr-
niti drugače kot ob pritokih,20 namreč niso smeli 
pustiti propadati v strugi reke. Tako kot prej in 
kasneje so tudi v rimski dobi za plovbo uporabljali 
deblake.21 Znak plovbe po reki je prav tako številno 
čolnarsko orodje in sekire, s katerimi so krčili ra-
stlinje ob obregovih. 

Upad števila najdb v reki po avgustejski dobi ver-
jetno kaže na bistveno manj intenzivno prevažanje 
tovorov po Ljubljanici potem, ko so bile v pozno-
avgustejski dobi velike vojaške akcije, povezane z 
osvojitvijo in pacifikacijo (kasnejše) province Pano-
nije, zaključene, in pa po verjetno približno istoča-
sni dograditvi ceste ob robu Barja med Navportom 
in Emono.22 Z dograditvijo te ceste se je pomen 

Ljubljanice kot transportne poti zmanjšal, kajti ital-
skih tovorov, namenjenih v Emono in po kopnem 
naprej (npr. proti Celeji/Celju, Poetovioni/Ptuju in 
dalje), ni bilo več smiselno prekladati na ladje. Za 
velik del tovora, namenjenega proti Balkanu, pa 
je bila še vedno najugodnejša (najcenejša) pot po 
Ljubljanici in Savi. Ljubljanica je ostala pomemb-
na tudi za lokalne transporte z Barja do Emone, še 
posebej za prevoz podpeškega apnenca, ki je bil za 
Emono pomemben gradbeni material.23 

Zgostitvi najdb na območju Vrhnike in Ljublja-
ne nista presenetljivi, saj sta tu edini zanesljivo 
znani naselbini ob bregovih Ljubljanice: Naupor-
tus in Emona. Postavljeni sta na trdnih tleh ob 
robu Barja, na začetku in koncu plovne poti čezen. 
Izrazita zgostitev rimskih (in starejših) najdb na 
območju Bevk nakazuje naselbino (morda na 
Gradišču pri Bevkah) z domnevnim pristaniščem 
in brodom približno na območju kmetije Kamin 
(sl. 80: 4).24 Na območju Podpeči, kjer trdninski svet 
na južnem bregu sega do Ljubljanice in kjer so bili 
rimski kamnolomi, prav tako lahko pričakujemo 
manjšo naselbino s pristanom. Na Gradišču pri 
Zalogu, na pomolu savske rečne terase nad Lju-
bljanico (sl. 84: 6), pa je stala majhna in skromno 
raziskana rimska vojaška utrdba, namenjena nad-
zorovanju te strateško pomembne poti.25 ■

Slika 83. Ozko povezanost 
rimskodobnih in tudi prejšnjih 
prebivalcev z Barjem izraža 
kult Ekorne, najpomembnejše 
lokalne boginje Emonske 
kotline, ki je bila verjetno tudi 
zavetnica Barja. Tri kamnite 
spomenike z zaobljubnimi na-
pisi Ekorni so našli leta 1820 
na Ljubljanskem gradu. Tja so 
jih prinesli iz območja Emone 
ali pa je boginji posvečena 
kapelica stala na Gradu, od 
koder je lep razgled po bar-
janski okolici. Svetišče Ekorne 
je bilo tudi v Navportu. 

(prejšnja stran) Slika 82.  
Na Tabuli Peutingeriani, edi-
nem (v kopiji iz 12. stoletja) 
ohranjenem zemljevidu rim-
skega sveta, sta Ljubljanica 
in Sava (brez zgornjega toka 
nad sotočjem z Ljubljanico) 
prikazani kot ena reka, kar 
kaže na tedanji pomen plovne 
poti po Ljubljanici in Savi. 
Slika prikazuje 60,7 cm dolg 
izsek iz kopije Tabule Peun-
tingeriane, ki jo je naredil 
Valentin Vodnik, hrani pa jo 
Narodni muzej Slovenije.
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1 Močvirja, ki jih rimski zgo-
dovinar Tacit (Ann. I, 17, 5) 
omenja med vzroki za upor 
poleti leta 14 v Navportu 
nastanjenih oddelkov treh 
panonskih legij, se lahko 
nanašajo na močvirno Bar-
je (Šašel 1959, 118; Šašel 
1970; Šašel Kos 1995, 237). 
Analize semen z izkopavanj 
leta 2005 na Vrhniki kažejo, 
da je bilo v bližini naselja 
mokrotno območje (T. Ko-
renčič, besedilo z razstave 
Navport med Jadranom in 
Donavo. Nova arheološka 
raziskovanja na Vrhniki. 
Vrhnika - Ljubljana, 2006–
2007).

2 Na osrednjem Barju je bila 
kopna pot lahko speljana 
predvsem po naravnih nasi-
pih ob bregovih Ljubljanice 
(Gaspari 2003, 47). Ob vzho-
dnem robu Barja, pri Babni 
Gorici, so bili odkriti ostanki 
stranske rimske ceste, ki je 
verjetno vodila na Ig (Vuga 
1985, 31–32; Šašel 1959, 
117), po severnem robu pa je 
tekla glavna cesta Akvileja–
Emona (Horvat 1990, 43–44).

3 Šašel Kos 2002.
4 Gaspari 2002a, pril. 10–15.
5 Istenič v tej knjigi, str. 81-85.
6 Iz Ljubljanice izvirajo tudi 

skupinska najdba novcev 
iz druge polovice 2. sto-

letja (FMRSl I, 155/6) ter 
posamični novci (FMRSl I, 
155/45; FMRSl III, 84; FMRSl 
IV, 88, 91, 92, 103, 109/1, 
115). 

7 Prim. Istenič v tej knjigi, str. 
81-85, kat. 44-82.

8 Npr. Ren (Klein 2000; Schal-
les, Schreiter 1993; Künzl 
1993), Saôna (Dumont 2002, 
172–190); Donava (Wirth 
2000, 88–89; Wehrberger 
2001, 55–56; Vujović 2001), 
Mosela (Fontaine 2001; Gilles 
2001), Sava in Kolpa (Hoffiller 
1910–1911; Hoffiller 1912; 
Miškiv 1998; Šarić 1985), 
Cetina (Milošević 2003).

9 Vzroke za pojavljanje rimskih 

najdb v rekah so pomembno 
osvetlile načrtne arheološke 
raziskave reke Saône (Fran-
cija). Tam večina najdb izvira 
z območij brodišč, predmeti 
pa so prišli v reko iz struktur 
na bregu , ki jih je reka izpod-
jedla (skladišča, prekladali-
šča), zaradi namernega (votiv-
nega) deponiranja in zaradi 
plovil, ki so pogosto nasedla 
na brodiščih (Dumont 2002, 
165–190, 213–216). 

10 Dumont 2002, 119, 174, 180, 
215.

11 Müller 2002, 56–70.
12 Prim. Dumont 2002, 187–

188; Šašel Kos 1994; Šašel 
Kos v tej knjigi, str. 86; Milo-

Opombe

1

23

6

4

5

Slika 84. Letalski ortogonalni posnetek območja Ljubljanice pri Zalogu, orientira-
no približno proti jugu. Na pomolu med Ljubljanico (2) in najvišjo savsko teraso 
(3) stoji Gradišče (6), na katerem je bil rimski kastel. V zgornjem delu fotografije 
sta vidna Sava (4) in izliv Kamniške Bistrice (5). 
Legenda: 1 Zalog, 2 Ljubljanica, 3 ježa terase reke Save, 4 Sava, 5 Kamniška Bistri-
ca, 6 Gradišče. 

Posnetek z metrično kamero, izvedba Geodetski zavod Slovenije, marec 2008.
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šević 2003, 15, 18 (slika zgo-
raj), 26. Pregledno o kultnih 
daritvah Müller 2002, 19–31.

13 Npr. Šarić 1985.
14 Gaspari 2003, 46, 47. Glede 

pogojev za brodišča glej 
Dumont 2002, 29–30, 214.

15 Prim. Istenič v tej knjigi, str. 
97.

16 Šašel Kos 1990; Šašel Kos v 
tej knjigi, str. 110-113.

17 Napisa iz Emone, ki ome-
njata združenje čolnarjev in 
vojaka panonske mornarice 
(Šašel Kos v tej knjigi, str. 88, 
sl. 93 in Istenič v tej knjigi, 
str. 97), trije votivni napisi 
Neptunu iz Emone (Šašel 
1968, 568; Šašel Kos 1994, 
119) in eden iz Bistre (Šašel 
Kos 1990, 22–23). Na težav-
nost plovbe mimo brzic pri 
Fužinah kaže oltar z zaob-
ljubnim posvetilom lokalne-
mu božanstvu Laburu (Šašel 
Kos 1999b, 52).

18 Vuga 1985, 32. 
19 Gaspari v tej knjigi, str. 107-

109.
20 Ladja je bila 30 metrov dol-

ga, Ljubljanica pa ni širša 
od 30 metrov. 

21 Erič 1994, 74–75.
22 Zaenkrat je edini vir za da-

tacijo te ceste podatek, ki 
ga navaja rimski pisec iz 4. 
stoletja Festus (Breviarium 
VII 51, 10–13). Ta pravi, da 
je bila v času cesarja Avgusta 
zgrajena cesta čez Julijske 
Alpe. Omemba se nanaša na 
cesto čez prelaz na Hrušici 
(Ad pirum), torej na cesto, 
ki je povezovala Akvilejo z 
Navportom in je bila krajša 
kot starejša cesta čez Razdrto 
(Šašel 1975–1976, 435–436, 
449). Domnevamo, da je bila 

cesta Navport-Emona zgra-
jena kmalu po tem. Njena 
gradnja je bila morda eden 
od vzrokov za upor rimskih 
vojakov v Navportu ob smrti 
cesarja Avgusta leta 14 n. št. 

23 Gaspari 1998b, 33. 
24 Prim. Vuga 1985, 34; Šašel 

Kos 2002, 373–374; Gaspari 
2002a, 227, 253–254. 

25 Mikl Curk 1968; Mikl Curk 
1986.
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v Ljubljanici najdenih sponk za spenjanje oblačil (kat. 

73) in kovinskega posodja, predvsem korcev in veder 
(kat. 55, 56). Dejansko število v Ljubljanici najdenih rim-
skih vojaških predmetov je nedvomno precej večje.3 

Rimske vojaške najdbe iz Ljubljanice lahko da-
tiramo le po tipoloških kriterijih, saj ne izvirajo iz 
časovno opredeljenih kontekstov ali pa ti niso bili 
opaženi in dokumentirani. Zaradi maloštevilnega 
primerjalnega gradiva je tako datiranje še posebej 
težko (zato je precej široko) za najstarejše, to je pre-
davgustejske najdbe, kot so čelada (kat. 35), meča s 
poševnimi rameni in izrazito, dolgo konico (sl. 85)4 
ter meč z nožnico, ki ima mrežasto oblikovano okov-
je (kat. 67). Za čelado kat. 35 tudi ne vemo, ali je pripa-
dala rimskemu vojaku, saj so bile čelade enakega 
tipa priljubljene tudi pri keltskih veljakih.

Večina vojaških najdb iz Ljubljanice sodi v raz-
meroma dolgo obdobje vlade cesarja Avgusta ali 
v obdobje od začetka njegove vlade do sredine 1. 
stoletja (kat. 60–66, 68–76; sl. 86, 88). Med redkimi zane-
sljivo datiranimi mlajšimi najdbami so meč z obro-
častim zaključkom ročaja iz obdobja od sredine 2. 
do začetka 3. stoletja,5 ščitna grba iz 3. stoletja, ki 
morda kaže na navzočnost vojaške enote z vzhoda 
države (kat. 77), pasni sponi iz 3. ali začetka 4. stoletja 
(kat. 80n, o) ter spone in okovi vojaških pasov iz 4. in 
5. stoletja (kat. 82, 85). 

Med rimskimi najdbami iz Ljubljanice zbuja poseb-
no pozornost velika količina predmetov, ki jih po-
vezujemo z rimsko vojsko. To je bila izvorno vojska 
nabornikov (sestavljali so jo za čas vojne rekrutirani 
državljani, predvsem kmetje), ki se je od začetka 1. 
stoletja pr. n. št. vse bolj spreminjala v vojsko poklic-
nih vojakov. Ta je postala pravilo v času cesarja Av-
gusta. Jedro njegove vojske so sestavljali legionarji – 
možje iz vrst rimskih državljanov (v avgustejski dobi 
so to bili večidel prebivalci Italije, kasneje pa vse bolj 
tudi provinc), ki so bili razporejeni v 28 legij po pribl. 
5000 do 6000 pešakov. Na na novo osvojenih obmo-
čjih in v provincah so Rimljani novačili može, ki niso 
bili rimski državljani. Ti so služili v t. i. pomožnih 
(pehotnih, konjeniških in mešanih) enotah. Vojaki 
so prejemali redne in razmeroma dobre plače. Po 
častnem odpustu (navadno po 25–30 letih) so dobili 
pomembne ugodnosti, legionarji tudi odpravnino.1 

Po razpoložljivih podatkih je bilo doslej na dnu 
Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano najdenih naj-
manj 30 mečev in/ali nožnic mečev oziroma njihovih 
delov, štiri bodala (od tega tri z nožnicami), dve čeladi, 
ščitna grba, 15 osti kopij, osem sekir/kopač, pet lopat 
za rezanje ruše, pet šotorskih klinov, deli osmih vo-
jaških pasov in dve odlikovanji (kat. 60–72, 74–77; sl. 85), 
sulične osti in osti ovir (stimuli) ter čevlji z okovanimi 
podplati.2 K opremi rimskih vojakov je sodil tudi del 

Ljubljanica in rimska vojska

Janka Istenič
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Slika 85. Meča, najdena pri 
Bevkah, se od značilnih 
rimskih kratkih mečev avgu-
stejske dobe razlikujeta po 
večji dolžini, po oblikovano-
sti ramen in konice. Hranita 
Narodni muzej Slovenije, inv. 
št. R 24449 in Muzej in gale-
rije mesta Ljubljana, inv. št. 
510:LJU;32583.

Rimsko orožje in drugi deli vojaške opreme iz 
evropskih rek, npr. iz Rena, Saône, Rhône, Kolpe, 
Save, Donave ter drugih,6 sestavljajo pomemben 
del znanega rimskega orožja in še posebej velik 
delež (skorajda) celih in dobro ohranjenih voja-
ških predmetov avgustejske dobe in 1. stoletja n. 
št.7 Najdišča ležijo pogosto na območjih rimskih 
vojaških oporišč ali v njihovi bližini.8 Pri reki Saôni, 
ki je najbolje raziskana, rimske vojaške (in tudi 
druge) najdbe večinoma izvirajo z območij brodišč.9 
V vseh rekah močno prevladujejo vojaške najdbe 
iz druge polovice 1. stoletja pr. n. št. in 1. stoletja n. 
št., vendar pa se znotraj tega obdobja pri časovni 
razporejenosti najdb iz posameznih rek oz. najdišč 
kažejo razlike. V Saôni je razmeroma dobro zasto-
pano orožje poznorepublikanske dobe in druge 
polovice 1. stoletja n. št.,10 kar je po našem mnenju 
povezano z intenzivno rimsko vojaško navzočnostjo 
v času Cezarjevih galskih vojn (58–51 pr. n. št.) in 
potem ponovno večjo navzočnostjo rimske vojske 
v dolini Saône šele med državljansko vojno leta 69 
n. št., ko so vojaške enote iz Porenja preko Galije 
dosegle severno Italijo.11 Iz Rena, ob katerem so bila 
od avgustejske dobe dalje močna vojaška oporišča 
(med drugim tudi izhodišča vojaških pohodov proti 
Germanom onstran Rena) in ki je po avgustejski 
dobi postal meja rimske države, pa so glede na do-
sedanje objave izrazito zastopane rimske vojaške 
najdbe avgustejske dobe in 1. stoletja.12 

Pri interpretaciji rečnih vojaških najdb so se 
mnenja arheologov še posebej izrazito razdelila na 
zagovornike naključne izgube teh predmetov (npr. 
ob prečkanju rek, spopadih) ter zagovornike na-
mernega, s kulti povezanega odlaganja orožja.13 Po 
našem mnenju so vzroki za pojavljanje rimskih voja-
ških najdb v rekah raznoliki in verjetno podobni kot 
pri drugih rečnih najdbah.14 Pogosto uporabljena 
razlaga, tj. kultno darovanje orožja, npr. zaobljubne 
daritve rimskih vojakov,15 je torej le eden od vzrokov, 
ki pa ga ne smemo povezovati le z neromanizirani-
mi vojaki pomožnih enot. Iz napisov na čeladah iz 
rek namreč izhaja, da so bili med njihovimi lastniki 
nedvomno legionarji,16 pripadniki pomožnih enot 
pa niso izrecno izpričani. Najverjetneje je bil legio-
nar tudi Publius Oppius, lastnik čelade iz Ljubljanice 
(kat. 76). Da darovanje orožja rimskim legionarjem 
ni bilo tuje, nakazujeta med drugim italski imeni 
lastnikov čelade iz Mušje jame v Škocjanu.17 
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Ne glede na to, ali je bilo rimsko orožje v Ljublja-
nico namerno odloženo ali v njej po nesreči izgu-
bljeno, pa je posledica intenzivnega rečnega pro-
meta za vojaške potrebe vojske v obdobju rimskega 
osvajanja in konsolidacije ozemlja kasnejše pro-
vince Panonije. Ljubljanica je bila v poznorepubli-
kanski in avgustejski dobi (do zgraditve ceste med 
Navportom in Emono)18 nezamenljiv del povezave 
med Italijo in jugovzhodnimi Alpami, Balkanom 
in srednjim Podonavjem. Ta je bila za rimsko voj-
sko pomembna v času Oktavijanovih ilirskih vojn 
(35–33 pr. n. št.), ko je plovna pot Ljubljanica–Sava 
vodila v Segesto (Siscia; zdaj Sisak, Hrvaška), kjer je 
bilo eno od središč odpora proti Rimljanom in nato 
rimski vojaški tabor na strateško kar najugodnej-
šem položaju.19 Enako pot je rimska vojska najverje-
tneje uporabljala za prevoz vojske in njeno oskrbo 
ter za transport vojnega plena med panonskimi 
vojnami (14–9 pr. n. št.) in v času panonsko-delmat-
skega upora (6–9 n. št.), ki je zahteval zelo visoko 
koncentracijo rimske vojske.20 Kronološko občutlji-
vi predmeti nakazujejo drastičen upad rimskih vo-
jaških najdb v Ljubljanici po avgustejski dobi. To je 
verjetno povezano z zaključkom okupacijske faze v 
Panoniji in z gradnjo ceste Navport–Emona, s kate-
ro se je pomen vodne poti po Ljubljanici za rimsko 
vojsko bistveno zmanjšal, vendar pa ni zamrl, saj 
je bilo ob koncu 2. stoletja ali v 3. stoletju v Emoni 
verjetno pristanišče panonske flote (sl. 94).21 

Najdišča rimskih vojaških najdb iz Ljubljanice 
so najgostejša na širšem območju od Vrhnike do 
zavoja, pri katerem je bil najden mejnik (kat. 44), 
pri čemer je največja koncentracija najdb pri Bev-
kah, še posebej na območju med izlivom Zrnice in 
najdiščem mejnika (sl. 79, 80).22 Vzhodneje od tu so 
najdbe redkejše, očitna pa je večja količina najdb 
pri Rakovi Jelši.23 Nakazujeta se še manjši zgostitvi 
pri Podpeči24 in Črni vasi25. 

Številnost rimskih vojaški najdb na Vrhniki ni 
nenavadna, saj je (občasna) navzočnost vojske v 
taki postojanki pričakovana in jo v zvezi z uporom 
panonskih legij ob smrti cesarja Avgusta leta 14 
n. št. omenja tudi rimski zgodovinar Tacit (Ann. I, 
20,1).26 Skrivnostne pa so druge zgostitve rimskih 
vojaških najdb. Zgostitev pri Bevkah povezujemo 
s tamkajšnjo domnevno naselbino,27 večje število 
rimskih vojaških najdb pri Rakovi Jelši pa morda 
nakazuje avgustejsko vojaško postojanko na na-

Slika 86. Domneven prvotni 
videz okova (kat. 60) vojaške-
ga pasu.29

Slika 87. Slika prikazuje, kako je morda bila sre-
brna in pozlačena ploščica z zanko na hrbtni 
strani (kat. 74) pritrjena na vojaški pas. Dvojno 
zanko so vdeli v navpično režo na usnjenem 
pasu (a, b) in jo nato zasukali za 90 stopinj 
navzdol (c). V dvojno zanko, ki je potem gle-
dala navzdol, je lahko bila z usnjenimi trakovi 
pripeta nožnica bodala (d) ali meča, ki je s 
svojo težo pritiskala ploščico navzdol, zato se 
je vrat zanke ugnezdil v rahlo razširitev na dnu 
reže v pasu.31

a

b

c

d
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ravno zavarovanem terenu ob nekdanjem izlivu 
Prošce ali morda ob izlivu Iščice.28 Vsaj občasna 
vojaška kontrola je verjetno bila tudi pri Podpeči, 
kjer trdninski svet na jugu sega do reke. 

Večina rimskih vojaških najdb iz Ljubljanice 
ima paralele med najdbami z drugih najdišč. 
Nekateri predmeti, npr. medaljon z upodobitvijo 
doprsja cesarja Avgusta (kat. 63), torkves (kat. 64), 
poznorepublikanski meč z nožnico (kat. 67) ter meč 
in nožnica z zelo kvalitetno okrašenimi srebrnimi 
okovi in okov pripadajočega vojaškega pasu (kat. 

60–61) pa so edinstveni.■

Slika 88. Domneven prvotni 
videz bodala kat. 68. Na sivo 
označenem polju (drugem od 
zgoraj) okras ni ohranjen.30

1 Junkelmann 1997, 85–108, 
120–123; Keppie 1984. 

2 Podplate, ki so bili podobni 
tistim na sliki v Bonnamour 
2000b, 94, je potapljač videl 
v Ljubljanici pri Bevkah in 
na odseku med Vrhniko in 
Bevkami (ustna informacija 
M. Mück). 

3 Rimsko orožje je pri zbiral-
cih zelo priljubljeno. Med-
tem ko smo imeli vpogled v 
(verjetno) večino slovenskih 
zbirk v zasebni lasti, pa o 
rimskih najdbah iz Ljublja-
nice v tujih zbirkah lahko le 
ugibamo. V zadnjem času 
uveljavljajoče se dosledno 
upoštevanje zakonodaje, 
ki slovenskim muzejem 
prepoveduje pridobivanje 
arheološke dediščine “iz 
nenadzorovanih najdb”, bo 
nedvomno povzročilo, da 
bo še več dragocenega arhe-
ološkega gradiva nelegalno 
odteklo v tujino, kjer bodo 
najdiščni podatki name-
noma prikriti in bodo zato 
hitro izgubljeni; nastala 
škoda bo nepopravljiva.

4 Istenič 2009, sl. 3a, b, 4.
5 Biborski 1994.

6 Dumont 2002; Hoffiller 
1910–1911; Hoffiller 1912; 
Klein 2000; Miškiv 1993; 
Pauli 1987; Schalles, Schre-
iter 1993; Thiel 2000; Vujo-
vić 2001.

7 Thiel 2000; Thiel, Zanier 
1994.

8 Nemčija: Mainz (Klein 
2000), Xanten (Schalles, 
Schreiter 1993; Torbrügge 
1970–1971, 26–28), Augs-
burg-Oberhausen (Hübener 
1973), Haltern in Oberaden 
(prim. Torbrügge 1970–
1971, 26–28). Hrvaška: Sisak 
(prim. Hoffiller 1910–1911; 
Hoffiller 1912), Slavonski 
Brod (Miškiv 1993). Srbija: 
Sremska Rača (Milošević 
1987), Dubravica (Vujović 
2001, 123). Prim tudi Thiel 
2000, 70. 

9 Dumont 2002, 165–190.
10 Dumont 2002, 174–180. 

Izpovedno je razmerje med 
meči tipa Mainz (datiranimi 
v avgustejsko dobo in pribl. 
prvo polovico 1. stoletja) in 
meči tipa Pompei (datirani 
pribl. v drugo polovico 1. 
stoletja), ki je pri najdbah iz 
Saône 4 : 10 in pri najdbah 

Opombe
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iz Rena 14 : 3 (prim. Istenič 
2009).

11 Prim. Bonnamour, Dumont 
1994, 145.

12 Prim. Klein 2000; Künzl 
1996; Schalles, Schreiter 
1993; Zee 2007. 

13 Thiel 2000 s citirano litera-
turo. 

14 Prim. Istenič v tej knjigi, str. 
74-79. Strokovna, v zadnjih 
letih izvedena arheološka 
izkopavanja majhne rimske 
vojaške utrdbe Albaniana 
(Alphen aan den Rijn, Ni-
zozemska) in rečnega dna 
Rena tik ob utrdbi so npr. 
pokazala, da je bilo v reki 
najdeno rimsko orožje (tudi 
skoraj celi predmeti) sku-
paj s keramiko in drugimi 
odpadki uporabljeno za 
utrjevanje brega, ki ga je 
Ren stalno izpodjedal (Zee 
2007). 

15 Antični pisni viri omenjajo 
ritualno darovanje sovra-
žniku zaplenjenega orožja 
pri Grkih, Rimljanih in 
barbarih (Müller 2002, 24, 
127; Thiel 2000, 72), vendar 
ni verjetno, da bi večino 
rimskega orožja iz rek da-
rovali barbari (Pauli 1987, 
298–299; Thiel 2000, 72). 

16 Pauli 1987, 299; Klein 2000, 
59–60, op. 10. Legionarja 
sta bila tudi lastnik avgu-
stejskega meča z nožnico, 
ki je bil najden v Donavi ob 
izlivu Morave (Vujović 2001) 
in lastnik ščitne grbe iz reke 
Tyne v Angliji (MacMullen 
1960, 34, št. 16). 

17 Szombathy 1912, 168–169, 
sl. 180–181. Napis: Kubit-
scheck 1912; MacMullen 
1960, 36, št. 49. Čeprav je 

med nedvomno votivnimi 
prazgodovinskimi najdba-
mi in rimsko čelado (druga 
polovica 1. stoletja pr. n. št. 
ali prva polovica 1. stoletja 
n. št.) časovni hiatus več kot 
pol tisočletja, se zdi votivno 
darovanje najverjetnejši 
razlog za to, da je čelada 
padla skozi ozko odprtino v 
brezno (Pauli 1987, 299). 

18 Prim. Istenič v tej knjigi, str. 
78, op. 22. 

19 Šašel Kos 2005, 438–442.
20 Leta 7 n. št. je bilo v Segesti/

Sisciji nameščenih 10 legij 
in obsežne sile pomožnih 
enot ter zaveznikov, skupaj 
več kot 100.000 mož (Keppie 
1984, 166).

21 Šašel Kos v tej knjigi, str. 88, 
sl. 94.

22 Pri Vrhniki so bili najdenih 
štirje meči (dva z nožnico) 
oziroma njihovi deli, čelada, 
železni deli treh kopij, dve 
sulični osti in trije šotorski 
klini; pri Verdu bodalo, del 
meča z nožnico, železni del 
kopja in šotorski klin; pri 
Blatni Brezovici štirje meči 
(dva z nožnico) oziroma 
njihovi deli in okov nožnice 
meča, ščitna grba, dva dela 
pasov, torkves in dve orodji; 
pri Bevkah 6 mečev (dva z 
nožnico) oz. njihovi deli 
in deli dveh nožnic mečev, 
železni deli dveh kopij, čela-
da, odlikovanje in del pasu. 
Prim. sl. 85, kat. 60-67, 70, 72-74, 

76-77.
23 Dva meča (eden z nožnico) 

in deli dveh nožnic meča, 
bodalo z nožnico, železen 
del kopja, del zgodnjeantič-
nega pasu, dva poznoantič-
na pasna okova (kat. 82) in 

eno orodje. Prim. kat. 68, 75.
24 Bodalo in dve orodji. Prim. kat 

72. 
25 Meč, bodalo z nožnico (kat. 

69), orodje za rezanje ruše.
26 Šašel Kos 1995, 236–237.
27 Istenič v tej knjigi, str. 78.
28 Prim. Knific v tej knjigi, str. 

125.
29 Slika I. Rehar po predlogi J. 

Istenič.
30 Slika I. Rehar po predlogi J. 

Istenič.
31 Slika I. Murgelj po predlogi 

J. Istenič.
32 Slika I. Rehar po predlogi J. 

Istenič.
33 Prim. Gaspari v tej knjigi, 

str. 107-109.
34 Prim. Horvat v tej knjigi, str. 

90-92.
35 Junkelmann 1997, sl. 28a in 

58a; Fabia 1918, sl. 6094.
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bila reka omenjena na nagrobniku dečka iz pleme-
na Amantinov (današnja Srbija). Nesrečni Scemaes 
je kot talec utonil v Ljubljanici, verjetno v času 
osvajanja Balkanskega polotoka v prvih desetletjih 
pr. n. št., pod cesarjem Avgustom, ko je poveljstvo 
rimske vojske kot način bojne taktike uveljavljalo 

Reke so od nekdaj zelo pomembno vplivale na ži-
vljenje ljudi, saj je bil rečni promet v prazgodovini 
in antiki (enako pozneje, prav do zgraditve železnic) 
zelo živahen in cenejši kot tovorni promet po ce-
stah.1 Od bronaste dobe so zanesljivo izpričani kulti 
rek in vod, pa tudi cerkev je še daleč v pozno antiko 
preganjala pogane, ki so molili k drevesom, rekam 
in kamnitim idolom. Na koncilu v Toledu leta 693 
n. št. so cerkveni dostojanstveniki poleg urokov ter 
črne magije prepovedovali čaščenje kamenja, dreves 
in izvirov ter prižiganje bakel. Kulti rek se omenjajo 
na napisih, dokazuje pa jih lahko tudi arheološko 
gradivo, kadar ga je mogoče opredeliti kot zaobljub-
ne darove rečnemu božanstvu, kar pa je pogosto 
zelo nejasno. Nedvomno je ob vseh pomembnih 
rekah obstajal kult rečnega boga, ki je bil v severno-
jadranskem, vzhodnoalpskem in panonskem okolju 
v antiki čaščen kot moško božanstvo, tako npr. Oče 
Pad, Timav (Timava), Esoncij (Soča), Dravus (Drava), 
Savus (Sava; sl. 90) in Danubij (Donava);2 kult Ljublja-
nice doslej na napisih še ni izpričan.

Znano je antično ime reke: kaže, da se je ime-
novala po obeh pomembnih naselbinah, ki sta 
zrasli ob njej, Nauportus pri Pliniju – po Navportu 
(Vrhnika), naselbini Tavriskov in pozneje po-
membni utrjeni rimski trgovski vasi – in Emona po 
staroselski in rimski Ljubljani. Kot Emona naj bi 

Ljubljanica v antičnih virih

Slika 90. V reki Savi pri Ver-
neku (na območju Kresnic 
pri Ljubljani) je bil najden 
oltar, ki ga je dal bogu Savusu 
postaviti Publij Rufrij Verus, 
verjetno trgovec, po srečno 
opravljeni plovbi.9

Marjeta Šašel Kos
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do Navporta po poti, ki ni dosti daljša od 400 sta-
dijev (74 km). Od tam se blago prevaža po rekah 
vse do Istra (Donave) in tamkajšnjih dežel. Mimo 
Navporta namreč teče iz Ilirije prihajajoča plovna 
reka, ki se izliva v Savo, tako da se blago zlahka 
pripelje do Segestike (Sisak) in dežele Panoncev in 
Tavriskov.« Strabon, ki teh dežel ni osebno poznal, 
je bil odvisen od virov, ki pa jih ni vedno v vseh 
podrobnostih pravilno razumel in uskladil; to je 
vidno iz omembe, da reka, ki teče mimo Navporta, 
»prihaja iz Ilirije«, saj Ljubljanica pri Navportu 
izvira, ter iz podatkov v 7. knjigi njegove Geografije 
(7, 5, 2 C 314). Tam namreč piše takole: »Podobno 
(kot iz Akvileje) pelje pot čez Okro tudi iz karnijske 
vasi Tergeste (Trst) na barje, imenovano Lugeon 
(verjetno Cerkniško jezero). Blizu Navporta teče 
reka Korkoras (Krka), ki sprejema blago. Izliva se v 
Savo, ta v Dravo, Drava pa v Noar (spodnji tok Save) 
pri Segestiki.« To ne pomeni, da Strabon napačno 
omenja – kot menijo nekateri –,5 da bi se Ljubljani-

jemanje otrok plemenskih poglavarjev in odličnih 
družin za talce. Napis je žal ohranjen le rokopisno3 
(sl. 91), ker je kamen izgubljen; morda je bil napač-
no prepisan in se na njem omenjeno ime Emona 
nanaša na mesto, in ne na reko (in flumen perit 
Hemona: »umrl je v reki Emoni«; morda bolje »v 
reki v Emoni«?).  Enciklopedist Plinij (1. stoletje n. 
št.) reko Navport omenja v zvezi z mitično vrnitvijo 
Argonavtov,4 kot zadnjo reko med Črnim morjem, 
od koder so se vračali, in Jadranom, kamor naj 
bi jih vodila rečna pot (N. h. 3.128). Neposredne 
rečne povezave med obema morjema ni, čeprav je 
bilo to napačno mnenje v antiki dolgo zakoreni-
njeno; na to posebej opozarja Plinij, ki je bil tudi 
geografsko zelo razgledan.

Ljubljanico omenja tudi grški zgodovinar in 
geograf Strabon, vendar brez imena (4, 6, 10 C 
207). Pravi, da je »Okra najnižji del Alp na območju, 
kjer le-te sežejo do Karnov. Čez Okro (Razdrto pod 
Nanosom) pripeljejo blago na tovornih vozovih 

Slika 91. Izgubljeni kenotaf za desetletnega dečka 
Skemesa (morda [S]cenas?) iz ugledne družine 
plemena Amantinov, ki je kot talec v Emoni v času 
osvajanja Ilirika pod Avgustom utonil v Ljubljanici, 
je bil najden v vasi Putinci v vzhodnem Sremu.10

Slika 92. Zemljevid prikazuje 
reki Ljubljanico in Krko ter 
domnevno cesto, ki naj bi ju 
že v antiki povezovala.

EMONANAEMM
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TERGESTE
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1 Šašel Kos 1994; Šašel Kos 
1999b.

2 Šašel Kos 1999b, 23.
3 CIL III 3224.
4 Glej Šašel Kos v tej knjigi, str. 

111-112, kjer je naveden pre-
vod Plinijevega besedila.

5 Npr. Saria 1933; Saria 1935, 
2013.

6 CIL III 3840 + p. 2328,188 = 
ILS 4877.

7 Šašel Kos 1997a, št. 46.

8 Šašel Kos 1997a, št. 44; prim. 
Šašel 1968, 565 (= 1992, 573).

9 Hrani ga Narodni muzej 
Slovenije, inv. št. L 18; Šašel 
Kos 1997a, št. 95.

10 CIL III 3224.
11 Hrani ga Narodni muzej 

Slovenije, inv. št. L 31; Šašel 
Kos 1997a, št. 46.

12 Hrani ga Narodni muzej 
Slovenije, inv. št. L 58; Šašel 
Kos 1997a, št. 44.

ca imenovala Korkoras, pač pa je zamenjal Ljublja-
nico s Krko, verjetno zato, ker je v prazgodovini 
med rekama (po obeh so s čolni prevažali različne 
tovore) obstajala cestna povezava (sl. 92).

Ljubljanica je ena najpomembnejših kraških 
rek: povezana s Pivko in Unico izvira kot Ljubljani-
ca pri Vrhniki, od koder je do izliva v Savo pri Zalo-
gu plovnih vseh 44,7 km reke. Večmetrska razlika 
med nivojema vode pri brzicah v Fužinah je bila v 
rimskem času verjetno manjša, ker erozija struge 
še ni bila tako velika, lahko pa so nevarno mesto 
regulirali že Rimljani. Na tem mestu so še v rim-
skem času častili zavetnika tega nevarnega odseka 

Opombe

Slika 93. Julij Fortunat je v Emoni deloval v vodstvu združenja 
čolnarjev, ki je bilo nedvomno eno najpomembnejših združenj 
v mestu; njegovo vlogo je pozneje prevzel ceh malih in velikih 
čolnarjev v Ljubljani.11

reke, boga Labura.6 Ime Laburus je predrimsko; 
bog je rečne popotnike gotovo že veliko pred rim-
sko zasedbo varoval na poti čez deročo vodo.

V Emoni je obstajalo združenje čolnarjev (sl. 

93),7 ki kaže na velik pomen Ljubljanice kot pro-
metne žile; kot pomembno trgovsko vodno pot 
jo opisuje že Strabon na omenjenem mestu, njen 
pomen pa se celo rimsko obdobje ni nič zmanjšal. 
V obdobju miru so po reki pluli trgovci in razni 
obrtniki, v vojnem času pa vojaška plovila, kar 
dokazuje v Ljubljani najden nagrobnik vojaka 
panonskega brodovja (sl. 94), ki je imelo v Emoni 
verjetno svoje vojaško pristanišče.8 ■

Slika 94. Odlomek nagrobnika Lucija Elija Nigrina, vojaka Pa-
nonske mornarice.12
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Najugodnejša pot iz srednjega Podonavja in sever-
nega Balkana proti severni Italiji vodi prek soraz-
merno nizkih prehodov med Alpami in Dinarskim 
gorstvom, torej čez Ljubljansko barje, Vrhniko, 
Logaško planoto in Postojnsko kotlino. Pri Vrh-
niki se pot na zahod vzpne iz ravnine v hriboviti 
svet. Tod izvira Ljubljanica, ki je takoj plovna ter 
omogoča rečno povezavo daleč na vzhod, po Savi 
in Donavi.

Tako kot imata promet in trgovina preko vrh-
niškega območja zasnove v daljni prazgodovini,1 je 
tudi poselitev zelo stara. Po zamočvirjenju jezera 
na Ljubljanskem barju v 2. tisočletju pr. n. št. so 
ljudje premaknili bivališča na trdna tla na obrobju 
barjanske kotline.2 Sledi takšnih naselbin iz konca 
srednje in začetka mlajše bronaste dobe so bile 
odkrite v strugi Ljubije pri Verdu (13.–11. stoletje 
pr. n. št.)3 in v strugi Ljubljanice na Vrhniki.4 Na 
severnem območju današnje Vrhnike je bil najden 
grob (ali zaklad) z mečem, sekiro, iglo in keramič-
nim loncem, ki sodi v srednjo bronasto dobo (dru-
ga polovica 16.–14. stoletje pr. n. št.).5

V starejši in mlajši železni dobi je arheološka 
slika skoraj popolnoma nejasna. Na območju Vrh-
nike je v mlajši železni dobi stalo keltsko naselje, ki 
so ga Rimljani pozneje imenovali Nauportus.6 Grški 
geograf Strabon, ki se je verjetno naslonil na vire iz 

Nauportus – naselje na 
začetku transportne poti po 
Ljubljanici

Slika 95. Karta rimskih najdišč 
na območju Vrhnike, rimske-
ga Navporta, od 1. stoletja 
pr. n. št. do 4. stoletja n. št. 
Najstarejši del Navporta, 
območje na Dolgih njivah, je 
bil verjetno opuščen že v 1. 
stoletju, naselbina ob rimski 
cesti na levem bregu Ljublja-
nice pa je živela do pozno-
antičnega časa. Posamezni 
grobovi na Mirkah in Verdu 
nakazujejo bližini manjših 
zaselkov ali vil rustik. 

druga polovica 1. stoletja 
pr. n. št. – prva polovica 1 
stoletja n. št. 
1.–3. stoletje 
4. stoletje 
grob, 1.–3. stoletje 
cesta

Jana Horvat
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uradniki – dva para vaških načelnikov (magistri 
vici). Vsi so osvobojenci in člani akvilejskih oziro-
ma italskih trgovskih družin. Napisa omenjata še 
gradnji stebrišča in svetišča, posvečenega lokalni 
boginji Ekorni. Iz zgodovinskih in epigrafskih po-
datkov torej izhaja, da je bil Navport pomembno 
naselje, v katerem so imele vodilno vlogo trgovske 
družine iz Akvileje. Delež priseljencev iz Italije je 
bil že od začetka zelo močan.9

Najstarejši znani del rimskega Navporta je bil 
zgrajen na desnem bregu Ljubljanice, na obmo-
čju, imenovanem Dolge njive, najverjetneje v četr-
tem ali tretjem desetletju pr. n. št. Lega v ravnini, 
v zavoju reke in na robu močvirja je bila odlična za 
delovanje rečnega prometa in tudi za obrambo. Za 
promet po kopnem, ki je potekal po nasprotnem 
bregu, je bila manj ugodna. V času, ko so Rimljani 
gradili, je očitno prevladala želja po dobri obram-
bi, ki se kaže tudi z obzidjem, stolpi in obrambnim 
jarkom. Sredi postojanke je ležal razsežen trg, ob-
dan s stebriščem in velikimi skladišči. Skladišča, 
v katerih so hkrati skladiščili in trgovali, so bila 
zgrajena kot nizi dolgih ozkih prostorov (dolžina 
20–27 m, širina 6 m), ki jih je bilo mogoče povsem 
odpreti proti trgu. Na trgu je stalo svetišče z obho-
dnim hodnikom, v kakršnih so v rimski dobi časti-
li stara domača božanstva na območju od Galije 
do vzhodnih Alp, vendar zunaj Italije.10

Rečno pristanišče je bilo severno ob postojan-
ki. Tu je stal pravokoten lesen pomol, breg pa je 
bil tlakovan s kamni in utrjen s posameznimi lese-
nimi koli.11 

Drobno arheološko gradivo kaže, da je posto-
janka na Dolgih njivah delovala predvsem v avgu-
stejskem obdobju, ko so Rimljani osvajali Alpe, 
Balkan in srednje Podonavje.12 To ni bila običajna 
rimska naselbina, temveč utrjena prekladalna po-
staja, prek katere sta potekala tranzitni promet in 
trgovina. Velikost naselbine in razsežnost skladišč 
kažeta na zelo veliko količino tovorov. Postojanka 
je morala imeti pomembno vlogo v oskrbi legij na 
območju srednjega Podonavja in severnega Balka-
na.13 Verjetno so tudi to oskrbo opravljali akvilejski 
trgovci.14 

Čeprav je bil promet po Ljubljanici pomemben 
vse rimsko obdobje, se je vloga Navporta od 1. do 
3. stoletja močno zmanjšala. Sprememba je bila 
lahko povezana s povečanim prometom po cesti, 

2. stoletja pr. n. št., namreč poroča, da so iz Akvileje 
vozili blago v Navport, naselje Tavriskov, od tam pa 
so ga prevažali z ladjami po rekah do Donave.7 Na 
osnovi imena naselbine in zgodovinskih primerjav 
se da sklepati, da je v Navportu stala mitninska 
postaja keltskega plemena Tavriskov.8 

Območje Navporta so Rimljani najverjetneje 
nadzorovali že v prvi polovici 1. stoletja pr. n. št. 
Naselje je dobilo status vasi (vicus) in je stalo na 
skrajnem severovzhodnem robu mestnega oze-
mlja kolonije Akvileje (zdaj Oglej/Aquileia v Italiji). 
Na dveh napisnih kamnih iz sredine 1. stoletja 
pr. n. št. (čas Cezarja ali Oktavijana) so omenjeni 

Slika 96. Napisni kamen iz Navporta je bil 
narejen iz apnenca, ki izvira iz kamnoloma v 
Nabrežini pri Trstu. Postavljen je bil sredi 1. 
stoletja pr. n. št.

Q(uintus) Annaius Q(uinti) l(ibertus) 
Torravius  

M(arcus) Fulginas M(arci) l(ibertus) 
Philogenes

mag(istri) vici de 
vic(i) s(ententia) portic(um) f(aciundam) 

coir(averunt).

Omenjena vaška načelnika pripadata trgovski-
ma družinama Anajev in Fulginatov. Anaji so 
najverjetneje imeli sedež v Akvileji, trgovali pa 
so tudi ob vzhodni jadranski obali. Fulginati, 
sicer priseljenci iz srednje Italije, pa so znani 
samo iz Navporta.22 

Kvint Anaj, Kvintov osvobojenec, Toravij 
(in) Mark Fulginas, Markov osvobojenec, 

Filogen, vaška načelnika, sta dala postaviti 
stebrišče po sklepu vasi.
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Ljubljanica

dnejše območje Brega ob rimski cesti zahodno od 
Ljubljanice. Tam so v drugi polovici 1. stoletja in v 
2. stoletju stala velika skladišča, vendar drugačne 
oblike kot starejša na Dolgih njivah ter brez sledov 
obrambne arhitekture.16 Od 1. stoletja n. št. dalje 
je bilo poseljeno tudi območje Gradišča (sl. 95), kjer 

ki je bila zgrajena verjetno v času cesarja Avgusta 
(27 pr. n. št. do 14 n. št.),15 z vzponom kolonije 
Emone ali celo z vojaško reorganizacijo na obmo-
čju srednjega Podonavja. Postojanka na Dolgih nji-
vah je bila opuščena v mirnem obdobju 1. stoletja, 
jedro Navporta pa se je preneslo na prometno ugo-

Slika 97. Utrjena postojanka 
na Dolgih njivah je verjetno 
nastala po enotnem načrtu; 
z vseh strani je bila obdana z 
vodo, varovalo pa jo je tudi 
obzidje s stolpi. V osrednjem 
delu je bil tlakovani trg, ob-
dan s stebriščem in skladišči, 
ki so pokrivala kar tretjino 
prostora oziroma okoli 6400 
m2 .

0 50 m

zidovi po geofizikalnih raziskavah

izkopani zidovi

rekonstruirani zidovi

tlak

leseni pomol

obrambni jarek

obrtniška delavnica
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Slika 98. Pogled na postojanko na Dolgih njivah s severa, v ospredju je območje 
pristanišča. Tlakovana pot je vodila od lesenega pomola skozi vrata v stolpu na 
osrednji trg. Obzidje je bilo zidano s kamni, stavbe v notranjosti pa so bile lesene 
in ometane ter postavljene na kamnite temelje. Stebrišče je dajalo postojanki 
podobo prave rimske naselbine.23
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Naselbine in utrdbe na območju Navporta so 
bile zapuščene najpozneje v prvi polovici 5. stole-
tja, tako kot večina nižinskih naselij na jugovzho-
dnoalpskem območju. Tudi promet po nekdanji 
tranzitni poti čez Navport je zamrl. V nemirnih 
poznoantičnih časih so ljudje naselbine umaknili 
v hribovje in raje uporabljali bolj zaščitene odroč-
ne poti, kakšna je npr. vodila iz Postojnske kotline 
čez Bloško planoto k izvirom Krke.21■

Slika 100. Na Bregu, na naj-
dišču Kočevarjev vrt, sta 
bili sredi 1. stoletja zgrajeni 
dve vzporedni stavbi. Veliki 
prostori brez predelnih sten 
kažejo, da gre za skladišči. 
V 2. stoletju sta bili skladišči 
porušeni in sezidano je bilo 
novo, še večje skladišče, 
katerega streho so nosile tri 
vrste stebrov. V Navportu je 
bilo treba skladiščiti velike 
količine blaga, ki je čakalo na 
prihod ladij in čolnov oz. na 
dolgo potovanje proti Donavi.

skladišči, 1.stoletje 
n. št.

skladišče, 2. stoletje 
n. št.

temelji stebrov, 2. 
stoletje n. št.

temelji stavb, 3.–4. 
stoletje n. št.

0 1 10 m

N

je bila odkrita obrtniška delavnica. V bližini je bila 
najdena tudi kamnita, z reliefi okrašena preklada, 
ki je edini ostanek zelo pomembne zgradbe.17 

Z nujnostjo obrambe prehodov proti Italiji se 
je v poznorimskem času ponovno povečal strateški 
pomen širšega območja Navporta. Morda sta bila 
že konec 3. stoletja postavljena petkotna trdnja-
va na Gradišču in bližnji opazovalni stolp.18 V 4. 
stoletju so zgradili po okoliškem hribovju 10 km 
dolg obrambni zid z opazovalnimi stolpi (Ajdovski 
zid), ki je zapiral poti na zahod.19 Do 4. stoletja je 
še živel naselbinski predel na Bregu, v ravnini ob 
Ljubljanici.20 
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Opombe

Slika 99. V strugi Ljubljanice ob Dolgih njivah so bili v dveh 
širokih vrstah na gosto zabiti leseni koli, ostanek pravokotnega 
lesenega pomola. Izkopavanja leta 1985, pogled z zahoda.

Slika 101. Potem ko so leseni sodi odslužili svojemu prvotnemu 
namenu, to je predvsem prevozu in shranjevanju vina, so jih 
pogosto uporabili za gradnjo sten vodnjakov. Na Bregu, na naj-
dišču Kočevarjev vrt, se je v stalno vlažni ilovici, brez dostopa 
kisika, odlično ohranil leseni sod iz vodnjaka. Prvotno je v višino 
meril verjetno okoli 160 cm. Sestavljen je iz niza širokih in ozkih 
dog jelke, med seboj povezanih s štirimi pasovi viter iz leskovih 
vej. Ko so vodnjak opustili, so vanj odvrgli amforo za istrsko 
olje. Prva polovica 1. stoletja n. št.
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Emona – rimsko trgovsko središče 
ob Ljubljanici

Janka Istenič

obdobja izvirajo sledi lesenih hiš s stenami, ki so 
bile narejene iz prepleta vej in ometane z glino. 
Med drobnimi najdbami so že v tretji četrtini 1. 
stoletja pr. n. št. močno zastopani italski izdelki, 
ki od zadnjega desetletja pr.n. št. povsem prevla-
dujejo.3 Verjetno so kmalu po sredini stoletja v 
naselbini poleg domačinov živeli Rimljani, ki so se 
ukvarjali predvsem s trgovino, med njimi pa so bili 
verjetno tudi vojaki.4 Zdi se, da so v predzadnjem 
ali zadnjem desetletju pr. n. št. Rimljani v nasel-
bini povsem prevladali, obseg naselbine pa se je 
povečal. Najdbe delov rimskega orožja in vojaške 
opreme nakazujejo izrazitejšo navzočnost vojakov, 

Ljubljanica, ki od Vrhnike do Ljubljane teče po 
Barju, v Ljubljani preide na naplavine reke Save. 
Tu si je utrla strugo med Šišenskim hribom (428 
m), ki je skrajni južni izrastek Julijskih Alp, in Lju-
bljanskim gradom (366 m), severnim izrastkom 
dolenjskega gričevja, okoli katerega je naredila 
izrazit ovinek (sl. 102). Približno kilometer širok 
prehod med Šišenskim hribom in Ljubljanskim 
gradom, t.i. Ljubljanska vrata, je strateško in pro-
metno zelo pomemben. Sem se stekajo kopne poti 
iz severovzhodne Evrope, Panonske nižine in Bal-
kana ter zahoda, Italije.1 

V nasprotju z globoko strugo na Barju je bila 
Ljubljanica v Ljubljani pred regulacijskimi deli, ki 
so se začela 1825 in v glavnem končala s Plečniko-
vo ureditvijo bregov v 30. letih minulega stoletja, 
široka in plitva2, njeni bregovi pa lahko dostopni, 
zato jo je bilo lahko prebresti (sl. 103).

Prazgodovinsko naselje pozne bronaste in 
starejše železne dobe je bilo na Gradu, najkasne-
je v v prvi polovici 1. stol. pr. n. št. pa je nastala 
naselbina predrimskih prebivalcev na njegovem 
jugozahodnem vznožju (sl. 102). Z izkopavanji so 
bili tam odkriti skromni ostanki iz prve polovice 
1. stoletja in razmeroma dobro ohranjene mlajše 
plasti; posebej izrazite so plasti zadnjega dese-
tletja pr. n. št. in prvih treh desetletij n. št. Iz tega 

0 500 m Slika 102. Ljubljana: približna 
lega predrimske in najsta-
rejše rimske naselbine pod 
Gradom (    , s svetlejšo 
barvo je nakazano, kje je bila 
ta naselbina ugotovljena z 
izkopavanji), lega rimskega 
obzidanega mesta na levem 
bregu Ljubljanice (    ), potek 
cest in mostu (    ).
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vala rimska vojska.9 Omenjeno datiranje nastanka 
mesta se ujema z datacijo delno ohranjenega ce-
sarskega napisa (sl. 105), iz katerega izhaja, da sta 
cesar Avgust (v času nastanka napisa že pokojni) 
in njegov naslednik Tiberij leta 15 n. št. mestu 
podarila nekaj monumentalnega, morda obzidje.10 
To obzidano mesto na levem bregu je bila rimska 
colonia Iulia Emona, izpričana v pisnih virih.11 
Zaenkrat ni jasno, ali je bila gradnja tega mesta 
povezana z ustanovitvijo kolonije,12 ali pa je bila ta 
ustanovljena že prej in jo je torej treba povezovati 
tudi z naseljem pod Gradom.13 

V Emoni so se naselili v glavnem civilni prebi-
valci iz severne Italije in tudi vojaki, ki so končali 
svojo vojaško službo. Ukvarjali so se predvsem s 
trgovino in obrtmi.14 

Pri Bevkah najdeni mejnik (kat. 44) med posest-
mi mest Akvileja in Emona kaže, da je bilo mestno 
območje Emone v Italiji (na njenem severovzho-
dnem robu), in ne v provinci.15 To je povezano z 

med drugim tudi obstoj delavnice rimske vojaške 
opreme.5 Pristanišče naselbine je bilo verjetno 
na desnem bregu Ljubljanice (njegovi ostanki še 
niso bili odkriti). Tu so iz Navporta prispele rečne 
tovore, namenjene naprej po jantarni poti proti 
severovzhodu, pretovarjali na vozove, ladje, ki so 
nadaljevale pot proti Savi, pa so oskrbeli z vsem 
potrebnim. Naselbina pod Gradom se je verjetno 
že imenovala Emona; ime je predrimskega izvora6 
in so ga Rimljani prevzeli od domačinov.

Na nasprotnem (levem) bregu Ljubljanice so 
Rimljani zgradili novo, enotno zasnovano mesto 
pravokotne oblike s pravokotno sekajočimi se uli-
cami in kamnitim obzidjem (sl. 102 in 104).7 Čas na-
stanka tega naselja je opredeljen z jasno izraženo 
plastjo iz poznoavgustejske dobe (prvo desetletje 
in pol n. št.), ki je bila ugotovljena med izkopavanji 
na območju insule 39 ter cest K in J.8 Deli rimske 
vojaške opreme, ki so v tej plasti pogoste najdbe, 
kažejo, da je pri gradnji mesta pomembno sodelo-

Slika 103. Litografija iz časa 
okrog 1826 prikazuje nabrežje 
še neregulirane Ljubljanice 
na območju med današnjim 
Čevljarskim in Šentjakobskim 
mostom. Oba bregova sta iz-
razito položna. Na levi strani 
slike je mitninska postaja, ob 
kateri so prekladali blago.30 
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Slika 104. Del južnega obzidja rimske kolonije Emone 
na Mirju, ki ga je izkopal arheolog Valter Šmid (Walter 
Schmid) med letoma 1912 in 1913. Fotografija prikazuje 
stanje po izkopavanjih, ko je bilo obzidje že dopolnjeno 
in konservirano. Kasnejša ureditev tega obzidja, ki se je 
ohranila do zdaj, zaradi izrazitega avtorskega pečata 
arhitekta Jožeta Plečnika ne daje povsem verodostojne 
predstave o obzidju rimskega mesta.

Slika 105. Napis, na katerem sta ohranjeni imeni 
cesarja Tiberija in božanskega (torej že pokoj-
nega) cesarja Avgusta, je bil najden ob koncu 
19. stoletja na Trgu francoske revolucije, v bliži-
ni rimskega mestnega obzidja oziroma glavnih 
vzhodnih vrat. Marmor, iz katerega je izdelan, 
izvira iz kamnolomov na Koroškem v Avstriji.

Slika 106. Mesto Emona na levem bregu Ljubljanice je bilo z reko 
povezano tudi s kloakami. Pod vsako od šestih emonskih cest v 
smeri vzhod–zahod je bil namreč obokan kanal, ki je odpadne 
vode iz mesta odvajal v reko. Na sliki je del kloake pod cesto J 
vzhodno od Slovenske ceste, ki je bil raziskan med arheološkimi 
izkopavanji v letih 2004 in 2005.31
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razmeroma zgodnjo rimsko osvojitvijo območja 
Emone, verjetno že v Cezarjevem času,16 medtem 
ko so predeli vzhodno in južno od tu, ki so jih 
osvojili kasneje, postali deli provinc Norik in Pano-
nija (na začetku Ilirik). 

Ostanki rimskega mostu čez Ljubljanico so ver-
jetno štirje hrastovi piloti, ki so jih odkrili v strugi 
Ljubljanice na Bregu.17 Ležijo namreč v smeri glav-
ne ceste, ki je potekala od vzhodnih glavnih vrat 
Emone (na Trgu francoske revolucije) proti vzhodu 
in je bila na desnem bregu Ljubljanice odkrita na 
Levstikovem trgu in južno ob Karlovški cesti med 
Zvonarsko in Tesarsko ulico.18 Domnevamo, da je 
bilo pristanišče na Bregu (sl. 102).19 

Velik gospodarski pomen prevozništva po 
Ljubjanici za Emono odseva z nagrobnika z na-
pisom, ki omenja združbo čolnarjev (collegium 
naviculariorum; sl. 93)20 in treh Neptunu posveče-
nih oltarjev.21 Na pomen emonskega pristanišča 
za rimsko vojsko pa kaže nagrobnik vojaka pa-
nonskega vojnega brodovja, verjetno s konca 2. 
stoletja (sl. 94).22

Najdbe iz Ljubljanice v Ljubljani so bile zbrane 
predvsem med regulacijskimi deli, med kateri-
mi so strugo zajezili in skorajda osušili. Zaradi 
nenačrtnega zbiranja imamo o njih nenatančne 
ter pogosto nezanesljive podatke in le majhen 

Slika 107. Nagrobna plošča 
Tita Cezernija Difila, najdena 
leta 1935 globoko zakopana 
v strugi Ljubljanice ob No-
vem trgu, je najstarejši rimski 
napisni kamen iz Emone. 
Domnevamo, da je nagrobnik 
padel v reko z ladje, morda 
pri razkladanju. 

del jih lahko identificiramo v Narodnem muzeju 
Slovenije. Rimske najdbe izvirajo v glavnem z ob-
močja med izlivom Gradaščice in Tromostovjem. 
V primerjavi z Navportom23 in številnimi drugimi 
rimskimi naselbinami ob rekah24 so maloštevilne. 
Največ je bilo novcev.25 Izjemna najdba je nagrob-
nik Tita Cezernija Difila (sl. 107), ki je bil verjetno 
izdelan med pozno Cezarjevo in zgodnjo avgustej-
sko dobo (pribl. med 50 in 30 pr. n. št.). Izvira iz 
kamnoloma v Nabrežini pri Trstu. Difilus, osvobo-
jenec premožne in vplivne akvilejske družine Ce-
zernijev, si je dal še za življenja narediti nagrobnik 
in ga pripeljati v Emono, kjer je verjetno deloval v 
mestni upravi26 in morda tudi živel – glede na da-
tacijo nagrobnika – v naselbini pod Gradom. Med 
drugimi najdbami velja omeniti meč,27 oljenko, 
konjsko sandalo in sponki28 (sl. 108) ter kipec bogi-
nje Minerve.29■
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Slika 108. Izbor rimskih najdb 
iz Ljubljanice v Ljubljani: 
bronasta oljenka (1. stoletje), 
železen meč (avgustejska 
doba), železno obuvalo za 
konjsko kopito (avgustejska 
doba – 2. stoletje), bronasta 
sponka z živalsko glavo na 
loku (avgustejska doba) ter 
slabo ohranjena in zvita bro-
nasta sponka (3. stoletje).



Ljubljanica — kulturna dediščina reke 100

Na Igu, v Iški vasi, Strahomerju in sosednjih 
vaseh je bilo najdenih ok. 100 rimskih nagrobni-
kov, kar je za naselbino vaškega tipa izjemno (sl. 

110); ime Ig etimološko ni pojasnjeno, verjetno je 
predslovansko. Rimskodobni Ižanci so se, kot ka-
žejo najdeni arheološki predmeti in upodobitve na 
nagrobnikih, ukvarjali pretežno s kamnoseštvom, 
kovaštvom in lesarstvom. Največ rimskodobnih 
najdb je bilo odkritih v središču vasi Ig (ki se je 
še do druge svetovne vojne imenovala Studenec), 
rimski spomeniki pa so bili najdeni tudi v sose-
dnjih vaseh (sl. 111 in 112).3

Največja značilnost rimskodobnih ižanskih 
prebivalcev so njihova imena, po katerih se – gle-
dano kot celota – razlikujejo od vseh drugih na 
emonskem območju in širše. To je bilo starosel-
sko prebivalstvo, ki je, kot kaže del njihovih imen, 
sodilo v krog severnojadranskih železnodobnih 
skupnosti, deloma pa je bilo pomešano s Kelti, ki 
so na jugovzhodnoalpsko ozemlje prodrli prete-
žno v 3. stoletju. Nekateri vaščani so nosili latinska 
imena, izpeljana iz števnikov, ki so bila morda 
prevedena iz njihovega jezika, npr. prvi, drugi, 
tretji: Primus, Secundus, Tertius, nekateri imena, 
značilna za severnojadransko ozemlje oz. ozemlje 
pod venetskim vplivom, npr. Laepius, Plator, Voltu-
par, Voltaronta, drugi pa keltska, npr. Adnamatus, 

Človek je poselil Ižanski kot, sodeč po arheoloških 
najdbah, že v mlajši kameni, bakreni in bronasti 
dobi.1 Železnodobno gradišče je bilo verjetno na 
Grajskem hribu, na Pungertu.2 Manjša naselbina 
iz pozne železne dobe je morda zrasla pod hribom 
nad zamočvirjenim območjem ob lokalni poti, ki 
je povezovala Ljubljansko kotlino prek Rakitne in 
Blok z Notranjsko in Jadranskim morjem, gotovo 
pa tudi z Dolenjsko (sl. 109). Na njen obstoj kažejo 
poleg redkih arheoloških predmetov predvsem 
staroselska imena domačega prebivalstva. Od soča-
sne naselbine v Emoni (gradišče je bilo na Gradu, 
naselbina iz pozne železne dobe bliže Ljubljanici) jo 
je ločilo Ljubljansko barje, povezovala pa ju je vodna 
pot po Iščici. Barje se je pogosto deloma spremenilo 
v jezero in je dalo pokrajini med Navportom, Igom 
in Emono poseben pečat; zavetnica tega prostora je 
bila boginja Ekorna. Ni jasno, ali so se izsuševanja 
barja lotili že Rimljani. Obstaja možnost, da se je 
Barje v antiki imenovalo Lugeon, vendar je bolj verje-
tno, da je grški zgodovinar in geograf Strabon s tem 
imenom označil Cerkniško jezero (7, 5, 2 C 314). Sta-
roselska naselbina v Ižanskem kotu se je razcvetela 
v rimskih časih, ko je bila del emonskega upravnega 
ozemlja; nastala je na rodovitnem svetu ob robu Bar-
ja, ki je prebivalcem omogočal avtarkično preživetje 
ne glede na njihove druge dejavnosti.

Ig − podeželsko naselje 
na južnem robu Barja

Marjeta Šašel Kos
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Slika 109. Letalski posnetek 
Ižanskega kota, ki kaže njego-
vo odprtost proti Ljubljanski 
kotlini.

Slika 110. Cerkvica sv. Mihaela 
iz 13. stoletja, v kateri je ure-
jen začasen lapidarij rimskih 
napisov z Ižanskega: zuna-
njost in notranjščina.
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Slika 111. Fragmentiran na-
grobnik Frontona, odkrit v 
cerkvi sv. Jakoba v Strahome-
ru, z rustikalno upodobljeno 
Gorgonino glavo in navzdol 
letečima ptičema v klinih, kjer 
sta sicer navadno upodoblje-
na delfina.6

Slika 112. Ovršje v obliki leva, okras rimskega nagrobnika.7

 
 
Slika 113. Jupitru posve-
čen oltar.9
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1 Velušček 2005b; Velušček 
2006; Korošec, Korošec 
1969.

2 Arheološka najdišča Sloveni-
je, 180–183.

3 Za rimski Ig prim. Šašel 
1959; Pleterski, Vuga 1987; 
Šašel Kos 1999a.

4 Katičić 1968.
5 Šašel Kos 1997a, št. 79.
6 Šašel, Šašel 1963, 298
7 Hrani Narodni muzej Slove-

nije, inv. št. L 179; Šašel Kos 
1997a, št. 93.

8 Hoffiler, Saria 1938, 186
9 Hrani Narodni muzej Slove-

nije, inv. št. L 133; Šašel Kos 
1997a, št. 77.

Slika 114. Nagrobnik stole-
tnikov Frontona in Sekunde, 
vzidan v ljubljansko stolnico, 
izvira z Iga.8

Amatu, Brocc(i?)us, Eppo, Buco, Galun(i?)us, Manu, 
Nammo, Secco. Obstajajo pa tudi imena, ki drugje 
niso izpričana, npr. Aicon(i)us, Bolerianus, Buc-
tor, Buquorsa, Ennina, Moiota.4 Nekatera keltska 
imena z Iga so v sosednjem Noriškem kraljestvu 
redka, najdemo pa jih v drugih keltskih provincah, 
npr. v Galiji, kar nakazuje, da se je keltsko prebi-
valstvo v pozni železni dobi priseljevalo na ozemlje 
Slovenije z različnih območij. Ni izključeno, da 
je bil Ižanski kot najvzhodnejša točka naselitve 
karnijskih plemen, ki so naseljevala Furlanijo, 
Gorenjsko in zahodno Slovenijo ter verjetno tudi 
Notranjsko.

Veliko rimskodobnih Ižancev je dočakalo viso-
ko starost, dokumentirani so kar trije stoletniki (sl. 

114), več pa jih je navedlo starost 70, 75 in 80 let; v 
antiki so posebej na podeželju starost zaokrožali 
na 5 ali celo na 10 let, ker je bilo brez seznama 
konzulov ali vladajočih cesarjev zelo težko ugota-
vljati minevanje let in natančno starost posame-
znika. Na njihovih nagrobnikih je včasih navedena 
tudi velikost grobne parcele, izražena v rimskih če-
vljih, kar kaže, da so bile parcele na pokopališčih 
uradno razmejene. To posredno dokazuje, da je 
bilo življenje v vaških zaselkih Ižanskega kota prek 
podružnice emonskih uradov urejeno v skladu z 
rimskopravnimi določili. Tu so živele tudi druži-
ne, katerih člani so opravljali visoke municipalne 
funkcije v Emoni, o čemer priča npr. počastilni 
napis za Gaja Basidija Sekunda, ki je bil v mestu 
dvakrat nadzornik javnih gradenj s sodno oblastjo, 
blagajnik javne blagajne, župan, pokrovitelj zdru-
ženja gozdarjev, prefekt združenja gasilcev ter celo 
župan, odgovoren za štetje prebivalstva, ki so ga 
opravljali vsakih pet let.5 Ni izključeno, da je druži-
na izvirala z Iga.

Zanimivo je, da je bilo na Ižanskem kljub ve-
likemu številu nagrobnikov najdenih zelo malo 
zaobljubnih oltarjev, ohranjeni sta le dve posvetili 
Jupitru (sl. 113) ter nedavno najdeni spodnji del ol-
tarja z omembo neznanega božanstva (če ne gre za 
osebno ime) Acinor. Ni dvoma, da na Ižanskem ni 
bilo v navadi bogovom postavljati kamnite oltarje; 
očitno jih niso častili na rimski način, temveč po 
starosvetnih šegah svojih prednikov. ■
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na območju obrežnega nasipa. Na podlagi strati-
grafske situacije na bakrenodobnem kolišču Ho-
čevarica ob desnem bregu Ljubljanice pri Verdu4 je 
mogoče začetek nastajanja nasipa datirati v čas po 
sredini 4. tisočletja pr. n. št., ustalitev mreže glavnih 
vodotokov okvirno v sedanjem poteku pa je poteka-
la domnevno v teku prve polovice 2. tisočletja. Do-
kaz za raven potek struge že pred rimsko zasedbo je 
tudi zakladna najdba noriških srebrnikov z najvišje 
ležečega dela levega brega v Kaminu,5 o prvotnih de-
lih arheološko slabše poznane struge na vzhodnem 
delu Ljubljanskega barja pa je mogoče sklepati le na 
podlagi manjših sklopov predrimskih predmetov pri 
izlivih Drobentinke in Radne, na območju Črne vasi, 
pod sotočjem Ljubljanice z Iščico ter nad Livado.

V razpravi o morebitnih obsežnejših posegih 
v naravno hidrografsko mrežo na Ljubljanskem 
barju ima osrednjo vlogo t. i. Stara Ljubljanica, 
6 km dolga in 15–30 m široka, občasno aktivna 
vodna struga z izrazitima obrežnima nasipoma 
med Podpečjo in Notranjimi Goricami (sl. 115 in 
116). V leta 1858 izdanem delu Ljubljansko močvirje 
je Peter Hitzinger domneval, da gre pri Stari Lju-
bljanici za ostanek nekdanjega vodnega toka, ki 
je svojo strugo zapustil zaradi poplav in si izkopal 
novo. Po Meliku naj bi Rimljani najprej izravnali 
strugo Stare Ljubljanice, pozneje pa zaradi podpe-

Diskusijo o domnevni regulaciji Ljubljanice v rim-
skem obdobju je začel hidrotehnični inženir in 
znani raziskovalec kraških jam Wilhelm (Viljem) 
Putick leta 1888, najpodrobnejše obravnave pa je 
bila deležna v delu Ljubljansko mostiščarsko jezero 
in dediščina po njem (1946) geografa in domačina 
iz Črne vasi Antona Melika. 

Na podlagi meandrov, ki jih lahko zdaj opazu-
jemo na Ljubiji in Bistri, na drugih pritokih pa so 
jih po večini odstranili med regulacijskimi deli v 
19. stoletju, je Melik menil, da je Ljubljanica na 
Ljubljanskem barju »nedvomno docela regulirana 
in izravnana reka, tako da ni nikjer opaziti sledov, 
kje je tekla v prvotnem naravnem stanju«.1 

Zdaj vemo, da se ravne do zmerno vijugave stru-
ge z globokim škatlastim profilom in obrežnima 
nasipoma pojavljajo tudi pri povsem naravnih vodo-
tokih.2 Pri dolgih ravnih delih in izrazitih spremem-
bah smeri Ljubljanice v kolenastih zavojih pri Jurju 
in pod Podpečjo ni mogoče izključiti vloge neena-
komernega pogrezanja posameznih delov barjan-
ske podlage in posedanja kvartarnih sedimentov.3

Domnevo o relativni stabilnosti struge na za-
hodni polovici Barja potrjujejo distribucija najdb 
iz bronaste in železne dobe, ki se pojavljajo na 
celotnem odseku med sotočjem Male in Velike Lju-
bljanice ter Podpečjo, pa tudi podatki o najdiščih 

Rimska regulacija Ljubljanice 
in osuševanje Barja

Andrej Gaspari
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pri katerih lahko pričakujemo naključne izgube 
ali namerno odlaganje v bližini naselbin in poti 
čez močvirje. Zamočvirjenost zemljišča je za 
zgodnjecesarsko obdobje dokazana tudi z lese-
nim temeljenjem glavne ceste (via publica) med 
Navportom in Emono12 ter povezave med Lavrico 
in Studencem,13 ki sta bili grajeni neposredno na 
šoto oziroma na glineno podlago. Težka preho-
dnost terena, ki ni na trdinski podlagi ob vodoto-
kih in vsaj občasna poplavljenost osrednjih delov 
barja, o kateri morda pričajo najdišča rimske ladje 
in deblakov v Lipah in Črni vasi, sta tako ostali eni 
glavnih značilnosti krajine (sl. 118). ■

škega kamnoloma izkopali novo strugo oziroma 
jo delno prilagodili nekdanjim strugam manjših 
potokov.6 Kot odločilen kronološki pokazatelj za 
izkop struge se navaja dejstvo, da se je apnenec 
iz kamnolomov zahodno od Ljubljane, vključno 
s podpeškim, v Emoni intenzivneje uporabljal od 
sredine 2. stoletja.7

Zaradi predstavljenih značilnosti toka Ljublja-
nice menimo, da velikopotezna regulacijska dela 
niso bila potrebna in da so v preteklosti le delno 
popravili zavoje in odstranili različne ovire.8 Možen 
pokazatelj inženirskih posegov v strugo Ljubljanice 
so predvsem značilne vojaške sekire (ascia) in seki-
re s krampom (dolabra) ter rezila za rezanje ruše ali 
šote (rutrum). Ker so med njimi zastopane skoraj 
izključno zgodnjerimske oblike (kat. 71, 72), bi morda 
smeli domnevano korekcijo uvrstiti v okvir izbolj-
šanja vodnih komunikacij v času vojaških operacij 
na zahodnem delu Balkanskega polotoka. V zvezi z 
možno udeležbo vojske je dovolj opozoriti na pre-
kope (fossa), ki so spremljali osvajalne pohode legij 
v Gemaniji v zgodnjecesarskem obdobju (fossae 
Drusinae, fossa Corbulonis), o hidrotehničnih zmo-
žnostih Rimljanov pa pričajo tudi številni vzporedni 
poteki rečnih strug, prekopi in kanali v padansko-
beneški ravnini med Raveno in Akvilejo (npr. fossa 
Avgusta, fossa Flavia).9 

Zaenkrat manjkajo tudi dokazi o obsežnejšem 
osuševanju oziroma kultivaciji Ljubljanskega 
barja.10 Razmeroma nepretrgano nastajanje šote 
v rimskem obdobju potrjujejo posamične in de-
pojske najdbe novcev, delov noše in nakita (od 
1. stoletja pr. n. št. – 4. stoletja n. št.) iz barja pri 
Rudniku, Lavrici, Babni Gorici, Igu in Medvejci,11 

Slika 115. Dejstvo, da zdaj na 
Ljubljanici ni okljukov (me-
androv), je bilo eden glavnih 
argumentov za dvome o nje-
nem naravnem poteku, saj je 
prevladovalo prepričanje, da 
meandre ustvarja vsaka reka, 
katere tok v ravnini zastaja. 
Območje med Podpečjo in 
Notranjimi Goricami ob umiku 
poplavnih voda.

Slika 116. Zavoj struge »Stare 
Ljubljanice« zahodno od 
železniške proge. Morda gre 
za nedokončan razbremenilni 
kanal, pri katerem so uporabi-
li strugo enega od nekdanjih 
pritokov Ljubljanice.
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3.1.2, 3.1.5.
5 Kos 1983; Rant 1987.
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7 Šašel 1959, 118.
8 Gaspari 1998b.
9 Uggeri 1987.
10 Vuga 1982, 23.
11 Arheološka najdišča Slovenije, 

176, 191, 206; FMRSl I, 137/2, 
147, 154, 160/1, 178.

12 Vuga 1982, 30, 31. 
13 Müllner 1879, 23; Vuga 1982, 

22, 23, sl. 23. 
14 Dopolnjeno po Erič 1997.

 
Slika 118. Ljubljansko barje. 
Razprostranjenost lesenih 
plovil bi lahko opozarjala na 
občasno poplavljenost večje-
ga dela zamočvirjene ravnine, 
ki je omogočala tudi komu-
nikacijo zunaj mreže vodoto-
kov, retij in jezerc. Zanimivo 
je, da sodi glavnina datiranih 
deblakov (   ) in ladij (   ) iz 
Ljubljanice v visoki srednji 
vek oz. novi vek (   ), med 
najdbami iz okoliškega barja 
pa so zastopani deblaki iz 
bronaste (   ) in železne dobe 
(   ) ter rimskega časa (   ).14

Slika 117. Na območju Šivčeve-
ga griča vzhodno od Borovni-
ščice je viden zablaten potek 
nekdanjega vodotoka, ki ga 
je Ljubljanica kot dominantna 
reka nekaj časa odrivala, nato 
pa se je klinasto iztekal vanjo.

Opombe

5 km0
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m, v širino do 4,8 m, v višino pa 0,6 m. Imela je ravno 
dno brez gredlja ter navzven nagnjene nizke boke 
(sl. 120 in 121). Samonosilno lupino, ki je glavna zna-
čilnost antičnih sredozemskih ladij, sta sestavljali 
tekoča talna in bočna oplata iz simetrično razpore-
jenih smrekovih platic v vzdolžnih pasovih. Tekoč 
prehod med dnom in boki so zagotovili s platicami 
zaobljenega preseka. Elementi oplate so bili medse-
bojno spojeni z vrvmi iz lipovega ličja, ki so jih pre-
vlekli čez gosto razmeščene poševne luknje, izvrtane 
v stranske robove platic. Vrvi so obenem držale na 
mestu tesnilo iz snopov enakega materiala, ki je bilo 
nameščeno na ravnih stranskih in poševnih prečnih 

Oktobra 1890 je bila na območju Brezovega loga 
v Lipah na vzhodnem delu Ljubljanskega barja 
odkrita 30 m dolga tovorna ladja iz rimskega ob-
dobja, ki najbolje potrjuje navedbe antičnih geo-
grafov o pomenu plovne poti po Ljubljanici.1

Na ladjo so naleteli delavci pri kopanju odtočne-
ga jarka na posestvu dr. Josipa Koslerja med Ljublja-
nico in cesto Črna vas–Podpeč (sl. 119). Lastnik zemlji-
šča je o najdbi takoj obvestil kustosa Deželnega mu-
zeja Alfonsa Müllnerja in mu omogočil izkopavanja. 
Müllner je v muzejski reviji Argo že naslednje leto 
objavil izčrpen opis in risbe.2 V depoju Narodnega 
muzeja Slovenije se je ohranilo 110 lesenih delov in 
20 železnih žebljev,3 za poznavanje ladijske konstruk-
cije pa so na voljo še originalne terenske skice, dve 
fotografiji ter natančen, 3 m dolg model v merilu 1 : 
10, ki je bil izdelan v dveh primerkih (sl. 120). 

Visoko starost ladje, kateri so ob odkritju neka-
teri oporekali zaradi njene podobnosti z novove-
škimi plovili, dokazujejo grško-rimski način gra-
dnje in tudi rezultati radiokarbonskih analiz. Na 
podlagi dveh kalibriranih datumov, pridobljenih 
leta 2002, sklepamo, da je bila ladja zgrajena v 1. 
stoletju pr. n. št.,4 tri zgodnejše datacije pa najver-
jetneje pomenijo uporabo starega lesa.5

Ladja je bila simetrične, podolgovato-ovalne 
oblike, s prisekanimi konci. V dolžino je merila 30 

Tovorna ladja sredozemske 
šivane konstrukcije iz Lip

Slika 119. Ladja med izkopava-
nji oktobra 1890. Občutljiva 
konstrukcija in plitev ugrez 
nakazujeta, da je bila ladja 
zasnovana za plovbo v pli-
tvinah. V sorazmerno dobro 
ohranjenem plovilu ni bilo 
nobenega tovora, zato skle-
pamo, da je bila zapuščeno 
zaradi dotrajanosti ali pa iz 
kakega drugega razloga.

Andrej Gaspari
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Slika 120. Eden od dveh modelov ladje v merilu 
1:10, ki ju je na podlagi terenskih meritev julija 
1891 izdelal muzejski mizar Karol Binder.

Slika 121. Izometrični prikaz detajla s konstruk-
cijo. Najprej so, verjetno s pomočjo začasnega 
ogrodja, sestavili celotno lupino, nato pa vanjo 
vgradili pravo ogrodje iz kolenastih reber in 
prečnih tramičev, torej v nasprotnem vrstnem 
redu kot pri sodobnih ladjah.

Slika 122. Ladja se je premi-
kala z odrivanjem in je imela 
zato vzdolž desnega boka 
nameščeno hodnico, ni pa 
nobenih sledi, ki bi nakazova-
le obstoj jambora za vleko z 
bregov. Za odrivanje so upo-
rabljali dolge lesene drogove, 
opremljene s kavljastimi 
okovi, kakršni so bili v skoraj 
nespremenjeni obliki v rabi še 
v polpreteklem času.14

bočna platica

kolena

moznik

tesnilo

čolnica

tramič

talna platica

šiv
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Opomba

1 Šašel Kos 1990, 17–20. 
2 Müllner 1892a.
3 Karinja 1998.
4 Doslej neobjavljeni analizi 

je izvedel Oxford Radio-
carbon Accelerator Unit, 
Research Laboratory for 
Archaeology and the History 
of Art iz Oxforda. Kalibracija 
datumov je bila opravljena v 
programu OxCal 4.0 s krivu-
ljo IntCal 04. 

 Tramič (B 3881/1-2; OxA-
11496): starost 2037 ± 37 PS, 
kalibrirano (68,2 % verje-
tnost) 94 pr. n. št.–18 n. št. 

 Platica (B 3881/93-1; OxA-
11497): 2064 ± 39 PS, kali-
birano (68,2 % verjetnost) 

161–40 pr. n. št. 
5 Erič 1994; Gaspari 1998a, 

193.
6 Pomey 1985.
7 Brusić, Domjan 1985; Glu-

ščević 2005.
8 Čelhar 2008.
9 Beltrame 2000.
10 Berti 1990.
11 Vitri in dr. 2003.
12 Bockius 2000, 465–488, sl. 

27. 
13 Gaspari, Erič, Šmalcelj 2006.
14 Slika I. Dolinar, predloga  

A. Gaspari.

narja Tita Livija (Ab urbe condita, X, 2). Obliki ladje 
najbolj ustreza antični izraz pontonium (Isidor, 
Etymologiae, 19, 1, 24), s katerim so še v zgodnjem 
srednjem veku označevali velika in počasna rečna 
plovila, namenjena prevozu blaga. 

Zaradi povečanih transportnih potreb po rimski 
osvojitvi so se zmogljiva plovila podobne oblike in 
dimenzij, kot jih ima ladja iz Lip, začela uporabljati 
tudi na rekah in jezerih v celinski Evropi.12 Tovorna 
plovila t. i. kelto-rimskega tipa kažejo tehnološke 
rešitve, ki jih del avtorjev povezuje s predrimskimi tra-
dicijami, pa tudi vrsto značilnosti, ki nedvomno kaže-
jo na sredozemski izvor. Slednji je prepoznaven tudi v 
konstrukciji oplate in ogrodja tovorne ladje iz Kolpe v 
Sisku (Siscia), datirane v sredino 3. stoletja n. št.13

Večina zmogljivih transportnih plovil iz ger-
manskih in galskih provinc je bila odkrita v bližini 
vojaških oporišč, zato je blizu domneva, da gre v 
večjem delu za strateška sredstva, ki so zadovoljeva-
la logistične potrebe rimske vojske. Ostanki tovora 
pričajo, da so z njimi prevažali predvsem gradbeni 
material (kamen, opeka, strešniki), lomljivo blago 
(keramika, steklo) ter v vrečah in sodih shranjene 
prehranske izdelke. Na podlagi okvirne datacije 
bi lahko sklepali, da so ladjo iz Lip uporabljali za 
transport vojaškega blaga med oskrbovalno bazo v 
Navportu in Emono. ■

stikih platic v posameznih pasovih. Po končanem 
šivanju so luknje zatesnili z zatiči iz lesa krhlike.

Na sredozemski izvor tehnologije opozarja tudi 
dodatno spajanje bočne oplate z lesenimi mozniki 
okroglega preseka, ki so bili pred šivanjem vsta-
vljeni v utore v dveh sosednjih platicah. Ogrodje so 
sestavljali prečno na dno nameščeni hrastovi trami-
či in pari kolenasto oblikovanih reber, ki so segala 
od predzadnje talne platice do vrha bočne oplate. 
Tramiči in kolena, vgrajeni v enakomernih raz-
mikih 60 cm, so bili na lupino pritrjeni z lesenimi 
klini ter maloštevilnimi železni žeblji. Enakomerni 
razmiki med tramiči oziroma koleni, ki ustrezajo 
dvema kapitolinskima čevljema (1 pes monetalis = 
29,7 cm), opozarjajo na verjetno uporabo rimskega 
merskega sistema.

Premec in krma sta se zaključila s preprosto na-
gnjeno steno in ju ločimo zgolj po položaju stojišča 
za krmarja, ki bi lahko nakazoval uporabo krmilne-
ga vesla. Dva pasova vzdolžnih desk po sredini ladje 
sta bila namenjena dodatni utrditvi dna, pa tudi 
namestitvi tovora. 

Med konstrukcijskimi značilnostmi izstopa teh-
nika šivanja, ki je v Sredozemlju dokumentirana od 
bronaste dobe naprej, zelo verjetno pa so jo poznali 
že v starejših obdobjih.6 Potopljeni ostanki plovil ter 
ikonografski in epigrafski viri kažejo, da so šivanje 
prakticirali predvsem med arhajskim obdobjem 
in 4. stoletjem pr. n. št. V Sredozemlju se je tehnika 
šivanja najdlje ohranila prav v jadranskem območju, 
posebej v njegovem severnem delu, kjer so jo v po-
znorepublikanskem in zgodnjecesarskem obdobju 
uporabljali za gradnjo morskih ladij, pa tudi rečnih 
in lagunarskih plovil. Okvirno v ta čas sodijo ostanki 
treh ladij iz sedimentov pristanišča antične Aenone 
v Zatonu pri Ninu7 in nedavno odkrite ladje iz zaliva 
Caska na otoku Pagu,8 ki potrjujejo antična poročila 
o uporabi te tehnike pri Histrih in Liburnih. Med 
najdbami šivanih plovil iz rek, lagun, kanalov in 
močvirij z zahodnega obalnega pasu severnojadran-
skega območja9 po ohranjenosti izstopajo ostanki 
ladje v delti Pada pri kraju Comacchio10 ter razbitina 
iz reke Stelle pri Prečeniku (Precenicco).11

Geografski in tehnološki izvor tipa ladje iz Lip 
lahko najverjetneje umestimo v celinske vode Ci-
salpinske Galije, kjer so plitvine in občasna popla-
vljenost zahtevale razvoj plovil z majhnim ugrezom 
in ravnim dnom, omenjenih v besedilih zgodovi-
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zgodovina, niso pa nastajali povsem brez spodbu-
de iz realnega življenja, zato jih komentatorji od 
antike do zdaj skušajo racionalno razložiti.

Zgodba o Argonavtih je nastala med Minijci 
v Beotiji okoli Orhomena in Tesaliji okoli Jolka. 
Kralj Pelias iz Jolka (zdaj Volos) se je želel znebiti 
legitimnega dediča prestola, nečaka Jazona, zato 
ga je poslal iskat runo zlatega ovna, na katerem 
sta nekoč kraljeva otroka iz Orhomena, Friksos 
in Hele, bežala pred mačeho Ino v Ajo (Kolhido 
ob Črnem morju), kraljestvo sonca, ki mu je vla-
dal Ajetes. Jazonu se je pridružilo ok. 50 tedanjih 
največjih herojev (seznami se razlikujejo), med 
njimi Herakles, Orfej, Zevsova sinova Dioskura, 
Ahilov oče Pelej in Tezej. Po raznih dogodivščinah 
so prispeli na cilj, tam pa je Ajetes od Jazona pred 
izročitvijo zlatega runa zahteval težke preizkušnje. 
Jazon je s pomočjo kraljeve hčerke, čarovnice Me-
deje, vse srečno izvršil, ubil zmaja in se polastil 
runa, nato pa so junaki skupaj z Medejo zbežali 
pred Ajetovim maščevanjem. Zgodba kaže na 
slabo poznavanje obal in zaledja Črnega morja v 
mikenski dobi (konec 2. tisočletja pr. n. št.), kar se 
je v času velike grške kolonizacije v 7. stoletju pr. n. 
št. povsem spremenilo.

Napredovanje v geografskem znanju se lepo 
kaže tudi v spreminjajočih se opisih vračanja Ar-

Argonavti naj bi pripadali eni generaciji pred tro-
jansko vojno, ki jo Kronika sv. Hieronima postavlja 
v leto 1270 pr. n. št. Imenovali so se po čudežni 
ladji Argo (sl. 123), ki jo je s pomočjo boginje Atene 
zgradil Argos, eden od udeležencev odprave; vanjo 
je bil vgrajen kos hrasta iz svetega gaja v Zevso-
vem preročišču v Dodoni, zato je znala govoriti in 
je junake preroško opozarjala na nevarnosti. To 
mitično zgodbo je najbolj izčrpno popisal učeni 
pesnik Apolonij z Rodosa (3. stoletje pr. n. št.), 
omenjajo pa jo grški pisci od Homerja dalje.1 Pe-
sniška svoboda in domišljija ter postopno širjenje 
geografskega obzorja so povzročili, da je znana v 
številnih različicah, saj so jo pesniki in mitografi 
stalno spreminjali in dopolnjevali glede na nova 
geografska spoznanja in kulturno-politične raz-
mere; v njej je torej nemogoče iskati konkretne 
zgodovinske dogodke in resnične itinerarije. Že 
Aristotel je nazorno opredelil razliko med zgo-
dovinopisjem in pesništvom: zgodovinar opisuje 
dejanja resničnih ljudi v resničnih krajih in času, 
pesnik pa pripoveduje, kaj bi se lahko zgodilo 
(Poetika, 9), opisuje »večne« like, velike ljubezni, 
tragične in krute umore. V dogajanje, ki ga sicer 
pogosto umešča v resnične kraje, vnaša poseganje 
višjih sil, božanstev in pošasti, pravljične prvine in 
številne nedoslednosti ter izmišljotine. Miti niso 

Ljubljanica in mit o Argonavtih

Marjeta Šašel Kos
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morje. Mislim, da je pisce prevaralo poročilo, da 
se je ladja Argo po reki spustila v Jadransko morje 
blizu Tergesta, ne ve pa se več, po kateri reki. Zane-
sljivejši pisci pravijo, da so jo prenesli na ramah čez 
Alpe, tja pa je prišla po Donavi, nato po Savi in po 
Navportu, ki izvira med Emono in Alpami in je po 
tem dobil svoje ime.« (N. h. 3.128). Plinij je namreč 
napačno izpeljeval ime Nauportus iz besed navis, 
'ladja' in porto, 'nosim', torej reka, ki nosi ladjo; ta 
del stavka bi se moral nanašati na ime naselja, ki 
je morda v Plinijevem stavku izpadlo ('ki izvira pri 
Navportu'), saj je bolj logično s to »argonavtsko« 
etimologijo povezati ime naselja, ne reke. Drugi 

gonavtov.2 Če bi sešteli in analizirali vse različice 
njihove poti nazaj, bi ugotovili, da jih je pot zanesla 
skoraj po vsem tedaj znanem svetu. Po najstarejših 
piscih (Heziod, Pindar, Hekataj) naj bi se vračali po 
reki Fazis (Rioni na jugozahodnem Kavkazu), Ocea-
nu ali Rdečem morju, Libiji in Egejskem morju. Po 
Sofoklu, Evripidu in Herodotu naj bi se pot njihove 
vrnitve v glavnem ujemala s potjo v Kolhido. Apolo-
nij pa si je vzel za izhodišče opis vrnitve Argonavtov 
pri sicilskem zgodovinarju Timaju (4./3. stoletje pr. 
n. št.) in geografu Timagetu (4. stoletje pr. n. št.), 
avtorju dela O pristaniščih. Po njuni varianti naj bi 
se Argonavti vračali po veliki reki, ki se izliva v Črno 
morje (Tanais = Don oz. Ister = Donava), prispeli 
do Heraklovih stebrov (Gibraltar) in nadaljevali 
pot čez zahodno Sredozemlje, Tirensko morje, Krf 
in Libijo (sl. 124). Apolonij je na svoj način združil 
različne verzije, saj je želel pokazati vse svoje geo-
grafsko znanje; njihova pot zato pri njem ni logična 
in izmišljal si je različne božje intervencije, da je 
zgodbo lahko povezal v slabo grajeno celoto. Za nas 
je zanimivo, da naj bi iz Črnega morja pluli po Do-
navi ter po njenem drugem kraku prispeli do Jadra-
na. V svojo pesnitev je vključil jadranske legende 
o uboju Medejinega brata Apsirta pri Cresu in Lo-
šinju (Apsirtski otoki), kar izpričuje zgodnje stike 
Grkov z Liburni, ki so tam živeli, pa tudi s kraji ob 
vrhu severnega Jadrana in njihovim neposrednim 
zaledjem.3 Iz Apolonijevih opisov je jasno, da mora-
mo njegove podatke tudi za naše kraje obravnavati 
z vso previdnostjo.

Enciklopedist Plinij je napačno predstavo o 
drugem kraku Donave (ki ga ni!) kritično zavrnil: 
»Nobena reka se ne izliva iz Donave v Jadransko 

Slika 123. Mitična ladja Argo, 
kakor jo je narisal slikar Ivan 
Vavpotič (Ekonomska šola 
Ljubljana).

 
Slika 124. Shematični prikaz 
poti, po katerih naj bi se 
vračali Argonavti.7
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del imena, portus, namreč pomeni 'pristanišče, 
skladišče', kar bi utegnilo kazati na obstoj keltske 
(tavriskijske) mitninske postaje v Navportu.4 Plini-
jeva kritika Apolonija je sicer upravičena, seveda 
pa tristo let pred tem, v Apolonijevem času, poteki 
teh rek še niso bili natančno znani; izvire Donave 
so odkrili šele v avgustejski dobi. Plinij ni poskušal 
identificirati reke, ki se izliva v Jadransko morje 
in po kateri naj bi potovali Argonavti: lahko bi bila 
Arsija (Raša), Ningus (Mirna) ali Timavus (Tima-
va), vsaka od možnosti pa je le hipotetična. Pred 
njim sta že zgodovinar Diodor (1. stoletje pr. n. št.; 
4, 56, 7–8) in zgodovinar ter geograf iz časa cesarja 
Avgusta, Strabon (7, 5, 9), zavrnila mnenje o nepre-
trgani rečni povezavi med Donavo in Jadranom.5

V času, ko je nastal mit o Argonavtih (gotovo 
pred 8. stoletjem pr. n. št.), je bilo panonsko in 
jugovzhodnoalpsko ozemlje Grkom še zelo slabo 
znano. To potrjuje tudi arheologija, saj so vse 
prazgodovinsko obdobje uvoženi predmeti iz 

Slika 126. Grška čaša z upo-
dobitvijo sove med oljčnima 
vejicama, najdena v grobu 
ene od železnodobnih nekro-
pol na Mostu na Soči, dokazu-
je stike med grškim svetom in 
severnojadranskim zaledjem 
v 5. stoletju pr. n. št.8

Slika 125. Argonavti 
gradijo obzidje Emone 
(bakrorez A. Trosta po 
sliki J. Kocha).9
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grškega sveta redkost (sl. 126) in ne kažejo, da bi 
obstajali intenzivnejši stiki med tem ozemljem in 
grškimi deželami, kaj šele s črnomorskimi kraji. 
Donavska različica vračanja Argonavtov je nastala 
šele konec klasičnega obdobja, morda malo pred 
Aleksandrom Velikim. Zanimivo pa je, kako se je 
s časom spreminjala. Ko so se Grki zavedli obsto-
ja Navporta (morda v 2. stoletju pr. n. št.), so ga 
vključili v mitološko zgodbo o Argonavtih; tedaj 
so tudi spoznali, da se pri njem vodna pot konča. 
Navport je bil stara naselbina, morda starejša od 
Emone, gotovo pa do avgustejske dobe pomemb-
nejša, vendar so pozneje (po 1. stoletju n. št.), ko 
je Navport zaradi razcveta Emone izgubljal pomen 
z Argonavti povezovali ustanovitev Emone (prvič 
je to omenjeno pri grškem pesniku Pejzandru iz 
Larande v 3. stoletju n. št.). Kdo je vključil Emono 
v ta grški mit? Vsaka doba ima ljubiteljske zgodo-
vinarje, ki potvarjajo zgodovinska dejstva, da bi 
napravili preteklost svoje dežele bolj prestižno. 
Zosim (5./6. stoletje n. št.) pravi, da je kralj zaho-
dnih Gotov Alarik postavil tabor v Emoni, ki so jo 
ustanovili Argonavti, da bi s tem označili kraj, od 
koder so morali ladjo Argo prepeljati do morja na 
posebni napravi (5, 29, 1–3; sl. 125).

Tendenca racionalno razložiti zgodbo o vrni-
tvi Argonavtov se je očitno nadaljevala do novega 
veka, saj je na kartah Kranjske Wolfganga Lazija 
(Lazius je bil v 16. stoletju znan dunajski zdravnik 
in starinoslovec) pri Vrhniki pripis, da naj bi od 
tam dalje Argonavti pluli pod zemljo (sl. 127). Idejo 
mu je verjetno dal prijatelj, kartograf Augustin 
Hirschvogel, ki je med 1536 in 1543 (leta 1545 je 
bila tiskana prva Lazijeva karta) živel v Ljubljani, 
po tradiciji povezovani z Argonavti. Zanimivo je 
tudi, da je na zemljevidu Sebastiana Münstra iz 
1550 prikazana podzemna povezava med Ljublja-
nico in Mirno v Istri; Mirna je namreč (napačno) 
narisana tako, kot da bi po krajšem ‘podzemnem 
intervalu’ nadaljevala Ljubljanico.6 Tedaj so bili 
nekateri kraški pojavi in obstoj velikih jam, iz ka-
terih so tekle reke, že znani, hkrati pa je z napred-
kom kartografije postalo jasno, da hribi prepreču-
jejo kakršno koli rečno povezavo med Ljubljanico 
in Jadranom po površju. O kraških pojavih je nekaj 
vedel že Plinij; Aristotel (Hist. anim. 598b, 11–19) 
in on (N. h. 9, 52–53) namreč omenjata, da je neka 
vrsta sardel edina med ribami, ki jih ujamejo v 

Črnem morju na poti v Donavo, ne pa tudi iz Dona-
ve, kajti po Donavi naj bi pripotovale do Jadrana. 
Aristotel to razlaga z delitvijo Donave na dva kraka, 
Plinij pa izrecno pravi, da ribe potujejo po podze-
mnih kanalih. Ne glede na domnevo o potovanju 
sardel pa Argonavti prav gotovo nikoli ne bi mogli 
potovati po podzemni kraški reki. ■

Opombe

1 Dräger 2001.
2 Delage 1930.
3 Vian 1974, 1980, 1981.
4 Šašel 1966; Šašel Kos 1990.
5 Šašel Kos 2006.
6 Shaw, Macqueen 1998.
7 Po Vian 1981.
8 Čašo hrani Tolminski mu-

zej.
9 Iz Valvasor 1689, IV/XIII, 9, 

sl. 87.

Slika 127. Wolfgang Lazius (1514–1565, zdravnik in zgodovinar 
na Dunaju) je leta 1545 izdal zemljevid, na katerem je pri Vrhniki 
pripis, da so Argonavti od tam dalje pluli po podzemnih rekah.
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cije, obstaja v vsakdanjih navadah, načinih bivanja 
in gospodarjenja, v obredjih in verovanjih ljudi, v 
njihovem obnašanju, imaginarijih in mentalite-
tah. Zarisuje se v temeljnih pojmih človekovega 
bivanja, kot so prostor, delo in čas, v strukturah in 
spopadih družbenih kategorij, v nasprotjih, kot je 
tisto med religijo kapele in religijo travnika, med 
učeno in ljudsko kulturo.3 

A pojmi so komplementarni, strukture preple-
tene in nasprotja dopolnjujoča se, ne izključujoča. 
Veliki dialog je pravzaprav trialog med pisnim, 
govornim in materialnim. Če opazujemo posamič-
no, ne smemo pozabiti na celoto. To velja tudi za 
predmete iz Ljubljanice, ki smo jih po prepoznav-
nih funkcionalnih in tipoloških značilnostih ter 
veljavnih kronoloških razdelitvah uvrstili v obdo-
bje srednjega veka. Zaradi fenomenov trajanja in 
prehodnosti obdobij smo upoštevali tudi pozno 
antiko in zgodnji novi vek (sl. 128). 

Najdbe iz pozne antike in prehoda v zgodnji 
srednji vek (4.–6. stoletje) so po zastopanosti 
specifične, očitno bolj moške: predvsem orožje 
in noša (npr. čebulaste fibule, kat. 82c). Primerkov 
(ženskega) nakita ni, povsem manjkajo npr. polje-
delsko in obrtno orodje, hišna oprema, kuhinjsko 
in namizno posodje. Očitno tudi ta nenavzočnost 
potrjuje sliko nevarnih časov ob propadanju rim-

Obdobje evropskega srednjega veka, v splošnih 
razdelitvah zgodovine uvrščeno med stari in novi 
vek ali med antiko in renesanso ter okvirno dati-
rano z letnicama 500 in 1500, je ob pomoči pisnih 
virov mogoče natančno zamejiti in razdeliti z let-
nicami političnih dogodkov in dobami dinastij, z 
zmagami in smrtmi vladarjev. Naj bosta mejnika 
476 (ko je prenehalo obstajati zahodnorimsko 
cesarstvo) in 1492 (ko je Krištof Kolumb priplul 
v Ameriko) ali katera druga še tako pripravna, pa 
izhajata iz političnega oziroma dogodkovnega 
razumevanja nacionalnih zgodovin posameznih 
evropskih držav.1

Nasproti temu stoji drugačen srednji vek, vek 
struktur, procesov in globin, ki ne pozna velikih 
zarez in prelomov v razvoju družb, ampak je ute-
meljen v trajnosti zgodovinskih dogajanj. Po fran-
coskem zgodovinarju Le Goffu je ta dolgi srednji 
vek trajal od 2. ali 3. stoletja našega štetja oziroma 
od poznega rimskega cesarstva in je počasi umiral 
pod udarci industrijske revolucije (oziroma revo-
lucij) med 19. stoletjem in današnjim dnem.2 V 
avstrijskih deželah je npr. šele z zemljiško odvezo 
podložnikov v letu »pomladi narodov« 1848 for-
malno pravno nehal veljati fevdalni red. Ta globoki 
srednji vek, ki ga spremljajo renesansa, humani-
zem, razsvetljenstvo, nastanek narodov in revolu-

Ljubljanica in njen dolgi 
srednji vek

Tomaž Nabergoj
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gočile fevdalizacijo tudi sedanjega slovenskega 
ozemlja in ob tem organiziranje cerkvene mreže. 
Vendar najdbe potrjujejo promet na Ljubljanici in 
najverjetneje tudi trgovino. 

Tehnični in gospodarski razvoj, ki se je v Evro-
pi visokega srednjega veka začel okoli leta 1000, 

ske države in vpadih barbarskih ljudstev, slabe 
razmere za ustaljeno življenje v nekoč cvetoči 
Emoni, pretrgane redne trgovske in druge poveza-
ve. Vojaški element je prevladujoč in celo etnično 
prepoznaven, npr. v germanskih spatah in fran-
kovski metalni sekiri (kat. 86a, b in 83d). Najdbe te 
dobe so sicer dokaj redke, takšnih, ki bi jih lahko 
nedvomno datirali v 7. in 8. stoletje, pa sploh ne 
poznamo.

Med predmeti od konca 8. do 10. stoletja je bilo 
ob suličnih osteh, značilnih za oborožitev karo-
linške dobe (kat. 91), na rečnem dnu najdenih tudi 
več glinenih loncev, pripisanih Slovanom (kat. 88). 
Posamezne primerke nakita, nožev in ostrog lahko 
datiramo še v 11. stoletje (kat. 92, 93). Doba je bila 
pač slovanska, novi živelj je izrinil stare romanizi-
rane prebivalce, si postavil nova selišča, včasih kar 
ob starih, opuščenih, kot je bila Emona, in se lotil 
gospodarjenja, kakor dokazuje zakladna najdba 
orodij in sekirastega polizdelka, morebiti iz odda-
ljene Moravske (sl. 129; kat. 90e). Predmetov s konca 
zgodnjega srednjega veka je malo, kar kaže na zelo 
nestalne razmere v obdobju madžarskih vpadov 
in propada frankovskega reda v prvi polovici 10. 
stoletja; šele po zmagi nad Madžari leta 955 so 
nemški vladarji začeli vzpostavljati nove oblastne, 
organizacijske in družbene strukture, ki so omo-

Slika 128. Zemljevid krajev, 
omenjenih v člankih o Ljublja-
nici v srednjem veku.

Slika 129. Karta razprostranje-
nosti sekirastih polizdelkov iz 
9. stoletja v srednji Evropi.11
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vanja, kakor kaže večja zastopanost novih oblik in 
vrst posodja, npr. steklenine, ali jedilnega pribora, 
posebno nožev. 

Bistvena lastnost Ljubljanice je tudi v srednjem 
veku bila njena plovnost. Ta je omogočala prevoze 
vsakovrstnega blaga in s tem trgovino na krajše 
in daljše razdalje; njeno vozlišče v Ljubljani je 
bilo pristanišče na Bregu, kjer so delovali ribiči in 
čolnarji, kamor so prihajali trgovci in kjer je stala 
mitnica. Izvor predmetov z rečnega dna – domač 
ali tuj – pa ni lahko določljiv, naj je šlo za trgovsko 
blago ali vsakdanjo uporabno stvar, in to kljub 
obrtniškim znakom, ki so pogosto vrezani ali vtis-
njeni vanje. V nasprotju z njimi slabše narejeni 
izdelki brez znakov morebiti opozarjajo tudi na 
konkurenco podeželskih obrtnikov, pred katerimi 
so se meščani – tako kot pred trgovci, krošnjarji in 
tovorniki s podeželja – skušali zaščititi s privilegiji 
za svoj monopolni položaj oziroma s prepovedmi 
posameznih obrti in trgovine na podeželju.6 Moč-
no konkurenco so zlasti od sredine 15. stoletja 
naprej pomenili obrtniški izdelki iz Nürnberga in 
drugih južnonemških mest, ki so bili zaradi višje 
stopnje proizvodnje cenejši in kakovostnejši; zato 
so se ljubljanski obrtniki in rokodelci leta 1513 
proti trgovcem uvoznikom celo pritožili pri cesarju 
Maksimilijanu.7

Predmeti so po eni strani priče zgodovinskih 
dogajanj (npr. vojaških pohodov ali vsaj navzočno-
sti oborožencev), trgovskih stikov in komunikacij 
nasploh, recimo orožje iz karolinške dobe, itali-
janska keramika, noži iz tujih dežel. Po drugi stra-
ni so slika vsakdanjega življenja. A zakaj so se zna-
šli v reki? Odgovor je na prvi pogled enostaven: bili 
so izgubljeni, zavrženi, po nesreči potopljeni. Je 
torej Ljubljanica glede na naravo najdb res »sme-
tišče zgodovine«, ali pa, kot jo označuje nasprotno 
posplošeno mnenje, »svetišče zgodovine«? Če 
mnenje o zaobljubni oziroma sveti naravi najdb 
lahko velja za določene skupine predmetov in za 
določena obdobja, pa je za srednji in prav tako za 
novi vek to hipotezo neprimerljivo težje zagovar-
jati, saj ji ne pritrjujejo niti najdiščne okoliščine 
niti sočasni pisni viri. Dokaz za tak profani značaj 
najdb so meči z znaki in napisi kot ekskluzivni in 
simbolno pomembni predmeti (sl. 131). Toliko težje 
je sakralno naravo predpostaviti pri uporabnih 
predmetih, kot sta orodje in pribor, čeprav lahko 

se je s količino in kakovostjo uveljavil v 12. stolet-
ju. Obnova trgovine na velike razdalje in razcvet 
mest, ki sta ju zagotavljala kmetijski napredek in 
naraščanje števila prebivalstva, ter pozneje speci-
alizacija dela v rokodelstva in obrti so povečevali 
družbeno mobilnost, ki se je kazala v mentalni in 
duhovni preobrazbi družbe.4 Tudi v slovenskih 
deželah so se v tem obdobju oblikovala srednjeve-
ška mesta, kakor ob pisnih omembah dokazujejo 
najdbe iz 12. in 13. stoletja (npr. kat. 97 in 100) – Ljub-
ljana je odlično izrabila centralno lego ob komu-
nikacijah in pod vodstvom Spanheimov postala 
središče Kranjske.

Spekter vrst in tipov predmetov se je zelo razši-
ril v poznem srednjem veku. Prevladujejo orožje, 
orodje in pribor, lončenina, jedilni pribor ter 
ključi in ključavnice. Posebej pomembno je, da so 
zastopane tudi takšne najdbe, ki jih v slovenskih 
muzejskih zbirkah oziroma z najdišč na kopnem 
ne poznamo ali so redke, npr. kovinski čutari ali 
glasbila. Predvsem pa te najdbe govorijo o življe-
nju običajnih meščanov in o dogajanju na reki, ki 
je bilo tako ali drugače povezano z mestom. Tako 
bistveno razširjajo vedenje o meščanski materialni 
kulturi srednjega in zgodnjega novega veka v Ljub-
ljani in na Kranjskem, ki je sicer zaradi skromnih 
arheoloških raziskav srednjeveških in novoveških 
lokacij v mestu slabo poznana (sl. 130).5 

Najdbe opozarjajo na pomembne in daljnosež-
ne spremembe v tehnologiji in gospodarstvu, če 
vzamemo le uporabo lončarskega vretena na nožni 
pogon, glaziranje keramike, kovanje domačega 
denarja in uveljavljanje novčnega gospodarstva. 
Prav tako gre za spremembe v kulturi prehranje-

Zastopanost visoko in poznosrednjeveških ter
zgodnjenovoveških predmetov na različnih lokacijah 
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Slika 130. Zastopanost viso-
ko- in poznosrednjeveških 
ter zgodnjenovoveških pred-
metov na različnih lokacijah 
Ljubljanice. 
Tabela upošteva 240 razstav-
ljenih predmetov iz obdobja 
približno od 11. do 16. stoletja, 
od katerih jih 20% nima zna-
ne lokacije, pri drugih pa je 
ta pogosto le približno dolo-
čena. Največ, 25% predmetov 
je bilo najdenih pri Podpeči, 
precej pa tudi pri Bevkah 
(ok. 13%), Rakovi jelši (ok. 
12%) in na območju mesta 
Ljubljane (ok. 14%) – torej na 
pomembnih mestih prehodov 
(Podpeč) oz. sotočij (Ižica pri 
Rakovi jelši, Iška pri Lipah, 
Bistra in Borovniščica naspro-
ti Blatne Brezovice oziroma 
Bevk) ter seveda v mestu.
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Slika 131. Znaki na visoko- in 
poznosrednjeveških mečih iz 
Ljubljanice.12 
Posamezni elementi na 
predmetih, npr. okras, znaki 
ali celo religiozni napisi in 
kratice, posebno na mečih, 
opozarjajo na verjetni za-
ščitni ali zarotitveni pomen 
teh predmetov za njihove 
nosilce oziroma uporabnike. 
Razkrivajo kompleksen odnos 
človeka do predmeta oziroma 
do materialne kulture sploh 
in v zvezi z mestom najdbe 
tudi odnos do rek in vod.13 
Raziskave najdb iz različnih 
evropskih rek o tem niso dale 
prepričljivih, sploh pa ne 
enoznačnih razlag.14

utemeljeno domnevamo, da vsi predmeti v reko 
ali kako drugo vodo niso padli le po naključju ali 
nesreči, niti kot odpadek, ampak vsaj nekateri na-
menoma, iz takšnega ali drugačnega razloga: spo-
minskega, zaobljubnega, zavetnega.8 To izhaja iz 
narave človekovega obnašanja, iz trdoživosti navad 

in običajev, ki se ohranjajo ne glede na politične in 
družbene, celo religiozne spremembe. Dokaz za to 
so tudi ljudske zgodbe in običaji v slovenskih deže-
lah še v 19. in 20. stoletju, od navad, ki so v svojem 
jedru poganske, do nepisanih zapovedi in tabujev 
ter vraževerja in čaranja.9
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Slika 132. Rečno dno z najd-
bami.

1 Prim. Štih 2001.
2 Le Goff 1985, 12.
3 Prim. Le Goff 1985, 13–17.
4 Le Goff 1985, 190.
5 Delne izjeme so npr. ljub-

ljanski grad ter območji 
današnje SAZU in nekdanje 
Auerspergove palače.

6 Otorepec 1972, 9–10.
7 Otorepec 1972, 11.
8 Navedb običajev potaplja-

nja polomljenega orodja v 

studenec, kakršnega npr. 
omenja francoski Roman de 
Perceforest iz 14. stoletja, za 
naše dežele ne poznamo, 
spomnimo pa na poganske 
Kobaridce, ki so v tistem 
času častili drevo in stu-
denec pod njim kot boga, 
pa je oglejska cerkev leta 
1331 proti njim organizi-
rala križarski pohod, drevo 
dala izruvati, studenec pa s 

kamni zasuti. Prim. Le Goff 
1985, 133, in Juvančič 1984. 

9 Prim. Rožman 2004, 231, 
geslo Kontracepcija.

10 Opozorimo le na romantič-
ne ter nacionalno-ideološko 
utemeljene koncepcije, kot 
jih je za nemško okolje uve-
ljavljal priročnik Handbuch 
des deutschen Aberglaubens.

11 Po Knific 2004.
12 Risba I. Murgelj in D. Knific 

Lunder.
13 Prim. Le Goff 1985, 132, 

133.
14 Prim. npr. Pauli 1987, 306–

309; Pollak 1986, 59.

Opombe

Kljub privlačnosti simbolnega se je treba po-
svetiti predvsem primarnim vprašanjem uporabe 
in dojemanja prostora v preteklih obdobjih.10 Ta je 
najprej geografsko določljiv in povezan s poselitvi-
jo, gospodarjenjem, komuniciranjem, strateškimi 
vidiki. Prostor pa je tudi kulturni – življenjski pro-
stor skupnosti z njej lastno kulturo bivanja, nava-
dami in običaji, predstavami in verovanji, skratka 
identiteto. Enako velja za Ljubljanico. Te odnose 
je treba vedno znova opazovati v kontekstu, ali 
še bolje, v sistemu, ki mu v glavnem pripadajo. V 
tem smislu je utemeljeno pretehtati tudi razlike in 
podobnosti v obravnavi najdb in posamičnih naj-

dišč iz različnih, posebno zelo oddaljenih obdobij 
in kultur, katerih fenomeni, od najbolj profanih 
do najbolj svetih, se v povezavi z reko lahko zdijo 
sorodni ali celo enaki. Lahko pa so si povsem raz-
lični in celo tuji. Ljubljanici še zdaleč nismo prišli 
do dna (sl. 132). ■
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ozemlja dokazujejo številne najdbe orožja, skupaj 
z njim pa se na nekaterih najdiščih pojavljajo tudi 
kovinski deli pasnih garnitur, nekateri okrašeni s 
klinastim vrezom (sl. 133), kar bi govorilo za njihovo 
vojaško uporabo.2

Med poznorimskim orožjem s slovenskih naj-
dišč so pogoste sulične osti s svinčeno obtežilno 
oblogo, plumbatae (sl. 133), in osti kopij z zalustma 
(sl. 133),3 malo pa je bojnih sekir. Dve ozki sekiri z 
uvito prednjo stranjo ter nazaj potegnjenim čelom 
sta bili najdeni v Ljubljanici (kat. 83d, e). Takšne se-
kire bile odkrite predvsem v grobovih na območju 
med Renom in Loaro. Opredeljeni so kot grobovi 
germanskih vojakov, ki so služili v rimski vojski; v 
grobove so bili poleg germanskega orožja pridani 
tudi predmeti, izdelani v delavnicah rimskega 
imperija, mnogokrat deli vojaške oprave.4 Sekire 
niso bile običajno orožje rimske vojske, glede 
na njihovo razširjenost jih je mogoče povezati z 
zavezniškimi germanskimi enotami. Ozke bojne 
sekire z uvito prednjo stranjo izvirajo domnevno z 
območja med severnogalskimi provincami in seve-
rozahodno Nemčijo, datirane so v drugo polovico 
4. in v začetek 5. stoletja, iz njih pa so se razvile 
prave franciske – bojne metalne sekire, značilne za 
oborožitev frankovskih vojščakov t. i. merovinške-
ga obdobja (konec 5. stoletja–7. stoletje).5

V poznorimskem obdobju na Ljubljanici ni bilo 
več tako živahno kot v minulih stoletjih, vendar je 
bila plovba po njej še vedno pomembna za voja-
štvo. O tem pričajo najdbe z rečnega dna, ki jih je 
mogoče pripisati vojaški opravi. Takšne so fibule s 
čebulastimi zaključki, predvsem pa kovinski deli 
opasačev, narejeni v značilnem vojaškem slogu 
(kat. 82). 

Po arheoloških podatkih so bili predmeti te 
vrste razširjeni v 4. in zgodnjem 5. stoletju po vsem 
rimskem imperiju, najgostejša pa so njihova naj-
dišča ob rensko-donavski meji. Zato se večinoma 
povezujejo z vojaškimi enotami, pojavljajo pa se 
tudi mnenja, da so bile fibule in bogate pasne gar-
niture znamenja vojaških in tudi uradniških funk-
cij, še več, da so postopno prešle v nošo civilnega 
prebivalstva.1

Številni okovi in pasne spone so bili najdeni 
tudi v Sloveniji, njihova gostota je celo primerljiva 
z obmejnimi območji ob Renu in Donavi. Prek 
zdajšnjega slovenskega ozemlja so v tistem času 
potekale višinske zapore, imenovane claustra Alpi-
um Iuliarum. Bile so del nove vojaške organizacije 
cesarstva, zaradi posadk, ki so iz utrdb v zaledju 
nadzirale prometne povezave med Italijo in Iliri-
kom, je ozemlje med Julijskimi Alpami in Kvar-
nerjem dobilo značaj vojne krajine. Militarizacijo 

Barbarski vojščaki 
na Ljubljanici

Polona Bitenc

Timotej Knific
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Slika 133. Poznorimski vojaški 
predmeti z najdišč na območ-
ju julijskoalpskih zapor in v 
porečju Ljubljanice: pasna 
spona iz Ljubljane, pasni okov 
s Hrušice, z značilnim vitiča-
stim okrasom, izvedenim s 
klinastim vrezom, sulična ost 
s svinčeno oblogo (plumbata) 
z Vrhnike, ost kopja z zalust-
ma z Martinj Hriba, sekira 
in fibula s Hrušice ter kratki 
meč z Limberka nad Veliko 
Račno.17
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kovaško, tesarsko in sodarsko orodje poznorimske 
dobe in omike, med drugim značilne sekire s po-
daljšanim ščitastim čelom, kakršne so bile najde-
ne tudi v Ljubljanici (kat. 83a). Za vojaške okoliščine 
limberškega zaklada govori mesto zakopa znotraj 
zidov utrjene višinske postojanke ter med skritim 
železjem najdena sulica in kratek meč (sl. 133). Tak-
šne kratke meče z značilnimi zajedami pri ročaju 
najpogosteje povezujejo z iranskimi Alani, ki so se 
okrog leta 400 razcepljeni na več skupin razselili 
od Kavkaza do Iberskega polotoka.9

Poznorimske vojaške najdbe iz Ljubljanice, med 
katerimi se pojavljo tudi predmeti barbarskega iz-
vora, so kljub majhnemu številu bistven podatek o 
spremembah, ki so zajele rimsko vojsko. To so po 
Dioklecijanovih in Konstantinovih reformah sestav-
ljale s stalnimi obmejnimi posadkami (limitanei) 
tudi gibljive enote (comitatenses), namenjene za 
hitro posredovanje proti zunanjim sovražnikom in 
za podporo vladarju proti prevratniškim silam v ce-
sarstvu (sl. 135). Vojska se je vedno bolj barbarizirala, 
število tujih najemnikov je stalno naraščalo, v njej so 
bile zelo udarne zavezniške čete (foederati), ugledni 
barbari so se uveljavili kot visoki oficirji. Ti se ome-
njajo tudi med vojnimi dogodki na širšem območju 
julijskoalpskega zapornega sistema.10

Ljubljanica ostane pomembna kot plovna pot 
tudi v mlajšem, “klasičnem” obdobju preseljevanja 
ljudstev, ki ga sta ga arheloško na slovenskem ozem-
lju najbolj zaznamovala premika Vzhodnih Gotov 
in Langobardov iz njihove panonske domovine v 
Italijo.11 Na rečnem dnu je bilo v primerjavi z drugi-
mi slovenskimi najdišči najdenih le malo predme-
tov, ki jih je mogoče opredeliti v iztekajoče se 5. in 

S slovenskega ozemlja sta znani še dve sekiri te 
vrste, najdeni na Hrušici (sl. 133), na širšem območju 
trdnjave Ad Pirum, ki je varovala strateško zelo po-
memben prehod čez julijskoalpske zapore. Sekiri 
nista edina predmeta s Hrušice, ki se jima pripisuje 
germanski izvor. Takšna je ob osteh kopij z zalust-
ma še železna samostrelna fibula (sl. 133).6

Tudi iz Ljubljanice je še en predmet, ki ga je 
mogoče povezovati z zgodnjimi Germani. Nekje 
z vzhodnih barbarskih območij od severnih obal 
Črnega morja do srednjega Podonavja izvira bro-
nasta pasna spona (kat. 84) z redkimi primerjavami 
v takšni kovini, zelo pogostimi pa med srebrnimi 
in zlatimi izdelki v grobovih germanskih imenitni-
kov, večidel iz prve polovice 5. stoletja.7 

Posebnost med predmeti iz Ljubljanice, ki 
pripadajo vojaškim pasnim garnituram, so srebr-
ni kosi, ki posnemajo običajne bronaste izdelke. 
Narejeni so površno, njihovi robovi niso zbrušeni, 
vidne so sledi izsekavanja iz pločevine (kat. 85). 
Med njimi je tudi suličast jermenski zaključek z 
napisom v grški pisavi, Antiohou, ki verjetno ozna-
čuje ime lastnika, vzhodnjaka (sl. 134a, kat. 85). Na 
drugem jermenskem zaključku so ob grških črkah 
pikčasto vtolčena znamenja ozvezdij, ki srebrn jer-
menski zaključek spreminjajo v preprost astrolab 
(sl. 134b, kat. 85). Tudi ta predmet kaže na povezave 
z grško govorečim vzhodom rimskega cesarstva. 
Pojav srebrnih predmetov je nasploh v tem času 
razmeroma redek, domneva se, da so jih nosili 
oficirji, pogosto germanskega rodu.8 

Kako pisane so bile tedaj sestave vojaških enot, 
je videti tudi iz zaklada železnih predmetov z Lim-
berka nad Veliko Račno. V zakladu je predvsem 

Slika 134. Srebrna pasna 
zaključka z vrezanim napisom 
Antiohou (a) in vtolčenimi 
nebesnimi znamenji (b).18
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1 Za različna mnenja npr. 
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1984, 83–101; Feugère 1993, 
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nazadnje obravnavala Vero-
nika Pflaum v magistrskem 
delu Claustra Alpium Iulia-
rum in barbari (2000).

2 Pflaum 2002.
3 Pflaum 2000, 106–109; Pfla-

um 2001a.
4 Pirling 1966, 190, t. 64: 10, 

68: 18, 70: 2, 78: 2; grobo-
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(450–525); Pirling 1974, 145, 
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73–79; Schmidts 2000, 222, 
223. 
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12 Na nekropoli v Kranju je za 
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pincet več primerjav: Stare 
1980, t. 6: 1, 50: 6, 93: 4, 96: 
5, 122: 3, 124: 9.

13 Hübener 1980, 84, 85, sl. 
298–298; skupina IV, tipa M 
in N, datirana v drugo polo-
vico 6. stoletja, morda še v 
začetek 7. stoletja. 

14 Giesler-Müller 1992, t. 10: 
grob 66: 1 (Basel-Klein-
hüningen); Geisler 1998, 
211, t. 218:1 (Straubing-
Bajuwarenstraße).

15 Hübener 1980, 83, 100–102, 
sl. 24: 213, 215, 219.

16 O mečih Menghin 1983; 
za primerke s slovenskih 
najdišč Knific 1995 in Knific 
2004a.

17 Predmete hranita Narodni 
muzej Slovenije in Vojni 
muzej v Logatcu (sekira). 

18 Risbi D. Knific Lunder.
19 Hrani Numizmatični ka-
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Slovenije; FMRSl I 155/45-
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sekiri sta bili najdeni v grobovih vojščakov iz 6. sto-
letja.14 Zanesljivo lahko med orožje uvrstimo sekiro 
s simetrično podaljšanim čelom in kratkim vratom, 
ki loči uho od širokega simetričnega rezila (kat. 83h). 
Takšne so bile odkrite v Franciji, Švici, Belgiji in 
zahodni Nemčiji, datirane so v drugo polovico 6. in 
začetek 7. stoletja.15

Med značilno oborožitev germanskih vojšča-
kov, ki so pustili sledi tudi v Ljubljanici, spadajo 
puščične in sulične osti (kat. 86c-k), bojni nož (kat. 

86l) in železna meča (kat. 86a, b).16 Dolgi železni meči, 
spathae, so bili zmagovito orožje tega nemirnega 
obdobja, pod njihovimi udarci so na rimski zemlji 
nastala številna barbarska kraljestva. V vzhodnogot-
sko in langobardsko kraljestvo v Italiji so bili vklju-
čeni tudi kraji na območju med Vzhodnimi Alpami 
in severnim Jadranom. Po najdbah z rečnega dna je 
mogoče reči, da je prebivalce teh krajev z italskimi 
povezovala tudi plovna pot po Ljubljanici. ■

v 6. stoletje. Med uporabnimi predmeti sta takšna 
železno kresilo in bronasta pinceta (kat. 84), iz tega 
obdobja je tudi nekaj kosov orodja, kot so ozka seki-
ra z zaobljenimi krilci in železni tesači (kat. 83f, g).12

Več pa je orožja. Vrsto sekir z značilnim sime-
tričnim tulastim ušesom in kladivasto povišanim 
čelom lahko smatramo za bojno sekiro, pri čemer 
je zelo verjetno, da so se uporabljale tudi kot orodje 
(kat. 83b).13 Večina sekir te vrste, najdenih na zgodnje-
srednjeveških najdiščih v Franciji, Belgiji, Nemčiji, 
Švici in Italiji, ima široko, pogosto nesimetrično 
rezilo. Dobri primerjavi za sekiro iz Ljubljanice 
sta primerka z ozkim rezilom iz Švice in Bavarske; 

Slika 135. Leta 388 se je sredi 
državljanske vojne znašla tudi 
Emona, rimsko mesto ob Ljub-
ljanici. Najprej jo je zasedel 
uzurpator Magnus Maksimus 
(na sliki levo), po odločilnem 
spopadu pri Petovioni (Ptuj) 
pa je vanjo ob slovesnem 
pozdravu mestnih odlični-
kov vstopil zmagoviti cesar 
Teodozij I. (desno). Zlatnika, 
na katerih sta upodobljena 
nasprotnika, sta bila najdena 
na Panorami pri Ptuju in v 
Ljubljanici.19 

Opombe
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Med lončenino se zdi po obliki in načinu izde-
lave najstarejši vitek lonec, narejen prostoročno 
in dodelan z vrtenjem, z vrezanimi snopi valovnic 
na ostenju in odtisom osi lončarske plošče na dnu 
(sl. 136a; kat. 87). Podobno narejeni lonci, datirani 
v drugo polovico 7. stoletja, so znani z ozemlja 
Slovaške,2 iz 8. stoletja pa tudi iz naselbinskih 
plasti na najdiščih v vzhodni Sloveniji.3 Posamezni 

Veliko vode je preteklo, da je reka Navport postala 
Ljubljanica. Njenega imena iz zgodnjega srednje-
ga veka ne poznamo, so pa bili na rečnem dnu 
najdeni številni predmeti iz tega obdobja. Po pri-
merjavah z drugih najdišč so okvirno datirani od 
8. do zgodnjega 11. stoletja.1 Najdbe so zelo razno-
vrstne: lončenina, železno orožje, orodje, konjeni-
ška oprava, bronasti nakit. 

Ljubljanica po naselitvi 
Slovanov

 
 
Slika 136. Odtis osi lončarske 
plošče (a) in znaki na dnu 
glinenih loncev (b–h).

Timotej Knific
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lonci se v Sloveniji pojavljajo tudi na skeletnih 
grobiščih. V grobove so bili priloženi v času izteka-
jočega se 8. in prve polovice 9. stoletja; po svojih 
značilnostih spadajo v geografsko zelo razširjen in 
tipološko prepoznaven sklop “podonavske” lonče-
nine, ki se povezuje s slovanskim prebivalstvom.4

Največ zgodnjesrednjeveških loncev iz Ljublja-
nice je trebušastih, z izvihanim ustjem in nare-
jenih na počasi se vrtečem lončarskem vretenu. 
Okrašeni so z vrezanimi vodoravnimi žlebiči in 
valovnicami, na dnu imajo pogosto odtisnjen lon-
čarski znak (sl. 136b–h; kat. 88). Nekateri lonci kažejo 
mlajše tehnološke značilnosti, kot celota pa je ta 
lončenina datirana v 9. in 10. stoletje. Primerjave 
ima na slovenskih najdiščih ter na Hrvaškem, 
Madžarskem in v Avstriji, posebej pogoste pa na 
Slovaškem in Češkem, na osrednjem ozemlju 
nekdanje slovanske države Velikomoravske.5 Iz 
romanskega sveta, verjetno iz Furlanije, pa so v 
drugi polovici 11. stoletja ali nekaj pozneje na 
Ljubljanico pripeljali več loncev (z neznano vse-
bino), ki imajo na videz neurejeno, v resnici pa z 
glavničastim vzorcem premišljeno razbrazdano 
površino (kat. 89).6

Posebnost med železnimi predmeti iz Ljublja-
nice je polizdelek v obliki sekire (kat. 90e), osamlje-
na najdba daleč stran od ozemlja, na katerem so 
bili v 9. stoletju takšni sekirasti polizdelki zelo 
razširjeni.7 Na Češkem, Slovaškem in Poljskem so 
bili odkriti na več kot petdesetih najdiščih, pone-
kod le posamezni kosi, drugod jih je bilo v zaklad-
nih zakopih po več deset. Največji zaklad so našli 
v Krakovu, kjer jih je bilo v skladovnico zloženih 
kar 4212 (skupaj so bili težki 3630 kg). Po splošno 
sprejetem mnenju so v slovanskem svetu sekiraste 
polizdelke pred uvedbo denarja uporabljali tudi 
kot plačilno sredstvo.8 

Ob polizdelku je ležalo na rečnem dnu v raz-
dalji dveh metrov še več železnih delov orodja: 
kosa, cepin, ozka sekira, široka sekira – bradva in 
šilo (kat. 90). Podobnost sledov, ki jih je zob časa 
pustil na površini predmetov, sestava najdbe, v 
kateri prevladuje orodje za sečnjo in košnjo, in 
sorodnost izdelave dopuščajo sklepanje, da pred-
meti spadajo skupaj. Morda so padli v vodo kot del 
brodarskega tovora ali pa je, kar je še verjetneje, 
reka spodjedla breg, v katerem so bili predmeti 
zakopani kot zaklad. Predmeti imajo podobno kot 

Slika 137. Damascirana sulična ost s 
krilci (kat. 91). Ta umetelna tehnika 
kovanja je zagotavljala orožju večjo 
prožnost in trdnost.
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sekirasti polizdelek največ primerjav med najdba-
mi z ozemlja nekdanje Velikomoravske, predvsem 
v zakladnih zakopih iz 9. in zgodnjega 10. stoletja.9

Pogosto je bilo v Ljubljanici najdeno tudi orož-
je, predvsem sulične osti s krilci, največ takšnih z 
damasciranimi listi (sl. 137) in močnimi, praviloma 
šest- ali osemkotno oblikovanimi nažlebljenimi 
tuli (kat. 91). Te značilnosti jih uvrščajo med sulične 
osti »popolnih oblik«. Domnevno so se pojavile v 
drugi polovici 8. stoletja na frankovskem ozemlju, 
od koder so se razširile na sever do Skandinavije, 
na vzhod v Karpatsko kotlino in na jugovzhod 
na severni del Balkanskega polotoka.10 Osti iz 
Ljubljanice so v glavnem datirane v iztekajoče se 
8. in prvo polovico 9. stoletja. Največ jih je bilo 
najdenih pri Rakovi jelši, pri izlivu Ižice (sl. 138). 
Preučevanje letalskih fotografij je pokazalo, da se v 
tleh na sotočju nakazujejo strukture, po katerih je 
mogoče sklepati, da je bil tam nekdaj velik objekt, 
morda vojaška utrdba (sl. 139). Sulice s takšnimi 

Slika 138. Letalska fotografija 
območja med izlivoma reke 
Ižice in potoka Prošce pri 
Rakovi jelši, od koder izvirajo 
številne zgodnjesrednjeveške 
najdbe.18

 
 
 
Slika 139. Zamišljena podoba 
trgovanja med slovanskim 
trgovcem in frankovskim 
vojščakom pred utrdbo na 
sotočju Ljubljanice in Ižice.19
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ostmi spadajo med izbrano oborožitev frankovske 
vojske v obdobju pohodov proti Avarom (791–796) 
in Slovanom v Posavju (818–822).

Med vojaške predmete iz karolinškega obdobja 
spadajo tudi železne ostroge in objemka z jerme-
nja za pritrjevanje ostroge (sl. 140; kat. 92).11 Predmeti, 
ki govorijo o konjenikih na Ljubljanici, so bili 
najdeni tudi pri Rakovi jelši, kar še dodatno kaže 
vojaško vlogo kraja na tem prehodnem, v vse smeri 
odprtem ozemlju osrednje Slovenije. Po številč-
nosti vojaških predmetov je Ljubljanici najbližje 
najdišče Gradišče nad Bašljem severno od Kranja; 
tamkajšnja postojanka je morala biti v 9. stoletju 
zelo pomembna in je verjetno nadzorovala pot s 
Kranjskega prek gorskih sedel na Koroško.12 Ljub-
ljanico povezujejo z Gradiščem tudi svojevrstne, 
zelo robato skovane sekire (kat. 92). 

Nekatere vodne najdbe dokazujejo, da Ljublja-
nica tudi po karolinškem obdobju ni samevala. 
Železna noža z grbastim rezilom (kat. 92) ter brona-
sti nakit – obsenčnik, okrasna zaponka, prstani 
(kat. 93) – so predmeti, ki imajo veliko primerjav 
med najdbami, izkopanimi na grobiščih iz 10. in 
zgodnjega 11. stoletja. Eno od takšnih grobišč, ki 
so pogosto nastala ob predromanskih cerkvah, je 
tudi pri cerkvi sv. Petra v Ljubljani.13 Cerkev stoji 

na mestu, s katerega je bil mogoč lahek naraven 
prehod čez Ljubljanico (še v srednjem veku so jo v 
sušnem obdobju lahko prečkali čez t. i. gosje oto-
ke). Najdbe s šempetrskega grobišča (sl. 141) imajo 
vse značilnosti arheološke kulture, ki se pojavlja 
strnjeno v zahodni in osrednji Sloveniji ter na Ko-
roškem in Štajerskem v Avstriji.14 Nekateri podobni 
okrasni predmeti, najdeni na območju od Jadran-
skega do Severnega morja, pa kažejo na tedanjo 
politično in kulturno včlenjenost slovenskega 
ozemlja v otonsko nemško državo.15

V srednjem veku se je dežela, po kateri teče Ljub-
ljanica, imenovala Kranjska ali Karniola. Konec 8. 
stoletja je v Zgodovini Langobardov označena kot 
domovina Slovanov.16 V bizantinskih pisnih virih 
se na vse strani sveta razseljeni Slovani večkrat 
omenjajo kot ljudje z deblaki, pa tudi arheološke 
najdbe pri njih potrjujejo uporabo takšnih plovil.17 
Ker so bile za Slovane reke zelo pomembne poti, je 
mogoče, da so tudi tisti, ki so naseljevali Ljubljan-
sko kotlino, že ob prihodu zaveslali po globoki in 
mirno tekoči Ljubljanici. Vsekakor so to počeli 
mlajši rodovi, imenovani Kranjci, ki se že leta 820 
omenjajo v frankovskih analih kot prebivalci ob 
reki Savi, v katero se izliva tudi Ljubljanica. ■

Slika 140. Železni ostrogi in 
objemka iz Ljubljanice. Merilo 
1:2.20
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Opombe

Slika 141. Bronasti nakit, 
najden pri cerkvi sv. Petra 
v Ljubljani (druga polovi-
ca 10. in prva polovica 11. 
stoletja).21
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Zelo verjetno je v bližini kasnejšega mesta že od 
zgodnjega srednjega veka obstajalo več manjših 
agrarnih naselbin, morda kako ribiško naselje, 
domnevno tudi gospodarski dvor gospostva s pripa-
dajočo naselbino podložnikov (na kasnejšem No-
vem trgu), ki pa še niso imele neposrednega vpliva 
na urbani razvoj.4 Na stara naselbinska jedra kažejo 
zelo stari patrociniji cerkev na mestu ali blizu ka-
snejšega mestnega areala (sl. 143; Sv. Peter, Sv. Mar-
tin, Sv. Jakob, Sv. Nikolaj, Sv. Janez Krstnik).5 

Pri tako eminentnih posestnikih ljubljanskega 
gospostva – leta 1144 se je po Ljubljani imenoval 
brat koroškega vojvode Ulrik Spanheim6 – lahko 
po številnih analogijah iz bavarskega in avstrijske-
ga prostora poleg gradu v Ljubljani utemeljeno 
pričakujemo tudi zgodnjo pripadajočo neagrarno 
(predurbano) naselbino kot jedro kasnejšega 
srednjeveškega mesta. Naravni razvoj v takšni cen-
tralni naselbini ob plovni reki je zahteval zgodnjo 
koncentracijo neagrarnih dejavnosti za potrebe 
sedeža in tudi celotnega fevdalnega gospostva (ko-
vači, kožarji oz. strojarji, sedlarji, kolarji, tesarji, 
lončarji, čolnarji, tovorniki in nosači, ribiči, postop-
no tudi bolj »urbane« panoge, kot mesarji, peki, 
čevljarji, tkalci, krojači, zidarji). Nedvomno so bile 
razvite tudi oblike zgodnje menjave blaga. Glede na 
neštete podobne primere lahko neagrarni nukleus 

Zgodba Ljubljane kot srednjeveške meščanske 
naselbine se ni začela šele z njeno prvo omembo 
kot mesto v   listini koroškega vojvode Bernarda 
Spanheima iz leta 1243 .1 Prej in kasneje v zgodovini 
strateško in gospodarsko zelo pomembno naselje 
z osrednjo lego v Ljubljanski kotlini, na križišču 
prometnih smeri in ob reki, plovni od davnine, je 
nedvomno imelo že precej dolgo predzgodovino 
(sl. 142). Žal je ta, kar se tiče pisanih zgodovinskih 
virov, za sedaj zavita v temo. Kot pa se je izkazalo 
pred nekaj leti, najdba novih virov ni izključena in z 
odkritjem do tedaj neznane omembe ljubljanskega 
gradu se je prvo znano izpričano ime Ljubljane iz 
leta 1144 pomaknilo še za dve, tri desetletja nazaj 
proti začetku 12. stoletja (1112–1125).2 

Precej se da sklepati tudi posredno. Po novejših 
ugotovitvah sta na ozemlju kasnejšega ljubljan-
skega gospostva že sredi 11. oziroma v začetku 12. 
stoletja imeli posesti dve bavarski visokoplemiški 
rodbini – gospodje iz Machlanda v Zgornji Avstriji 
ter še pomembnejši grofje iz Vohburga – Chama, 
omenjeni na ljubljanskem območju že v original-
ni listini kralja Henrika IV. iz leta 1062.3 Po obeh 
rodbinah so v prvi polovici 12. stoletja dedovali 
koroški vojvode Spanheimi, ki jih je mogoče imeti 
za utemeljitelje velikega in enotnega ljubljanskega 
teritorialnega zemljiškega gospostva. 

Ljubljana v srednjem veku

Miha Kosi
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Slika 142. Staro mestno 
jedro Ljubljane iz zraka.
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kartuziji v Jurkloštru podelil parcelo »v Ljubljani 
znotraj mestnega obzidja«, na kateri so si redovniki 
lahko zgradili hišo. Dokument dokazuje, da je bila 
Ljubljana že oblikovana meščanska naselbina, kar 
predpostavlja tudi pravno izoblikovane atribute 
(lastno sodstvo, občina svobodnih meščanov, po-
mirje). Veliko težo ima dejstvo, da se poimenovanje 
CIVITAS nahaja že na novcih ljubljanske kovnice 
iz okrog leta 1220 (sl. 144), kar načrtno ustanovitev 
mesta pomika proti začetku 13., morda celo še v 12. 
stoletje.9 Hiter urbani razvoj in s tem posredno tudi 
njegov zgodnji začetek nedvomno potrjuje dejstvo, 
da lahko že v čas pred koncem 13. stoletja argumen-

s prvotnim tržiščem zanesljivo enačimo z naravno 
dobro zavarovanim Starim trgom, ki je moral že 
precej pred letom 1200, nedvomno pa že v 12. sto-
letju, imeti neagraren značaj.7 

Oživljanje trgovine na večje razdalje iz smeri 
Jadrana na vzhodnoalpsko in panonsko območje, 
ob neposredni povezavi z rečnim transportom po 
Ljubljanici, pa je narekovalo ustanovitev nove, 
načrtno zasnovane in obzidane spanheimske ur-
bane naselbine v Ljubljani, to je Mesta (Mestnega 
trga), na katerega je vezana prva pisna omemba 
(mesto, civitas) iz leta 1243.8 Listina koroškega voj-
vode Bernarda Spanheima iz tega leta navaja, da je 
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Glavni elementi urbanega razvoja srednjeveške Ljubljane.

grad castrum Leibach 1112   –1125
vojvodov brat Ulrik Spanheim imenovan po Ljubljani Odalricus de Laibach, frater ducis 1144
ministerial Spanheimov v Ljubljani  Wodolricus de Luwigana 1146
ljubljanski župnik (pri Sv. Petru)  plebanus de Leibach 1163
napisi na novcih ljubljanske kovnice CIVITAS LEIBACVN ok. 1220
rezidenca vojvode Bernarda Spanheima in palacio nostro Leibach 1220
hiša nemškega viteškega reda domus Theutonicorum in Laybaco (pred 1228),  
  1267 
gvardijan minoritskega samostana Vincentius chordianus Leibacensis 1242
mesto (danes Mestni trg) z obzidjem in Laibaco intra murum civitatis 1243
mitnica (mitnina) per Leibacum forum nostrum ... 
 teloneo neque mutae ... 1243
deželnoknežji uradniki Spanheimov nostri ofitiarii in Leibaco 1254
eden šestih glavnih gradov Spanheimov castrum capitale ... Laybach 1256
mestna cerkev sv. Nikolaja (kasnejša stolnica) in ecclesia sancti Nicolai apud 
 Laybacum 1262
meščani nostri cives de Laibaco 1265
Novi trg in Laibaco in nouo foro  1267
mestni sodnik judex Laybacensis 1269
minoritski samostan Laibaci in domo fratrum minorum 1269
stari most (danes Tromostovje) ante pontem ueterem 1280
prva omemba mestnega pečata sigillo civitatis Laybacensis 1280
vodna pravica (vodna mitnina) wasserrecht 1292
obzidje Novega trga purger des Newen marchtes ... die 
 mavwer  1307
prva omemba občine meščanov dev gemain der purgaer 1307
samostan avguštincev  claustrum heremitarum 1314
mestni špital (na Mestnem trgu) phleger des spytales ze Laybach 1326
Stari trg in den alten marcht 1327
Stari trg kot del mesta (že obzidan) Laybach in der vordern stat in dem  
 alten marcht 1344
čolnarska bratovščina confraternitas sancte Marie in domo 
 Theothonicorum 1351 
 (vnser liebn frawen bruederschafft der 
 schefflewt im thewtschen hauss zu 
 Laibach) (1513)
prva omemba komuna – mestne hiše (Pod Trančo)  in der stat ze Laybach gegen dem 
 kamawn vber 1360
prva omemba mestnega sveta der richter der rat vnd di purger ... 
 ze Laybache 1364
omemba Ljubljane kot deželnega glavnega mesta Laybach ... hauptstat daselbst in Krain 1442
potrditev starih privilegijev ljubljanskih čolnarjev Scheflewt zu Laybach 1489

Slika 144. Srebrnik, kovan 
v ljubljanski kovnici pod 
Bernardom II. Spanheimom 
(1202–1256), z napisom »CI-
VITAS LAIBAC«.20
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nega glavarja ter deželnega plemiškega (ograjnega) 
sodišča. Habsburžani kot deželni knezi so v 14. in 15. 
stoletju Ljubljano dokumentirano obiskali vsaj 34-
krat15 in kralj Friderik III. jo je leta 1442 eksplicitno 
imenoval glavno mesto Kranjske – hauptstat daselbst 
in Krain.16 Ta pomen je še v cerkvenem pogledu do-
polnila ustanovitev ljubljanske škofije v letu 1461.

Tudi v gospodarskem pogledu je Ljubljana 
z osrednjo lego na »kraški« oziroma »ljubljanski 
cesti«17 v 14. in 15. stoletju pridobila v okviru Kranj-
ske izrazit primat. Poleg Ptuja je postala najvaž-
nejše trgovsko središče velikega dela slovenskega 
ozemlja in prometno vozlišče trgovine na velike 
razdalje proti Italiji, primorskim mestom, Hrvaški, 
Ogrski in južnonemškim deželam. Radij dejavnosti 
ljubljanskih meščanov se je vedno bolj večal – že 
po privilegiju vojvode Leopolda III. iz leta 1376 so 
smeli s kakršnim koli blagom trgovati po Koroškem 
in Štajerskem, z dovoljenjem Albrehta III. iz 1389 
z različnim, tudi beneškim blagom po vseh mestih 
in trgih habsburških dežel vse do Dunaja, po pri-
vilegiju beneškega doža pa so od leta 1418 lahko 
uporabljali nemško skladišče v Benetkah. Ljubljana 
je dobila v začetku 16. stoletja s privilegijem cesar-
ja Maksimiljana o skladiščni pravici tudi legalni 
monopol nad posredniško trgovi no z ogrskim ozi-
roma italijanskim blagom, močno vlogo pa tudi v 
prehodni trgovini z ogrskimi in hrvaškimi kožami 
in krznom ter z gorenj skim in koroškim železom. K 
njenemu pomenu je nedvomno prispevala lega na 
izhodiščih vodne poti po Ljubljanici in dalje Savi. 
Po gospodarski moči je sredi 15. stoletja poleg vseh 
kranjskih mest prekašala celo štajersko metropolo 
Gradec in Dunajsko Novo mesto.18 ■

tirano postavljamo tri razvite mestne predele (sicer 
še ne pozidane v celotnem kasnejšem obsegu). 

Vloga Ljubljane v 13. stoletju je tesno povezana 
z utrditvijo Spanheimov kot gospodov Kranjske, 
zlasti z zadnjim iz rodbine, koroškim vojvodo Ulri-
kom III. (1256–1269), ki ga lahko smatramo za ute-
meljitelja dežele Kranjske. Ulrik se je v primerjavi z 
vsemi drugimi lokacijami na Kranjskem največkrat 
zadrževal ravno v Ljubljani, ki je bila očitno njegova 
deželna rezidenca.10 Osrednja vloga Ljubljane – go-
spodarska in upravna – se je še stopnjevala v dobi 
vojvod iz dinastije Goriško-Tirolskih kot zastavnih 
gospodov Kranjske (1279–1335). V mestu so imeli 
sedež njihovi uradniki, ki so opravljali finančne, 
upravne in sodne posle za vso deželnoknežjo posest 
na Kranjskem (sl. 145).11 

V tej dobi so se močno okrepili zahodni vplivi, 
vključno z doseljevanjem bogatih meščanov iz 
Italije (1299 florentinski bankirji) in nastankom 
judovske skupnosti (1327 naselitev iz Čedada in 
Gorice).12 Mesto so v prvi polovici 14. stoletja se-
stavljali trije mestni predeli, verjetno že vsi obdani 
z obzidjem; ocena števila prebivalstva za to dobo 
je okrog 4000.13 Iz virov znani poklici ljubljanskih 
meščanov – zlasti mesarji, čevljarji, kovači, peki, 
zidarji – kažejo prvenstveno na dejavnosti za mesto 
oziroma lokalni trg, in ne za izvoz.14 Na prosperiteto 
Ljubljane pa je nedvomno vplivala zlasti tranzitna 
trgovina med severno Italijo (Benetkami) in Ogrsko, 
v katero je bil vključen rečni promet na Ljubljanici. 

Ko so Habsburžani leta 1335 prevzeli Kranjsko in 
z njo Ljubljano v neposredno upravo, se je še izrazi-
teje pokazala njena centralna vloga v deželi. V mestu 
je bil sedaj sedež glavnih deželnih organov – dežel-

1 Otorepec 1956, št. 1.
2 Štih 2002, 11–16.
3 Štih 2002, 17–22, 26–30.
4 Vilfan 1956, 135–137; Vilfan 

1984, 80–82; Grafenauer 
1963, 131.

5 Kos 1955, 9–10, 24–25, 
45–46, 52–56.

6 Kos 1945, 85–87.
7 Vilfan 1956, 137–137; Vil-

fan 1984, 83; Zwitter 1966, 
16–17; Kos 1955, 7.

8 Vilfan 1956, 139–145; Vilfan 
1984, 84; Zwitter 1966, 13–
16; Grafenauer 1963, 135.

9 Gestrin 1951, 195–196.
10 Komac 2006, 276, karta 3.
11 Vilfan 1984, 86–90.
12 Žontar 1933, 22–24.
13 Vilfan 1984, 88.
14 Otorepec 1972, 7.
15 Kosi 1998, 126–131.
16 Otorepec 1958, št. 55.
17 O tej cesti in prometu po 

njej Kosi 1998, 207–224.
18 Kosi 1998, 58–59, 61.
19 Po Kos 1955.
20 Hrani Numizmatični kabi-

net Narodnega muzeja Slo-
venije; prim. Šemrov 2007, 
52.

21 Hrani Arhiv Republike Slo-
venije.

Opombe

Slika 145. Pečat mesta Ljub-
ljane iz 13. stoletja na listini, 
izdani 27. 8. 1338.21
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O tesni povezanosti Ljubljane z reko lahko sklepa-
mo že za najzgodnejšo dobo. Prvo izpričano ime na-
selbine Leibach (1112–1125) je povzeto po nemškem 
imenu reke Ljubljanice in je (poleg drugih etimo-
loških možnosti) lahko v zvezi tudi s starobavarsko 
besedo labach v pomenu močvirna pokrajina. Slo-
venska oblika – v prvem zapisu iz leta 1146 Luwigana 
– pa je nastala iz prvotnega imena reke Ljubljanice: 
Ljubija (sl. 146).1 Ne moremo dvomiti o zelo zgodnjem 
prometnem pomenu reke za razvoj novega urbane-
ga naselja, saj je plovba po Ljubljanici splošno zna-
na že iz antike. Gospodarski dvor fevdalnega gospo-
stva, ki je stal domnevno na kasnejšem Novem trgu, 
je bil gotovo v povezavi z najugodnejšim terenom za 
rečni pristan na Bregu, kjer je bilo kasneje glavno 
mestno pristanišče (sl. 147, 149).2 Kljub temu pa do 
konca 13. stoletja o vodnem prometu na Ljubljanici 
ni prav nobene zapisane vesti, kar je nedvomno 
zgolj posledica slabe ohranjenosti starejših virov. O 
zgodnejšem prometnem pomenu lahko posredno 
sklepamo na osnovi arheoloških najdb iz reke iz 
slovanskega obdobja, od katerih nekatere kažejo na 
nenavadno koncentracijo, npr. karolinške sulične 
osti pri Rakovi Jelši.

V letih 1293 in 1294 pa se v Ljubljani prvič 
omenja vodna pravica (Wasserrecht), ki jo je dežel-
ni knez Majnhard Goriško-Tirolski dajal v zakup 

Plovba po Ljubljanici  
v srednjem veku

skupaj z mitnino in sodstvom.3 Šlo je za dohodek, 
ki je bil nedvomno povezan z blagovnim prome-
tom po reki, kot jasno dokazuje dokument o po-
ravnavi spornih zadev med mestom Ljubljano in 
vicedomom iz leta 1383.4 V njem se navaja, da so 
ljubljanski rokodelci, kadar so se po stari navadi 
(nach irr alten gewonhait) po poslu odpeljali po 
Ljubljanici navzgor, na račun vodne pravice (cze 
wazzer recht) plačevali dva šilinga, ob vrnitvi pa za 
pripeljano robo niso plačevali mitnine, če je bilo 
te manj kot za en tovor, drugače pa po običajni 
tarifi. Trgovci, bivajoči v mestu, ki so bili čolnar-
jem znani, pa so lahko kadar koli z ladjami (scheff) 
pripeljali blago v mesto ter ga raztovorili, mitnino 
pa plačali pozneje. Vodna pravica je bila torej 
vodna mitnina (wassermaut), kot jo zasledimo v 
drugih virih. Po deželnoknežji računski knjigi je v 
letih 1391–1392 vodna mitnina na Bregu v Ljublja-
ni (mautt am Rayn) prinašala deželnemu knezu 
skoraj 340 mark dohodka, kar je bilo tri in polkrat 
več, kot je bil istočasen donos ljubljanske kopne 
mitnine, tri desetletja kasneje pa je bilo razmerje 
med vodno in kopno mitnino 4 : 1. Na temelju tega 
lahko sklepamo, da je bil vodni promet zelo inten-
ziven in je večina blaga med Ljubljano in Vrhniko 
potovala po vodi. Vodno mitnico je imelo leta 1452 
od deželnega kneza v zakupu za 800 funtov pfeni-

Miha Kosi
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je bil zanje, razen v kazenskih zadevah, pristojen 
izključno deželnoknežji ljubljanski vodni mitni-
čar, in noben drug uradnik. V dokumentu se ome-
njajo skupnost čolnarjev (Scheflewt gemainklich 
zu Laybach), hlapci (Scheffknecht) in ladje oziroma 
čolni (Scheff). Čolnarji so se v listini tudi obvezali, 
da bodo od vsakega naloženega čolna in trgovske-
ga blaga (Scheff vnt Kaufmanschaft) prispevali za 
večno luč in mašo.7 

V 16. stoletju so med Vrhniko in Ljubljano plule 
večje tovorne ladje, last deželnega kneza, ki jih je 
dajal v najem mestu Ljubl jani oziroma ljubljanskim 
čolnarjem. Sredi stoletja jih je bilo deset in vsaka je 

gov mesto Ljubljana, 1475 pa je bila letna zakupna 
vsota, ki jo je izplačal Nikolaj Rauber, že 1000 
goldinarjev, kar pomeni zelo velik promet.5 Reka 
je bila plovna od izvirov do izliva v Savo, vendar so 
morali v poznem srednjem veku tovor med Ljub-
l jano in Zalogom zaradi številnih jezov in mlinov 
pretovoriti po kopnem.

Ljubljanski čolnarji so bili ena najstarejših 
znanih poklicno organizi ranih skupin v mestu in 
so imeli že leta 1351 svojo bratovščino (leta 1513 
izpričana kot bruederschaft der schefflewt).6 Leta 
1489 jim je cesar Friderik III. ponovno potrdil že 
stare in običajne (cehovske) privilegije, po katerih 

Slika 146. V ustanovni listini 
za kartuzijo Bistra, izdani 1. 
novembra 1260,13 so omenje-
ne meje imunitetnega zemlji-
šča. Potekale so od Kamnika 
pod Krimom do Ljubljanice 
in ob njej do izvira po obeh 
straneh reke. K samostanu so 
spadali vsi pašniki, gozdovi in 
močvirja znotraj omenjenega 
območja. Določene so bile 
tudi ribolovne pravice.14
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Omemba teh dveh krajev – začetne in končne 
točke plovbe na Ljubljanici – ob znanih podatkih 
o bistveno večjem donosu ljubljanske vodne mit-
nine v primeri s kopno, jasno dokazuje transport 
tranzitnega trgovskega blaga po reki. Ob koncu 
srednjega veka sta od Ljubljane proti Vrhniki po 

imela nosilnost 32 tovorov (nekaj več kot 5 ton). Na 
vrhniškem pristanu so morale v pripravljenosti ča-
kati na prihajajoče trgovsko blago in ga takoj, ko je 
bilo naloženo, prepeljati v Ljubljano.8 

Živahnost prometa na Ljubljanici že v poznem 
srednjem veku si lahko predstavljamo na osnovi 
kasnejše Valvasorjeve omembe, da »je voda vedno 
polna ladij« ter da »vozijo blago, ki prihaja iz Italije 
ali je namenjeno tja, z majhnimi in velikimi ladjami 
tako ponoči kot podnevi.«9 Glede na velikost ladij so 
bili čolnarji tedaj razdeljeni v dva ceha – veliki čol-
narji so upravljali ladje za prevoz trgovskega blaga, 
mali pa so v čolnih vozili predvsem potnike in drob-
no blago. Tovorne ladje so sodile pod cesarski višji 
dacarski in vodni urad v Ljubljani, njihova nosil-
nost pa je (po Valvasorju) znašala 90 tovorov oz. 300 
stotov, to je ok. 16 ton. Vsako je upravljal mojster s 
petimi hlapci. Male čolne, izdolbene iz debla, pa so 
vodili čolnarji, doma iz raznih krajev ob Ljubljanici. 
V Ljubljani, na Igu, v Loki in Podpeči naj bi bilo 30, 
na Vrhniki celo 60 takih čolnov.10

Po Ljubljanici so poleg blaga za oskrbo Ljublja-
ne tovorili tudi večino blaga tranzitne trgovine, ki 
je potovala iz Primorja ali Italije v smeri Hrvaške in 
Ogrske, ali obratno. To lahko sklepamo iz dogaja-
nja v drugi polovici 14. stoletja, ko je skušal vojvoda 
Albreht III. med letoma 1366–1368 z več dekreti 
preprečiti neposredno tr govanje med Benetkami in 
Ogrsko prek Ljubljane in Ptuja ter trgovino usme-
riti skozi Dunaj. Leta 1368 je zato izdal določilo, 
da mora vse vrednejše blago (italijansko sukno; 
beneško blago – začimbe, dišave, svila; ogrske ko-
vine – baker, srebro, cink; kože in vosek) potovati 
prek prelaza Semmering na Dunaj, prek Ljubljane 
in Ptuja pa je bilo dovoljeno le trgovanje z živino, 
vinom in žitom. Hkrati je bila prepovedana trgovina 
iz Poljske in Češke skozi Ptuj v Itali jo, ki se je očitno 
tako izogibala Dunaju. V tej posredni trgovini so bili 
poleg ptujskih meščanov že tedaj intenzivno udele-
ženi trgovci kranjskih mest (predvsem Ljubljane), 
ki jim je bilo proti Benetkam izrecno dovoljeno 
trgovanje z živino, ne pa z vrednejšim ogrskim bla-
gom (baker, vosek). Beneško blago so smeli uvažati 
le za lastne potrebe, ne pa ga transportirati naprej 
na Ogrsko. Dunajski meščani so dobili dovoljenje 
za nadzorovanje transporta po ljubljanski cesti ter 
so prepovedano blago lahko zaplenili, med drugim 
tudi na Vrhniki ali v Ljubljani.11  

Slika 148. Samostan Bistra je 
bil zgrajen »ob sveži, bistri, z 
ribami bogati vodi Bistra, ki 
se že po krajšem toku izliva v 
Ljubljanico«.16
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reki potovala tudi žito za idrijski rudnik in koroško 
železo, ki je bilo po kopnem pritovorjeno do Ljub-
ljane in namenjeno v Italijo. Del blaga je verjetno 
že v poznem srednjem veku nadaljeval pot proti 
jugovzhodu po Savi, čeprav imamo podatke o tem 
šele iz 16. stoletja. Zagrebški viri kažejo, da so te-
daj iz Ljubljane in do Zagreba pluli prvenstveno 

Slika 149. Sedanji pogled na 
Breg v Ljubljani.

1 Vilfan 1984, 77; Torkar 
2007, 18.

2 Vilfan 1984, 81; Kos 1955, 
16–17.

3 Otorepec 1956, št. 103, 104; 
Kosi 1998, 151.

4 Otorepec 1956, št. 90.
5 Kosi 1998, 151.
6 Otorepec 1972, 12–13.
7 Rutar 1892, 76, priloga A. 

8 Rutar 1892, 78, priloga C; 
Vrhovec 1895 , 100–101.

9 Valvasor 1689, II/XV, 154.
10 Valvasor 1689, XI, 684–685. 
11 Kosi 1998, 50.
12 Kosi 1998, 152–153.
13 Hrani Arhiv Republike Slo-

venije, samostanske listine, 
Bistra.

14 Mlinarič 2001, 23–41.

15 Slika I. Rehar, predloga  
T. Nabergoj in M. Kosi.

16 Mlinarič 2001, 23.

Opombe

s splavi, s katerimi so poleg lesa transportirali še 
najrazličnejše trgovsko blago ljubljanskih in za-
grebških trgovcev (železo in železne izdelke, olje, 
sukno, sol, vino, kramarijo, svinec, steklo). Iz tega 
časa je celo poimensko znana vrsta ljubljanskih 
splavarjev, npr. Sebastjan Plevniker, Mihael Vušak, 
Andrej Babnik, Blaž Krošl, Tomaž Snoj.12 ■
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člani mestnih straž ali branitelji mestnih obzidij, 
kmetje bodisi kot tako imenovana »črna vojska« v 
bojih proti Turkom bodisi kot uporniki v kmečkih 
puntih. In orožje je bilo razen za bojevanje v bitki, 
na turnirju in pri urjenju veščin namenjeno tudi 
za osebno varnost, za lov, za parado; lahko je bilo 
statusni znak, npr. sodniški meč, lahko sestavni del 
noše. Glede tega so bile družbene norme in običaji 
razmeroma strogi, odvisno pač od posameznega 
družbenega sloja in obdobja.

Orožje je bilo raznovrstno po materialu in obli-
ki, namenjeno je bilo za boj na blizu ali daleč, peš 
ali na konju (za kar sta bili potrebni konjska in 
konjeniška oprema); hkrati z njim se je razvijala 
zaščitna bojna oprema. Bilo je hladno ali ognjeno 
– postopna uvedba smodnika in strelnega orožja že 
v 14., posebno pa v 15. stoletju je skupaj z novo voja-
ško ureditvijo prinesla bistvene spremembe: stara, 
težko oklepljena viteška fevdalna konjenica se je 
morala dokončno umakniti najemniški vojski, ki je 
vključevala pehoto, preobraženo konjenico in pred-
vsem topništvo (sl. 151). Razvile so se nove taktike, 
tehnike in strategije bojevanja. Te dokumentirajo 
nekatere nove vrste orožja, najdene tudi v Ljubljani-
ci, posebno orožje na drogu (kat. 95 in 106), dolgi ozi-
roma »bojni« noži (kat. 102, 103) in seveda strelno orož-
je, predvsem napenjalniki pištol (kat. 128). Časovna 

»Jeklo, železo, kopje, nož in meč v roki mojega so-
vražnika naj se me danes izognejo. Da me ne bodo 
mogli ne zabosti ne porezati! Ti naj mi danes tako 
malo škodujejo, kakor naši Gospe pri njeni nežni 
deviškosti.« Tako med drugim pravi zagovor orož-
ja, zapisan v osebnem molitveniku iz 15. stoletja, 
ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani.1 Rokopis je zanimiv zato, ker omenja 
različne vrste poznosrednjeveškega orožja, hkrati 
pa izraža odnos do orožja in osebno pobožnost, ki 
so jo zunaj liturgije imeli ljudje tiste dobe. 

Podobno velja za orožje in bojno opremo, ki sta 
bila odkrita na dnu Ljubljanice in izhajata iz visoke-
ga in poznega srednjega veka ter z začetka novega 
veka. Za to obdobje fevdalne družbe, približno od 
11. do konca 16. stoletja, je v vojnem in vojaškem 
pogledu značilen pojav viteštva ter v poznem sred-
njem in zgodnjem novem veku najemništva (sl. 

150). Na podlagi pisnih virov pa med oborožence 
ne moremo šteti le vitezov in gospodov, ki so bili 
oboroženi zaradi svojega rodu oziroma stanu, mini-
sterialov in navadnih vojakov nižjega ranga, npr. v 
grajskih posadkah, ter poklicnih najemnikov, ki so 
se doma in na tujem borili za plačilo. Orožje so vsaj 
občasno uporabljali tudi drugi: prebivalci mest in 
trgov pa celo kmetje, če ne omenjamo razbojnikov, 
tihotapcev in rabljev. Meščani so se oborožili kot 

Orožje in bojna oprema iz dobe  
vitezov in najemnikov

Tomaž Nabergoj
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ti simbol dvojnosti, ki se kaže tudi v dveh ostrinah 
meča in lahko predstavlja dobro in zlo, Božjo pra-
vičnost in kaznovanje, življenje in smrt. 

Končno je treba vrsto, količino in razprostranje-
nost orožja, bojne ter konjeniške in konjske opre-
me presojati v okviru zgodovinskih dogajanj na tem 
jugovzhodnem območju tedanje nemške države. To 
velja za območje Ljubljanice in njenih pritokov od 
Vrhnike do Ljubljane, pa tudi širše na Kranjskem 
ter seveda nadregionalno, upoštevajoč pomemben 
strateški položaj Ljubljane in Ljubljanice. Tako npr. 
kronika Eberharta Windeckeja iz začetka 15. stolet-
ja omenja bojni pohod vojske kralja Sigismunda 
Luksemburškega z Ogrskega čez slovenske dežele 
prek Ljubljane proti Furlaniji leta 1412. Kakor po-
roča Windecke, kraljeve vojske niso hoteli spustiti v 
Ljubljano (bila je namreč pod nasprotno, habsbur-
ško oblastjo), imel pa je Sigismund kakih 40.000 
mož, ki so vdrli v predmestje in nato šli ob Ljublja-
nici proti Krasu in naprej v Furlanijo.4 Za kakršno 

določitev je le za posamezne vrste orožja in bojne 
opreme natančnejša, za večino pa dokaj splošna, 
največkrat na stoletje ali njegovo polovico. 

Pomembno je tudi vedeti, kje so bili posamez-
ni predmeti izdelani, kdo jih je mogel ali smel 
uporabljati in kakšen odnos je imel do njih. Za 
znake in napise na orožju, posebno mečih kot 
značilnih nadregionalno razširjenih izdelkih, na 
primer velja, da nekateri označujejo izdelovalca 
oziroma delavnico (npr. volk kot znak delavnice v 
nemškem Passauu; sl. 131g),2 nekateri pa kot simbol-
na znamenja oziroma kot kratice besed z zavetnim 
pomenom razkrivajo miselnost posameznika 
in skupnosti, utemeljeno v krščanstvu pa tudi v 
splošni srednjeveški družbi in kulturi. Posebnost 
je kabalistična formula AGLA s pomenom »Večno 
si mogočen, Gospod« (sl. 131f; kat. 107 levo).3 Med znaki 
je lahko razumljiv predvsem križ (sl. 131h; kat. 94), 
skrivnostnejši sta riba na eni strani rezila in njeno 
okostje na drugi strani (sl. 131p; kat. 107 desno): morebi-

Slika 150. Skupina vojakov iz 
15. stoletja.6
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Slika 151. Vojak iz 15. stoletja – 
rekonstruirana podoba.7
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glavičem – dokumentira razvoj tega orožja in vzpo-
redno tudi bojne opreme, posebno oklepov. 

Za viteze in gospode je bil meč glavno, a ne edi-
no orožje. Za boj na blizu so imeli bodalo (kat. 98), 
po viteškem kodeksu pa je kot tretje viteško orožje 
veljala sulica na dolgem držaju za napad na konju. 
Razen teh so bila posebno v poznem srednjem 
veku in pozneje v uporabi še številna druga orožja 
za sekanje, udarjanje in bodenje, npr. bojne sekire, 
kiji in kladiva (kat. 94, 104), ki pa so jih ob koncu sred-
njega veka včasih vzeli v roke tudi vitezi. Učinkoviti 
strelni orožji, ki sta zmogli prebiti oklep, sta bila lok 
in samostrel. Dokumentirajo ju puščične osti (kat. 96, 

101), nekatere namenjene posebej za lov. Od samo-
strelov, ki so jih glede na način napenjanja poznali 
več vrst, sta se ohranila prožilo (kat. 96) in samostrel-
no streme (kat. 101).

Konjeniki so za dobro ježo oziroma za ravno-
težje in oporo, kadar so se dvignili v sedlu, potre-
bovali konjeniška stremena (kat. 105), za usmerjanje 
in spodbadanje konj pa – poleg uzd in žval – tudi 
ostroge (sl. 153, kat. 94, 100, 105, 150). Konjsko opremo 
so sestavljale predvsem podkve, datirane od viso-
kega srednjega veka (kat. 100) naprej in najdene po-
samično, lahko pa tudi sprijete kot majhen tovor 
skupaj s podkovskimi žeblji, ki je po nesreči padel 
v reko (kat. 105). Čiščenju konjeve kože oziroma dla-
ke je bilo namenjeno konjsko čohalo (kat. 105).

Vojaški najemniki, pripadniki mestnih straž 
in obrambnih posadk ter oboroženi hlapci so ob 
koncu srednjega in v začetku novega veka imeli še 
drugačno orožje. Od hladnega naj omenimo bojne 
sekire, sicer precej podobne obrtniškim (kat. 139), 
in dolge nože (kat. 95, 102, 103, 127), orožje na drogu, 
predvsem bojne osti (kat. 95) in tako imenovano 
furlansko sulico (spetum, kat. 106). Posebnost sta 
sulični osti z luknjicama na spodnji strani lista 
rezila (kat. 106). Med strelnim orožjem, pri katerem 
samostrele spet dokazujejo puščične osti (kat. 101), 
se je pojavilo še ognjeno: mehanizem za pištolo z 
ohranjenim kresilnim kamenčkom in napenjal-
niki za tak mehanizem na kolesce (kat. 128). Kot 
izjemen primerek zaščitne opreme pa se je ohranil 
tako imenovani železni klobuk, značilna čelada 
najemnikov (kat. 95).5

Oris orožja in bojne opreme iz dobe vitezov in 
najemnikov pa ni sklenjen, če v njem ne omenimo 
tudi kmetov. Kakor kažejo upodobitve iz druge 

koli trdnejšo, ne zgolj hipotetično povezavo tega 
pohoda z enim ali dvema mečema iz tiste dobe, 
ki sta bila najdena v Ljubljanici, ni prav nobenega 
zgodovinsko utemeljenega dokaza.

Najpomembnejša skupina orožja iz Ljubljani-
ce so prav meči (sl. 152; kat. 94, 97, 98, 107, 108). Od sku-
paj 32 mečev iz obdobja od 12. do 15. stoletja, koli-
kor jih po naših podatkih hranijo slovenske javne 
muzejske zbirke, jih 22 izhaja iz Ljubljanice, pri 
desetih pa je najdišče znano le še za tri. Zaradi svo-
jih odličnih bojnih lastnosti – napadalno in hkrati 
obrambno orožje – je meč v srednjem veku postal 
celo eden izmed najizrazitejših simbolov moči 
oziroma oblasti. Uporabljal se je kot vladarska 
insignija, znak sodne oblasti, sestavni del obreda 
povitezenja in – skupaj z ostrogami kot konjeniško 
opremo – najznačilnejše orožje viteza. Po drugi 
strani zbirka mečev iz Ljubljanice z oblikami in 
značilnostmi glavnih sestavnih delov meča – rezila 
in ročajnega dela z branikom, držajem in ročajnim 

Slika 152. Meč z glavičem tipa 
Sempach (sl. 131m, kat. 98), 
tretja tretjina 14. ali začetek 
15. stoletja. 
Takšni meči so značilni za čas 
bitke pri Sempachu v Švici 
leta 1386, v kateri je švicarska 
pehota porazila avstrijske 
viteze. Po Oakeshottu so 
okvirno datirani v čas od ok. 
1360 do 1420.8
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Murgelj.

Slika 153. Skupina srednjeve-
ških in zgodnjenovoveških 
ostrog. Ostroge iz Ljubljanice 
so značilne za visoki srednji 
vek (ostrogi s trnom a, b,  
kat. 100), pa tudi za pozni 
srednji vek (ostroge s kole-
scem, c, f-i, kat. 94, 100) in 
poznejši čas (d-e, kat. 105), 
pogosto so okrašene.9

polovice 15. in iz 16. stoletja, so ti poleg različnega 
orožja, ki so ga v sili naredili sami ali ga prilagodili 
iz poljedelskega orodja, nosili tudi dolge nože in 
tako imenovane kmečke nože (kat. 119, 127). Časi so 
bili pač hudi: dedni sovrag Turek je stalno napadal 
in plenil, gospoda je neusmiljeno pritiskala in tre-
ba se je bilo boriti za »staro pravdo«. Likovne upo-
dobitve treh redov srednjeveške družbe, od katerih 
eni molijo, drugi se vojskujejo in tretji delajo, so 
bile ob koncu srednjega in na pragu novega veka le 
še idealna slika neke minule evropske družbe. ■ 

Opombe
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dežel. Kažejo kulturo vsakdanjega bivanja in mi-
selnost ljudi. Poleg orožja in bojne ter konjeniške 
in konjske opreme so med najdbami iz Ljubljani-
ce najbolje zastopane tri glavne skupine predme-
tov. To so najprej predmeti, ki dokumentirajo obrt 
in rokodelstvo, predvsem orodje in pribor ter raz-
lični obrtni izdelki. Naslednja skupina so najdbe, 
ki dokazujejo trgovske in druge stike s svetom – to 
so uvoženi izdelki. Poleg njih se je v reki ohranila 
vrsta predmetov, ki osvetljujejo vsakdanje življenje 
prebivalcev Ljubljane oziroma ljudi, povezanih z 
reko, npr. ribičev in čolnarjev. 

Obrti označuje izbor orodja, ki je navadno ali 
specialno: klešče, kladiva, svedri, sekači oziroma 
dleta, ki jih je tako kot šila težko ločiti od rimsko-
dobnih primerkov. 

Te predmete je mogoče le splošno povezati z 
navedbami obrtnikov in rokodelcev v ohranjenih 
pisnih virih za ljubljansko obrt od poznega sred-
njega veka do 18. stoletja (sl. 155).1 Njihovo število je 
tako kot mestno prebivalstvo v celoti postopoma 
naraščalo in nastajale so nove vrste obrti. V poz-
nem srednjem veku so npr. kovači opravljali vsa 
dela v zvezi z obdelavo železa, konec 15. stoletja pa 
se v virih pojavijo žebljarji, kleparji, ključavničarji, 
okleparji in drugi. Zaradi turških vpadov in oskr-
bovanja Vojne krajine se razvijejo različne orožar-

Ljubljana od svojih prvih omemb v zgodnjem 12. 
stoletju kot neagrarna naselbina v naslednjih deset-
letjih postaja značilno srednjeveško mesto v okviru 
ljubljanskega zemljiškega gospostva: ob ostankih 
antične naselbine, v zavetju gradu in njegovih go-
spodov se v njej naseljujejo obrtniki in trgovci od 
blizu in daleč, nosilci produkcije in izmenjave ter 
s tem tehničnega in gospodarskega razvoja (sl. 154). 
Prihajajo pa tudi ljudje različnega rodu in stanu, ki 
tu iščejo svoj dom, zavetje, poslanstvo, službo, zaslu-
žek in priložnost: plemiči, uradniki, bankirji, vojaki, 
kleriki, hlapci, podložniki, ubežniki s podeželja, 
potepuhi in berači. Ljubljana je že pod koroškimi 
vojvodi Spanheimi, pod grofi Goriško-Tirolskimi 
in nato pod Habsburžani središče Kranjske, sedež 
deželnega glavarja oziroma njegovega vicedoma; od 
13. stoletja naprej ima mestne pravice in obzidje, 
grb in pečat, od vladarja pridobiva različne privilegi-
je, mestni gospod pa kuje novce ter izstavlja listine, 
s katerimi ureja življenje in delo meščanov in tudi 
obiskovalcev.

V Ljubljanici najdeni predmeti se navezujejo 
nanje – a ne na konkretne osebe, ki jih zasledimo v 
pisnih virih, ampak na skupine mestnega prebival-
stva, na njihove dejavnosti in poklice, na opravila 
na reki in ob njej, na razmere in dogajanje v mestu 
in okolici, na stike, ki so jih imeli z ljudmi drugih 

Čas meščana, čas trgovca

Tomaž Nabergoj
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ških primerjav pričajo predvsem znaki mojstrov 
oziroma njihovih delavnic. Vsekakor so kalejdo-
skop življenja v Ljubljani in na Ljubljanici izpo-
polnjevali preprosti, funkcionalni predmeti za 
vsakdanjo rabo, nekateri tudi okrašeni, ter takšni 
bolj posebni, dragoceni in redki. K prvim lahko 
prištejemo poljedelsko in drugo orodje za urejanje 
rečnih bregov, privezov, dostopov in poti – ali pač 
obdelavo njiv in polj: meščani, čeprav obrtniki 
in trgovci, so se še dolga stoletja ukvarjali tudi s 
poljedelstvom in živinorejo, bili so lastniki tako 
imenovanih nepravih fevdov ter zakupniki njiv in 
desetin v mestu in okolici oziroma na podeželju.7 
Ohranili so se primerki srpov, rovnic in motik  
(kat. 138), precej vejnikov (kat. 120, 139) in celo črtalo za 
ralo (kat. 138), seveda pa je njihova datacija večino-
ma le približna. 

Razen kavljev za obešanje ali držanje oziroma 
prenašanje (kat. 120) so razpoznavni čolnarski ozi-
roma splavarski kavlji za upravljanje plovil ali za 

plavljenje lesa (kat. 120, 142). In smo spet pri reki: 
če je že preproste ribiške trnke, po obliki nespre-
menjene tisočletja, težko datirati, pa v srednji vek 
verjetno sodi nekaj ribiških osti (kat. 141) in morebiti 
tudi svinčene uteži za ribiške mreže (kat. 140). 

Manj pogoste priče bivalnega standarda so 
pečnice za lončene peči (kat. 126), keramični svečnik 
in svetilki za olje ali loj (kat. 125) ter železna kresila 
(kat. 122, 124), nepogrešljiva za prižiganje ognja.

Od noše in nakita naj omenimo najprej dva 
bizarna kosa: železne jetniške verige, enkrat s 
ključavnico (kat. 129). Bolj vsakdanji so predmeti za 
vezavo: pasne spone, okovi, zaponke (kat. 123). Poleg 

ske obrti – večino orožja in bojne opreme za vojsko 
(in smodnik) so izdelovali tudi v Ljubljani, ki je v 
16. stoletju dobila svojo cesarsko (deželnoknežjo) 
orožarno.2 Ob koncu srednjega veka in v začetku 
16. stoletja so bile v Ljubljani zastopane živilske, 
oblačilne, usnjarske, kovinske, gradbene in druge 
obrti.3 Urejene so bile s pravili in privilegiji stanov-
skih cehov in verskih bratovščin ter z določbami o 
tedenskih in letnih sejmih. 

Izdelki nekaterih mestnih obrtnikov in rokodel-
cev so se gotovo znašli tudi na dnu Ljubljanice: lon-
čeno kuhinjsko in namizno posodje (kat. 130, 131) ter 
steklenina,4 ključi in ključavnice (kat. 132, 133) ter števil-
ni jedilni noži (kat. 134) in sekire (kat. 139). Vsaj nekateri, 
če ne večina, so bili izdelani doma. Sicer je bila obrt 
namenjena predvsem lokalnemu trgu, le krznarstvo 
kot najmočnejša obrt je bilo povezano s prometom z 
živalskimi kožami na velike razdalje.5

Uvoženi ali morda le iz tujine prineseni izdelki 
so bili lepo okrašeni jedilni noži: primerjave smo 

našli v Nemčiji, na Nizozemskem in v Angliji (kat. 

118). Trgovske in druge stike s svetom prav tako 
dokazuje keramika, npr. navadni lonci (kat. 116), 
skupaj s tovorom morebiti prineseni iz Furlanije. 
Iz severne Italije so poslikana ročka za vino (kat. 

116) in tri okrašene skodele (kat. 116).6 Iz Avstrije ali 
Ogrske izhaja pečnica s figuro dame (sl. 156; kat. 115), 
namenjena za prav gosposko peč. Tudi iz plemi-
škega okolja in verjetno iz Nemčije izvira kovinska 
čutara, okrašena z grbom (kat. 117).

Za številne predmete brez nadaljnjih raziskav 
pogosto ne moremo vedeti, ali so bili izdelani v 
domačih ali tujih delavnicah. O tem razen tipolo-

Slika 154. Srednjeveška lonče-
nina iz žitnih shramb, izkopana 
na dvorišču SAZU v Ljubljani v 
letih 1948 in 1949.8 Lonci in od-
lomki lončenine so bili datirani 
v 11. stoletje, glede na obliko 
in izdelavo pa so vsaj nekateri 
stoletje ali dve mlajši. Shrambe 
so morebiti povezane s tran-
sportom oziroma pretovarja-
njem dobrin na bližnjem Bregu 
Ljubljanice. Očitno so ostanek 
velikega gospodarskega dvora, 
ki je bil eno izmed prvih na-
selbinskih jeder Ljubljane in je 
moral nastati pred sredino 12. 
stoletja.
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1 Otorepec 1972; Slokar 1972; 
Valenčič 1972 in Mihelič 1993.

2 Otorepec 1972, 8; Fabjančič 
1953, 27–37; Simoniti 1991, 
180–199.

3 Otorepec 1972, 20–38.

4 Prim. navedbe M. Kos o iz-
delkih ljubljanskih steklarn 
iz 16. stoletja: Žvanut, Kos v 
tej knjigi, str. 161, 162.

5 Otorepec 1972, 28–30.
6 Prim. Nabergoj 1999, 49, 54, 56.

7 Otorepec 1972, 6.
8 Hrani Narodni muzej  

Slovenije.

skrivoma darovanih, pozabljenih in znova odkritih 
stvareh odsevata ustvarjalnost človekovega duha 
in razsežnost njegove kulture. Z njimi in po njih 
odteka čas. Ko leta 1849 v Ljubljano prisopiha prvi 
vlak in se malo pozneje železna cesta odvije do 
Trsta, je predindustrijskega časa Ljubljane, nje-
nega dolgega srednjega veka, nepreklicno konec. 
Nekdanja vloga in pomen reke za mesto sta do-
končno upadla: to je čas železnice, industrijskega 
razmaha mesta, nacionalne prebuje Slovencev – in 
čas muzejev. ■

njih so še prave dragocenosti, ki bi sodile v šatu-
ljico (kat. 109): srebrni in pozlačeni prstani, eden 
zaročni ali poročni, okrašen s stisnjenima rokama 
kot starodavnim simbolom zvestobe in ljubezni 
(kat. 109). Nato kajpak denar – nekdo je v reki očitno 
izgubil kar cel mošnjiček srebrnikov, skupaj s klju-
čem od svoje posesti (kat. 112). Na koncu romarsko 
znamenje z motivom sv. Volbenka (kat. 110) – zaklad, 
ki ga v upanju izmeri srce.

In tako naprej, z nenehnimi spremembami 
v stalnicah življenja, ki je kot reka, skozi stoletja 
novega veka v moderno dobo. V valovih Ljublja-
nice, v vseh potopljenih, izgubljenih, zavrženih, 

Slika 155. Stari trg v Ljubljani.

Slika 156. Gospa iz višjega 
sloja v lepi obleki (detajl s 
pečnice s figuro dame, ok. 
1500; kat. 115).

Opombe
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ni možje, gestrini in vodne vile so se ohranili v 
slovenskem ljudskem slovstvu, v ljudskem izročilu 
so obstale zgodbe o zdravilnih studencih in svetih 
izvirih. Pesnik France Prešeren je leta 1830 spet pri-
klical povodnega moža iz Ljubljanice, a vedel za še 
mnogo večjo prikazen, ki je bivala na Ljubljanskem 
barju. Kakor je zapisal v slavnostni pesmi Janezu N. 
Hradeckitu, je »grda pošast« delala krivico mešča-
nom in mestu, »pokrivši s sivga plajša nas temnico.« 
Župan Hradecky pa je zmogel »s cesarsko pomočjo 
dat’ strah mokroti«: »Briáreja storočnega si ukrotil, 
močvirje vekoletno je pregnano, meglo slovo si vzet 
od nas zarotil.«2

Povodni mož in Briarej razkrivata tisti stari, 
prvobitni odnos do reke in barja kot navzočega, 
a v globinah tujega, neznanega, skrivnostnega in 
sovražnega okolja, s katerim se človek novega veka, 
že precej racionalen in tehnično usposobljen, skuša 
bojevati in ga premagati, to je uravnati rečno strugo 
in očistiti dna pritokov, zgraditi kanale ter osušiti 
barje. Ljubljanico so iz obrambnih razlogov name-
ravali s kanalom zavarovati že v 16. stoletju, ko so 
ob reki na Fužinah stali prvi zgodnjekapitalistični 
obrati. V 18. stoletju so s kanali in zapornicami 
regulirali plovbo in skušali preprečevati poplave; 
najpomembnejši je bil Gruberjev prekop. Skladno z 
merkantilistično politiko tiste dobe je oblast hotela 

Znamenita in osrednja kranjska osebnost je bil 
nedvomno Janez Vajkard Valvasor (1641–1693), ki 
je v svojem zajetnem delu Slava vojvodine Kranj-
ske leta 1689 posvetil Ljubljanici kar dve veliki 
poglavji. Med drugim je zapisal, da v Ljubljanici 
biva »strah, imenovan povodni mož, in da se večkrat 
ponoči prikaže. Tako je znan, da ve vsak čolnar in 
ribič na Ljubljanici kaj o njem povedati. Po splošnem 
pripovedovanju je nekoč tudi pri belem dnevu stopal 
iz vode in se prikazoval v človeški postavi. Tako se 
je leta 1547. prvo nedeljo v juliju pojavil kot lepo 
opravljen, zal in postaven mladenič na Starem trgu 
pri vodnjaku, kjer je bila zbrana vsa soseska ter se 
s poštenim plesom razveseljevala. Prijel je deklico 
Uršulo Šeferjevo, se z njo precej seznanil, naposled 
mimo stiškega dvorca proti reki zaplesal ter z njo 
vanjo skočil.« In še: »Odkar so reko večkrat blagoslo-
vili, pa ta strah bolj miruje.«1

Učeni mož z Bogenšperka, ki je izmeril, opisal 
in narisal Kranjsko po dolgem in počez, predstavil 
običaje in nravi Kranjcev, zaradi študije o delova-
nju Cerkniškega jezera pa postal član angleške 
znanstvene družbe Royal Society, je bil še vedno 
predstavnik stare Evrope. Poznal je čarovništvo in 
okultizem, z zgodbo o povodnem možu pa potrdil 
na Kranjskem tedaj razširjeno vedenje ali pač praz-
noverje o skrivnostnih starih vodnih bitjih. Povod-

Ljubljanica od novega veka  
do zdaj: narava in kultura neke 
reke Tomaž Nabergoj

Matija Žargi
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ljano, si je šel ogledat novo, prek nekdanjih moč-
var speljano cesto, in uspehe pri osuševanju barja. 
Ljubljančani so spomenik osuševanju Ljubljan-
skega barja posvetili prav cesarju in po cesarici 
Karolini del Barja poimenovali Karolinska zemlja 
(prim. kat. 170). Miha Kastelic in Jakob Zupan pa sta v 
listu Illyrisches Blatt in nato v reviji Krajnska čbeli-
ca leta 1832 objavila verze o osuševanju barja in ob 
tem slavila cesarja kot pospeševalca te dejavnosti.3 
V tistih letih so ob regulacijah Ljubljanice izvlekli 
iz nje tudi prve podvodne najdbe. Nekatere so že 
leta 1831 krasile prve zbirke deset let prej ustanov-
ljenega Kranjskega deželnega muzeja – kar 324 

izrabiti vodne poti za prevoz in trgovino ter uporabi-
ti moč reke za mline in industrijske obrate. 

Naslednji nalogi, osušitev in kolonizacija bar-
ja, sta nov zagon dobili v 20. letih 19. stoletja pod 
županom Hradeckim in ob podpori cesarja Franca 
I. Iztrebili so stare odtoke po barju, izkopali nove 
jarke in poglobili strugo Ljubljanice. Veliko moč-
virnih površin so spremenili v njive in travnike, 
tudi po zaslugi in vzoru Kmetijske družbe na Kranj-
skem: nekdanji »marost« naj bi postal žitnica habs-
burške monarhije. Barje so polagoma prepredli s 
kolovozi in gospodarskimi potmi oziroma »štrado-
ni«. Ko je cesar Franc poleti leta 1830 obiskal Ljub-

Slika 157. Poplava na Ljubljan-
skem barju.
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starin je namreč po navedbah prvega upravnika 
Hohenwarta Hradecky podaril novemu muzeju.4 
Vendar ta, sicer tiskani vir, še ni neposredni dokaz. 
Ob tem se poraja tudi vprašanje, ali so vse te stari-
ne zbirali na županstvu. Vsekakor v stari inventarni 
knjigi oddelka za zgodovino in umetno obrt Narod-
nega muzeja Slovenije ob izvoru posameznega 
predmeta piše le »Laibach – Fluß«. V zelo redkih 
primerih je zapisano tudi ime najditelja (trgovec 
Bernbacher, zvonar Samassa …), med katerimi le 
enkrat naletimo na priimek Hradecky.

A še dolga desetletja je bilo marsikatero zem-
ljišče na Barju povsem neproduktivno, pusto in 
neuporabno, na kartah in v davčnoupravnih po-
pisih označevano kot »moker pašnik« ali »moker 
travnik«, med ljudmi pa kot »mah«.5 Razen tega 
sta kopanje šote kot donosen zaslužek barjanskih 
kmetov kolonistov ter osuševanje zemljišč s po-
žiganjem povzročila nižanje talne gladine barja, 
posledično pa pogoste in dolgotrajne povodnji (sl. 

157), ki so prizadele predvsem primestna naselja, 
posebno Trnovo in Krakovo.6 Kljub velikim popla-
vam na Barju še v prvi tretjini 20. stoletja in leta 
1960 (v manjšem obsegu, a redno tudi pozneje) je 
mesto izrinjalo barje vse bolj vstran, širilo ceste 
in naselja. Ob tem je plovnost reke oziroma njena 
komunikacijska vloga, kakršno je po Vrhovcu od 

Slika 158. Noši Trnovčanov (levo) in 
Krakovčanov (desno), 1844, kolorirana 
jedkanica.11

Slika 159. Avguštinski samostan ob 
Ljubljanici, Hrenovi pontifikalni proto-
koli, 1628–1629.12
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Res, tudi iz obdobja novega veka je bilo na rečnem 
dnu odkritih mnogo predmetov, kakor so keramič-
ni lonci, vrči in sklede, steklenice za vino in vodo pa 
stekleničke za zdravila, pištole, sablje in bajoneti, 
ključi in ključavnice, noži, žlice in vilice, škarje, 
takšno in drugačno železno orodje, glinene pipice, 
novci, svetinjice in še marsikaj drugega – nekateri 
celi in lepo ohranjeni, drugi poškodovani, polo-
mljeni, razbiti. Spominki vsakdanjega življenja, 
kakršnega si še zdaj lahko ogledujemo na stojnicah 
bolšjega sejma ob Ljubljanici.

Kakor v večini 19. stoletja se je tudi v 20. stoletju 
(vsaj v njegovi prvi polovici) vloga reke omejila na 
oddih, zabavo, rekreacijo in šport: prvi motorni 
čoln je po njej vozil kdo drugi kot Anton III. baron 
Codelli (sl. 161). Leta 1906 je nastal ljubljanski šport-
ni klub, ki je prirejal veslaška tekmovanja. V 30. 
letih je mesto rečno strugo poglobilo in obrežja 
zabetoniralo. Reka je bila poslej povsem ukročena, 
Jože Plečnik ji je dal neizbrisni pečat z novo arhi-

davnine imela kot »najimenitnejša vodna cesta na 
Kranjskem«, postala obrobnega pomena že mnogo 
prej: ko so zgradili cesto Dunaj–Trst, dokončno 
pa, ko je leta 1857 južna železnica prek Ljubljane 
povezala Dunaj s Trstom.

Ljubljanica je že v 18. in posebno v prvi polovici 
19. stoletja postala kraj zabave za meščane (sl. 158), 
reka, ki je bila kot zeleni trakec v bidermajerskem 
šopku vpletena v staro mestno jedro s predmestji 
obdane Ljubljane. Slikarji so jo upodabljali v zna-
čilnih vedutnih prizorih (na skicah že v 17. stoletju; 
sl. 159), skupaj z mestom, stavbami in mostovi, s 
čolnarji, ribiči, tovorniki in pericami, prijazno 
umirjeno ali z deročimi valovi, kot pogonsko silo 
industrijskih obratov ali kot prizorišče slavij in 
praznovanj (sl. 160). Popotniki in raziskovalci so ji 
posvečali različne omembe in zapise, svoje mesto 
je našla v slovenskem leposlovju, v 20. stoletju pa v 
vseh vrstah medijev, s slovensko popevko vred: »Lju-
bljanica, Ljubljanica, tam najde vsak, kar išče …«. 

Slika 160. Zemljevid krajev, 
omenjenih v člankih o Ljublja-
nici v novem veku in moderni 
dobi.

Kurja vas

Podpeč

Trnovo
Krakovo

Kodeljevo

Selo ob Ljubljanici

Polhov Gradec

Bistra

Brezovica

Ig

Iška Loka

Karolinska zemlja

Zalog 

Stari grad 

Studenec
Slape

Vevče
Fužine

Bizovik

Kašelj 

Vrhnika

Ljubljana

Podlipščica

Ljubija

B
is

tr
a

B
o

ro
v
n
iš

č
ic

a

R
a
d

n
a

Išk
a

Ižica

Mali Graben

Gruberjev

prekop

Sava

Gradaščica

Glinščica

0 5km



Ime avtorja Ime teksta149

leta 1947 prizadeval razširiti svojo staro zamisel o 
plovni poti od Jadrana do Donave; njegov predlog o 
zgraditvi prekopa »z obsežnimi napravami v Italiji, 
Jugoslaviji, Avstriji, Madžarski in Češkoslovaški« so 
vključili v gospodarski del osimskega sporazuma 
med Italijo in Jugoslavijo leta 1975. Po njem bi 
Ljubljana postala »eno najpomembnejših pristanišč 
ob kanalu«, v ljubljanski kotlini pa bi bila mogoča 
idealna ureditev rečnega pristanišča.7 

Pot od Donave do Jadrana: že mitični Argonavti 
so pluli po njej prav do Navporta oziroma sedanje 
Vrhnike in potem šli po suhem do morja.8 Zdaj 
želijo nekateri povezati mit in zgodovino, če ne 
drugače, z zmajem iz ljubljanskega grba. Ta je 
že po Valvasorju predstavljal tistega lintverna ali 
zmaja, ki naj bi ga premagal Jazon, ustanovitelj 
mesta Ljubljane. Tega učenjaku z Bogenšperka ne 
moremo kar tako verjeti, vendar pa je ljubljanski 
zmaj lahko v zvezi z Ljubljanskim barjem in s pa-
trocinijem sv. Jurija v kapeli na ljubljanskem gra-

tekturo od Čevljarskega mostu do Tromostovja 
s tržnico, z drevoredi in parkovnim zelenjem pa 
uredil obrežja od Trnovskega pristana (sl. 162) in 
Špice vse do nove vodne zapornice pri Cukrarni. A 
kakšnih velikih načrtov z njo niso imeli ne pred 2. 
svetovno vojno ne po njej. Le Maks Fabiani si je še 

Slika 161. Motorni čoln na 
Ljubljanici, ki ga je leta 1906 
naredil Anton III. baron Co-
delli.13 Codelli je bil nekdanji 
oficir avstro-ogrske vojne 
mornarice. Na krmi čolna pla-
pola zastava te mornarice.

Slika 162. Trnovski pristan 
pred letom 1910, sotočje 
potoka Gradaščice in reke 
Ljubljanice. Ob bregu so 
privezani čolni, imenovani 
»škatle«. Eden od njih ima 
napis Cesarevič.14 
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rečnega dna, obrežij in pritokov ter okoliškega Bar-
ja sta naloga spomeniškovarstvenih služb oziroma 
arheologov iz muzejskih in raziskovalnih ustanov. 
Predmeti, ki so nekoč potonili v pozabo, so namreč 
naša skupna dediščina – odkrivamo in ohranjamo 
jih zato, da bi v njih zaslutili izgubljeni čas, da bi 
vedeli in razumeli, kako so ljudje tisočletja živeli ob 
Ljubljanici in z njo (sl. 163).

V tem iskanju človeka sodobnega, globalizira-
nega sveta, v nasprotju med naravo in kulturo, a 
hkrati v njunem sožitju ima tudi Ljubljanica kot 
vsaka reka svoj simbolni pomen. Šele ko se nagne-
mo nadnjo in v odsevu njene gladine razločimo 
sebe in svoj trenutek, lahko tej veliki mali reki pri-
znamo, da je več kot le »naravni in kulturni spome-
nik« in več kot »tekoča zgodovina«: da je od izvirov 
do izliva, od davnine naprej vir in prispodoba živ-
ljenja minulih, današnjih in prihodnjih dni.10 ■ 

du, kjer je sv. Jurij upodobljen kot zmagovalec nad 
zmajem, prispodobo zla.9 

Zdaj v zavesti ljudi ni več strahu pred Ljubljani-
co in tudi barje skušamo rešiti, ne pregnati. Grozi 
mu urbanizacija, če ne s stavbami in cestami, pa z 
odplakami in smetišči. Skupaj z intenzivnim kme-
tovanjem ogroža krhki ekosistem, njegove živalske 
in rastlinske prebivalce, ki jim je barje z reko dom 
ali zatočišče. To je še vedno prevladujoča kultura 
sodobnega človeka, ki je vse bolj odtujen od narave, 
a se hkrati vedno znova zateka k njej in sprejema 
zakone in odloke, da bi zaščitil vsaj kak rezervat ali 
park, vsaj tisti »Mali Plac« kot edini živi preostanek 
nekdanjega velikega šotnega barja. Od leta 2003 pa 
je kot kulturni spomenik državnega pomena pose-
bej zaščiteno tudi rečno dno Ljubljanice, posebno 
pred športnimi potapljači in lovci na starine – da 
si jih ne bi več nezakonito prilaščali ali z njihovo 
prodajo celo bogateli. Varovanje in raziskovanje 

1 Rupel 1969, 397.
2 V grški mitologiji je Briarej 

velikan s 50 glavami in 100 
rokami.

3 Prešeren je njunim »vode-
nim pesmicam« namenil 
epigram Pesmi od posušila 
močvirja. Glej Prešeren 
1998, 215 in 469.

4 Die Eröffnung des Landes-
Museums in Laibach wie 
selbe den 4. October 1831, 

zur Feier des allerhöchsten 
Namensfestes Sr. Majestät 
unsers allgeliebten Kaisers 
abgehalten wurde, 1832. – 
Laibach; Hohenwart 1836.

5 Melik 1946, 186–188.
6 Prim. Geister 1995, 135 in 

149–173. 
7 Fabianijev spis Mesto Ljub-

ljana – rečno pristanišče 
je objavil Pozzetto 1988, 
139–140.

8 Prim. Šašel Kos v tej knjigi, 
str. 110–113.

9 Prim. Otorepec 1988,  
90–94.

10 Angleški politik John Burns 
(1858–1943) je Temzo ozna-
čil kot »tekočo zgodovino« 
(liquid history).

11 Risbi L. Zechmayer po F. 
Kurz zum Thurn und Gol-
densteinu; hrani Grafični 
kabinet Narodnega muzeja 

Slovenije; prim. Stopar 1993 
68–75.

12 Hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana.

13 Ilustrirani Slovenec, Teden-
ska priloga »Slovencu«, leto 
VII, št. 21, 24. maja 1931, 
slika na str. 172.

14 Foto F. Vesel; hrani Oddelek 
za zgodovino in uporabno 
umetnost Narodnega muze-
ja Slovenije.

Opombe

Slika 163. Vožnja po Ljubljani-
ci v deblaku, narejenem leta 
2007. Rekonstruiran je bil po 
čolnu iz 17. stoletja, odkritem 
na rečnem dnu pri Podpeči. 
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Ljubljanica ni bila samo plovna pot, po kateri so 
prevažali tovor in ljudi med Ljubljano in Vrhniko, 
ampak je tudi ljudem, ki so bivali ob njej, omogo-
čala pogon mlinov in žag ter bila neizčrpen vir za 
ribiče in lovce. 

Dokumente o čolnarskem redu, plovbi in dru-
gem dogajanju na Ljubljanici najdemo v fondih 
Vicedomskega urada za Kranjsko in Deželnih 
stanov za Kranjsko.1 Tukaj je zbrano gradivo dveh 
struktur oblasti, ki sta se v stoletjih oblikovali v de-
želah, se na različne načine stikali in ponekod tudi 
prepletali: deželnoknežje in deželnostanovske. 

Deželni vicedom je upravljal deželnoknežjo 
posest, pobiral pripadajoče dohodke in izterjeval 
zaostanke. Pod njegovim nadzorom (izvajal ga je 
neposredno ali s pomočjo mitninskih, carinskih, 
gozdnih in rudarskih uradov; sl. 164) je bila uprava 
carinskih pristojbin, cestnih, mostnih in vodnih 
mitnin, solnih pristojbin ter splošnih davkov na 
pijače in potrošnjo. 

Deželni stanovi so bili oblika deželne avtonomije 
nasproti deželnemu knezu, ki je bila v različnih ob-
dobjih različno velika. V začetku 16. stoletja so se na 
notranjeavstrijskih ozemljih izoblikovali štirje sta-
novi: prelati, gospodje, vitezi ter prebivalci deželno-
knežjih mest in trgov, ki so bili upravičeni sodelovati 
v deželnem zboru. Njihova pristojnost je bila pred-

Arhivski viri o Ljubljanici 
od 16. do 18. stoletja

vsem davčna in vojaška uprava. Skrbeli so za javni 
red in preskrbo, za nadzor nad zdravstvom, obrtjo, 
trgovino in prometom, nad cestami in gozdovi. 

Leta 1747 je bil s terezijanskimi reformami 
odpravljen vicedomski urad; nadomestila ga je 
reprezentanca in komora, ki je prevzela pristoj-
nosti odpravljenega vicedoma, pa tudi deželnega 
glavarja in stanov.

Iz teh uradov so usmerjali vedno živahno do-
gajanje na Ljubljanici s podeljevanjem pravic, 
določanjem mitnin ter cenikov za čolnarje in 
razkladalce v pristaniščih, predpisovali so pravila 
obnašanja ter odločali v raznih sporih (sl. 165 in 167).

Po reki so vozili blago veliki in mali čolnarji. V 
15. stoletju jim je cesar Friderik III. podelil svobo-
ščine, ki so jih pozneje potrdili tudi drugi cesarji; 
z njimi so bili podrejeni posebnemu cesarskemu 
uradniku – vodnemu mitničarju.2 Mali čolnarji so 
se v začetku 18. stoletja ločili od velikih in dobili 
pravico do ustanovitve svojega ceha in do neka-
terih svoboščin (sl. 166). To je povzročilo nejevoljo 
zlasti pri lastnikih zemljiških gospostev, ki so ime-
li posest ob reki in so svoje blago vozili s svojimi 
čolni in podložniki.3

Med tovorom je bilo med drugim tudi žito za idrij-
ski rudnik živega srebra, ki je imel na Vrhniki svoje 
skladišče.4 

Olga Pivk
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Za mestne potrebe so na Ljubljanici postavili 
mline in jezove,5 ki pa so bili po drugi strani vzrok 
za poplave ter so povzročali spore zaradi ribolova 
in lova na ptice.6 

Vicedom je imel pravico do ribolova na Ljublja-
nici, Iščici, na Malem grabnu, zato je na Ljublja-
nici imel dva stalna ribiča, ki sta mu morala letno 
dajati do 110 rib. Kranjski deželni glavar je lahko 
lovil na Ljubljanici pri Vrhniki in od izliva Grada-
ščice do Fužin, na Gradaščici, Malem grabnu in na 
Savi. Del Ljubljanice do Fužin je upravljal deželno-
knežji ribiški mojster, drugo so dajali v zakup. Zu-
naj teh območij je bila ribolovna pravica v posesti 
plemstva kot imetnikov ali zakupnikov zemljiških 
gospostev. Ljubljanski meščani so smeli loviti ribe 
na trnek in z vršami od potočka pri Žabjaku do 
brega pri cerkvi sv. Petra (sl. 168).7 

Čolnarji so svoje blago razkladali na Bregu v 
Ljubljani. Tam sta po predpisanih navodilih ura-
dovala tudi vodni mitničar in tehtničar. Kadar so 
pripeljali blago v mesto na trg, so morali pri mest-
nih vratih najprej plačati mitnino.8

Čeprav z Ljubljanico ni bilo problemov glede 
plovnosti, je bilo vendar nujno skrbeti za vzdrže-

Slika 165. Čolnarski red na Ljubljanici, 5. november 
1823. Red je dovoljeval svobodno plovbo in pre-
važanje vsakomur, ki je imel primeren čoln in je bil 
sposoben čolnariti.13

Slika 166. Patent o privilegijih, podeljenih malim 
čolnarjem. Prepis patenta, s katerim je Karel VI. 11. 
avgusta 1725 podelil malim čolnarjem pravico, da 
so se odcepili od velikih čolnarjev, dobili svoj ceh, 
blagajno, bandero, svojega mojstra. V desetih toč-
kah so natančna določila o številu malih čolnarjev, 
pravici do prevažanja med drugim tudi trgovskega 
in cesarskega blaga ter načinu obnašanja čolnarjev, 
kazni za slabo delo itd.15

vanje brežin ter za pogozditev izsekanih hrastovih 
nasadov ob njeni strugi; ti so ob poplavah čolnar-
jem kazali pot in jim ob vetrovnih dneh dajali za-
vetje pred sunki vetra.9

Ker je bila reka vir pogostih poplav, so mestne 
oblasti večkrat razpravljale o prekopu, ki bi vodo 
Ljubljanice in Barja speljal mimo mesta. Stvar je 
postala še bolj aktualna, ko so se začela pojavljati 
razmišljanja o direktni plovni povezavi Sava–Ljub-
ljanica. Ljubljanica je bila sicer plovna od Vrhnike 
do Brega v Ljubljani, naprej pa so jo do Kašlja ovirali 
jezovi, ki so jih imeli postavljene zaradi mlinov. Reše-
vanje teh problemov je trajalo skoraj celo 18. stoletje 
in je bilo, vsaj kar zadeva poplave, uspešno .10 

Za preučitev možnosti regulacije Save za trgovske 
namene in prevoz vojaških enot ter možnosti pove-
zave z Ljubljanico so leta 1732 ustanovili posebno 
dvorno navigacijsko komisijo za Savo in Ljubljanico. 
Upravljala je navigacijski fond, določala vodno mit-
nino in skrbela za vse v zvezi s čolnarjenjem. Bila je 
odvisna od deželnih stanov, ki so odobravali finanč-
na sredstva za njeno delo. Delovala je do leta 1781, 
potem pa so skrb za vzdrževanje plovnosti prevzeli 
deželni uradi in zemljiške gosposke.11 ■

Slika 164. Red o mitnini, ki jo je pobiralo mesto Ljublja-
na, januar 1561. Vsebuje seznam blaga, od katerega se 
plačuje mitnina, ter določa, koliko, kdaj in kdo jo mora 
plačati. V Ljubljano se je po različnih poteh stekalo 
raznovrstno blago, med drugim žafran, poper, ambra, 
muškatni orešek, nageljnove žbice, cimet, žamet, škrlat, 
svila, volna, papir, vitriol, pomaranče, limone, soliter, lo-
vor, vinski kamen, med, vosek, živalske kože, žito itd.12
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Slika 167. Red za razkladalce (fakine) v pristaniščih, 5. november 1823. 
Red je predpisal cenik, po katerem so se morali pristaniški razkladalci ravnati pri zaračunavanju 
svojih storitev. Poleg tega jih je skušal spodbuditi k častnemu in treznemu življenju in k spodob-
nemu obnašanju do strank. Morali pa so opravljati tudi nekatera neplačana dela, npr. nočno stražo, 
pomoč pri požaru, tedensko čiščenje uradov in skladiščnih prostorov.14

1 AS 1, Vicedomski urad za 
Kranjsko (dalje Vicedom), 
splošni spisi, šk. 186, 
V/9, 1561–1577, 1724; šk. 
192, XV/11, 1708; šk. 187, 
VII/13,1562–1567, 1609; 
AS 2, Deželni stanovi za 
Kranjsko (dalje Stanovi), šk. 
616/50, skica Ljubljanice in 
njene JV okolice, ok. 1720; 
AS 1068, Zbirka načrtov 
2/3–2/82, Ljubljanica, Gru-
berjev prekop.

2 Rutar 1892, 76–82, prepis 
listin.

3 AS 8, Dvorna navigacijska 
komisija za Savo in Ljub-
ljanico, šk. 1; Stanovi, šk. 
592/5, 1725–1726; šk. 298, 
Lit S/3/1.

4 Vicedom, šk. 186, VI/5, 
1622; Stanovi, šk. 178/18, 
180–183, 570/24, 572/15, 
574/13, 577/19, 581/15, 

584/37, 587/27, 596/3, 600/4, 
615/3, 18. stoletje.

5 Vicedom, šk. 187, VII/7, 
1501–1608; šk. 192, 
XV/6,1595–1596.

6 Stanovi, šk. 592/1, 1527, 
1590; šk. 304/2, Gospostvo 
Fužine, papirni mlin v Hru-
šici, 1596; AS 7, Deželno 
glavarstvo na Kranjskem, 
politični oddelek (dalje Gla-
varstvo), šk. 52, pp M–11–1, 
1772, mlin Antona Žumra; 
šk. 228, Eccl J–14–1, 1779, 
jez pri Fužinah.

7 Blaznik, Grafenauer, Vil-
fan 1970, 507; Stanovi, šk. 
592/4, 1765; Vicedom, šk. 
198, XXXI/1, 4, 1735–1740 
(izvlečki iz urbarja).

8 Stanovi, šk. 601/7, 1579, red 
in tarife za mitničarja in 
tehtničarja; šk. 601/5, most-
nina v Ljubljani, spor med 

mestom in stanovi 1477, 
1494, 1521, 1548–1551; šk. 
570/28, mitnica Vrhnika, 
1730; šk. 587/13, vodna 
mitnica na Ljubljanici, 
protipisar, 1620; Vicedom, 
šk.139, II/4, ljubljanska 
vodna mitnica, 1569, 1570, 
1580, 1590–1600, 1630, 
1676, 1712, 1718; šk. 139, 
II/8, hiša urada za tehta-
nje in tehtničarja, hiša za 
vodnega mitničarja, 1576, 
1587, 1589. 

9 Vicedom, cerkvene zadeve, 
1. del, šk. 10, 5–1, str. 1209–
1220, 6. 8. 1602, spor glede 
paše; Stanovi, šk. 592/2, 
pogozdovanje, 1774, 1779; 
šk. 596/12, izraba gozdov ob 
Ljubljanici, 1735; Glavar-
stvo, šk. 293, Lit B, pogozdo-
vanje, 1764–1783. 

10 Izsuševanje Barja: Stanovi, 

šk. 188/16, 1780; šk. 592/6, 
1554, 1726, 1762, 1775, 
1783; Glavarstvo, šk. 36, pp 
G–7–1, 2, 1768-1771, 1782, 
1783; šk. 49, pp M–2–1, 
1762, 1766–1768. Več o virih 
in literaturi glej Umek 1999.

11 Fond Dvorne navigacijske 
komisije za Savo in Ljublja-
nico obsega 1 škatlo gradi-
va, ki je bilo deloma izloče-
no iz fonda Deželni stanovi 
za Kranjsko.

12 Hrani Arhiv Republike Slo-
venije.

13 Hrani Arhiv Republike Slo-
venije.

14 Hrani Arhiv Republike Slo-
venije, AS 127, Okrajni ko-
misariat Vrhnika, šk. 4.

15 Hrani Arhiv Republike Slo-
venije.

16 Hrani Arhiv Republike Slo-
venije.

Opombe

Slika 168. Izvleček o ribolovu iz urbarja, 1735. 
Del izvlečka iz urbarja o deželnoglavarskih imenjih, 
podložnikih, njihovih dajatvah in obveznostih, ki 
se nanaša na dajatve ribičev na Ljubljanici in Savi. 
Nastal je ob prodaji imenj in posesti ter pravic lova 
in ribolova komendi nemškega viteškega reda v 
Ljubljani leta 1735.16
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Valvasor, Evropejec po duhu in izobrazbi, Kranjec 
po domovinstvu, se uvršča med najznamenitejše 
može, ki so živeli na Slovenskem.1

Valvasor piše v svoji Slavi vojvodine Kranjske, da 
prevažajo po reki trgovsko blago, tisto, ki »prihaja 
iz Italije, in tako, ki je bilo namenjeno tja. Vozijo tako 
ponoči kot podnevi, ne le z majhnimi, temveč tudi z 
velikimi ladjami«. Valvasor je te »ladje« tudi natanč-
no opisal. Mali čolni so bili izdolbeni iz enega debla 
in so imeli lesene strehe, pod katerimi so čolnarji 
lahko spali, v deževnem vremenu ostali suhi, po-
zimi pa bili razmeroma na toplem (sl. 169).2 Velike 
čolne so stesali iz več dreves in so lahko nosili čez 
tristo stotov tovora, večinoma večje železne izdelke.3 
Dolgi so bili od 18 do 20 metrov in 2,5 metra široki. 
Imeli so plitko dno; kadar so v sodih prevažali večji 
tovor, so zvezali dva čolna skupaj.

Veliki čolnarji so bili v državni službi. Prvi, ki je 
potrdil njihove svoboščine, je bil cesar Friderik III. 
leta 1489. Zaukazal jim je, da so morali prevažati 
predvsem cesarsko blago, če tega ni bilo, so smeli 
voziti tudi zasebno. Če so se zgodile nepravilnosti, 
jim je sodil državni mitničar, ki jih je imel zapisa-
ne v posebnem čolnarskem urbarju. Friderikove 
svoboščine so pozneje le še potrdili cesarja Maksi-
miljan (1506) in Ferdinand I. (1535) ter cesarica 
Marija Terezija (1756).4

Plovbo po Ljubljanici, ki je bila že nekdaj po-
membna kot prometna in trgovska pot med Vrh-
niko in Ljubljano, opisuje tudi baron Janez Vaj-
kard Valvasor (1641–1693), zgodovinar Kranjske, 
geograf, etnograf, topograf, naravoslovec, tehnik, 
zbiralec, risar in založnik, ob tem pa še vojak in 
poveljnik. Z deli, ki jih je ustvaril, si je zagotovil 
odlično mesto ne samo v slovenski, ampak tudi 
v evropski kulturi. Leta 1687 je s svojo razpravo o 
Cerkniškem jezeru postal član Kraljeve družbe v 
Londonu. Njegovo najpomembnejše delo je ne-
dvomno Slava vojvodine Kranjske, delo, ki ga ne 
more zaobiti noben raziskovalec tega obdobja. 

Valvasorjeva Ljubljanica

Slika 169. Vožnja po Ljubljani-
ci v 17. stoletju.13

Matija Žargi
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Kako pomemben se je Valvasorju zdel prevoz 
blaga po reki, vidimo iz slike, na kateri je njegov 
bakrorezec Andrej Trost upodobil plovbo dveh ma-
lih čolnov in dveh, ki ju na bregu raztovarjajo (sl. 169). 
Na nabrežjih je vrsta hrastov. Zelo nazorna je tudi 
Valvasorjeva risba Vrhnike s tovornim pristaniščem 
(sl. 170). Po tej risbi je Trost naslikal bakrorez, ki je bil 
objavljen v Slavi vojvodine Kranjske.6 

Doslej najstarejše upodobitve malih čolnov na 
Ljubljanici in rečici Bistri so se ohranile na risbah 
v Hrenovih pontifikalnih protokolih, in sicer na 
risbah avguštinskega samostana (1628; sl. 159), ka-
pucinskega samostana (1628–1629; sl. 186) in kartu-
zije Bistra (1628). Na njih so čolni še brez lesenih 
streh in tovora, po dva čolnarja s širokokrajnima 
klobukoma klečita (zadnji) oziroma stojita (prvi) 
na vsakem in sta videti kot nekakšna gondoljer-
ja. Valvasorjevi opisi in upodobitve malih čolnov 
kažejo toliko let pozneje čisto drugačno, veliko 
»modernejšo« sliko, ki se v glavnem tudi pozneje 

Cesarska blagajna je na vsakem čolnu vzdrže-
vala čolnarskega mojstra in pet hlapcev. Mojster 
je imel stalno plačo, hlapci pa so zaslužili od 
vsakega čolna do Vrhnike in nazaj po 1 goldinar 
in 48 krajcarjev. Cesar je ukazal, da mora biti na 
Vrhniki pripravljenih vedno dovolj velikih čolnov 
za sprejem trgovskega blaga, ki je tja prihajalo 
z juga. Magistrat je skrbel za to, da je tam vedno 
čakal eden ali dva čolna za prevoz do Ljubljane. V 
začetku je vozilo po Ljubljanici devet takih čolnov, 
Valvasor jih omenja le še sedem, sredi 18. stoletja 
pa so bili samo še štirje.

Veliko več je bilo malih čolnov, »streharjev« ali 
»oblakov«, ki so bili dolgi od šest do sedem metrov 
in nosili štirideset stotov tovora. V Ljubljani jih je 
bilo trideset, na Vrhniki šestdeset in na Igu, v Loki 
ter Podpeči po trideset. Čolnarji so imeli pravico 
do nabiranja želoda od hrastov, ki so rasli na obeh 
bregovih reke. Hrasti so koristili čolnarjem zlasti 
poleti, saj jim je njihova senca olajševala veslanje.5

Slika 170. Vrhnika s pristani-
ščem.14
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so ga spravili v skladišča. Do štirih popoldne so 
z delom končali. Prometni dnevi so bili navadno 
ponedeljki, srede in petki. Na Bregu je imel svoj 
sedež tudi višji mitninski urad.9

Veliki in mali čolnarji so imeli vsak svoj ceh. 
Imeli so tudi svoje bandero (sl. 171, 172; kat. 152, 151) in 
cehovsko skrinjico. Z bratovskim banderom so 
čolnarji prihajali na telovo k procesijam v stolnico, 
udeleževali so se službe božje na dan svojega zavet-
nika sv. Nikolaja. Od leta 1785 so se trnovski čolnarji 
in krakovski ribiči udeleževali procesij pri trnovski 
cerkvi. Čolnarji so tja prihajali s prižganimi svečami, 
nekateri tudi v višnjevih nogavicah in čevljih. 

Ljubljanica je tudi po Valvasorju ostala po-
membna reka.10 Prvi večji udarec je čolnarstvu po 
Ljubljanici zadala dograditev državne komercialne 
ceste Dunaj–Trst leta 1720. Večina tovora se je pre-
usmerila na prevozništvo, vendar tudi rečni pro-
met ni povsem zamrl. To sta povzročila povečanje 
trgovine avstrijskih dežel s pokrajinami Banatom, 

ni spreminjala. Upravičeno lahko tudi domneva-
mo, da so čolnarji v Hrenovih protokolih v resnici 
krakovski ribiči, saj je znano, da so cerkvene insti-
tucije imele pravico do dveh ali treh ribičev.7 Poleg 
obeh opisanih čolnov sta znana še dva tipa. Za 
prevažanje peska so uporabljali čoln »peskar«, ki 
je bil nekoliko večji kot »strehar«, za ribarjenje pa 
»škatlo«, od štiri do pet metrov dolg čoln.

Poleg manjšega pristanišča na Vrhniki je bilo 
že od srednjega veka glavno pristanišče na Bregu v 
Ljubljani. Ob velikem blagovnem prometu so kar 
dobro zaslužili tako imenovani fakini.8 Ti so bili 
večinoma posestniki iz trnovskega in krakovskega 
predmestja. Vsako jutro so prihajali na Breg. Tu 
so čakali prihod čolnov, navadno kar v gostilni pri 
Šifbirtu (Zlati ladji), v kateri so najraje zajtrkovali 
»leteče žgance«, to je ocvrte piščance in rake, ter 
jih zalivali z vinom. Čolni so pristajali med sedmo 
in polosmo uro zjutraj. Fakini so izkrcali tovor in 
ga preložili na vozove, ki so vozili do Kašlja, ali pa 

Slika 171. Detajl bandera 
bratovščine velikih čolnarjev 
iz leta 1771 (kat. 152).15
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Malo Vlaško in Srbijo do Timoka, ki jih je Avstrija 
dobila v požarevškem miru leta 1718, in potreba 
po prevozu enot na bojišče s Turki. Zato so se za-
čeli ukvarjati z mislijo, da bi povezali Ljubljanico 
s Savo, ki so jo začeli tudi urejati. Odločili so se za 
sistem povezovalnih kanalov. Gradnje kanalov se 
je leta 1738 lotila dvorna komisija za ureditev plov-
nosti Save in Ljubljanice. 

Po načrtih inženirja Ernsta Wenzla Durchlasserja 
so v letih 1737–1739 zgradili kanale pri Forstlech-
nerjevem mlinu, v Štepanji vasi, pri graščini Fužine 
(sl. 173) in v Vevčah. Najdaljši je bil kanal pri Fužinah. 
Gradili so ga v letih 1738 in 1739. Dolg je bil 912 
metrov, imel je devet zapornic in 8,85 metrov vodne-
ga padca. Zapornice so delovale tako, da so najprej 
dvignili loputi in je voda stekla iz prvega v drugi 
kanal. Nato so dvignili celo zapornico, da je šel skozi 
čoln. Pri zapornicah so bili v ta namen postavljeni 
posebni nadzorniki. Z dograditvijo fužinskega kana-
la je bila Ljubljanica povezana s Savo. 

Slika 172. Detajl bandera 
bratovščine malih čolnarjev iz 
leta 1771 (kat. 151).16

Promet po kanalih se ni povečal, ker zaradi za-
pletenega plovnega sistema čolnarji niso hoteli plu-
ti po njih. Prevoz trgovskega blaga je bil počasnejši 
od cestnega. Trajal je en dan, po cesti pa je z vozovi 
trajal od Ljubljane do Kašlja le dve uri. Zato so kana-
le sčasoma opustili. Zasipali so jih potoki, v strugi se 
je zaraslo grmičevje, ki ga niso več trebili.11

Čolnarjenje je precej nazadovalo v drugi polovi-
ci 18. stoletja, zlasti pa v 19. stoletju. Ko je monar-
hiji vladala cesarica Marija Terezija (1740–1780), 
se je število velikih čolnarjev zmanjšalo na štiri. 
Njen sin in naslednik Jožef II. je leta 1797 z drugi-
mi cehi vred razpustil tudi čolnarskega. S priho-
dom prvega vlaka v Trst leta 1857 in s preselitvijo 
carinskega urada z Brega na ljubljanski kolodvor je 
pristanišče izgubilo svoj nekdanji sloves. Pomak-
nilo se je v Trnovo, kjer pa za čolnarje ni bilo več 
dovolj zaslužka.12 ■
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Slika 173. Kanal pri Fužinah, 
načrt inženirja E. V. Durchlas-
serja (1738).17

Opombe
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Izdelava mlinskih kamnov je bila in je ponekod še 
zdaj pomembna spremljevalna obrt, v pisnih virih 
primorskega okolja omenjena že v 13. stoletju. 
Najznamenitejši kamnolom mlinskih kamnov v 
porečju Ljubljanice je kamnolom malo pod vrhom 
gradu Osterberg (Stari grad pri Zalogu), omenjen 
prvič v listini iz leta 1611, ko so bili v njem naroče-
ni mlinski kamni za ljubljanski mestni mlin.3

Ob koncu 19. stoletja je na Kranjskem delovalo 
okoli 1700 kmečkih mlinov. Zaradi spremenjenih 
gospodarskih in tehnoloških razmer so večino 
opustili že do druge svetovne vojne, oblast pa je 
leta 1952 celo prepovedala mletje v njih. Iz števil-
nih mlinov so se od 18. stoletja dalje povsod po 
Slovenskem razvijali industrijski obrati.4

Stalni in izdatni izviri Ljubljanice pri Vrhniki, 
njeni številni pritoki, od Ljubljane dalje pa zaradi 
nekoliko večjega padca tudi reka sama so ustvarjali 
odlične možnosti za mlinarsko obrt, tako pomemb-
no v življenju naših prednikov. V Ljubljani pisni viri 
prvič omenjajo mlin leta 1335. Stal je pri cerkvi sv. 
Nikolaja in bil last deželnega kneza. Nad mlinom 
je segal čez Ljubljanico jez, ki je ob večjih nalivih 
povzročal škodo kmetom menda tja do Cerknice in 
Polhovega Gradca. Zato so se v kmečkem uporu leta 
1515 znesli tudi nad njim. Pozneje je bil namesto 
njega na tem kraju zgrajen mlin na ladji. Na sploš-

Mlini na Ljubljanici

Vodna kolesa, naprave, ki porabljajo moč vode, 
že od davnine pozna ves kulturni svet. Sprva so 
jih uporabljali le za pogon žitnih mlinov, veliko 
pozneje pa so jih priredili še za druge naprave, 
različne stope, stiskalnice, valjarnice, statve, dro-
bilnice, topilnice, žage, predilnice, brusilnice. 
Splošen izraz za to vsestransko koristno napravo v 
najrazličnejših obrtnih in zgodnjih industrijskih 
obratih je bil mlin, v rudarstvu in fužinarstvu pa 
tudi kladivo.1

Na Slovenskem pisni viri omenjajo mline od 
13. stoletja dalje. Velika večina jih je delovala v 
posebej zgrajenih poslopjih na bregovih rek in 
potokov (sl. 174), od 14. stoletja so znani tudi plava-
joči, od 16. stoletja pa mlini na veter v okoljih, kjer 
ni primernih vodotokov.2

Lastniki mlinov so bili mesta, gosposke, samo-
stani, posamezni kmetje in meščani, pa seveda 
deželni knez: ta je bil po pravu lastnik vseh vod in 
je pravico do njihove izrabe oddajal v zakup, fevd 
ali jo je prodajal. Postavljanje in poslovanje mlinov 
so od srednjega veka dalje urejali mlinski redi, ki 
so v poznejših obdobjih določali tudi sanitarne 
ukrepe (npr. čistoča v mlinu, boj proti glodalcem), 
višino plačila mlinarju, skrb za mlinske kamne. 

Grad Fužine in začetki industrije 
ob Ljubljanici

Maja Žvanut

Mateja Kos
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virov manufakture. Kisl je sprva imel vrsto mlinov 
na Gradaščici in Ljubljanici, v letih 1529–1530 pa 
sta z Weilhamerjem na Fužinah, kjer je Ljublja-
nica zagotavljala obilo pogonske moči, postavila 
fužino za predelavo bakra in železa: ta je med dru-
gim izdelovala različno orožje in topovske krogle. 
Kmalu sta obrat izpopolnila še za izdelovanje me-
denine, tam pa sta postavila tudi kovačijo, stope za 
smodnik in valjarnico irhovine. Leta 1541 je druž-
ba na dražbi kupila še steklarno in z njo združene 
privilegije na Novem trgu v Ljubljani, steklarno 
pa je postavila tudi na Fužinah. Delovanje družbe 
Kisl–Weilhamer lahko spremljamo kakih dvajset 
let, oba družabnika pa sta dosegla tudi ideal uspeš-
nežev tistega časa – poplemenitenje. 

Po smrti Vida Kisla, ki je bil tudi velik prijatelj 
znanosti in umetnosti, v letu 1547 (Weilhamer je 
umrl že dve leti pred tem brez moškega potomca) 
je posle uspešno nadaljeval njegov sin Janez, ki se 
je usmeril tudi v premišljene nakupe in menjave 
zemljišč in proti koncu življenja dobil naslov baro-
na (sl. 176). Z družino se je nastanil na gradu Fužine, 
ki ga je kot zelo kultiviran in za lepe umetnosti 
nadarjen človek spremenil v pravi dom muz. Tam 
se je uspešno razvijala zlasti steklarna, za katero 
je leta 1572 od vladarja dobil privilegij – izključno 
pravico do izdelovanja stekla na Kranjskem. Kot 

no se podatki o mlinih nad mestom in pod njim v 
virih od druge polovice 14. stoletja pojavljajo po-
gosto. Zgodovinski spomin na mlin ob Gradaščici, 
ki je na tem mestu deloval že od leta 1330 in ga je 
pozneje imel v lasti neki Kolesa, je še zdaj živo poi-
menovanje Kolezija za ta del Ljubljane.5

Tudi ob Ljubljanici so se iz nekaterih mlinov 
razvili industrijski obrati, fužine, suknarna, papir-
nice, tovarna sladkorja, usnjarna, žage. Že v prvih 
desetletjih 16. stoletja pa se je ob reki pri Slapah, 
ob novozgrajenem gradu Fužine, razvilo podjetni-
ško središče. mž

Zgodnjekapitalistično podjetniško 
središče na Fužinah ob Ljubljanici

Leta 1528 sta začela ljubljanska meščana in tr-
govca Vid Kisl in Janez Weilhamer v takrat še sliko-
vitem naravnem okolju ob slapovih na Ljubljanici 
zidati grad (popolnoma dokončan leta 1557), ki 
je po gospodarski dejavnosti tega kraja dobil ime 
Fužine. Moža sta bila takrat že povezana v javno 
trgovinsko družbo, ki je na veliko in zelo uspešno 
trgovala z različnimi surovinami in izdelki na ozem-
lju od južne Nemčije do južne Italije. S posli sta 
silno obogatela in kmalu začela vlagati kapital tudi 
v lastne proizvodne obrate, ki so bili po pričevanju 

Slika 174. Mlin, ribič z mrežo 
in tovornik, ki prihaja v mlin. 
Freska iz cerkve Sv. Nedelje v 
Crngrobu, med letoma 1455-
1460.
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1534 zgradil steklarno.7 Zanjo sta kljub beneškemu 
monopolu uvažala sodo iz Alicanta v Španiji, od ko-
der so jo dobivali tudi muranski steklarji. Uporaba 
enakih surovin, prav te iz Alicanta so med steklarji 
veljale za najboljše, kaže na vrhunsko kakovost 
fužinskega stekla, vsekakor pa pomeni tudi, da sta 
lastnika izdelovala steklo na beneški način. Leta 
1541 sta Kisl in Weilhamer od Andreja Dolenika in 
Zoana Francesca Catania kupila prvo ljubljansko 
steklarno, postavljeno v začetku dvajsetih let 16. 
stoletja na Novem trgu v Ljubljani. V steklarni je de-
lalo domnevno 14 steklarjev z Murana.8 Po Weilha-
merjevi smrti leta 1545 in dve leti pozneje še Kislovi 
je obe steklarni prevzel sin Janez Kisl. Steklarna na 
Fužinah leta 1589 že nekaj časa ni več delala,9 ste-
klarni v Ljubljani pa lahko sledimo še v 17. stoletje. 
Glede na lastništvo je verjetno, da sta obe delali po 
istem proizvodnem programu. 

Iz popisa zaloge steklenine steklarne na Novem 
trgu in trgovine s steklom iz leta 156410 je razvidno, 
da je bilo na zalogi skoraj 100.000 steklenih posod, 
kar dokazuje, da je bila proizvodnja organizirana 
manufakturno. Predvidevamo lahko, da je bila v 
veljavi vsaj najosnovnejša delitev dela, namreč na 
pripravljalce steklene mase, na pihalce stekla in 
na delavce, ki so v tehniki pred lučjo na polizdelke 
nataljevali steklene jagode oziroma krasili posode 

velik podpornik slovenske protestantske književ-
nosti je svoj leta 1577 kupljeni mlin na Studencu 
pri Fužinah preuredil v papirnico, da bi bilo tis-
kanje knjig v ljubljanski tiskarni lažje. Vendar je 
gospostvo Fužine že leta 1583 oddal v najem in se 
po smrti druge žene umaknil v Gradec, kjer je leta 
1593 umrl, Fužine pa so imele že pred tem druge-
ga lastnika (sl. 175).6 mž

Ljubljanske steklarne 

V 16. stoletju so bile najpomembnejše evropsko 
steklarsko središče Benetke. Steklarne na Mu-
ranu so dominirale s tedaj modernimi in zato 
pri kupcih zelo zaželjenimi izdelki, narejenimi v 
zahtevnih tehnikah pihanja v kalupe z optičnim 
okrasjem, poslikavami z emajlnimi barvami, zla-
tenjem, z mrežnim in filigranskim steklom ter s 
tako imenovanim kristalnim steklom. Posnetkom 
beneškega stekla različnih renesančnih oblik in z 
omenjenim okrasom so rekli a façon de venise (na 
beneški način). Ti izdelki so zaradi svoje dovrše-
nosti prevladovali na tržišču, Benečani pa so imeli 
monopol na uvoz surovin in proizvodnjo stekla. 
Produkcija stekla je bila zelo donosna. Zato so 
si podjetniki drugod po Evropi prizadevali, da bi 
si tudi oni lahko odrezali kos bogate pogače. Že 
leta 1486 je Niclas Walch ustanovil steklarno na 
Dunaju, 1534 pa ji je sledil obrat Wolfganga Vitla v 
Hallu. Zaenkrat v strokovnih krogih še ni dokazov, 
da sta izdelovali steklo na beneški način.

Že omenjeni ljubljanski veletrgovec in podjet-
nik Vid Kisl je v svojem gospodarskem kompleksu 
skupaj z družabnikom Janezom Weilhamerjem leta 

Slika 176. Grb baronov Kislov 
iz Valvasorjeve Velike grbov-
ne knjige, 1687–1688.12

Slika 175. J. Wagner, Fužine, 
sredina 19. stoletja, litogra-
fija.13
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najdišč v središču Ljubljane in iz Ljubljanice (sl. 177). 
Analize z rentgenskimi žarki so dokazale, da je ste-
klo ljubljanskih steklarn zelo kvalitetno in da so 
steklarji v glavnem uporabljali enake surovine kot 
na Muranu. Ljubljanski steklarni sta bili nemara 
celo prvi v Evropi, vsekakor pa med prvimi, ki so 
izdelovale steklo na beneški način. mk ■

1 Struna 1955, 25ss.
2 Cegnar, Bras 1993.
3 Grilc 2003, 71ss.
4 Cegnar, Bras 1993.
5 Otorepec 1972, 21–22.
6 Žabota 2003.
7 Gestrin 1991, 48. 
8 Žal tega podatka ni mogoče 

preveriti; ker je bila bene-
škim steklarjem za odhod in 
izdajo poslovnih skrivnosti 
zagrožena celo smrtna ka-

zen, lahko o tem dvomimo. 
Nemara je šlo za steklarje iz 
Altara pri Genovi, kjer je bil 
drugi pomemben steklarski 
center.

9 Gestrin 1991, 212.
10 Kos, Žvanut 1994, 48–56.
11 Angster je steklenica s  

prepletenimi vratovi in  
enotnim ustjem.

12 Valvasor, Ramschissl 1993, 
102 (Khüsl).

13 Hrani Grafični kabinet Na-
rodnega muzeja Slovenije.

na kak drug način. V popisu najdemo posamezne 
tipe posod in načine okraševanja (poslikavanje z 
emajlnimi barvami, zlatenje, filigransko steklo, 
nataljen reliefni okras in podobno). Poleg mnogo 
vrst kozarcev in kelihov so izdelovali še steklenice, 
angsterje,11 sklede, svetila in drugo. Zgledovali so 
se po sodobnih renesančnih oblikah iz brezbarv-
nega prozornega stekla in tudi po med meščan-
stvom zelo priljubljenih, v stekleni masi obarvanih 
gotskih tipih posod. V muzejski zbirki je ohranje-
nih približno 600 fragmentov in celih posod, ki 
ustrezajo opisom v popisu in prihajajo z različnih 

Slika 177. Izbor steklenega 
gradiva iz ljubljanske ste-
klarne.

Opombe
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varovan in so si zato prizadevali zgraditi prekop. 
Gradbenika sta izdelala model in ga predstavila 
posebni komisiji. Prekop bi bil dolg 1216 m in 
širok 6,75 m. Načrt ni bil uresničen zaradi previso-
kih stroškov, ki jih dežela ni zmogla.5 

Skoraj istočasno se je v Ljubljani mudila dvoji-
ca ali trojica nizozemskih mojstrov, katerih izvor 
naj bi zagotavljal velike izkušnje pri izsuševanju.6 
Nekateri so menili, da je Salendrova ulica, v kateri 
naj bi tudi stanovali, dobila ime po teh Nizozem-
cih, doma iz pokrajine Zeeland (Seeländergasse).7 
Prekop za gradom je leta 1667 načrtoval tudi de-
želni pisar Wolfgang Markovčič, ki ga Valvasor v 
petnajstih točkah tudi podrobneje predstavlja.8 
Resnejše poizkuse osuševanja Barja in s tem pove-
zane regulacije Ljubljanice so prinesli šele 18. in 
19. stoletje ter prva polovica 20. stoletja.

Prvo večje in dokaj uspešno osuševanje je iz-
vedel upravitelj tobačne režije Franc Andrej Zorn 
(Corn) plemeniti Mildenheim. V začetku leta 1762 
je Zorn prosil dvor, naj mu prepusti kos močvirja 
(215 oralov) med Vičem in Brezovico, da ga bo na 
lastne stroške izsušil. Zornovemu predlogu so 
se domačini najprej posmehovali in ga grajali, 
vendar jih je uspeh tako navdušil, da so kmetje 
po lastnem preudarku začeli kopati jarke, tudi 
bistriška opatija se je lotila obsežnih osuševanj 

Pogoste poplave so prizadejale zlasti tiste mestne 
hiše, ki so stale na nabrežju Ljubljanice. Zato so v 
novem veku večkrat in z najrazličnejšimi predlogi 
in načrti poizkušali ukrotiti reko oziroma osušiti 
»veliko jezero«.1 »Mestno močvirje nikoli ni prehod-
no s konjem ali peš. V visokem poletju in ob suši so 
do neke razdalje dostopna okoliška področja, ki jih 
uporabljajo kot travnike. V času poplav je vse ob-
močje pod vodo, tako da se morajo ljudje reševati in 
zapuščati svoje hiše. Poplava traja spomladi do sre-
de maja, včasih tudi dlje; jeseni ni tako hudo, vendar 
glede na deževno vreme.«2 

Temu problemu se v svoji Slavi vojvodine Kranj-
ske (1689) ni mogel izogniti niti Janez Vajkard 
Valvasor.3 Najprej je omenil, da se je leta 1190 
zaradi tri tedne trajajočega dežja Ljubljanica tako 
dvignila, da je na mnogih krajih segala do gornjih 
oken hiš. V nadaljevanju je Valvasor zapisal, da 
sta na pobudo cesarja Ferdinanda I. leta 1544 
prišla v Ljubljano italijanska gradbena mojstra 
Stephan de Grandi iz Bologne in Niclas Vendaholo 
iz Mantove. Načrtovala sta, kot nekaj več kot dve 
stoletji kasneje Gabrijel Gruber, izkop kanala med 
Gradom in Golovcem, vendar naj bi ta kanal nastal 
bolj iz obrambnih razlogov.4 To je bil čas turških 
vpadov v slovenske dežele, Ljubljano pa je ščitil 
le vijugasti tok reke. Južni del mesta je bil neza-

Regulacije Ljubljanice

Matija Žargi
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tamkajšnjih zemljišč. Dela, za katera je Zorn za-
posloval sto osemdeset delavcev, so potekala od 
pozne pomladi 1762 do leta 1769. Njegov poseg je 
bil prvo večje osuševanje in kultiviranje ljubljan-
skega močvirja. Na njem je poleg živine gojil tudi 
kulturne rastline. Cesarica Marija Terezija je leta 
1782 Zorna odlikovala z zlato medaljo za delo. Po 
Zornovi smrti (1790) je bilo Cornovše razprodano 
in razparcelirano, kanal je po njem dobil ime Cor-
novec oz. Curnovec.9 

Po številnih posvetih je Marija Terezija ukaza-
la, naj se začnejo priprave za osuševanje močvirja. 
Niveliranje Ljubljanice ter izdelavo osuševalnega 
načrta je oblast leta 1771 zaupala patru Gabrijelu 
Gruberju. Ta jezuit in profesor mehanike na ljub-
ljanskem jezuitskem kolegiju je prišel v Ljubljano 
sredi leta 1768, to je v času, ko je bil Zorn zaposlen 
z osuševanjem barja. Gruber je znan po palači 
in prekopu, ki ju je zgradil v Ljubljani in se oba 
imenujeta po njem. Leta 1769 je pripravil načrt 

Slika 178. Karlovški most Ga-
brijela Gruberja (1781).22

za zgraditev prekopa za gradom, ki naj bi odvajal 
vodo z barja.10 »Kanal je naprava, s katero so si pri-
zadevali izsušiti bližnje močvirje, da bi preprečili 
poplave.«11

Delo, ki se je začelo leta 1771, ni potekalo tako 
gladko, kot so pričakovali. Poleg vsega je imel Gru-
ber tudi finančne težave, ki so vplivale na potek 
gradnje. Denar, ki so ga predvideli za delo pri celot-
nem prekopu, je porabil samo za Karlovški most 
(sl. 178). Prvotno je nameraval graditi most s tremi 
loki za 11.000 goldinarjev, nato pa se je odločil za 
most z enajstimi loki in potrebnimi spodnjimi za-
pornicami za 50.000 goldinarjev. »Most preko tega 
kanala je na Karlovški cesti 100 korakov dolg, 10 
širok, je kamnit in trdno zgrajen. Pod njim je zapor-
nica, ki vodo zadržuje, da ne bi ob velikih poplavah 
povzročala škode onkraj Ljubljanice.«12 Gruberja 
je pri kopanju prekopa oviralo tudi zamočvirjeno 
zemljišče. Tudi učinek prekopa ni bil tak, kot so 
pričakovali, ker je bil preozek in preplitev.13 »Ko-
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ristnost in uporabnost kanala ni taka, kot so glede 
na porabljena sredstva pričakovali.«14 Zaradi vsega 
tega in tudi zaradi gradnje palače in nakupa pose-
stva Podrožnik so mu očitali, da je zanju porabil 
denar, ki je bil sicer namenjen za prekop. Gruber 
je bil zaradi ugotovljenih nepravilnosti 10. decem-
bra 1777 razrešen svojih dolžnosti.15 Vodenje del 
so nato zaupali inženirju Vincencu Struppiju. Pri-
pomniti pa velja, da je Gruber opravil najzahtev-
nejša dela pri prekopu med Gradom in Golovcem, 
vsa nadaljnja dela so bila lažja in končana konec 
leta 1780 (sl. 179).16 

Do tedaj sta bila osuševanje in kolonizacija 
barja naložena Kranjski kmetijski družbi, leta 
1826 pa je gubernij ustanovil posebno komisijo za 
osuševanje. Glavna naloga osuševalnih del je bila 
razširiti in poglobiti strugo Ljubljanice,17 čeprav so 
se čiščenja struge in prekopa lotili že leto poprej. 
Tedaj so tudi našli oseminštirideset različnih 
starih kovinskih predmetov in označili njihova 
najdišča, npr. na površini med tako imenovanimi 
Kloštrskimi vrati in nasproti stoječimi Špitalski-
mi vrati, pri Mesarskem mostu, pred Čevljarskim 
mostom, med Špitalskim in Čevljarskim mostom 
in blizu Krakovega. Predmeti s teh najdišč so le 
sumarično našteti in jih zato ni mogoče identifici-
rati ali datirati. Omenjeni so meči in bodala, na-
padalna avba, ostroge, konjske brzde ipd., čeprav 
je treba dodati, da Narodni muzej Slovenije hrani 
kar nekaj predmetov, ki so jih morda našli ravno 
takrat. Brez navedbe najdišč so popisali še enain-
štirideset novcev.18 

Med letoma 1825–1829 so se lotili čiščenja in 
poglabljanja struge Ljubljanice in Gruberjevega 
kanala, odstranili so vse jezove na mlinih ter po-
globili kanale na barju. Od vseh inženirjev naj na 
tem mestu omenim le vodilnega inženirja deželne 
gradbene direkcije Simona Foykerja. Barje je bilo 
že tako osušeno, da so lahko med letoma 1825 in 
1827 zgradili Ižansko cesto. 17. avgusta 1829 so 
na Prulah ob Karlovškem mostu postavili spome-
nik v spomin na osuševalna dela na barju in delo 
Gabrijela Gruberja (prim. kat. 170). Istega dne je spo-
menik odkril cesar Franc I., ki mu je Miha Kastelic v 
nemščini in slovenščini napisal tole hvalnico: »… On 
mozhirje rasgleduje, / K' ga noben vkrotit' ne vé; / Kir je 
snamnje, osnanuje: / Vstalo s' njega bo poljé. / Ta be-
seda Kranjze vname, / Nove struge kóplejo, / Posushé 

Slika 179. Gruberjev prekop 
(1781).23

glòboke jame, / Kesni Lblanzi ték dadó. / Préden léto 
stirkrat mine, / Po mozhirju pelje pot, / Shito rase, 
voda sgine, / Hishe vstajajo povsod …«. Kastelic je 
dvojezično hvalnico objavil v Ilirskem listu (Illyri-
sches Blatt), izšla pa je tudi samostojno.19 Cesar je 
z ženo Karolino 16. maja 1833 odkril spomenik v 
spomin na dograditev Ižanske ceste. Po Karolini se 
je to območje imenovalo Karolinska zemlja (Karo-
linenhhof). 

V naslednjih letih so se pokazale pomanjkljivo-
sti osuševalnih del in posledice premajhne skrbi 
za trajno vzdrževanje obstoječih kanalov. Struga 
Ljubljanice se je neprestano zasipavala z blatom in 
peskom, predvsem na območju izliva Gradaščice 
in Malega grabna. Nič bolje ni bilo z Gruberjevim 
prekopom. Znova so nastajale velike povodnji. 
Na temelju novega načrta ministrskega svetnika 
Antona Beyerja so se po letu 1857 začela nova osu-
ševalna dela. Strugi Ljubljanice in Gruberjevega 
prekopa ter kanale na barju so znova poglobili. 
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Dela so bila končana leta 1867. V tem času so leta 
1862 podrli stari Gruberjev Karlovški most in zgra-
dili novega, kakršnega vidimo še zdaj.20 

Ker se povodnjim, ki jih je povzročalo barje, 
ni dalo kar tako izogniti, se je regulacije Ljublja-
nice dotlej najresneje lotil Čeh, hidrotehnični 
strokovnjak, inženir Ivan Podhagsky. Po njegovih 
načrtih (1888) so uredili reko in prekop ter utrdili 
bregove (sl. 180). Bolj ko se je reka oddaljevala od 
hiš in se poglabljala, višji so bili mostovi. Tik pred 
prvo svetovno vojno je puste bregove poskušal 
polepšati graški arhitekt Alfred Keller, ki je prej že 
uspešno prekril reko Wien pri trgih Naschmarkt in 
Karlsplatz na Dunaju. Toda zaradi vojne so se dela 
upočasnila in 1915 popolnoma zastala. Zaradi po-
globitve Gruberjevega prekopa je bila rečna struga 
prazna, kar je ogrozilo temelje mostov (sl. 181).

Slika 180. Urejanje brežin 
Ljubljanice leta 1913.24

Zadnji, ki je dal podobi Ljubljanice v mestu 
neizbrisen pečat, je arhitekt Jože Plečnik. Njego-
vo delo je bilo posvečeno zgornjemu toku reke 
od Gruberjevega prekopa do Gradaščice (Špica, 
sprehajališče ob Trnovskem pristanu), območju v 
središču mesta (Čevljarski most, Gledališka stol-
ba, Tromostovje in pokrita tržnica) in zapornici pri 
Ambroževem trgu. Po Plečnikovi vrnitvi iz Prage 
je bila struga že ujeta med betonske Kellerjeve 
zidove od Frančiškanskega mostu do Novega trga. 
Monotono zelene bregove je obogatil s premišlje-
nim izborom dreves in grmičevja in jih spremenil 
v prikupen mestni park. Z regulacijo Ljubljanice je 
tako po dolgem času vajeti iz inženirjevih rok pre-
vzel arhitekt.21 ■
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Slika 181. Ivan Vavpotič, Regu-
lacija Ljubljanice, 1914, olje na 
platnu.25

Opombe
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V 19. stoletju so bila na Ljubljanici načrtovana 
in izvedena regulacijska dela. Predvsem o teh je 
pisal Heinrich Georg Hoff v historično-geograf-
skem opisu Kranjske.3 Leta 1834 pa je zdravnik 
Fran Viljem Lipič objavil o glavnem deželnem 
mestu Ljubljani obsežno delo Topografija (sl. 183). 
Knjiga temelji na preddelih raziskovalcev iz 17. in 
18. stoletja ter arhivskih dokumentih. O reki, ki je 
delila mesto, navaja precej podatkov, zanimali so 
ga njena kemična sestava, povprečna temperatu-
ra, načrti o izsuševanju Barja in regulaciji bregov. 
Zapisal je letnice največjih poplav – 1190 in 1537, 
pa tiste, ko je reko vkleščila ledena skorja – 1653, 
1687, 1709, kar se dogaja zelo redko. Kot zdravnik 
je ugotavljal, da je mestna kanalizacija urejena, 
ker je bila od vseh hiš ustrezno speljana v Ljublja-
nico. Kljub temu so jo nekateri v Lipičevem času 
še imeli za pitno; Lipič o zdravilnosti vode sicer ni 
bil prepričan. Rečno površino je krasilo različno 
rastlinje, tudi lepi lokvanji. Prek reke je vodilo 
pet lesenih mostov, več brvi in manjših mostičev. 
Med najzahtevnejša gradbena dela spada gradnja 
mostov. V Zapiskih starega Ljubljančana, ki so 
izhajali v Slovenskem listu leta 1898, je na primer 
podroben opis gradnje novega mostu v Kurji vasi 
leta 1862, omenja zabijanje pilotov v zemljo in 
začasen lesen most. Še večjo pozornost pa sta pet 

Ljubljanica, skrivnostna reka, ki prihrumi na po-
vršje blizu Vrhnike, je zanimala številne razisko-
valce naše dežele v novem veku. Omejili se bomo 
na podatke v nekaterih topografijah, ki pa seveda 
citirajo vsa spoznanja starejših avtorjev od antič-
nega obdobja naprej, ter predstavili zapiske po- 
potnikov, ki so skozi stoletja prihajali v našo de-
želo. Plinijev izrek Tales sunt aquae, quales sunt 
terrae per quas fluunt1 prav gotovo velja za obravna-
vano tematiko.

Janez Ludvik Schönleben omenja Fluvius La-
bacus, reko, ki teče mimo antične Emone in se 
nato izliva v Savo in Donavo.2 Več je o njej zapisal 
Valvasor, a temu je posvečeno posebno poglavje. V 
18. stoletju je Baltazar Hacquet izdal obsežno delo 
v štirih zvezkih Oryctographia Carniolica (1778–
1789). Kakor mnoge druge sodobnike je tudi njega 
zanimal predvsem kraški svet in njegovi pojavi. Za 
Ljubljanico je ugotavljal, da je del sistema kraških 
ponikalnic ter da njeno vodovje priteče do Črnega 
morja. Lublanza se imenuje reka in mesto, skozi 
katero teče Laubach, in ne Laybach, kajti slednje 
je nemška različica, je zapisal. Enako ime reke, 
ki je tekla skozi Lubo Lublano, je na zemljevidu v 
nemško pisani knjigi Antona Tomaža Linharta 
Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih 
Slovanov Avstrije (1788–1791; sl. 182). 

Ljubljanica v starih knjigah

Anja Dular
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dela počasna reka Ljubljanica, je pisal tudi John 
Swinton, eden izmed treh angleških gospodov, ki 
so se odpravili na pot od Benetk do Hamburga leta 
1734. Ker so prihajali z juga, so se z reko srečali že 
pri Vrhniki, blizu njenega izvira, in zdi se, da jim 
je bilo žal, ker poti niso nadaljevali po vodi, kajti 

let kasneje pritegnila gradnja in odprtje novega 
Čevljarskega mostu, domnevno prvega železnega 
mostu v Avstriji (njegova nosilnost je znašala kar 
1500 stotov, preračunano v današnje mere je to več 
kot 80 ton). V tistem času so poleg Čevljarskega 
mostu povezovali bregova reke še kamniti Špital-
ski ali Francov most, ki je bil zgrajen leta 1841, in 
most čez Gruberjev kanal. 

Ljubljanica je pritegnila tudi pozornost števil-
nih uglednih mož, ki so potovali po Evropi. Veliko 
je bilo takih, ki so želeli čim hitreje prispeti na cilj, 
a nekateri so le potovali počasneje, se ustavljali, si 
ogledovali zanimivosti in o tem tudi kaj zapisali. 
V potopisih popotnikov skozi slovenske kraje v 
16.–19. stoletju so bile v ospredju tri znamenitosti 
– idrijski rudnik, Kras s svojimi jamami in presiha-
joče Cerkniško jezero. Tako bi, če bi v tem prispev-
ku pritegnili v obravnavo tudi povirje Ljubljanice, 
lahko navedli več popotniških zapisov. Angleški 
zdravnik Edward Brown je leta 1669 na svoji poti 
po Evropi zapisal o reki, ki izvira pri Navportu, 
zanimiv podatek, da se ne izliva v Jadransko mor-
je, ampak se njeno vodovje obrne proti Grčiji.4 
Nekaj desetletij kasneje, 1715, sta pozornost 
angleškega trgovca Simona Clementa pritegnila 
lesena mostova na Ljubljanici, na katerih so bile 
urejene lepe trgovinice.5 O mestu, ki ga deli na dva 

Slika 182. Izsek Linhartovega 
zemljevida z napisoma Luba 
Lublana in Lublanza.11

Slika 183. Naslovnica Topo-
grafije Frana Viljema Lipiča 
(1834).12
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imajo Baedekerjevi, ki so začeli izhajati že v sre-
dini 19. stoletja. Vendar vodnik po Nemčiji in Av-
striji Ljubljano in reko, ki teče skoznjo, le omenja. 
Podrobnejši so opisi v vodnikih po Ljubljani in 
okolici, ki so jih izdali v drugi polovici 19. stoletja 
na Kranjskem in so bili namenjeni domačinom 
in tujcem, ki so obiskali mesto. Poleg podrobnega 
opisa glavnega mesta Kranjske v njih predlaga-
jo tudi krajše in daljše izlete. Med sprehodi so 
poti ob Ljubljanici proti Kodeljevemu, Bizoviku 
in Fužinskemu gradu (sl. 185).9 Podoben izbor po 
romantičnih bregovih reke priporoča Heinrich 
Costa v delu Reiseerinnerungen aus Krain10 – za 
popoldanski sprehod proti Prulam, ali daljšo pot 
do Bizovika in Fužinskega gradu, kjer naj bi imeli 
pravi živalski vrt.

Motiv Ljubljanice je pogost tudi v slovenskem 
leposlovju. Prešernova Urška se izgubi v njenih 
valovih, bila je prizorišče Cankarjeve Enajste šole, 
tudi Jakobu Alešovcu je bil ljubši njen breg kot 
šolske klopi, v šaljivi pesmi – prirejeni po ljud-
skem napevu, o naši reki poje refren, da je ni treba 
regulirati, vrvenje na njenih bregovih je ujeto v 
Menartove Srednjeveške balade – skoraj ni sloven-
skega pesnika ali pisatelja, ki Ljubljanice ne bi 
omenjal.■

cesta je bila zelo slaba. Pač pa sta se za tako mož-
nost odločila tri leta kasneje Richard Pococke in 
njegov bratranec Jeremiah Milles. V rokopisu, ki 
ga hrani Britanska knjižnica, sta posebej zanimiva 
opisa izvira Ljubljanice in tekst z risbo čolnov, ki 
so jih na Ljubljanici uporabljali v 18. stoletju: »Tri 
milje dolgo pot od Vrhnike do Ljubljane smo prepluli 
s čolnom; reka je tako poplavljala, da je bila pokra-
jina videti kot morje. Tukajšnji čolni so napravljeni 
iz treh kosov lesa, izrezanih iz debla, dva tvorita 
stranici, tretji dno. Čoln je pokrit s polkrožno streho 
iz obročev, ki je približno štiri čevlje nad dnom. Ko 
se možje vkrcajo, potisnejo streho, ki je iz treh delov, 
k obema koncema čolna, da napravijo prostor za 
upravljanje z njim. Kadar na svojih čolnih počivajo, 
so lahko v celoti pokriti.«6 Ali smemo domnevati, da 
so bili takšni tudi čolni, na katerih so se v poletnih 
večerih vozili po Ljubljanici plemiči in premožni 
meščani in se ob tem prijetno zabavali s prijatelji 
ob glasbi in hrani, kot je pisal v začetku 18. stoletja 
mestni zdravnik Marko Gerbec (sl. 184)?7 Omenimo 
še angleška popotnika, ki sta v začetku 19. stoletja 
nekaj besed namenila tudi Ljubljanici, a zanimala 
ju je predvsem zato, ker je reka ponikalnica. To sta 
bila Sir Humphry Davy in John Russel.8

Še tretja zvrst publikacij prinaša podatke o 
Ljubljanici – turistični vodniki. Največjo tradicijo 

Slika 184. Odlomek iz besedila 
Marka Gerbca z opisom po-
letnih večerov na Ljubljanici 
(1710).13

… »Na ladjah, ki so plule 
na mirni Ljubljanici po reki 
nizdol in navzgor skozi sre-
dišče mesta, so se v poletnih 
večerih zabavali plemiči in 
meščani. Prijetne zabave je 
spremljala glasba, posebej 
lepo je zvenela, če so jo 
izvajali gospodje filharmo-
niki. Tudi hrane na ladjah ni 
manjkalo, saj naj bi prijetno 
vzdušje povečalo tek. Zabavo 
so popestrili gasilci z umetni-
mi ognji. Na bregovih pa so 
pod senčnimi drevesi plesali 
obrtniki in njihove lepe žene 
in hčere.« …14
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Slika 185. Panoramska slika 
Ljubljane iz dela Gustava 
Dzimskega (1860).15 

Opombe
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ževati, izhajale so samostojno ali v snopičih in 
zvezkih, kot priloge h knjižnim edicijam, kot serije 
itd. Tako so dosegle široko razprostranjenost in 
priljubljenost že v svojem času, kot ekskluzivno 
zbiralsko, pričevalno in študijsko gradivo pa so še 
vedno neprecenljive vrednosti.

Kako je vizualno podobo Ljubljane z njeno osred-
njo vodno potjo videlo oko in doživljala duša 
umetnika na eni strani, kakšni pa so bili na drugi 
pogledi in motivi likovnih dokumentaristov, teh-
nikov in vojaških inženirjev? Vsebinsko in obli-
kovno dvojnost v topografskem »portretiranju« 
mesta ponazarja razloček med umetniško upo-
dobitvijo in (večinoma grafično) veduto oz. karto-
grafsko skico. Specifika interesov in ustvarjalnih 
vzgibov pri dokumentarnem podajanju kranjske-
ga glavnega mesta izhaja iz splošnih interesov 
dobe, ki je v 17. stoletju, zlasti pa v naslednjih 
dveh po vsej Evropi (na Slovenskem v sklopu 
nekdanje Avstrije) predstavljala svoje ozemlje ne 
le z zemljevidi in podobnimi prostorskimi pro-
jekcijami, temveč tudi z realističnimi vedutnimi 
upodobitvami.1

Čeprav vsem drugim enakovreden slikarski 
žanr, so prizori krajev, arhitekturnih ansamblov 
in solistični nastopi posameznih objektov zrcalo 
drugačnih, neumetniških, predvsem dokumen-
tarno-pričevalnih, propagandno-promocijskih 
in strateško-obrambnih nagibov. Nastajali so iz 
bolj praktičnih razlogov in nezmotljivo utelešajo 
duha dobe, spremljajo zgodovinski razvoj mesta 
in njegovih dejavnosti, urbanizma, gospodarstva, 
prometa itd. Grafične vedute je bilo moč razmno-

Portret neke reke: vedutne upodobitve 
mesta ob Ljubljanici

Slika 186. Tomaž Hren, Kapu-
cinski samostan v Ljubljani, 
list iz Hrenovih pontifikalnih 
protokolov, 1628, lavirana 
perorisba.21 
Nekdanji kapucinski samo-
stan v Vicedomskem vrtu ob 
istoimenskih mestnih vratih 
se je z vzhodno stranico 
raztezal ob Ljubljanici. Bližina 
struge je (ob nekaterih prak-
tičnih vidikih) ustvarjala tudi 
slikovite prizore z žanrskim 
dogajanjem na vodi: škof je 
arhitekturno skico dopolnil 
z motivom čolnarjev, ki v t. i. 
škatlah v parih veslajo v smeri 
vodnega toka.

Blaženka First
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Ljubljanica je v teh likovnih projekcijah po-
memben estetski, zemljepisni in strateški poda-
tek. Na vodni gladini se zrcalijo pročelja stavb, nad 
njo se pno mostovi, ob njej teče vsakdanjik – vse to 
je vedutiste še posebej privlačilo. Rečne motive so 
risali, slikali, vrezovali in izdajali iz različnih po-
bud in ob raznih priložnostih; če jih čas nastanka 
opredeljuje slogovno, pa je iz namembnosti mogo-
če izpeljati njihovo tipologijo. Ikonografska klasi-
fikacija sloni na temeljnih tipih, ki jih determinira 
vsakokratni ustvarjalčev namen oz. naročnikova 
volja. Tako so nastajali topografsko-kartografski 
narisi, prizori vojaškega, obrambnega in inženir-
skega značaja, potopisne skice, vedutne ilustra-
cije kot priloge knjižnih izdaj in kot topografski 
označevalci nabožnih podobic ter svetniških in 
votivnih podob, panorame, vedutne serije, albumi 
in samostojne informativne predstavitve mesta in 
dogodkov, turistični prikazi, preliminarne risbe 
in skice zasebnega značaja, vedute kot dekoracija 

dokumentov in objektov vsakdanje rabe itd. V 
vsaki od skupin srečujemo upodobitve, na katerih 
v glavni vlogi nastopa prav Ljubljanica.

Rečno strugo je na bežni skici Ljubljane v zgod-
njem 17. stoletju prvi zarisal avguštinec Johannes 
Clobucciarich (Klobučarič), prior v gornještajer-
skem samostanu Fürstenfeld, ko je pripravljal 
gradivo za zemljevid Notranje Avstrije.2 Ljubljanski 
škof Tomaž Hren je v pontifikalnih protokolih 
(1612–1629), nekakšni zasebni »rokopisno-likov-
ni kroniki«, Ljubljanico na risbah treh sakralnih 
objektov (kapucinske cerkve in avguštinskega 
kompleksa v Ljubljani ter kartuzije Bistra ob povir-
nem kraku Ljubljanice) že oživil z žanrskimi motivi 
čolnov in čolnarjev (sl. 186).3 Motiv čolnarjev, ki po 
Ljubljanici prevažajo tovore ali ljudi, so razvijali tudi 
poznejši mojstri – poleg Valvasorjeve upodobitve 
vožnje z deblaki oz. celaki (Valvasor jih imenuje 
oblakhen, sl. 169)4 so ilustrativni denimo detajli na 
Wiserjevih, Runkovih in Goldensteinovih vedutah, 

Slika 187. Folpert van Ouden 
Allen (?), Veduta Ljubljane, 
okoli 1660, detajl, list iz nedo-
končane perspektivične skice, 
lavirana perorisba.22 
Niz petih skic Ljubljane, ki 
šele sestavljene predstavljajo 
celoten mestni pomerij, je 
najverjetneje izrisal nizozem-
ski krajinar in vedutist Folpert 
van Ouden Allen. Mesto je 
upodobil iz kavalirske per-
spektive – izbrani izrez poda-
ja pogled na Stari in Mestni 
trg z »nürnberško slikovitimi« 
strehami hiš (Stele), Ljubljani-
co in Čevljarskim mostom.
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na banderih bratovščin velikih in malih čolnarjev iz 
Trnovega (kat. 151 in 152) itd.5

Med najstarejše topografske utrinke sodijo 
tudi načrti za utrditev notranjeavstrijskih naselij 
in gradov na mejnih ozemljih, zlasti na jugu proti 
Turkom (Vojna krajina in njeno zaledje) in na zaho-
du proti Benečanom; izdelali so jih dunajski dvorni 
arhitekti in vojaški inženirji. Poleg Nicoloja Angie-
linija (Nicolaus Angielus) in Martina Stiera je v prvi 
polovici 17. stoletja to delo opravljal še Florentinec 
Giovanni Pieroni, astronom, dvorni arhitekt in 
scenograf ter cesarjev vojaški inženir.6 Kot član 
dunajske dvorne komisije je poleg terenskih forti-
fikacijskih načrtov izdelal tudi likovni portret Lju-
bljane (kat. 173); samosvoja skica je nastala leta 1639.7 
Na videz z vzhoda priteče Ljubljanica kot živahen 
hudournik v »mesto« (dejanska smer je prav naspro-
tna), kjer se izgubi v gostem stavbnem tkivu. 

Rečni tek skozi razpotegnjeno naselje pa je 
mogoče skoraj brez prekinitev spremljati na Valva-
sorjevem »prospektu«, ki ga je bakrorezec Andreas 
Trost po polihistorjevem naročilu in po njegovih 

Slika 189. Folpert van Ouden Allen (?), Veduta 
Ljubljane, okoli 1660, detajl, list iz nedokonča-
ne perspektivične skice, lavirana perorisba.23 
Terenska skica predstavlja okljuk Ljubljanice 
pri izlivu Gradaščice. V obzidju ob reki stoji 
na »rtu« polkrožna obrambna bastija, nedaleč 
stran pa hišica na kolih, z ograjo povezana z 
bastijo. Podobna ograja, nekakšna zaporni-
ca (grablje), ki je regulirala rečni promet in 
prestrezala naplavljeni les, je postavljena tudi 
sredi vode do vogala Zoisove hiše.

Slika 188. Neznani avtor, 
Veduta Ljubljane, naslovni list 
iz Liber benefactorum, knjige 
dobrotnikov, ki so darovali za 
zidavo cerkve sv. Florijana, 
1671, perorisba, gvaš.24 
Zgoščeno urbano tkivo 
srednjeveškega videza z 
obzidjem, ki se spušča prav v 
valove Ljubljanice, je struga 
razdelila na levi in desni breg; 
vez med njima je Špitalski 
most z lesenimi kramarskimi 
lopami. Enake stojijo tudi v 
vodi levo od Špitalskih me-
stnih vrat. Dominantna zgrad-
ba sredi vedute je stolnica, 
levo od nje stoji nekdanji 
frančiškanski samostan.
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pripravljalnih risbah leta 1681 vrezal za 11. knjigo 
Slave vojvodine Kranjske (izšla leta 1689; kat. 175). 
Na dve leti starejšem bakrorezu z nekoliko ožjim 
izrezom – ista avtorja sta ga pripravila za album 
Topographia Ducatus Carnioliae modernae8 – je reka 
še bolj poudarjena zaradi odsotnosti arhitekturnih 
cezur, ki bi vizualno prekrivale njen tok. Če je prva 
polovica 17. stoletja vedutne prizore rada nekoliko 
pravljično obarvala, pa je Valvasorjeva Ljubljana 
mnogo bolj stvarna in bližja realnosti. Poleg tega je 
tisti mejnik, ki kaže še srednjeveško mesto tik pred 
njegovo barokizacijo. Upodobitev je za nekaj časa 
dajala ton nadaljnjim izdelkom – iz nje so izhajali 
številni kopisti, ki so motiv bolj ali manj spretno po-
snemali v raznih tehnikah in z različnimi nameni. 
Bizarno je denimo olje iz poznega 18. oz. zgodnjega 
19. stoletja (z zavajajočo letnico 1416), katerega 
avtor je po svoje razumel prav tek Ljubljanice na 
desnem robu bakrorezne predloge in s tem ta rečni 
motiv prikrojil precej neskladno z realnostjo.9 

Več sreče z razumevanjem likovnega vira (ali pa 
je delo nastalo celo neodvisno od njega?) je imel 
neznani avtor, ki je veduto Ljubljane z Ljubljanico v 
prvem planu upodobil na številčnici stoječe sončne 
ure (prelom iz 17. v 18. stoletje; Severnočeški muzej 

Slika 190. Neznani mojster, 
Veduta Ljubljane s stoječe 
sončne ure, pozno 17. / zgod-
nje 18. stoletje, plošča iz 
apnenca v lesenem okvirju, 
delno klesana delo gravira-
na.25 
Podoba Ljubljane na kamniti 
plošči je sorodna uokvirjene-
mu detajlu z Valvasorjevega 
bakroreznega prospekta za 
Slavo vojvodine Kranjske  
(kat. 175); zasnovana je v ena-
ki perspektivi, le z nekoliko 
višjega očišča. Pogled pluje 
z rečnim tokom v globino, 
protiutež tej smeri pa je širina 
struge, predstavljena v osup-
ljivi prostorski skrajšavi.

Slika 191. Friedrich Bernhard Werner, Ljubljana, prestolnica Kranjske, detajl 
(diskalceatska cerkev in Ljubljanica), 1732, lavirana in akvarelirana perorisba  
s tušem.26 
Kvišku se vzpenjajo baročni zvoniki nekdanjega diskalceatskega kompleksa z 
Marijinim znamenjem pred razkošno fasado (diskalceati ali bosonogi avguštinci 
so l. 1700 staro cerkev nadomestili z novo, baročno) in nekdanjega samostana 
klaris na levem bregu Ljubljanice – na Ajdovščini. Za obema, pozneje porušenima 
stavbama, se zrcali modra vodna gladina.
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Slika 192. Ferdinand Runk, Ljubljana, 
konec 18. stoletja, svinčnik, lavirana 
perorisba.27 
Sijajni nemško-dunajski krajinar in 
vedutist je upodobil Ljubljano z vzho-
dne strani. Prizor se poglablja s tokom 
Ljubljanice proti Špitalskemu mostu 
v ozadju in z mestno arhitekturo ob 
rečnih bregovih proti vertikalam ba-
ročnih zvonikov – stolnice, uršulinske 
in avguštinske cerkve. Rečni promet 
nakazujeta čolna na vodni gladini.

Slika 193. Ferdinand Runk, Brzice na 
Ljubljanici pri Fužinah, konec 18. sto-
letja, risba s svinčnikom, akvarel.28 
Slikoviti prizor brzic (slapov) na Ljub-
ljanici je Runk zajel s Fužinskega 
gradu. Podeželska arhitektura samot-
nega naselja je postavljena tik ob 
vzvalovljeni reki, ki jo prečkajo številni 
mostički. Razgibana vodna površina 
ustvarja ton dokumentarno-topograf-
skemu prizoru, ki s tem dobiva značil-
nosti razpoloženjskega pejsaža.

katero je Valentin Metzinger vključil Šentjanževo 
predmestje s Špitalskim mostom čez Ljubljanico 
ali bandero trnovske bratovščine velikih čolnarjev 
z Materjo Božjo in podobo Brega ob Ljubljanici, 
1771; sl. 171). Sicer pa je razen na vedutnih skicah 
Friedricha Bernharda Wernerja11 in Josepha Le-
opolda Wiserja12 iz tridesetih oz. šestdesetih let 
Ljubljanica v tem obdobju natančno izrisana še 
na dveh kartografskih korpusih. To sta kolorirani 
karti rečne struge inženirskega poročnika Abraha-
ma Kaltschmidta, vrezani po narisu inženirskega 
nadporočnika Ernsta Wenzla Durchlasserja (1739; 
sl. 173),13 in veliki Florijančičev zemljevid vojvodine 

Liberec; sl. 190).10 Podoba, predstavnica vedutnega 
žanra na predmetih vsakdanje rabe, je sorodnica 
uokvirjenega detajla z Valvasorjevega »prospekta«, s 
svojo perspektivo pa še drznejša izpeljava njegovega 
nevsakdanjega pogleda na mesto in reko. Podobno, 
le nižje očišče je sredi 19. stoletja izbral denimo 
Franz Seraph von Kurz zum Thurn und Goldenstein 
pri nokturnem prizoru požara Cukrarne (kat. 187). 

Baročna doba je z vedutami skromna, torej so 
v 18. stoletju redki tudi prizori Ljubljanice. Več 
kakor grafičnih vedut je tačas nabožnih slik, do-
polnjenih s štafažnimi in urbanimi, tudi rečnimi 
motivi (slika Sv. Florijan iz cerkve sv. Petra, 1738, v 
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Slika 194. Pripisano Ferdinandu Runku, 
Ljubljana, konec 18. stoletja, lavirana 
risba s svinčnikom.31 
Slikar, ki ga je pri upodabljanju kranj-
skega glavnega mesta še zlasti privla-
čila Ljubljanica, je predstavil pogled 
proti njenemu toku navzgor do zavoja, 
kjer prepoznamo bok tedaj že franči-
škanske (do l. 1785 avguštinske) cerk-
ve, na desnem bregu reke pa baročna 
zvonika stolnice. 

 
 
Slika 195. Ferdinand Runk, Ljubljana, 
pristanišče na Bregu, konec 18. stolet-
ja, lavirana perorisba s tušem.30 
Kakor je avtor zapisal pod risbo, je 
prizor posnel s trga pred hišo baro-
na Žige Zoisa na Bregu. Pogled na 
Ljubljanico v ozadju zapira Čevljarski 
most z lesenimi kramarskimi lopami, 
na desni strani vedute pa še ni Šent-
jakobskega mosta – pozidan je bil l. 
1824. Pristanišče v ospredju je začuda 
brez mitniške hišice, a bogato z žanr-
skimi nadrobnostmi.

Kranjske (Ducatus Carnioliae Tabula Chorographi-
ca…), delo istega grafika (1744).14 

Po skromni beri 18. stoletja pa je na prehodu v 
19. stoletje, v zlato dobo tega žanra, zasijala zvezda 
dunajskega vedutista Ferdinanda Runka in »njego-
vih« rezcev Carla Postla in Johanna Zieglerja.15 Njihov 
opus pripravljalnih risb in koloriranih jedkanic sodi 
med vrhunce vedutnega slikarstva na ozemlju, ki mu 
je tedaj pripadala tudi Kranjska; zapuščina obsega 
med drugim nekaj sijajnih motivov Ljubljanice in 
njenih nabrežij (sl. 192–196). To je hkrati čas velikih 
vedutnih serij, t. i. suit, ki so – poimenovane po za-
ložnikih – izhajale vse stoletje in predstavljale tudi 

kranjsko »prestolnico« z njeno vodno prometnico. V 
nizu romantičnih, bidermajerskih in klasicističnih 
podob se gladina Ljubljanice zrcali (ali deroče valoví) 
v prizorih iz Kunikejeve, Pajkove in Wagnerjeve suite, 
na Goldensteinovih, Jurmannovih in Beneschevih 
risanih serijah, pa tudi na posamičnih listih (Jakob 
Hyrtl, Henrik Ferstler, Pavel Künl idr.). V zaledju aktu-
alnih umetnostnih slogov, ki so jih obarvali z ustrezno 
likovno estetiko, pa ostaja njihova temeljna intonacija 
največkrat dokumentarno realistična. 

V stoletjih so se nekateri motivi Ljubljanice iko-
nografsko še posebej utrdili. Določeni deli mesta so 
namreč mojstrom čopiča, peresa in dleta s svojo po-
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V 20. stoletju je vedutno slikarstvo počasi zamr-
lo; nadomestili so ga sorodni topografski žanri. K za-
dnjim vedutnim podobam Ljubljanice sodijo likov-
ni utrinki Srečka Magoliča, Bena Puteanija, Ivana 
Vavpotiča ali Božidarja Jakca. Rafinirane, umetniško 
doživete in z virtuozno linijo izvedene skice Ljublja-
ne in drugih slovenskih mest je po letu 1934 za izid v 
mapi Jugoslavija v sliki pripravil hrvaški slikar Tomi-
slav Krizman. Dve risbi z zanimivim očiščem nizko 
nad vodno gladino predstavljata prav Ljubljanico in 
njeno urbano obrežje (kat. 198). Z intimnim odnosom 
do Ljubljanice in njenih bregov je zaznamovano 
tudi umetniško snovanje arhitekta Jožeta Plečnika. 
Tudi njegovi akvarelirani načrti (vodna zapornica 
na Ljubljanici (kat. 197), Trnovski pristan) so nastali v 
tridesetih letih,20 a se zaradi drugačne namembnosti 
z njimi že oddaljujemo od obravnavane teme. Poleg 
tega je napočil čas, ko v topografskih likovnih zapi-
sih umetniški vidik preglaša dokumentarnega, saj 
sta natančnost in realizem vedutista prepuščala svoj 
primat fantaziji umetnika. ■

vednostjo in privlačnostjo ponujali bogatejšo likov-
no snov. Takšen je bil Breg z živahnim pristaniškim 
vrvežem,16 likovno zanimiv je bil grad Fužine (Kal-
tenbrunn) ob Ljubljanici,17 nič manj mostovi. Ti so 
bili sprva leseni (Špitalski, Čevljarski, Šempetrski in 
Mesarski), pozneje zidani (Šentjakobski, nadvojvode 
Franca in Jubilejni); konstrukcija mostu, poimeno-
vanega po županu Hradeckem, je bila litoželezna.18 
Likovno privlačno je bilo slavnostno dogajanje na 
vodi, denimo slavje ob prihodu prestolonaslednika 
Ferdinanda (kat 178), praznovanje ob zmagi Svete ali-
anse nad Napoleonom (kat. 177), svečano razstvetljeni 
Francov most ob prihodu cesarja Franca Jožefa in 
cesarice Elizabete19; priljubljen predmet upodablja-
nja je bila tudi regulacija itd. Posebna tema, od druge 
polovice 18. stoletja povezana z razvojem manufak-
ture in industrije, pa je Ljubljanica kot pogonska sila 
industrijskih obratov (J. L. Wiser, Suknarna na Selu, 
1762 (sl. 197); Goldenstein po Th. Buschu, Papirnica v 
Vevčah, 1857 (Stopar, 1996, 156–157); vevško papirni-
co je v olju naslikal tudi Marko Pernhart).

Slika 196. Ferdinand Runk, 
Ljubljana, konec 18. stoletja, 
risba s svinčnikom, akvarel.29 
V ospredju očarljive Runko-
ve vedute je široka, mirna 
gladina Ljubljanice. Čeznjo 
držita dva mostova: Špitalski 
(Spodnji) pred tedaj že fran-
čiškansko, do l. 1785 avgu-
štinsko cerkvijo, in Čevljarski 
(Gornji) v ozadju desno. Oba 
sta obdana s strnjenim nizom 
lesenih kramarskih lop. Bre-
gove reke do pristanišča na 
Bregu, skritega za gostilno 
»Pri Šifbirtu« ob desnem 
robu prizora, obkroža mestna 
arhitektura.
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1 Predstavitev obsega pred-
vsem vedutno gradivo v gra-
fičnih in risarskih tehnikah 
– grafika in risba sta tudi 
sicer glavni predstavnici te 
razmeroma mlade likovne 
teme. V slikanih izvedbah 
so vedute podane redkeje – 
sprva (v poznem 16. in 17. 
stoletju) kot spremljajoči 
motivi vsebinsko drugačnih, 
največkrat nabožnih prizo-
rov, od konca 19. stoletja pa 
se urbane slike že odmikajo 
od dokumentarnega v smeri 
umetniškega žanra. 

2 Skico Johannesa Clobucci-
aricha (1601–1605) hrani 
Steiermärkisches Landesar-
chiv v Gradcu. Prim. Popel-

ka 1924, 30; Stele 1928, 70, 
90; Stopar 1996, 5.

3 Lavrič 1988, sl. 125, 126 in 
127; Korošec 1991, 40.

4 Valvasor 1689, II/XV, 155 
(bakrorez št. 9). 

5 Joseph Leopold Wiser, risba 
iz zgodnjih šestdesetih let 
18. stoletja (kat. 176); Ferdi-
nand Runk, risba s konca 
18. stoletja (sl. 192); Franz 
Seraph von Kurz zum Thurn 
und Goldenstein, gvaš iz 
okoli l. 1860 (kat. 188).

6 O G. Pieroniju prim. Carrai 
2004; Seražin 2008.

7 Stele 1928, 91–92; Komelj 
1978, 10, 34, kat. 66; Koro-
šec 1991, 36; Stopar 1996, 
51.

8 Valvasor 1679, št. bakroreza 
127. 

9 Olje, pred leti naprodaj v 
ljubljanskem antikvariatu 
Carniola, je zdaj v zasebni 
lasti. Gre za repliko slike iz 
Muzeja in galerij mesta Lju-
bljana; prim. Zalar 1988, 7. 

10 Uro je l. 1924 evidentiral 
Ferdinand Lev Tuma, za-
varovalniški strokovnjak, 
tedaj direktor Prve češke 
zavarovalnice (První česká 
zajišt'ovaci banka); prim. Ar-
hiv NMS, a. š. 1924, 620/24, 
13. 10. 1924.

11 O Wernerjevih skicah prim. 
Stopar 1990.

12 O Wiserjevih vedutah prim. 
Stopar 1991.

13 Prim. Korošec 1991, 52, 59; 
Stopar 1991, 222-223; Mi-
šković 2003, s. p. 

14 Cistercijan Janez Dizma Flo-
rijančič (Joannes Disma Flo-
riantschitsch de Grienfeld), 
župnik in konzistorialni 
svetnik arhidiakonatskega 
urada v Stični, tudi matema-
tik, astronom, zemljemerec 
in geograf, je zemljevid 
pripravljal od l. 1734. Prim. 
Korošec 1991, 53–58, 61–62; 
Reisp 1995, 10–20; Stopar 
1996, 71–72.

15 Mapo Runkovih pripravljal-
nih risb za jedkane upo-
dobitve slovenskih krajev 
hrani dunajska Akademie 
der bildenden Künste, ne-

Slika 197. Leopold Wiser, 
Suknarna na Selu ob Ljublja-
nici, 1762, lavirana perorisba 
s tušem.32 
Cesarsko-kraljevo privilegira-
no suknarno dežele Kranjske, 
kakor jo imenuje napis na 
veduti, je Wiser upodobil s 
hrbtne strani ob Ljubljanici, 
reko pa ponovno začrtal na 
situacijskem planu desno 
spredaj. Pred vrsto manufak-
turnih poslopij stojita dva mli-
na; zajezena voda vrti mlinska 
kolesa in ustvarja energijo za 
pogon delovnega orodja.

Opombe
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kaj gradiva tudi Albertina. 
Prim. Rozman 1978–1979, 
115–137.

16 Breg s pripovednimi žanr-
skimi motivi čolnarjev in 
pristaniškega prometa so 
upodobili Joseph Leopold 
Wiser (kat. 176), anonimni 
slikar trnovskega bandera 
bratovščine velikih čolnar-
jev (sl. 171), Ferdinand Runk 
(sl. 195), Franz Wolf in Hubert 
Maurer (kat. 179) ter nekaj 
anonimnih avtorjev (kat. 180).

17 Grad Fužine (Kaltenbrunn) 
ob živahni Ljubljanici so 
upodobili Janez Vajkard 
Valvasor (bakrorez z zap. št. 
103 – po Valvasorjevi pri- 
pravljalni risbi ga je vrezal 
Andreas Trost – je l. 1679 
izšel v albumu Topographia 
Ducatus Carnioliae moder-
nae), v zgodnjem 18. stoletju 
Ferdinand Runk (Dunaj, 
Akademie der bildenden 
Künste), v dvajsetih letih 19. 
stoletja Matevž Langus (risba 
iz skicirke, Narodna galerija 
v Ljubljani), sredi 19. stoletja 
sta nastala Goldensteinova 
gvaša (Narodni muzej Slo-
venije; kat. 185), med letoma 
1842 in 1848 litografija Jo-
sepha Wagnerja (sl. 176). 

18 Na Valvasor/Trostovem bak-
rorezu Ljubljane iz l. 1679 
sta vidna Špitalski in Čev-
ljarski most; oba je konec 
18. stoletja v akvarelu upo-
dobil tudi Ferdinand Runk 
(sl. 196). Valentin Metzinger 
je l. 1738 na sliki Sv. Flori-
jana upodobil Marijin trg 
in tedaj še leseni Špitalski 
most. Neznani risar je okoli 
l. 1830 predstavil Breg z l. 
1824 postavljenim Šentja-

kobskim mostom (kat. 180); 
isti most je l. 1836 upodobil 
Henrik Ferstler (kat. 183). V 
istem času je Georg Pajk 
po Goldensteinovi predlogi 
litografiral veduto vojašnice 
in Cukrarne z lesenim Šem-
petrskim mostom (kat. 182). 
L. 1849 je Pavel Künl upo-
dobil Mesarski most, okoli 
l. 1850 pa Anton Jurmann 
most nadvojvode Franca  
(kat. 184). Okoli l. 1853 je 
nastalo Goldensteinovo 
Poljansko predmestje z lese-
nim Šempetrskim mostom 
(kat. 186), l. 1856 pa istega 
avtorja slavnostno okrašeni 
Francov most ob nadvojvo-
dovem obisku Ljubljane. 
Kamniti Francov most je 
istega leta vrezal Nicolas-
Marie-Joseph Chapuy (jeklo-
rez), l. 1895 pa akvareliral J. 
Heinisch. 

19 Upodobitve, ki slikajo tak-
šna slavja, so denimo Mirov 
god V. R. Grünerja (kat. 177), 
Slavje na Ljubljanici Jeana 
Schererja (kat. 178) ali Gol-
densteinov prizor Marijine-
ga trga ob prihodu cesarske-
ga para (Stopar 1996, 153).

20 Dva načrta (1933 in 1936) 
hrani Arhitekturni muzej v 
Ljubljani, tretje delo, lavi-
rana in akvarelirana risba 
Plečnika in Edvarda Rav-
nikarja (1933), je v zasebni 
lasti (kat. 197). Prim. Krečič 
1992, 252–253; Hrausky, 
Koželj, Prelovšek 1996, 127 
(Prelovšek 2005, 326).

21 Hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana.

22 Hrani Zagrebačka nadbisku-
pija – Biblioteka Metropoli-
tana.

23 Hrani Zagrebačka nadbisku-
pija – Biblioteka Metropoli-
tana.

24 Hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana.

25 Hrani Severnočeské muze-
um Liberec.

26 Hrani Muzej in galerije mes-
ta Ljubljana.

27 Hrani Akademie der bilden-
den Künste, Dunaj.

28 Hrani Akademie der bilden-
den Künste, Dunaj.

29 Hrani Akademie der bilden-
den Künste, Dunaj.

30 Hrani Akademie der bilden-
den Künste, Dunaj.

31 Hrani Muzej in galerije mes-
ta Ljubljana.

32 Hrani Narodna in univerzi-
tetna knjižnica v Ljubljani, 
Kartografska in slikovna 
zbirka.
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Najenostavnejša oblika družabnosti so bili obis-
ki na domu.4 Meščani so se srečevali pri obedih, 
na čajankah, ob poslušanju glasbe in na plesih, 
pa tudi ob zanimivih pogovorih. Ob koncu 18. in v 
začetku 19. stoletja je bilo priljubljeno shajališče 
pri Žigi Zoisu na Bregu (sl. 198), kamor so zahajali 
Valentin Vodnik, Karel Zois, Franc Hladnik, Ma-
tevž Ravnikar, Jurij Japelj, Blaž Kumerdej, Anton 
Tomaž Linhart in drugi ljubitelji slovenstva. 

Žiga Zois je pripomogel k nastanku ljubljanske 
promenade, saj so prvo sprehajališče postali ravno 
njegovi vrtovi, ki jih je uredil ob pomoči brata Karla, 
in jih leta 1789 odprl javnosti. Pozneje, v času fran-
coske zasedbe, ko je bil ob Ljubljanici, na mestu 
nekdanje (in sedanje) tržnice nasajen najprej orehov, 
nato pa lipov drevored, so Ljubljančani začeli zaha-
jati tudi tja. Oprijelo se ga je več imen: zaradi zalju-
bljenih, ki so se tam srečevali, je postal »Mesto vzdi-
hljajev«, zaradi bližine stolnice »Stolni drevored«, ker 
se je raztezal za licejem, »Šolski drevored« (sl. 199). Čas 
francoske zasedbe je prinesel tudi načrte za ureditev 
Tivolija, ki je postajal pozneje vse bolj priljubljeno 
shajališče. A promenada kot ustaljeno sprehajali-
šče se še v začetku 20. stoletja ni bistveno oddaljila 
od reke: začela se je na Starem trgu, nadaljevala do 
Magistrata, po Špitalski ulici (zdaj Stritarjeva) čez 
Frančiškanski most (zdaj Tromostovje), po Prešerno-

Reka Ljubljanica se je zarezala v mestno veduto 
in njen čas, bila sama prizorišče najrazličnejših 
dogodkov ter že od nekdaj zrcalila življenje, ki se 
je odvijalo na njenih bregovih. Ob njej so si gradili 
bivališča, urejali trgovine, obrtne delavnice, javne 
pisarne, ob Ljubljanici in na njej so se ljudje sre-
čevali, razkazovali, družili, zavzemali za politične, 
estetske in druge ideale, oblikovali naš kulturni 
in narodni izraz … Že Valvasor omenja, da nudi 
ljubljanskim prebivalcem veliko zabave, »ker se v 
poletnem času zvečer po večerji vozijo z vsakovrstno 
godbo sem ter tja po njej; reka se plazi milo in tiho 
ter ne moti s šumenjem ubranih zvokov.«1 Podobno 
jo je doživljal dr. Marko Gerbec, ki je leta 1710 
pripovedoval o tem, kako ljudje »večerjajo na čol-
nih ali pa na bregovih pod košatimi hrasti in trepet-
likami; obrtniki prirejajo plese; lovci streljajo ob reki 
povodne ptice, pogostoma tudi labode in žerjave, ali 
pa se kratkočasijo z ribolovom«.2 Tudi Ivan Vrhov-
nik leta 1933 zatrjuje, da se je v preteklih stoletjih 
največ zabav odvijalo ravno na njej: »Tedaj še ni 
bilo sprehajališč Pod Turnom, Šmarna gora je spre-
jemala samo romarje, Sv. Katarina je samevala, na 
Ljubljanici pa je bilo vse živo. Mirno, skoraj nevidno 
tekoča reka je stala visoko in nudila lep razgled; ob 
njej na obrežju širni barjanski travniki, vabeči na 
piknik.«3

Srečevali so se ob Ljubljanici …

Darija Mavrič
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Magdaleno Uršulo Šeferjevo mimo Stiškega dvorca 
v Ljubljanico.9 Motiv je povzel leta 1826 Prešeren (sl. 

202), le da je vlogo prevzetne Urške dodelil lepi Za-
liki Dolenc, hčerki gostilničarja na Karlovški cesti, 
do katere je gojil globoka čustva, ona pa se nanje ni 
odzivala z enako vnemo. Zato se ji je »maščeval« v 
pesmi, v kateri je glavna junakinja sprva nosila nje-
no ime. Leta 1638 je dal Ludvik Schönleben staro 
lipo, ki je bila »zaradi starosti črviva in polna mrče-
sa«, posekati.10 S tem je bilo plesov na Starem trgu 
konec. Plesalci so našli nove kotičke na Špici, trgu 
Zvezda, grajskem griču in na gostilniških vrtovih, 
na katerih so se ob zvokih orkestra ali celo vojaške 
godbe lahko vrteli pozno v noč. 

V 19. stoletju so bili najbolj priljubljeni plesi v 
Kazini, Narodnem domu, Reduti, na Strelišču, pa 
tudi v »Tonhalle« – stavbi Stanovskega gledališča, 
kjer so se lahko vrteli ob ritmu glasbe vsak večer. 

Plesali so tudi na Ljubljanici. Na tri ali štiri ladje 
so položili podest, obdan z ograjo in plesišče je bilo 
nared.11 Igral je orkester, sestavljen iz članov vojaš-
ke godbe, Filharmoničnega društva ali mestnih 
godcev, ki so se dopoldan oglašali z mestnega stol-
pa.12 Še pogosteje pa so bili na ladjah zgolj mize za 
goste ter glasbeniki. Odpeljali so se iz mesta proti 
Špici, kjer so se pogostili, zabavali s plesom, glasbo 
in različnimi predstavami ter se zvečer vrnili v mes-

vi (sedanja Čopova) do Pošte. Od tam do Kazine, čez 
park Zvezda in Šuštarski most do Tranče.5 

Meščane so pritegnile k Ljubljanici tudi različne 
javne prireditve: sprevodi (sl. 200), procesije, sho- 
di … Morda se zdi bogokletno označiti procesijo 
za družabni dogodek, vendar so bile včasih prava 
paša za oči. Lublanske novice so leta 1797 poročale o 
procesiji v čast praznika Svetega Rešnjega telesa, ki 
jo je vodil škof Raigersfeld in je potekala od cerkve 
Marije Device pred mostom do Gradišča in nazaj. 
V sprevod je bilo vključenih osemdeset vojakov iz 
regimenta Wartensleben, osemdeset »purgarjev 
in stoosemdeset purgarskih strelzov. Pod Turnom so 
zesarski kanonerji is dveh kanonov strelali inu per 
vsakim shegni dvanajst strelov naredili…«.6

Srečevali so se tudi v raznih lokalih (sl. 201): v 
Kolovratu in Sokolu pri Stolnici, v Peklu na Kon-
gresnem trgu … Tam jim nista bili na voljo zgolj 
hrana in pijača, temveč velikokrat tudi kulturni 
program (godba, petje, literarni večeri, predavan-
ja, plesi …) ali pa družabne igre (zelo priljubljena 
sta bila kegljanje in biljard).7 

Priljubljena oblika zabave so bili plesi, ki so jih v 
Ljubljani organizirali vsaj od srednjega veka dalje.8 
Valvasor poroča, da so plesali pod lipo na Starem 
trgu, kamor je leta 1547 prišel tudi povodni mož 
(sl. 203), ki se je v podobi lepega mladeniča zavrtel z 

Slika 198. Joseph Leopold Wi-
ser, Prospekt Brega (detajl), 
med letoma 1760 in 1765, 
lavirana perorisba.24 
Upodobitev prikazuje Zoi-
sovo palačo, kakršna je bila 
v času, ko so se v njej zbirali 
slovenski izobraženci in naro-
dni buditelji: Kopitar, Linhart, 
Japelj, Vodnik in drugi. Nji-
hova srečanja so spodbudila 
nastajanje pesmi in besedil v 
slovenskem jeziku, nastal je 
Linhartov »Poskus zgodovi-
ne Kranjske in drugih dežel 
avstrijskih južnih Slovanov«, 
Vodnikova »Zgodovina 
Kranjske, Trsta in Goriške«, 
Vodnikova »Velika Pratika«, 
izhajati so začele »Ljubljanske 
novice«…25 V času nastanka 
upodobitve je bila v stavbi 
skrajno levo znamenita krčma 
»Zum Goldenen Schiff« (Pri 
zlati ladji) ali po ljudsko »Pri 
Šifbirtu«. Leta 1770 jo je kupil 
baron Žiga Zois, v njej name-
stil svojo knjižnico in zbirko 
mineralov, pa tudi svojega 
tajnika Jerneja Kopitarja.26
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to. Ladje in čolni so bili takrat osvetljeni z baklami, 
z nekaterih pa so spuščali rakete. Lublanske novice 
poročajo, kako so »offizirji tukej okol stojezhih re-
gimentov inu batalionov eno voshno po Lublanizi 
s'muziko nardeli, inu sraven s'enim kanonom, kateri-
ga svinez je sa skugle po dvanajst liber strelat pustili, 
de so ljudem na Shabjeki shipe po oknih pokale. Ludi 
je vkup perteklo brez shtevila siale prodajat.«13 To se 
je dogajalo še posebej ob velikih praznikih, kot so 
bili posebej pomembni obiski, rojstni dnevi vla-
darjev in velike slovesnosti (kat. 178). Za praznovanje 
so izrabili vsako priložnost: 1. julija 1810 so pro-
slavljali Napoleonovo poroko, že štiri leta pozneje, 
11. julija 1814, pa so se s tridnevnim praznovanjem 
Mirovega goda veselili zmage avstrijske vojske nad 
Napoleonovo (kat. 177). Vožnje in slavja na Ljublja-
nici so zaživela v času francoske zasedbe in bile 
leta 1828 prepovedana zaradi številnih nesreč.14 
Leta 1840 pa se je pojavil parnik, ki je dobil ime po 
nadvojvodi Ivanu (sl. 204). Ker se vožnja z njim last-

Slika 199. Neznani avtor, Ljubljana stol-
nica s šolskim drevoredom, 40. leta 19. 
stoletja, akvarel.27 
V tem drevoredu so se srečevali Ljub-
ljančani od časov francoske zasedbe 
in morda še do 30-ih let 20. stoletja, 
ko je arhitekt Jože Plečnik oblikoval 
tržnico. Del drevoreda, ki je stal na 
mestu Plečnikovih arkad, je bil namen-
jen trgovanju gotovo že konec 19. 
stoletja.28

 
 
 
Slika 200. Neznani fotograf,29 Sprevod 
kmečkih vozov iz okolice Ljubljane, 
iz serije fotografij Slovensko-hrvaški 
katoliški shod v Ljubljani, 1913, foto-
grafija.30 
4. katoliški shod je bil organiziran v 
Ljubljani sočasno s 1. orlovskim zle-
tom, pripravljenim v počastitev 1600. 
obletnice uveljavitve krščanstva ozi-
roma podpisa t.i. milanskega edikta. 
Zbirno mesto udeležencev je bilo pri 
Katoliški tiskarni, od koder so šli prek 
Jubilejnega mostu po Resljevi, mimo 
Južnega kolodvora, po Dunajski in Še-
lenburgovi do Kongresnega trga, kjer 
je potekala osrednja slovesnost.
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jejo po Ljubljanici, mu je še najbolj soroden ročno 
izdelan splav na sodih, imenovan Julija. 

Veliko zabave so tekmovalcem in gledalcem 
nudila tudi tekmovanja čolnarjev. Valvasor omenja, 
da je ljubljanski mestni svet že maja leta 109216 raz-
pisal tekmovanje čolnarjev za tri nagrade: prva je 

nikom ni obrestovala, sta ga že leta 1843 prodala 
tesarju Pajku. Ta ga je razkosal ter deloma porabil 
za plavalnico in kopalnico, doprsni kip nadvojvode 
je postavil vrh domačega vodnjaka, okna kajute je 
vgradil v podstrešje svoje hiše, parni stroj pa prodal 
na Vrbsko jezero.15 Izmed sodobnih plovil, ki plu-

Slika 201. Narodna kavarna v Ljubljani, 
razglednica, poslana leta 1899, fotoli-
tografija.31 
Narodna kavarna je bila prva sloven-
ska kavarna v Ljubljani. Njen lastnik 
Fran Krapež jo je odprl v Fischerjevi 
hiši na Kongresnem trgu, po potresu 
pa jo je preselil v Pongratzevo hišo. 
Čeprav je bil lastnik stavbe Nemec, je 
popustil najemniku, da je stavba imela 
samo slovenski napis. Opremil jo je 
slikar Ivan Jager s slovenskimi ljudski-
mi motivi. V času pred prvo svetovno 
vojno je bila središče narodnega 
življenja.32

Slika 202. Neznani fotograf, Odkritje 
Prešernovega spomenika v Ljubljani, 
razglednica, 1905.35 
Tudi življenje največjega slovenskega 
pesnika je zaznamovala reka Ljubljani-
ca. Ob njej je živela njegova muza, Pri-
mičeva Julija, tudi mati njegovih otrok 
Ana Jelovškova je bivala nekaj časa v 
isti hiši, v licejski knjižnici je obiskoval 
Matijo Čopa, se sprehajal po šolskem 
drevoredu, obiskoval različne krčme in 
gostilne, med drugim tudi Švicarsko 
kavarno (»Zur Schweiz«), 36 leta 1876 
preimenovano v »Kavarno Valvasor«, 
ki je po potresu leta 1895 dobila nje-
govo ime (»Kavarna Prešeren«).37 Leta 
1905 pa so mu pred slednjo odkrili 
spomenik, ki je vznemiril prebivalce, 
med drugim zaradi drzne upodobitve 
muze, ki lebdi nad pesnikovo glavo.
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Slika 203. Ivan Franke, »Urška in Povo-
dni mož«, mešana tehnika (rdeči tuš, 
svinčnik).33 
Povodnega moža, imenovanega tudi 
Trdoglav ali Potoglav, so si po nekate-
rih navedbah predstavljali kot kosma-
tega, z mahom obraslega velikana, ki 
biva v stekleni hišici sredi Ljubljanice 
blizu Stiškega dvorca. Ko so leta 1826 
strugo reke izpraznili zaradi regu-
lacije, so se ljudje množično zbirali 
okoli omenjenega kraja, da bi videli 
ta stekleni domek, in bili neznansko 
razočarani, ko ga niso uzrli.34

Slika 204. Parnik Nadvojvoda Ivan, 
1840, litografija.38 
William Moline in Ignacij Škarja sta 
zaslužna, da je po Ljubljanici že leta 
1840 zaplul parnik »Erzherzog Jo-
hann«. Domačini so njegovo ime slo-
venili v »Nadvojvoda Ivan« ali »Nad-
vojvoda Janez«. Meril je 80 čevljev 
(pribl. 25 m) v dolžino in 13 čevljev  
(4 m) v širino, imel je motor z močjo 
14 konjev. Vožnja od Ljubljane do Vrh-
nike je trajala 2 uri 45 minut, vožnja 
nazaj je bila krajša za 15 minut.39

Slika 205. Tradicionalni sprevod čol-
nov »Podkovani krap«, 1961.40 
Ime izhaja iz bajke o podkovanem kra-
pu, ki ga je ujel neki ribič na Barju.
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bila tovor vipavca. Prejel jo je tisti čolnar, ki je stoječ 
na sprednjem delu čolna, ki sta ga gnala dva druga, 
z drogom premagal vse nasprotnike ter jih drugega 
za drugim vrgel v vodo. Drugo nagrado (tri vatle 
sukna) in tretjo (par nogavic) pa sta dobila tista, ki 
sta prva prispela do mostu, na katerem so nagrade 
visele. Kljub skromnim podatkom lahko sklepamo, 
da so se podobna tekmovanja odvijala do 18. stole-
tja, ko je moč čolnarjev zaradi izgradnje cest upadla 
(po letu 1717). Ponovno so jih oživili v 20. stoletju. 
Velike zasluge za to je imel Ljubljanski športni 
klub, ustanovljen leta 1906, ki si je poleg kopališča 
uredil klubske prostore ter veslaške in druge napra-
ve.17 Na Ljubljanici je organiziral regate ter tekmo-
vanja s kanuji, jadrnicami in drugimi čolni. Po 2. 
svetovni vojni je bilo tega konec. Ponovno so oživela 
v zadnjih desetih letih (sl. 205).

Ljubljančani so radi tudi plavali. Okoli leta 1700 
je bilo odprto prvo kopališče ob reki, najverjetneje 
ob sotočju Ljubljanice in Gradaščice.18 V 18. stoletju 
so poročali predvsem o raznih nesrečah med kopan-
jem. V 19. stoletju je obstajalo vojaško in civilno 
kopališče pod šempetrsko vojašnico. Zaradi raznih 
nevarnosti pa se je leta 1828 mestna uprava odločila 
urediti novo kopališče z bazenom in plavalno šolo 
za civilno prebivalstvo na Gradaščici oziroma na 
Špici.19 Leta 1834 so bili potrjeni načrti za bazen in 
hišice20 (sl. 206), plavalna šola na Prulah je bila še isto 
leto vrisana v načrt Ljubljane,21 medtem ko je bilo 
kopališče urejeno šele leta 1853.22 V spominu Lju-
bljančanov še vedno živi kopališče na Ljubljanici, ki 
so ga odprli leta 1923 (sl. 208; kat. 201d). V njem sta bila 
dva bazena, medtem ko je bilo kopanje v reki dovol-
jeno na lastno odgovornost. Izdali so tudi kopališki 
red (sl. 207).23

Kopališča ob Ljubljanici že dolgo ni več; spo-
min nanj je ohranjen v filmu F. Čapa Vesna. Po 
najnovejših načrtih za ureditev Špice naj bi po-
novno zaživelo do leta 2012. Obetajo se še druge 
novosti: ureditev pristanov in plovnih poti, prome-
nade, otroškega igrišča, informacijskega centra, 
adrenalinskega parka … Že sedaj pa se radi zbira-
mo vzdolž Ljubljanice, posedamo pred lokalčki, 
se zabavamo ob predstavah uličnih gledališč in 
pouličnih glasbenikov, uživamo ob pogledu na 
reko in na vrbe žalujke ob njej … Ljubljanica ostaja 
družabno srce mesta … ■

Slika 206. Carl Roschi, Načrt 
za prvo urejeno kopališče in 
plavalno šolo na Ljubljanici,  
9. avgust 1833, akvarelirana 
perorisba.41 
Bazen je bil dvodelen: levi, 
globlji del je bil namenjen 
odraslim, desni pa otrokom in 
mladini. V vodo se je vstopalo 
po stopnicah, ki so bile v vseh 
štirih vogalih. Vzdolž daljše 
stranice so stale preoblačilni-
ce in dve toaleti.

Slika 207. Kopališki red, izdan 
5. junija 1853.45
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Slika 208. Viktor Novak (?), 
Načrt kopališča ob Ljubljanici, 
9. 5. 1923.42 
Načrt je nastal za stavbno 
podjetje Ivana Ogrina, ki je 
predlagal, da bi kopališče ure-
dili kar na njegovem zemljišču. 
Osnovna zamisel je bila, da bi 
na Ljubljanici napravili plava-
joče kopališče za neplavalce, 
brežine bi bile namenjene 
sončnim kopelim, medtem 
ko bi plavalci prosto plavali 
v Ljubljanici. 5. avgusta 1923 
je bilo kopališče slavnostno 
odprto,43 že 20. 10. istega leta 
je komisija ugotovila, da bi ga 
bilo potrebno povečati.44 

1 Valvasor 1689, XI, 685; pre-
vod povzet po Rupel 1969, 
396–397.

2 Steska 1913, 263; prevod 
trditve iz Gerbec 1710, 55.

3 Vrhovnik 1991, 58.
4 Več o obiskovanju na domo-

vih: Ovsec 1979, 21–25.
5 Več o tem: Ovsec 1979, 

99–102.
6 Lublanske novice 1797, v sre-

do, 21. d. Roshnizveta 1797, 
št. 49, [8].

7 Več o tem: Vrhovnik 1926. 
8 Ovsec 1979, 50.
9 Valvasor 1689, XI, 685.
10 Radics 1886, 627; Vrhovnik 

1934, 138.
11 Vrhovnik 1991, 58.
12 Vrhovnik 1926, 4.
13 Lublanske novice 1797, v 

sredo, 12. d. maliga Serpana 
1797, št. 55, [4].

14 Mal 1957, 112.
15 Vrhovnik 1991, 60, 61; Stu-

den 2001, 240–241; Ovsec 

2003, 6–8; Pivk 2005, 69; 
Illyrisches Blatt, št. 43, 22. 
oktober 1840, 209–210.

16 Letnica je sporna, saj se 
Ljubljana prvič omenja šele 
v začetku 12., mestni svet pa 
celo v 13. stoletju, torej dve 
stoletji pozneje kot naj bi 
razpisal čolnarsko tekmova-
nje, ki ga Valvasor natančno 
opiše. Isti podatek navaja 
pozneje Dolničar (1714), pa 
Rutar (1892), ki se že spra-
šuje o zanesljivosti podatka. 
Napaka je lahko v letnici ali 
v organizatorju.

17 Stepišnik 1968, 138; Ovsec 
1985, 15; Geršak 2008.

18 Tako vsaj meni Ovsec 1985, 
15–16. Milko Kos (1955, 18, 
28) sicer navaja, da sta že v 
15. stoletju obstajali ob Lju-
bljanici dve javni kopališči: 
na Bregu (prvič omenjeno 
1466) in pri Šenklavžu (sre-
dina 15. stoletja), vendar ti 

nista bili namenjeni plava-
nju v Ljubljanici. 

19 Protokol, izdan 4. junija 
1828, Reg I., fasc. 342, hrani 
Zgodovinski arhiv Ljublja-
na.

20 Načrte hrani Zgodovinski 
arhiv Ljubljana, Reg. I., fasc. 
342.

21 V Situacijskem načrtu Simo-
na Foykerja, ki nosi datum 
24. maj 1834, plavalne šole 
še ne najdemo, medtem ko 
je v Načrtu pokrajinskega 
glavnega mesta Ljubljane z 
okolico iz istega leta že vrisa-
na (Korošec 1991, 113, 115).

22 Kladnik 2004, 178.
23 Šorn 1996, 117.
24 Hrani Grafični kabinet Na-

rodnega muzeja Slovenije; 
prim. Stopar 1996, 73.

25 Mal 1993, 167–171; Kladnik 
2004, 26–27; Kopriva 1989, 
85–86.

26 Ilustrirani Slovenec, Teden-

ska priloga »Slovencu«, leto 
II, št. 11, 14. 3. 1926, napis 
pod sliko na str. 86; Vrhov-
nik 1926, 22.

27 Hrani Grafični kabinet Na-
rodnega muzeja Slovenije; 
prim. Stopar 1996, 143.

28 Mal 1957, 125; Vrhovnik 
1934; Jerman 2003, 7–8; 
Jančar 2001, 20–21; Wester 
1934, 25.

29 Morda Davorin Rovšek ? – 
glej Mavrič 2005. 

30 Hrani Grafični kabinet Na-
rodnega muzeja Slovenije.

31 Hrani Grafični kabinet Na-
rodnega muzeja Slovenije.

32 Lah 1935, 53–56.
33 Hrani Narodna Galerija, 

inv. št. NG G 1283.
34 Vrhovnik 1991, 110.
35 Hrani Grafični kabinet Na-

rodnega muzeja Slovenije.
36 Vašte 1965. 
37 Vrhovnik 1926, 18–19, Lah 

1935, 53–56.

Opombe



Ljubljanica — kulturna dediščina reke 188

38 Po Illyrisches Blatt, št. 43, 
22. oktober 1840, naslovni-
ca.

39 Studen 2001; Ovsec 1985, 
13–14; Illyrisches Blatt, št. 
43, 22. oktober 1840, str. 
209–210; Rutar 1892, 72–73.

40 Hrani Zgodovinski arhiv 
Ljubljana.

41 Hrani Zgodovinski arhiv 
Ljubljana, LJU 489 Reg I. 
fasc. 342 f. 597.

42 Hrani Zgodovinski arhiv 
Ljubljana, LJU 489 Reg I. 
fasc. 1892, f. 150.

43 Zgodovinski arhiv Ljublja-
na, LJU 489 Reg I fasc. 1892, 
f. 130

44 Zgodovinski arhiv Ljublja-
na, LJU 489 Reg I fasc. 1892, 
f. 233

45 Oglasnik št.15 k listu Kme-
tijske in rokodelske novice, 
letnik XI, leto 1853, št. 47, 
str. 35.
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Na začetku vsakega kataloškega opisa so na kratko pred-

stavljeni stvarni podatki o predmetu. Sestavljajo ga njegova 

osnovna opredelitev, navedba materialov, iz katerih je bil iz-

delan, ena ali največ dve meri, najdišče, ustanova, v kateri se 

hrani, in inventarna številka. Pri predmetih, ki so že bili obja-

vljeni, sledi navedba izbora dosedanjih objav. Opis zaključuje 

arheološka oz. kulturnozgodovinska opredelitev predmeta, ki 

vključuje datacijo. Ta je lahko navedena tudi takoj za stvarni-

mi podatki o predmetu. 

Kadar kataloška enota obsega več predmetov, si navedbe 

stvarnih podatkov (materiali, mere, najdišča) praviloma sledi-

jo v enakem zaporedju kot navedbe inventarnih številk. Vrstni 

red  ustreza legi posameznih predmetov na fotografiji, in sicer 

tako, da so navedeni od leve proti desni in od zgoraj navzdol. 

Pri nekaterih fotografijah smo zaradi jasnosti dodali skico, 

iz katere je razvidna lega posameznih predmetov, ki smo jih 

označili s črkami. 

Kadar določitev materiala izhaja iz kemijskih oz. fizikalnih 

analiz, je to v oklepaju navedeno. Rentgensko fluorescenčno 

spektroskopijo (EDS XRF) je izvedel Zoran Milić v Narodnem 

muzeju Slovenije. Podrobnosti o analizatorju in metodi so 

opisane v Istenič 2003b, 297–298. Raziskave s tehniko proton-

sko vzbujene rentgenske spektrometrije (PIXE) je naredil Žiga 

Šmit na tandemskem pospeševalniku Instituta Jožef Stefan. 
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Način meritev in metoda sta opisana v Istenič 2003b, 297. 

Analize z metodo atomske emisijske spektroskopije z induk-

tivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) so bile narejene v laborato-

rijih za analizno kemijo  Kemijskega inštituta (David J. Heath, 

Rafko Urankar) in Inštituta za kovinske materiale in tehnolo-

gije (Tatjana Drglin, Aleksandra Kocijan) v Ljubljani. Način 

meritev in metoda sta bila opisana že večkrat (Trampuž Orel 

in dr. 1996, 168–172; Trampuž Orel in dr. 2004, 205–206).

Pri navedbi najdišča smo najprej navedli odsek reke, razen 

kadar podatki o najdišču tega ne omogočajo. Ti odseki so 

praviloma poimenovani po krajih ob Ljubljanici. Sledi ime 

ledine, ob kateri je bil predmet najden. V nekaterih primerih 

je namesto ledine navedena lega najdišča glede na izlive pri-

tokov Ljubljanice. Ledinska imena so povzeta po Temeljnem 

topografskem načrtu 1 : 5000 (listi Vrhnika 27–30, Ljubljana 

J-4, J-11 do J-14 in J-21; izdala Republiška geodetska uprava 

1987). Dodali smo dve ledini, Dolge njive na Vrhniki, ki so po-

membno arheološko najdišče, in odsek Kamin, ki je med raz-

iskovalci Ljubljanice že uveljavljen pojem. Poimenovan je po 

kmetiji na tem območju in približno ustreza območju ledin 

Krajna in Na zrnici. Pri najdiščih z območja mesta Ljubljane 

smo navajali mestne dele, ob katerih so bili predmeti najdeni. 

Odseki reke Ljubljanice in ledine, ki jih navajamo v katalogu, 

si od izvira proti izlivu sledijo takole: Vrhnika (ledina Dolge 

njive), Verd (ledine Zaloke, Japljeve ujske, Nove gmajne), Bla-

tna Brezovica (ledine Dolnji breg, Lipavec, Bistra, Bržič, Tri 

lesnice), Bevke (ledine Krajna in Na zrnici/Kamin ter Podpeški 
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mah in Trebež), Kamnik pod Krimom (ledina Zornica), Pod-

peč (ledine Dolenje senožeti, Velike senožeti, Deli, Široka), 

Lipe (ledine Bistra loka, Škofljica, Križenca), Črna vas (ledine 

Ljubljanske senožeti, Za Ljubljanico, Tarene), Rakova Jelša 

(ledine Rakova jelša, Volar, Za terenom, Teren, Dolgi breg) in 

Ljubljana (ledine oz. mestni deli Livada, Špica, Breg).

ji

Okrajšave 

deb. = debelina,

dol. = dožina, 

fasc. = fascikel,

ohr. dol. = ohranjena dolžina,

pr. = premer,

šir. = širina,

šk. = škatla,

vel. = velikost,

viš. = višina, 

DM = predmeti, ki jih hrani družina Mück,

DP = predmeti, ki jih hrani družina Potočnik,

MM = Muzej in galerije mesta Ljubljane (prej Mestni muzej, Ljubljana),

NMS = Narodni muzej Slovenije,

NŠAL = Nadškofijski arhiv Ljubljana,

VM = Vojni muzej Logatec (Janez J. Švajncer),

ZN = predmeti, ki jih hranijo zasebniki in so pod navedeno  
  številko registrirani v NMS.
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1
Lobanja mlajše ženske. Dol. 18,2 cm. Ljubija, Zalog pri Verdu. NMS, inv. št. V 3228. 

Hincak, Štefančič 2006.

Datacija: 8000–7500 (srednja kamena doba).

Lobanja ima dobro ohranjen nevrokranij s precej poškodovano bazo. Glede 
na karakteristične spolne znake pripisujemo lobanji ženski spol. Stopnja 
zraščenosti lobanjskih šivov kaže, da je bila oseba ob času smrti stara med 20 
in 34 let. Površina lobanje ne kaže sledov, ki bi nastali pred smrtjo ali zaradi 
kakih neobičajnih poškodb po smrti. Drugi deli skeleta niso bili odkriti. Lo-
banja, ki jo radiokarbonska datacija ostankov kolagena uvršča v prvo polovico 
8. tisočletja pr. n. št., je tako najstarejši zanesljivo datirani del človeškega 
skeleta iz Slovenije.

Pojav lobanje med ostanki lovskega tabora je zaradi nepoznavanja primar-
nega konteksta težko pojasniti. Na podlagi podobnih primerov z drugih ka-
menodobnih najdišč bi jo lahko uvrstili med kosti, katerih vzorci distribucije 
se ne razlikujejo od vzorcev distribucije živalskih kostnih ostankov, ali med 
kosti, katerih konteksti nakazujejo posebno skrb pri depoziciji. Razmeroma 
dobra ohranjenost lobanje morda vendarle govori za selektiven pokop izbra-
nega dela skeleta. 

ag

2
Konice, gladilo in šilo; kost. Dol. 9,9–13,5 cm. Ljubija, Zalog pri Verdu. NMS, inv. št. V 2907, V 

2909, V 2913, V 2912, V 2911 (od zgoraj navzdol).

Gaspari 2006a, 140–143, t. 30: 15, 17, 31: 19–21. 

Vitke konice z zglajeno površino so v literaturi navadno obravnavane kot osti 
projektilov, kar dokazujejo najdbe z ostanki kopjišč s severa Evrope in pri-
merki, ki so jih našli v skeletih uplenjenih živali in ljudi. Klekasta preloma na 
poškodovanih koncih dveh primerkov nakazujeta močnejši udarec, ki je zelo 
verjetno nastal ob zadetku. 

Konice iz Zaloga po simetričnosti izdelave prekašajo večino primerkov po-
dobne velikosti iz okvirno sočasnih najdišč v Sloveniji, med katerimi po šte-
vilčnosti konic izstopa Breg pri Škofljici (Frelih 1986). Najustreznejše primer-
jave izvirajo z mezolitskih najdišč v severni Nemčiji, kjer se med 10 in 20 cm 
dolge konice pojavljajo predvsem v plasteh iz zgodnjega holocena. Odkritje z 
najdišča Friesack 4 (Gramsch 1987, 85s, sl. 13; t. 24: 1) kaže, da so bile takšne 
konice v dveh tretjinah svoje dolžine prislonjene ob vrh lesenega kopjišča 
in pritrjene z omotom iz ličja in brezove smole. Zelo podobne dvojne konice 
so posamično zastopane tudi med številnimi koščenimi projektili z najdišč 
na desnem bregu Donave v Železnih vratih (Srejović, Letica 1978, t. 102: 1–3; 
Bačkalov 1979, t. 8: 5, 9: 3–5). 

Pogost del inventarjev mezolitskih najdišč so tudi večja orodja iz metakar-
palnih in metatarzalnih kosti, pri katerih je glavica sklepa funkcionirala kot 
držaj, ter koščena šila iz epifiz.

ag
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4
Jedra, klinice, praskala in strgalo; kamen. Dol. 1,7–5,7 

cm. Ljubija, Zalog pri Verdu. NMS, inv. št. V 2977–2980, V 2987, 

V 2992, V 3004, V 3008–3009, V 3011, V 3013, V 3028–3029, 

V 3042. 

Kavur 2006, t. 5: 83, 6: 86, 88, 7: 98, 11: 162, 14: 218, 16: 240, 241, 

251, 19: 284, 23: 391, 395, 24: 397, 403.

Kamnito industrijo Zaloga označujejo številna 
jedra, pri katerih so mezolitski prebivalci tehnolo-
gijo izdelave prilagajali obliki oziroma lastnostim 
lomljenja prodnikov. Kljub velikemu številu retuši-
ranih odbitkov je število odkritih orodnih tipov do-
kaj omejeno. Kulturno najbolj izpovedni skupini 
orodij – konicam projektilov – bi lahko pripisali le 
dva atipična trikotnika, dve klini s poševno prečno 
retušo ter osem fragmentov klinic s hrbtom. Med 
drugimi orodnimi tipi naj omenimo še praskala, 
vbadalo in dva svedra. Vzorec fragmentacije kaže, 
da so na najdišču odlomljeni deli orodij, poškodo-
vana orodja pa so popravljali na drugih krajih. 

Tipološke in tehnološke značilnosti kamnitega 
gradiva uvrščajo Zalog pri Verdu v širši okvir zgo-
dnjeholocenskih najdišč z opazno epipaleolitsko 
tradicijo. To oznako utemeljujeta na eni strani 
navzočnost diskastih jeder, klinic s hrbti, praskal 

in drugih elementov, ki najdišče povezujejo z oro-
dnimi inventarji iz končnega paleolitika (epigra-
vettien), na drugi pa odsotnost geometrijskih oro-
dij, značilnih za sovterjen (sauvetterien), ki so mu 
pripisana najdišča starejše faze mezolitika (8.000–
6.200 kalibrirano pr. n. št.) med južnimi Alpami in 
osrednjo Slovenijo. Naštete značilnosti povezujejo 
kamnito industrijo Zaloga z območjem Železnih 
vrat (Kozłowski, Kozłowski 1984, 263–267; Borone-
ant‚ 1970, 2–25).

ag

3
Orodja z odprtino in delovnim robom; rogovina. Dol. 23–32,6 cm. Ljubija, Zalog pri 

Verdu. NMS, inv. št. V 2893, V 2895, V 2897, V 2899, V 2898.

Gaspari 2006a, 126–139, t. 25: 1–2, 27: 6, 28: 7–8. 

Med ostanki lovskega tabora v Zalogu izstopajo večja orodja iz srednjega dela 
stebla rogovja navadnega jelena (Cervus elaphus), ki jih označujejo odprtina 
za nasaditev na toporišče in dletasto ali klinasto preoblikovan delovni rob. 
Pri vseh orodjih je odprtina navadno nekoliko pomaknjena iz osi stebla proti 
ostanku srednjika. Predlagani načini uporabe segajo od orodja za razkosava-
nje plena, kopanje in obdelavo lesa do cepinov za klesanje lukenj v zaledenela 
jezera in reke.

Najboljše analogije za orodja iz Zaloga izvirajo iz okvirno sočasnih najdišč 
na obeh bregovih Donave v Železnih vratih (npr. Schela Cladovei) ter območja 
ob spodnjem Bugu in Dnjestru (Boroneant‚ 1999). Vse kaže, da je bil tip orodij 
iz Zaloga zaradi ekscentričnosti odprtine in slabšega oprijemališča bolj iz-
postavljen poškodbam in sčasoma opuščen, za kar govori tudi njegovo ozko 
omejeno pojavljanje ter odsotnost v mlajših prazgodovinskih obdobjih. Med 
številnimi sekirami oz. kopačami s poznoneolitskih in bakrenodobnih kolišč 
na Ljubljanskem barju je namreč večina izdelana na bazi rogovja. Orodja z 
odprtino na srednjem delu stebla so se v Evropi ponovno pojavila šele s t.i. 
T-sekirami iz neolitskih kontekstov, pri katerih je odprtina izdelana vzpore-
dno z ravnino parožkov.

ag
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Tri enoredne in ena dvoredna harpunska ost; kost. 

Dol. 8,2 cm, 18,6 cm, 23,2 cm in 9,1 cm. Ljubljanica in Ljubljani-

ca pod izlivom Ižice (tretja z leve). NMS, inv. št. V 548, DM, ZN 

256/5, NMS, inv. št. P 18405 in DM, ZN 256/6.

Potočnik 1989, 391, t. 3: 22 (tretja z leve).

Datacija: 10.000–6.000 let pr. n. št.

Okoliščine najdb najstarejših koščenih harpun 
v srednji Evropi kažejo, da so jih uporabljali že v 
mlajšem paleolitiku (pred 20 tisoč leti), vendar 
tedaj pri lovu na večje sesalce, posebej jelenjad. 
Z ribolovom se povezujejo šele v poledenitvenem 
obdobju – v mezolitiku in neolitiku (med 10. in 
6. tisočletjem pr. n. št.), ko je ta dejavnost postala 
pomemben vir prehrane tudi za prebivalce Lju-
bljanskega barja. 

nto

6
Tri tulaste harpunske osti z luknjico; rogovina (a, b), kositrni bron (ICP-

AES; c). Dol. 7,8 cm, 6,7 cm in 7,8 cm. Ljubljanica. DM, ZN 256/1, DM, ZN 256/2 in 

NMS, inv. št. V 1769.

Datacija: 3. tisočletje pr. n. št. (a, b); 2. tisočletje pr. n. št. (c).

V 3. tisočletju pr. n. št. so izdelovali majhne tulaste harpunske 
osti iz jelenje rogovine z luknjico za vrvico, ki je služila povezavi 
harpunske osti z lesenim držajem. Enake oblike je tudi mlajši 
kovinski primerek iz Ljubljanice. Kaže, da je ta vrsta harpunske 
osti ohranila prvotno obliko tudi v bronasti dobi, ko so jo ulili iz 
nove kovine – kositrnega brona. Presenetljivo pa je, da so upora-
bljali skoraj identične rogovinaste harpunske osti Inuiti še v 20. 
stoletju. 

nto
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Trnki s kaveljcem; bron. Vel. 4–6 cm. Ljubljanica. NMS, inv. 

št. V 2393–2414. Večji trnek s kaveljcem (na sredini); kositrni 

bron (ICP-AES). Vel. 14,5 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, Špica. 

NMS, inv. št. B 5938. 

Datacija: 2. tisočletje pr. n. št. in mlajša obdobja.

nto
8
Uteži za ribiške mreže; kamen. Dol. 6–11 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. V 234, V 235, V 237, 

V 759–763.

Datacija: 3. tisočletje pr. n. št.

Za ribolov so razen harpun uporabljali tudi trnke (kat. 7) in ribiške mreže –  
od teh so bile pri nas doslej najdene le uteži za mreže (kat. 8). Ploščati kamni 
z zajedami na robovih, čez katere je tekla vrvica, so bili privezani na ribiško 
mrežo. Skupaj s trnki so pogoste najdbe v Ljubljanici in na koliščih Ljubljan-
skega barja. Med najstarejšimi iz 3. tisočletja pr. n. št. (bakrena doba) so tako 
imenovani prečni trnki, izdelani iz kosti (Korošec, Korošec 1969, t. 85: 14). Na 
obeh koncih zašiljena koščena paličica ima na sredini zarezo, v kateri je bila 
pritrjena ribiška vrvica. Ko je riba pogoltnila na trnek nataknjeno vabo, se je 
s potegom vrvice trnek obrnil prečno na smer napete vrvice in se zataknil v 
ribjem telesu. Kovinski trnki s kaveljcem, kakršne poznamo še zdaj, izvirajo 
najpozneje iz 2. tisočletja pr. n. št. (bronasta doba).

nto

9
Ploščati sekirici trapezne oblike; baker (ICP-AES). Dol. 7,2 in 8,6 cm. 

Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Dolnji Breg (v bližini kolišča Hočevarica). DM, ZN 

140/1 in ZN 141/1.

Velušček 2004d, 54, 55, sl. 3.1.35–36, št. 129, 130; Trampuž Orel, Heath 2008, 19, 

tabela 1, analizi 1, 2.

Datacija: 4. tisočletje pr. n. št.

Najstarejši kovinski sekirici iz Ljubljanice sta uliti iz bakra (Cu 
95% in 100%), v katerem izstopa med sicer zelo majhnimi neči-
stočami arzen (As 2,39% in 0,44%). Arzenov tip bakra ju oprede-
ljuje kot edini tovrstni najdbi med do sedaj analiziranimi bakre-
nodobnimi izdelki pri nas (Trampuž Orel, Heath 2008, 27–28). 
Danes so raziskovalci skeptični do namerne uporabe arzenove-
ga bakra pri izdelkih iz bakrene dobe. Arheometalurške raziska-
ve so namreč pokazale, da pri tako majhni količini arzena niso 
dovolj opazne mehanske prednosti in drugačna barva takega 
bakra (Northover 1989, Rovira 2006). Tudi maloštevilne meta-
lografske preiskave bakrenih sekir kažejo, da so tedanji meta-
lurgi dajali prednost mehanski obdelavi predmetov, predvsem 
kovanju, ne pa izbiri bakra, ker se zdi, da niso zlahka prepoznali 
vpliva arzena na večjo trdoto bakra (Kienlin in dr. 2006). 

nto
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11
Ploščate sekire trapezne oblike in šila; baker (ICP-AES). Dol. sekir 11,8 

cm, 9,4 cm, 9,6 cm in 10,7 cm, dol. šil 3–17,3 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, Špica. 

NMS, inv. št. V 195, P 6390, B 5948, B 5947 (sekire), NMS, inv. št. B 5921–5925, B 

5928–5929, B 5931–5937 (šila).

Šinkovec 1995, 33–36, št. 6– 9 (sekire), 118, 119, št. 237–252 (šila); Trampuž Orel, 

Heath 2008, 19, tabela 1, analize 3–5, 7.

Datacija: 3. tisočletje pr. n. št.

Oblike bakrenih sekir iz Ljubljanice iz pozne bakrene dobe spo-
minjajo na kamnite predhodnice iz neolitika. Dve od njih (na 
sliki druga in tretja od zgoraj) sta identični sekiri z Dežmanove-
ga kolišča na Igu (kat. 12), kjer so bili odkriti tudi glineni kalupi 
za njihovo izdelavo. Sekire te vrste so sicer pogoste v srednji 
Evropi, največ pa jih je znanih iz nam bližnjih obrežnih jezer-
skih naselbin v Avstriji. Poleg sekir so bila v Ljubljanici in na Igu 
najdena tudi bakrena šila in bodala. V vseh izdelkih prevladuje 
antimonov baker, katerega uporabo so do sedaj zasledili v iz-
delkih med zahodnim robom Karpatov in Vzhodnimi Alpami. 
Metalurški podatek se ujema s povezavami, ki so jih na istem 
območju prepoznali arheologi. Najdbe iz naselbin na Ljubljan-
skem barju namreč kažejo določeno podobnost z najdbami iz 
naselbin panonskega Podonavja predvsem v oblikah posod in 
drugih predmetov (Trampuž Orel, Heath 2008).

nto

10
Bodali s širokim nastavkom za ročaj; baker (OES), 

kremen. Dol. 16,1 cm in 13,9 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, Špica in 

Ljubljanica. NMS, inv. št. B 7099 in DM, ZN 252/13.

Šinkovec 1995, 93, št. 178; Velušček 1999, 66.

Datacija: 3. tisočletje pr. n. št.

Oblika obeh bodal kaže, da so sprva iz bakra uli-
vali in dodatno kovali podobno orožje, kot so ga 
sicer izdelovali iz kamna. Bakrena bodala so imela 
predvsem prestižno družbeno vrednost, kajti zna-
nje o pridobivanju in predelavi kovine kakor tudi 
posedovanje kovinskih izdelkov je bilo omejeno 
na posameznike. Nasprotno pa so imela kamnita 
bodala večjo uporabno vrednost. Kremen, posebej 
roženec, je bil namreč trši od dokaj mehkega ba-
kra, pa tudi poznejših bakrovih zlitin. V trdoti ga je 
preseglo šele več tisočletij pozneje odkrito uporab-
no kovno železo. 

nto

12
Štiri lamelna bodala, ploščata sekira trapezne oblike in pet šil; 
baker (ICP-AES). Dol. 9,7 cm, 12,9 cm, 13,5 cm, 13,4 cm (bodala), 9,4 cm (sekira) 

in 7,4–12,4 cm (šila). Ig, Dežmanova kolišča. NMS, inv. št. B 4779, B 4780, B 4777, 

B 4778 (bodala), B 4776 (sekira), B 4784–4788 (šila).

Korošec, Korošec 1969, 138, 139, t. 105: 1–5, 7–9, 11, 13; Trampuž Orel, Heath 2008, 

19, tabela 1, analize 6, 8–13.

Datacija: 3. tisočletje pr. n. št

Bakreni izdelki z enega izmed Dežmanovih kolišč na Igu, pred-
vsem pa zelo številni in dobro ohranjeni metalurški pripomoč-
ki, izdelani iz gline (sl. 61), prepričljivo govorijo za razcvet me-
talurgije na Ljubljanskem barju v pozni bakreni dobi. Številne 
talilne posode, po večini ohranjene kot odlomki, valjasti in stož-
časti nastavki za pihalne cevi in mehove za dovajanje dodatnega 
zraka pri taljenju, dvodelni in enojni kalupi za dve vrsti sekir 
dokazujejo predvsem taljenje kovine in ulivanje izdelkov. O pre-
delavi lokalne rude je mogoče le ugibati, dokler ne bodo odkriti 
sledovi taljenja (bakrova žlindra, talilne jame), ki bi lahko ne-
posredno dokazali pridobivanje bakra na Ljubljanskem barju 
ali v okolici. V to so usmerjene tudi sodobne raziskave domačih 
raziskovalcev (Velušček 2004c).

nto
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Bodalo z ročajno ploščo (a) in meč z ročajno ploščo 
(b); bron. Dol. 26,4 in 53,7 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

izliv Bistre v Ljubljanico. DM, ZN 276 (a). Ljubljanica pri Blatni 

Brezovici, izliv Zrnice v Ljubljanico. NMS, inv. št. P 18384 (b).

Pavlin 2006, 75–79, sl. 6 (a); Potočnik 1989, 390, t. 5: 30; Šinko-

vec 1995, 101–102, t. 29: 200; Harding 1995, 23–24, t. 5: 28 (b).

Datacija: 16.–15. stoletje pr. n. št. (začetek srednje bronaste 

dobe).

Meča z ročajno ploščo sodita k najstarejšim evrop-
skim mečem z začetka srednje bronaste dobe. Po 
obliki in zapletenem vrezanem geometrijskem 
okrasju na ročajni plošči in zgornjem delu rezila 
dokazujeta povezanost s sočasnimi in zgodnejši-
mi bodali. To nakazuje tudi njuna ročajna plošča 
s sledovi šestih lukenj za zakovice na zgornjem 
robu: na tem mestu je bil z zakovicami prvotno 
pritrjen ročaj, najverjetneje lesen. Meča sta imela 
različni funkciji. Prvi (a) je kratek in se je upora-
bljal kot bodalo, drugi (b) pa glede na obliko kot 
vbodni meč oz. rapir.

Meča glede na obliko uvrščamo v družino me-
čev z ročajno ploščo tipa Sauerbrunn (Schauer 
1971, 20–22), značilni pa so za ozemlje od zaho-
dnega panonskega obrobja prek osrednje Sloveni-
je do severovzhodne Italije (prim. tudi De Marinis, 
Salzani 2005, 393–395, sl. 3; Pavlin 2006). Za te 
meče lahko na podlagi njihovih zastopnikov iz 
Ljubljanice ter najdbe po okrasu podobnega boda-
la z Iga (Šinkovec 1995, 99, t. 28: 193) domnevamo 
lokalno proizvodnjo. Pomenljivo je, da so bili meči 
in bodala v osrednji Sloveniji s konca zgodnje in 
iz srednje bronaste dobe vedno odkriti kot vodne 
ali močvirske najdbe (k temu prim. Turk 2007). V 
Podonavju ter v severni Italiji se meči tega tipa ob 
posamičnih vodnih najdbah pojavljajo tudi v bo-
gatih moških grobovih. Ker v Sloveniji ni grobov iz 
tega časa, se votivno odlaganje mečev kaže kot spe-
cifično izražanje prestiža lokalne bojevniške elite.

pt

14
Bodalo z ročajno ploščo; bron. Dol. 10,1 cm. Ljubljanica pri 

Blatni Brezovici. DM, ZN 141/4.

Datacija: 16.–15. stoletje pr. n. št. (začetek srednje bronaste 

dobe).

Bodalo ima trapezasto ročajno ploščo s štirimi 
ohranjenimi zakovicami. Na prehodu iz ročajne 
plošče v rezilo je zoženo, rezilo pa je suličaste 
oblike. Po celotni dolžini poteka obojestransko 
sredinsko rebro.

Bodalo skupaj z vbodnima mečema (kat. 13) in 
najdbami, kot so bronasta sekira z robnikom in 
najstarejši srpi (prim. kat. 21a–b in Gaspari 2004b, 41, 
sl. 6: 2), uvrščamo k najstarejšim bronastodob-
nim predmetom iz Ljubljanice. Glede na to, da za 
starejše predmete iz bakrene dobe (prim. kat. 9–11) 
sklepamo, do so v Ljubljanici ležali kot erodirane 
naselbinske – koliščarske najdbe, so predmeti s 
konca zgodnje in iz srednje bronaste dobe dejan-
sko najstarejši predmeti, odloženi v reko, ne pa v 
jezero.

Bodalo ima z značilno trapezasto ročajno plo-
ščo in zoženim zgornjim delom rezila zanesljive 
vzporednice v bodalih z začetka srednje bronaste 
dobe, kakršna so značilna za zgodnjo kulturo 
grobnih gomil v Srednji Evropi med južno Nemči-
jo na zahodu ter Slovaško in Madžarsko na vzhodu 
(Vladár 1974, 44–45, t. 5: 112–115; Müller-Karpe 
1980, 809–811, t. 318: B1, 320: A8, 329: D33, 334: 
D1, 347: A8, 354: A1). Taka bodala so pogost in-
ventar v bogatih moških grobovih, pojavljajo pa se 
tudi v depojih tega časa.

pt
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Kratek jezičastoročajni meč; bron. Dol. 29 cm. Lju-

bljanica pri Kamniku pod Krimom, Zornica. NMS, inv. št. V 

320.

Šinkovec 1995, 104, t. 29: 204.

Datacija: 15.–14. stoletje pr. n. št. (razvita srednja bronasta 

doba).

Meč uvrščamo k zgodnjim jezičastoročajnim 
mečem. Na jezik kot podaljšek ročajne plošče 
je bil z zakovicami pritrjen najverjetneje lesen 
ročaj. Tak ročaj je pri rokovanju omogočal 
mnogo čvrstejšo oporo kot pri starejših mečih 
in bodalih brez jezičastega podaljška.

Za primerljive najdbe podobnih mečev je 
pomemben videz ročajne plošče, ki z ravnimi 
rameni tvori simetrično, trnasto obliko, kakr-
šno ima v Sloveniji še meč iz Posavja (sl. 67a). Ta 
oblika je značilna za meče tipa Manaccora v 
Italiji, tudi za nekatere tipe srednjeevropskih 
mečev, a je hkrati zelo blizu izpeljankam so-
časnih mikenskih rapirjev tudi na zahodnem 
Balkanskem polotoku (Bianco Peroni 1970, 
t. 15: 104–107; Kemenczei 1988, 51–52, t. 25: 
241, 241B, 244, 245; Bader 1991, 82–83, t. 16: 
133, 135; Müller-Karpe 1980, 153, t. 259: D2; 
Bodinaku 1995, 263, sl. 2: 6, 7). Jezičastoročajni 
meči s tako oblikovanimi ročajnimi ploščami 
so bili torej v srednji bronasti dobi razširjeni 
v dobršnem delu srednje in južne Evrope. Za 
razumevanje njihove vloge je pomembno, da 
so bili na različnih območjih odloženi na raz-
lične načine: kot grobni pridatki, posamezne 
najdbe ali pa kot sestavni deli zakladnih najdb 
(Turk 2000; glej tudi Turk, Gaspari v tej knjigi, 
str. 62–67, sl. 67b).

pt

16
Skodelica s trakastim ročajem; bron. Pr. ustja 14,5 cm. Ljubljanica pri 

Bevkah, Na Zrnici. NMS, inv. št. P 18400.

Potočnik 1989, 391, t. 7: 36; Šinkovec 1995, 122–123, t. 36: 263.

Datacija: 12.–11. stoletje pr. n. št. (starejše obdobje kulture žarnih grobišč).

Skodelica ima izvihano ustje in lijakasto razširjen vrat. Počeno 
mesto na vratu je bilo že v bronasti dobi popravljeno z zakovi-
čeno bronasto pločevino. Trakasti, rahlo presegajoči ročaj je na 
telo skodelice zakovičen s štirimi kovicami.

Skodelica je v slovenskem okolju posebnost, najštevilnejše 
primerjave zanjo, bronaste skodelice tipa Fuchsstadt, pa izha-
jajo večinoma iz grobnih ter iz nekaj zakladnih najdb v Avstriji 
in južni Nemčiji (Müller-Karpe 1959, 158–159, 313–314, t. 128: 
A1, 207; Šinkovec 1996, 148). Skodelica iz Ljubljanice je torej 
najjužnejši primerek tega tipa skodelic. V slovenskem okviru je 
izjemna tudi dobra ohranjenost skodelice. Kovinske posode iz 
obdobja starejše kulture žarnih grobišč so namreč zastopane le 
s skromnimi odlomki v zakladnih najdbah.

pt

17
29 spenjalnih in okrasnih igel; bron. Dol. od 10,8 do 27,7 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovi-

ci, ledine Dolnji breg, Lipavec, Bistra, Bržič in Tri lesnice ter Ljubljanica pri Bevkah, ledini Krajna in 

Kamin. DM, ZN 188/1–2, 4–5, ZN 189/1–2, 4–13, 15–23, ZN 253/1, 5–6, 12.

Na kratkem odseku Ljubljanice med ledinama Dolnji Breg pri Blatni Brezo-
vici ter Kamin pri Bevkah se zgoščeno pojavlja okrog 60 bronastodobnih igel. 
Ta koncentracija tudi večinoma sovpada s koncentracijo drugih bronastodob-
nih bronastih in keramičnih predmetov v Ljubljanici. 

Nekatere igle nakazujejo zgodnji čas odlaganja že v srednji bronasti dobi. 
Taka je predvsem igla s kijasto glavico, preluknjanim vratom in valovitim 
telesom. Predvsem zadnji dve značilnosti (kijasta glavica je časovno manj ob-
čutljiva) jo močno približujeta iglam z začetka srednje bronaste dobe (prim. 
Říhovský 1979, 30–33, t. 5). 

Večino spenjalnih igel uvrščamo v pozno bronasto dobo, in sicer v starejšo 
kulturo žarnih grobišč, na primer igle z žebljičasto, veliko vazasto ali kijasto gla-
vico, pa tudi izjemne primerke, kakršni sta igla z jantarno in tista s kijasto glavi-
co in narebrenim vratom (prim. Turk, Gaspari v tej knjigi, str. 62–67, sl. 69). Tudi 
iz mlajšega obdobja kulture žarnih grobišč je veliko igel. V ta čas uvrščamo tiste 
z uvito, drobno vazasto, drobno kroglasto ali bikonično glavico in razne izpeljan-
ke igel z odebeljenim ali tordiranim vratom. Nekaj igel iz Ljubljanice nakazuje, 
da se njihovo odlaganje ni končalo na prehodu v železno dobo. To so igle s stož-
často glavico, predvsem pa večglave igle s stožčastim zaključkom (prim. Turk, 
Gaspari v tej knjigi, str. 62–67, sl. 71).

Številne igle iz pozne bronaste dobe v Ljubljanici velja opazovati v razmer-
ju do drugih sočasnih najdb igel. Medtem ko se v starejši kulturi žarnih gro-
bišč igle redko pojavljajo v večjih depojskih najdbah (Čerče, Turk 1996, 18–
22, sl. 5), jih v mlajši kulturi žarnih grobišč zelo pogosto najdemo kot grobni 
pridatek na grobiščih, kakršno je bližnje v Ljubljani (Puš 1971, 91 –92).

pt
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Lonček, skleda in tri vretenca; keramika. Viš. posod 10,5 

in 8 cm, pr. vretenc 3,6 cm, 4,5 cm in 3,7 cm. Ljubljanica pri 

Blatni Brezovici, Bistra. NMS, inv. št. V 607 (a). Ljubljanica pri 

Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. V 673 (b). Ljubljanica pri Bevkah, 

Kamin. NMS, inv. št. V 1295 in V 2576 (c, e). Ljubljanica pri Bev-

kah, Krajna. NMS, inv. št. V 1192 (d).

Datacija: 14.–12. stoletje pr. n. št. (prehod iz srednje v pozno 

bronasto dobo).

Lonček s trakastim ročajem in skleda z držajem 
in široko izvihanim ustjem (a, b) sta prostoročno 
oblikovana iz gline z grobozrnatimi primesmi in 
neenakomerno žgana. Sta značilna predstavnika 
več kot tristo odkritih ostankov bronastodobnih 
posod iz Ljubljanice. Podobne posode so bile 
odkrite v grobovih in naseljih s konca srednje in 
začetka pozne bronaste dobe v vzhodni Sloveniji in 
na najdiščih v Panonski nižini (Vinski-Gasparini 
1973, t. 7: 8, 8: 3, 10: 3; Dular in dr. 2002, 56, 63, t. 
23: 3, 42: 1, 184–196, sl. 25: 3, 28: 15).

Odlomki keramičnih posod iz bronaste dobe 
niso bili odkriti vzdolž celotnega toka Ljubljanice, 
temveč izkazujejo močno zgostitev na področju 
med Lipavcem pri Blatni Brezovici na zahodu ter 
Kaminom pri Bevkah na vzhodu. Ta koncentracija 
se v veliki meri ujema s koncentracijo sočasnih 
bronastih predmetov. Nekajkrat so bile izražene 
domneve o povezavi najdb bronastodobnega po-
sodja s pogrebnimi obredji (Potočnik 1989, 390; 
Gaspari 2004b, 44; prim. Turk, Gaspari v tej knjigi, 
str. 62–67, sl. 70). V nasprotju s sočasno naselbin-
sko keramiko, ki je v veliki večini močno razlo-
mljena, izkazuje namreč večina keramičnih posod 
iz tega dela Ljubljanice razmeroma dobro ohranje-
nost, največkrat so razlomljene le na večje kose. To 
govori proti morebitnim erodiranim naselbinskim 
najdbam.

Keramična vretenca (c–e) so ostanki obtežilnih 
delov lesenih preslic za navijanje preje in so zelo 
pogosta najdba v prazgodovinskih naseljih in tudi 
v grobovih. Kot grobni pridatki vretenca simbolno 
označujejo ženske grobove (npr. na bližnji lju-
bljanski žarnogrobiščni nekropoli, Puš 1971, t. 7: 
4–6, 21: 10, 38: 2, 39: 6–7, 40: 4, 41: 3, 6). Nasprotno 
pa so kot posamezne ali vodne najdbe zelo redke. 

pt

19
Štiri sulične osti; bron. Dol. 31 cm, 20,2 cm, 12 cm in 36 cm. Ljubljanica pri 

Blatni Brezovici, Lipavec. NMS, inv. št. P 18393 (a). Ljubljanica v Ljubljani, Špica. 

NMS, inv. št. P 3344 (b). Ljubljanica pri Bevkah, izliv Bistre. NMS, inv. št. P 10928 

(c). Ljubljanica pri Bevkah, Podpeški mah. NMS, inv. št. P 18399 (d).

Potočnik 1989, 390, 391, t. 5: 31, 7: 41 (a, d); Šinkovec 1995, 79, 85, 90, t. 22: 136, 

137, 24: 155, 26: 169 (a–d); Gaspari 2002b (c).

Datacija: 12.–10. stoletje pr. n. št. (starejše obdobje kulture žarnih grobišč in zače-

tek mlajšega).

Velike plamenaste osti (kat. 19a, d) imajo najustreznejše primerjave 
v nekaterih panonskih depojih ter v zakladu iz Mušje jame na 
Krasu, prav tako pa se pojavljajo v severni Italiji (Vinski-Gasparini 
1973, t. 94: 1, 112: 3, 4; Szombathy 1912, sl. 15–18; za analogije 
Turk 1994, 108–110). To specifično obliko osti datiramo v 11. in 
10. stol. pr. n. št., v začetek mlajše kulture žarnih grobišč. 

Vrbovolistna ost (kat. 19b) ima v starejši kulturi žarnih grobišč 
(12.–11. stol. pr. n. št.) številne vzporednice v Panoniji in tudi v 
severni Italiji (Turk 1996). Tako kot plamenaste osti se tudi vrbo-
volistne najpogosteje pojavljajo kot sestavni del depojev, redke-
je kot posamezne najdbe.

Rombična ost (c) je težje natančneje časovno določljiva, saj 
se podobne pojavljajo v depojih z začetka pozne bronaste dobe 
in tudi npr. v grobovih z začetka železne dobe (prim. Gaspari 
2002b, 35–36, sl. 1). Nenavadne so bile okoliščine najdbe te osti. 
Odkrita je bila namreč v prsnem košu okostja, ki ga je razkril 
zemeljski usad na bregu Ljubljanice leta 1938 nasproti izliva 
Bistre (glej Turk, Gaspari v tej knjigi, str. 62–67, sl. 68). 

Podobno kot drugo poznobronastodobno orožje (kat. 20, 

22–25) se tudi sulične osti iz Ljubljanice odlikujejo po izvrstni 
ohranjenosti. V sočasnih depojih so namreč tudi sulične osti 
navadno razlomljene. Pomenljiva izjema pri tem je votivno sve-
tišče dolgega trajanja iz Mušje jame pri Škocjanu, v katerem (kot 
edinem) med orožjem prevladujejo sulice, pogosto ohranjene v 
celoti (Gabrovec 1983, 80–87; Turk 1994). Pomembna razlika pa 
je, da so tamkajšnje osti v številnih primerih ožgane in deloma 
celo raztopljene. Pred odložitvijo v globoko kraško brezno so 
bile očitno ritualno izpostavljene ognju.
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Polnoročajna meča; bron. Dol. 55,5 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice. DM, ZN 258/1 (a). 

Dol. 54 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, nasproti izliva Bistre. NMS, inv. št. V 655 (b).

Trampuž Orel 2006, 140, sl. 92 (b).

Datacija: 14.–12. stoletje pr. n. št. (zgodnje in starejše obdobje kulture žarnih grobišč).

Odlično ohranjena meča sta izdelana iz ločeno ulitih rezil in polnih ročajev 
iz bronaste zlitine, v kateri znaša delež bakra okoli 90 %, delež kositra pa pri-
bližno 8–9 %. Rezilo drugega meča iz izliva Bistre je vrbovolistno oblikovano, 
sredinsko rebro je nizko zaobljeno, ostrini stanjšani. Enodelni ročaj, trdno 
nasajen na podaljšek rezila, ima branik z ločno izjedo v obliki treh četrtin 
kroga, ovalen presek držaja z rahlo napetima stranicama in ovalen diskast 
glavič z nizkim koničnim gumbom. Na braniku sta dve večji in dve manjši iz-
boklini, t. i. lažni zakovici. Pri meču iz Treh lesnic sta spoj rezila rombičnega 
preseka in ročaja utrjevali dve zakovici. Na držaju z izbočenima stranicama so 
trije prečno narezani rebrasti svitki, vmesna polja pa so okrašena z enojnimi 
spiralnimi zavojki. Zgornji rob glaviča je pri obeh mečih okrašen z osmimi oz. 
desetimi radialno postavljenimi koncentričnimi polkrogi. Meča kažeta sledo-
ve ponovne naostritve rezila.

Jugovzhodnoalpsko območje sodi na južno obrobje pojavljanja polno-
ročajnih mečev, ki so sicer pogosti zlasti na južnem Bavarskem in v zgornji 
Avstriji (Harding 1995, 67). Na tem južnem obrobju nastopajo v primerjavi s 
sočasnimi meči z jezičastimi ročaji v razmerju 1 : 3. Meč iz izliva Bistre pred-
stavlja skupaj z najdbama iz Blejskega jezera pri Mlinem (Gaspari 2007) in 
Soče pri Villesseju (Vitri 2004, 574, 575, sl. 4.2.d) eno od lokalnih variant pol-
noročajnih mečev iz zgodnjega obdobja kulture žarnih grobišč 14. oziroma 
13. stol. pr. n. št. Nekoliko mlajši meč iz Treh lesnic pripada tipu Erding (Er-
lach), ki sodi med značilne oblike starejšega obdobja kulture žarnih grobišč 
oziroma 12. stol. pr. n. št. (Quillfeldt 1995, 135, 142–148, t. 122).
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Levoročni jezičastoročajni srp (a); bron (ICP-AES). Dol. 15,8 cm. Ljubljanica pri Bevkah, 

nad izlivom Bistre. NMS, inv. št. V 1972.

Pavlin 2006, 71, 72, sl. 2: 1a–1b.

Datacija: 15. stoletje pr. n. št. (srednja bronasta doba).

Levoročni jezičastoročajni srp (b); bron (ICP-AES). Dol. 15 cm. Ljubljanica pri Bevkah, nad 

izlivom Bistre. DM, ZN 291.

Pavlin 2006, 71, 72, sl. 2: 2a–2b.

Datacija: 15. stoletje pr. n. št. (srednja bronasta doba).

Desnoročni jezičastoročajni srp s sedlastim prehodom zunanjega ročajnega 
rebra v hrbtno rebro (c); bron. Dol. 19 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Blato. DM, ZN 275/2.

Datacija: 12. stoletje pr. n. št. (starejše obdobje kulture žarnih grobišč).

Desnoročni jezičastoročajni srp (d); bron (ICP-AES). Dol. 18,2 cm. Ljubljanica pri Bevkah, 

Kamin. NMS, inv. št. P 18403.

Potočnik: 1989, t. 7: 37.

Datacija: 11.–10. stoletje pr. n. št. (mlajše obdobje kulture žarnih grobišč).

Srp je predvsem poljedelsko orodje, namenjeno žetvi, vendar se mu v dolo-
čenih okoliščinah pripisujejo tudi drugačni pomeni, povezani z obredjem ali 
denarnim prometom. Med najstarejšimi v naši bližini so srpi iz zgodnjebro-
nastodobnih naselbin ob jezerih Garda in Ledro. Sestavljeni so iz lesenih ukri-
vljenih držajev, v katere so vstavljena ploščata kremenova rezila (Perini 1988, 
85ss). Nasprotno sta najstarejša srpa iz Ljubljanice že kovinska in namenjena 
uporabi z levo roko (kat. 21a–b). Ta vrsta srpov je maloštevilna in – kot kažejo 
arheološke študije – značilna za srednjo bronasto dobo (Pavlin 2006, 71). Ta-
kšna je tudi vrsta uporabljenega bakra z vodilno nečistočo nikljem, kakršen je 
najbolj pogost pri izdelkih iz srednje bronaste dobe v Švici (Rychner, Kläntschi 
1995, II 1345, sl. 14). Enak baker je bil uporabljen tudi za enega od obeh sre-
dnjebronastodobnih mečev tipa Sauerbrunn (kat. 13b). Spodnja srpa sta desno-
ročna in mlajša (kat. 21c–d). Njuna oblika je običajna za pozno bronasto dobo, pa 
tudi uporabljeni tip bakra z najvišjo nečistočo antimonom (bakrova medlica) 
je bil najpogostejši med izdelki na prehodu pozne bronaste v železno dobo 
(Trampuž Orel in dr. 1996, 203, 206, sl. 12).
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Tulasta sekira z V-okrasom (a); bron. Dol. 14,7 cm. Lju-

bljanica. DM, ZN 141/3.

Datacija: 12. stoletje pr. n. št. (starejše obdobje kulture žarnih 

grobišč).

Tulasta sekirica z ušescem, prečnimi rebri,V-okra-
som ter stopničastim prehodom tula v močno 
razširjen list (b); bron. Dol. 11,5 cm. Ljubljanica. DM, ZN 137/1.

Datacija: 11.–10. stoletje pr. n. št. (mlajše obdobje kulture žarnih 

grobišč). 

Tulasta sekirica z ušescem, prečnimi rebri,V-okra-
som in krožci ter kolenčastim prehodom tula v 
močno razširjen list (c); bron. Dol. 11,8 cm. Ljubljanica. DM, 

ZN 137/2.

Datacija: 11.–10. stoletje pr. n. št. (mlajše obdobje kulture žarnih 

grobišč).

nto

23
Plavutasta. sekira z visoko stoječimi plavutmi, sedlasto razširitvijo na preho-
du v list in topim rezilom (a); zlitina bakra s svincem (ICP-AES). Dol. 15,5 cm. Ljubljanica pri 

Ljubljani. NMS, inv. št. V 1967.

Šinkovec 1995, 58, t. 13: 77.

Datacija: 9.–8. stoletje pr. n. št. (prehod bronaste v železno dobo).

 

Plavutasta sekira z visoko stoječimi plavutmi srednjega preseka in ušescem (b); 

bron (ICP-AES). Dolžina 20,2 cm. Ljubljanica pri Ljubljani. NMS, inv. št. P 3352, zbirka Hradecky.

Šinkovec 1995, 57, t. 13: 73.

Datacija: 8.–7. stoletje pr. n. št. (starejša železna doba). 

Plavutasta sekira s srednje stoječimi plavutmi in široko, plitvo izjedo na teme-
nu (c); bron. Dol. 13,5 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice. DM, ZN 141/9.

Datacija: 13.–12. stoletje pr. n. št. (starejše obdobje kulture žarnih grobišč). 

Uhata sekira z ovalnim ušesom in stranskim izrastkom ter simetričnim li-
stom (d); zlitina bakra s svincem (ICP-AES). Dol. 9 cm. Ljubljanica Rakovi Jelši. NMS, inv. št. V 

2740.

Datacija: 9.–8. stoletje pr. n. št. (prehod bronaste v železno dobo).

Tulaste (kat. 22) in plavutaste sekire (kat. 23 a–c), ki so se sicer uporabljale kot orod-
je, so v pozni bronasti dobi ob mečih in sulicah (kat. 19–20) prav tako predstavniki 
napadalnega orožja. Starejši primerki tulastih sekir so večji, z nerazčlenjenim 
telesom in dokaj enovitim rebrastim okrasom v obliki črke V (kat. 22a), mlajši pa 
so prepoznavni po stopničasti oddvojenosti tula od lista (kat. 22b–c). Primerka iz 
Ljubljanice sta s svojim bogatim okrasom izjemna.

Medtem ko ima plavutasta sekira z ušescem (kat. 23b) veliko kositra (okrog 
9 %), ga je v srpih (kat. 21b, d) precej manj (okrog 5 % oziroma 6,5 %). Tedanji 
livarji iz vzhodnih delov Evrope so bili zaradi tamkajšnjega pomanjkanja 
kasiterita, v nasprotju z zahodnim delom celine, verjetno prisiljeni v varčno 
uporabo dragocene kovine. Zato so ga dodajali selektivno, glede na potrebo 
po trdem ali kovnem bronu (sl. 64).

Nasprotno pa v plavutasti sekiri s topim rezilom ni kositra, ampak kar 46 % 
svinca (kat. 23a). Podobna bakrovo-svinčeva zlitina se nahaja tudi v uhatih seki-
rah, od katerih ena izvira iz Ljubljanice (kat. 23d). Obliki obeh sekir sta značilni 
za italski polotok. V Sloveniji so doslej znane predvsem iz zahodnih delov in so 
bile pogosto najdene kot razlomljeni delci. Sekire so bile namreč zaradi zelo vi-
soke količine svinca in s tem premehke zlitine kot orodje neuporabne, pomem-
ben pa je bil svinec, ki je kot dodatek omogočal boljše razlivanje bronaste litine 
v kalupu. Postopek se je kot tehnološka novost razširil na začetku 1. tisočletja 
pr. n. št. z vzhodnega Sredozemlja najprej v južne dele Evrope. Tako je že tedaj 
prispel prek italskega polotoka tudi k nam (Trampuž Orel 1999, 428). 
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Trije noži; bron. Dol. 26,1 cm, 22 cm in 19,9 cm. Ljubljanica v Ljubljani, Špica. NMS, inv. št. P 3353 

(a). Ljubljanica v Ljubljani, Breg (Zoisov jarek). NMS, inv. št. P 4333 (b). Ljubljanica pri Blatni Brezo-

vici, Bistra. DM, ZN 157/1 (c).

Šinkovec 1995, 115, 116, t. 35: 231, 232 (a, b).

Datacija: 12.–9. stoletje pr. n. št. (starejše in mlajše obdobje kulture žarnih grobišč).

Prvi nož (a) oblikovne značilnosti, jezičast ročaj v kombinaciji s t.i. grbo na 
sredini rezilnega hrbta, uvrščajo v starejši del pozne bronaste dobe. Mnogo 
redkejši je nenavaden dvolistni zaključek ročaja, ki ima primerjavo le v posa-
mični najdbi noža iz Kirchberga na Spodnjem Avstrijskem (Říhovský 1972, 
33, t. 9: 106).

Nož s trnastim ročajem in nazaj pomaknjeno grbo na rezilnem hrbtu (b) je 
mlajši, saj na podobne naletimo v številnih grobovih iz mlajše kulture žarnih 
grobišč in s prehoda v železno dobo, tako npr. v Ljubljani, Novem mestu, Mo-
kronogu in Mariboru (Stare 1954, t. 7: 2–3, 83: 1; Križ 1995, 48, kat. 78; Gabrovec 
1973, 342–343, t. 6: 3; Müller-Karpe 1959, 126, t. 118: 26).

Tretji nož sodi k tipu polnoročajnih nožev z obročastim zaključkom ročaja 
(c). Podobni noži so na območju vzhodnih Alp in severne Panonije uvrščeni v 
starejšo kulturo žarnih grobišč (Říhovský 1972, 43–44, t. 13: 141–143). Poseb-
nost tega noža je, da je pri konici nabrušen obojestransko, torej tudi na hrbtni 
strani. Ta nenavadna funkcionalna značilnost je primerljiva z nekaj zvrstmi 
nožev z različnih območij srednje in južne Evrope (Müller-Karpe 1959, t. 105: 
3–4, 8–11; Říhovský 1972, 27–29).

pt

25
Dve jezičastoročajni bodali; bron. Dol. 21,9 cm in 20,7 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Lipavec. DM, ZN 158/1 (a). Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Bistra. DM, ZN 157/2 (b).

Datacija: 14.–12. stoletje pr. n. št. (zgodnje in starejše obdobje kulture žarnih grobišč).

Bodali imata dolg jezičast ročaj z razcepljenim zaključkom in visokimi rob-
niki, pri enem (b) so ti okrašeni z drobnimi vrezi. Jezičasta ročaja se pri obeh 
bodalih razširita v ročajno ploščo, rezilo pa ima rombični presek. 

Bronasta bodala iz pozne bronaste dobe so v Sloveniji redke najdbe. Podobna 
so sporadično zastopana v velikih depojih mešane sestave, kakršna sta depoja 
z Debelega vrha na Kočevskem in iz Jurke vasi na Dolenjskem (Čerče, Šinkovec 
1995, t. 62: 19, 20, 89: 7). Kot pri večini drugih najdb orožja v teh depojih, tudi za 
bodala velja, da so razlomljena in močno poškodovana. Podobno bodalo je bilo 
najdeno na Magdalenski gori (Šinkovec 1995, 97–98, t. 27: 190).

Mnogo številnejše, predvsem pa zaradi odlične ohranjenosti zanesljivejše 
primerjave za bodali iz Ljubljanice poznamo iz severne Italije, in sicer prav tako 
kot vodne najdbe iz Peschiere ob Gardskem jezeru, kjer so konec 19. in v začet-
ku 20. stol. ob izlivu reke Mincio iz jezera pridobili obilico bronastih predmetov 
(Müller-Karpe 1959, 91–92, 268, t. 103–107). Med njimi so najštevilnejše bro-
naste igle in bodala, vsi predmeti pa so uvrščeni na prehod iz srednje v pozno 
bronasto dobo. Med številnimi tipi bodal iz Peschiere so zastopana tudi jeziča-
storočajna z razcepljenim zaključkom, zelo podobna bodaloma iz Ljubljanice 
(Müller-Karpe 1959, t. 107: 1–9). Če med severnoitalijanskimi primerjavami za 
ti dve bodali prevladujejo vodne najdbe, pa so podobna bodala v srednji Evropi 
zakladni, še pogosteje pa grobni pridatki (Vladár 1974, 50–51, t. 7: 143–147).
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Kavljasta pasna spona; bron. Dol. 22,2 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, Zaloke. NMS, inv. št. V 

1774.

Datacija: 5.–4. stoletje pr. n. št. (mlajše halštatsko obdobje).

Ojačitveno rebro spone je na eni strani podaljšano v kavelj, na drugi pa je 
preluknjano. Na osrednjem pravokotnem delu so ponekod ohranjeni kaveljč-
ki za pritrditev na pas. Spona je okrašena z valovitima vrezanima črtama med 
ravnimi pikčastimi črtami.

Med železnodobnimi predmeti iz Ljubljanice je kavljasta pasna spona 
posebnost. Najpogostejša zvrst pasnih spon iz halštatskega obdobja, pravo-
kotne pločevinaste pasne spone, v Ljubljanici niso bile odkrite. Pasne spone 
z bronastim kavljem so najmlajše izpeljanke pravokotnih pasnih spon, pri 
katerih sicer kavelj večinoma ni ohranjen. Zato sklepamo, da je bil izdelan iz 
neohranjega organskega materiala. Podobne kavljaste spone so sestavni del 
bojevniške noše v najbogatejših grobovih najmlajšega halštatskega horizonta 
v dolenjski skupini, kakršen je grob 3 iz gomile IV na Kandiji v Novem mestu 
(Knez 1986, 89, t. 35: 1). Podobne spone so bile najdene na Magdalenski gori 
(Tecco Hvala in dr. 2004, 93, t. 158: 2) in v bogatih bojevniških grobovih v Po-
sočju, kakršna sta grobova 1309 in 1656 najmlajšega svetolucijskega horizon-
ta na velikem grobišču na Mostu na Soči (Teržan in dr. 1984–1985, 225, 271, 
t. 124: 6, 156: 6; za datacijo prim. Teržan, Trampuž 1973, 434). Poudariti pa 
velja, da so te primerjave le približne. Spona iz Ljubljanice je izjemna zaradi 
oblike in tudi zato, ker je pri njej kavelj ulit skupaj z osrednjim delom v enem 
kosu.

pt
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Križna sekira (a) in tri tulaste sekire (b–d); železo. Dol. 16 cm, 17,1 cm, 17 cm in 18,6 cm. Lju-

bljanica pri Vrhniki, Japljeve ujske. NMS, inv. št. V 1712 (a). Ljubljanica pri Bevkah, Na Zrnici. NMS, inv. 

št. V 213 (b). Ljubljanica. NMS, inv. št. V 243 (c). Ljubljanica pri Bevkah, Krajna. NMS, inv. št. V 1795 (d).

Datacija: 8.–4. stoletje pr. n. št. (starejša železna doba).

Železne sekire halštatskega obdobja iz Ljubljanice imajo v sosednjih pokraji-
nah najštevilnejše primerjave v dolenjski kulturni skupini. Tulaste sekire (b–d) 
so v starejši železni dobi ob železnih sulicah najpogostejše napadalno orožje, 
zastopano v bojevniških grobovih Dolenjske (Teržan 1985). Starejše, bolj čoka-
te izpeljanke (b–c) so nekoliko številnejše med 8. in 6. stol. pr. n. št., vitkejše z 
zoženim stopničastim prehodom tula v rezilo in s pritrjevalnim ušescem (d) pa 
v mlajšem času, predvsem v 5. in 4. stol. pr. n. št. (Dular 2003, sl. 67: A8, 76: A1, 
81: 3, 86: 20, 89: A10).

Križne sekire, kakršna se v Ljubljanici pojavlja le ena (a), so tudi sicer v 
sočasnih grobovih mnogo redkeje zastopane. Zasledimo jih v bogatih grobo-
vih starejših horizontov v dolenjski halštatski skupini, v 7. in 6. stol. pr. n. št. 
(Knez 1993, 42, t. 18: 5; Gabrovec 1987a, 46, sl. 2: 4).
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Štiri certoške fibule (a, b, f, h); bron. Dol. 13,6 cm, 13,7 cm, 10,3 cm in 7,3 cm. Ljubljanica. DM, 

ZN 259/2, ZN 263/1, ZN 263/2, ZN 263/9.

Trakasti fibuli (c, d); bron. Dol. 9,1 cm in 9,7 cm. Ljubljanica in Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Bistra. DM, ZN 263/5 in NMS, inv. št. V 2143.

Tri kačaste fibule (g, i, j); bron. Dol. 9,2 cm, 8,8 cm in 7,8 cm. Ljubljanica. DM, ZN 263/4, ZN 

259/5 in ZN 263/3.

Narebrena zapestnica s presegajočima koncema (e); bron. Pr. 7,5 cm. Ljubljanica pri 

Blatni Brezovici, Bržič. NMS, inv. št. V 1365.

Datacija: 6.–4. stoletje pr. n. št. (mlajše halštatsko obdobje).

V starejšem halštatskem obdobju so bile fibule pretežno značilnost ženske 
noše, saj so se za zapenjanje oblačil pri moških kot nasledek bronaste dobe 
uporabljale še igle (prim. kat. 17). V 8. in 7. stol. pr. n. št. so fibule v Ljubljanico 
zašle le izjemoma (sl. 71). Nasprotno pa so iz časa med 6. in 4. stol. fibule v 
Ljubljanici pogosta najdba. Ker so v tem obdobju fibule prepoznavni sestavni 
del ženske in tudi moške noše, je glede na splošno podobo prevlade moške 
noše in orožja v Ljubljanici v celotni bronasti in železni dobi mikavno tudi v 
teh sestavnih delih spenjalne noše videti pretežno podobo sveta moških. Za 
kačaste fibule (kat. 28g, i, j), ki jih datiramo pretežno v zaključek 7. ter v 6. stol. 
pr. n. št., lahko na podlagi primerjav na zahodu Slovenije, v svetolucijski sku-
pini, dejansko domnevamo, da so pripadale moški noši (Teržan, Trampuž 
1973, 424–430; Gabrovec 1987b, 148). Ni pa več tega moč trditi za trakaste (kat. 

28c, d) in certoške fibule (kat. 28a, b, f, h), zelo popularne med 6. in 4. stol. pr. n. 
št. V tem času fibule niso več določale spolnih razlik v noši. Hkrati nekateri 
elementi prestižne ženske noše, npr. narebrena zapestnica (kat. 28e), jasno 
nakazujejo tudi odlaganje teh predmetov v Ljubljanico. Certoške fibule 5. in 
4. stol. pr. n. št., to je iz najmlajših stopenj halštatskega obdobja v Sloveniji 
(prim. tudi kat. 38c; Teržan 1976), so že znanilci novega časa, ki ga zaznamuje 
pogostejše odlaganje statusno najpomembnejših elementov noše in oboroži-
tve v Ljubljanico (kat. 29–33).
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Meči z nožnicami; železo. Dol. 104,5 cm. Ljubljanica pri 

Bevkah, Tri lesnice. NMS, inv. št. V 1452 (a). Dol. 95,2 cm. Lju-

bljanica pri Blatni Brezovici, Lipovec. DP, ZN 249/2 (b). Dol. 45,3 

cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. DP, ZN 249/4 (c). Dol. 86 cm. 

Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Lipovec. DP, ZN 249/3 (d).

Gaspari 2007, sl. 2: 1 (d).

Datacija: 2.–1. stoletje pr. n. št. (konec srednjega in pozno laten-

sko obdobje). 

V primerjavi z zgodnjelatenskim obdobjem so 
meči iz 3. in 2. stoletja pr. n. št. daljši ter imajo kraj-
še in manj ostre konice. Meč iz struge pri Lipovcu 
(b), ki je bil najden skupaj z ostankom nožnice z vi-
sokim zvončastim branikom in zanko za obešanje 
s polkrožnimi ploščicami in vodoravno prečko ter 
obročkom, kaže značilnosti mlajšega dela srednje-
latenskega obdobja. Nožnica nenavadno dolgega 
in širokega meča s trirombičnim presekom rezila 
(d) ima asimetrični ploščici zanke za obešanje z 
vodoravno okrepitvijo. Na sprednji platici je viden 
vtolčen okras (t. i. chagrinage) v obliki kompozi-
tnega vzorca drobnih kvadratkov. Ohranjen je del 
koničnika z drobno kanelirano vodoravno prečko. 
Glede na dolžino ter kombinacijo okrepitve in zan-
ke uvrščamo nožnico v začetno fazo poznega latena 
oziroma v iztekajoče se 2. stol. in začetek 1. stol. pr. 
n. št. (Lejars 1994, 28). Zelo podoben, 116 cm dolg 
meč z nožnico je bil najden v grobu germanskega 
bojevnika iz Netzebanda v nemški deželi Mecklen-
burg-Vorpommern (Mangelsdorf, Schönfelder 
2001). Meča iz struge pri Treh lesnicah in v Kaminu 
(a in c) sta značilna predstavnika orožja, ki se je na 
območju mokronoške skupine pojavilo v izteku 
srednjelatenskega obdobja (Guštin 1977, 79, 80, t. 
9: 2) in je vodilna oblika začetne faze poznega late-
na (Božič 1999, 198). 
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Meč; železo, les. Dol. 52,8 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Dolgi breg. DP, 

ZN 249/1.

Datacija: 4.– začetek 3. stoletja pr. n. št. (prehod starejše v mlajšo železno dobo).

Meč sodi med značilne primerke zgodnjelatenske sheme, ki jih 
označujeta razmeroma majhna dolžina in izrazito koničasto 
rezilo. Od nožnice so ohranjeni notranja lesena obloga, platici 
iz železne pločevine in delno poškodovan koničnik, medtem ko 
zanka za obešanje manjka. Na sprednji platici je pod zvončastim 
ustjem komaj zaznaven okras, ki ne dopušča zanesljive določitve, 
verjetno pa gre za zoomorfno liro oz. par zmajčkov. Na podlagi 
majhne dolžine koničnika sklepamo, da je bila nožnica spodaj 
opremljena s predrtim krožnim ščitnikom (Charpy 1987). 

Kratki meči z nožnicami tipa Hatvan-Boldog/Münsingen in 
t.i. okrasom para zmajčkov II. vrste se pojavijo tekom 4. stoletja 
pr. n. št. in so v uporabi še ob koncu zgodnjelatenskega obdobja 
(okoli 300 pr. n. št.). Glavno območje razprostranjenosti na ta 
način okrašenega orožja obsega območje med Marno, južno 
Nemčijo, Švico in Avstrijo, od koder se je s keltskimi premiki 
razširilo v zgornjo Italijo in severni del Karpatske kotline (Sza-
bó, Petres 1992, 29–36; Stöllner 1998, seznam 2, 4, priloga 2, 3). 
Najdba iz Ljubljanice je dodatni dokaz za povezave jugovzhod-
noalpskega ozemlja z osrednjim zgodnjekeltskim svetom, na 
katere poleg mečev opozarjajo tudi predrte trikotne spone, 
obročki pasne garniture in fibule zgodnjelatenske sheme iz 
dolenjskih poznohalštatskih grobov negovske stopnje.
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Meča z nožnicama; železo. Dol. 71,4 cm + 32,5 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice. NMS, 

inv. št. V 585, V 586 (a). Dol. 45,5 + 47 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. P 16778 (b).

Podvodna arheologija v Sloveniji I, 29, t. 3: 303 (b).

Datacija: konec 2.–1. stoletje pr. n. št. (pozno latensko obdobje).

Značilnosti nad meter dolgih poznolatenskih mečev iz Ljubljanice so kratka, 
ostra konica, visok, zvončast branik in trn rombičnega preseka, ki se konča z 
okroglim gumbom. Rezila imajo trirombičen presek z osrednjim rebrom, ob 
katerem potekata plitva široka žlebova. Takšna profilacija naj bi povečala ela-
stičnost rezila, verjetno pa je bila namenjena tudi prerazporeditvi težišča. Pri 
nekaterih mečih sta oba žlebova okrašena z gosto vtolčenimi jamicami (Wyss 
1968). Pripadajoče železne nožnice označujejo 25–30 cm dolgi koničniki z 
zaključkom v obliki široke črke V in s kratkimi izrastki, preproste oblike dvoj-
noesastih vezi in zanke za obešanje z ovalnimi ploščicami (Zachar 1974).

Gre za značilen tip orožja keltskih plemen med jugovzhodnimi Alpami, se-
vernimi deli srednje Evrope in srbskim Podonavjem (Božič 1981, 319, t. 3: 30), 
v praktično identični obliki pa se pojavlja tudi pri Keltih na zahodu (Lejars 
1994, 38, 161, 226, 228; Lejars 1996, 89–93) in v severni Italiji (Pernet 2005, 40, 
sl. 2.8: 2b), na vzhodnogermanskem območju v Šleziji in na Poljskem (Łucz-
kiewicz 2002, 362–366, sl. 7: II) ter v dačansko-getskih inventarjih s poudar-
jenim konjeniškim elementom med Oltenijo, Moldavijo in severno Bolgarijo 
(Sîrbu, Rustoiu 1999, 80, sl. 2).

Pomanjkanje najdb iz zaključenih celot ne dopušča ocene, koliko se ta-
kšni meči uporabljajo še v mlajši fazi poznega latena (po 80/60 pr. n. št.), ko se 
pod vplivom modela rimskih gladijev začnejo uveljavljati meči s koničastimi 
rezili lečastega preseka in pripadajočimi nožnicami z lestvastimi koničniki 
(npr. Breščak 1989). 

ag
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Sulične osti z okrašenimi listi; železo. Dol. 44,5 cm. Lju-

bljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. P 11366 (a). Dol. 42,5 cm. 

Ljubljanica pri Bevkah, pri Jurju. DP, ZN 249/5 (b). Dol. 53,7 cm. 

Ljubljanica pri Podpeči, Dolenje senožeti. NMS, inv. št. V 639 (c). 

Dol. 37,8 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice. NMS, inv. št. P 

17620 (d).

Vuga 1980, 202, t. 3: 1 (a); Gaspari 2007, sl. 2: 4 (b). 

Datacija: konec 2.–1. stoletje pr. n. št. (pozno latensko obdobje).

V nasprotju z zgodnjo fazo srednjelatenskega ob-
dobja, ko natančno izdelani geometrični in rastlin-
ski motivi krasijo predvsem tule suličnih osti, je v 
poznolatenskem obdobju okras omejen na liste. 
Sulične osti z jedkanim geometrijskim okrasom so 
pogoste na vzhodnogermanskem območju (Łuczki-
ewicz 2003, 390–393, sl. 31). Zunaj tega območja je 
njihov pojav omejen na jugovzhodno in severno ob-
robje Alp, več primerkov pa je znanih tudi iz Alèsie. 
Sulična ost s klasično oblikovanim tenkim listom (b) 
je okrašena z jedkanim okrasom satovja. Primerek z 
bajonetno oblikovanim listom (a) kaže jedkan okras 

nepravilnih mnogokotnikov oz. lusk. Podobna izdel-
ka izvorno keltske tehnike jedkanja sta tudi okrasa 
suličnih osti iz reke Zihl/Thielle pri Cornauxu v Švici 
(Schwab 1989, 120, sl. 117: 6, 118) in z Gracarce na 
Koroškem (Gleischer 1993, 83, sl. 34: 1–3).

Okras dveh nizov vtolčenih polkrožcev oz. 
polmesecev vzdolž slabo izraženega rebra sulične 
osti (d) kaže na povezave s poselitvenim območjem 
Skordiskov. Na suličnih osteh iz hrvaškega in srb-
skega Podonavja se pojavljajo tudi preprosti pun-
cirani vzorci, vendar tehnika jedkanja ni zanesljivo 
izpričana (Gaspari, Krempuš, Brišnik 2004, 274, 
karta 2). Identičen okras vrezanih polkrožcev se 
pojavlja npr. na dolgih suličnih osteh iz bogatega 
pokopa na nekropoli Mala Vrbica pri Ajmani (Sta-
lio 1986, 33, sl. 43, 44) ter na primerku iz groba 3 
na Zmajevcu v Sotinu (Božič 1981, t. 9: 8). V pozno-
latenskih grobovih s Karaburme in Rospi Ćuprije 
v Beogradu (Todorović 1972, t. 3: 3, 11: 3, 4, 30: 4, 
36: 8, 9) ima najustreznejše primerjave tudi dolga 
sulična ost (c) z ozkim listom rombičnega preseka, 
na katerem potekata ob ostrinah ozka žlebička.
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Sulične osti; železo. Dol. 52,8 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, 

Dolge njive. NMS, inv. št. R 1844 (a). Dol. 31,2 cm. Ljubljanica pri 

Kamniku pod Krimom, Zornica. NMS, inv. št. V 649 (b). Dol. 33,6 

cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Lipavec. NMS, inv. št. V 631 

(c). Dol. 32,6 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. R 

8124 (d).

Horvat 1990, 289, t. 23: 6 (a).

Datacija: 3.–1. stoletje pr. n. št. (mlajša železna doba).

Sulične osti s klasično oblikovanim listom splošče-
nega rombičnega preseka, slabo izraženim rebrom 
in razmeroma kratkim tulom (c) so se v večjem števi-
lu pojavile v poznolatenskem obdobju. V hrvaškem 
in srbskem Podonavju ter v severni Galiji sodijo med 
vodilne oblike tega časa (Božič 1981, 312, t. 3: 32), na 
območju jugovzhodnih Alp pa so redkejše. 

Sulične osti z ozkim listom rombičnega prese-
ka in s fasetiranim tulom (a) so ena značilnih oblik 
orožja, ki se je v jugovzhodnih Alpah in na Balkanu 
pojavila proti koncu latenskega obdobja ter se 
obdržala še naprej v rimski čas. Krajša različica s 

sorazmerno dolgim, razširjenim tulom sodi med 
vodilne oblike horizonta Mokronog IIIb (Breščak 
1989) in se je uporabljala vsaj še v stopnji Verdun 
(Božič 1999, 199).

Sulične osti z valovito oz. plamenasto ostrino 
(d) Grk Diodor opisuje kot orožje Keltov in izrecno 
omenja, da so bile izjede namenjene povzročitvi 
težkih poškodb (Diod. Sic., V, 30). Za srednjelaten-
sko obdobje so značilne predvsem široke klasično 
oblikovane osti s polkrožnimi izjedami na robovih 
ali valovitimi ostrinami (Brunaux, Rapin 1988, 
122, sl. 60), primerjave za ost iz Ljubljanice pa iz-
virajo predvsem iz poznolatenskega okolja. Poleg 
primerka iz groba z grobišča Aka na Madžarskem 
(Hunyady 1942, t. 15: 2), datiranega v zgodnjo fazo 
srednjega latena, kažejo sorodne simetrične izjede 
še nekatere sulične osti iz Saône (Guillaumet 2000, 
168, sl. 3: 2) in z Gracarce na Koroškem (Gleirscher 
1996, 234, sl. 5: 3). 
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Sekiri; železo. Dol. 14,9 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice. NMS, inv. št. V 1416 (a). Dol. 13 cm. 

Ljubljanica pri Verdu, Japljeve ujske. NMS, inv. št. V 650 (b).

Datacija: 3.–1. stoletje pr. n. št. (mlajša železna doba).

Masivne sekire s trapezasto razširjenim rezilom klinastega preseka in delno 
sklenjenima plavutma (b), ki oblikujeta ovalno ali skoraj pravokotno nasadi-
šče, so značilna naselbinska najdba in pogost del orodnih depojev keltskega 
sveta in robnih območij (Jacobi 1974, 67–69; Rybová, Motyková 1983, 102). 
Gre tudi za najpogostejši tip orodja med vodnimi najdbami (Kurz 1995, 26, 
239, seznam 5). Poleg vsaj osmih najdb iz Ljubljanice je iz slovenskega pro-
stora znanih le še nekaj primerkov iz poznolatenskih grobov na Magdalenski 
gori in na Strmcu nad Belo Cerkvijo na Dolenjskem (npr. Tecco Hvala in dr. 
2004, t. 38: 3, 165: 2; Dular 1991, 91, t. 56: 1), nekoliko številnejše pa so v srb-
skem Podonavju (npr. Scordisci 1992, 126, t. 33: 104, 106).

Sekire z vitkim rezilom s steblom večkotnega preseka in polkrožno ostrino 
ter ovalno odprtino za toporišče (a) so značilne za jugovzhodnoalpsko halštat-
sko kulturo v njenem negovskem horizontu (Teržan 1977, 14, sl. 3: 4), posa-
mično pa se pojavljajo še v srednjem latenu (npr. Križ 2005, t. 77: 3). Glede na 
določene podobnosti s helebardastimi sekirami z osrednjealpskega območja 
bi morda smeli domnevati, da so se uporabljale tudi v 2./1. stoletju pr. n. št. 
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Čelada; bron (XRF, PIXE). Viš. 22,3 cm, teža 1182 g. Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice. NMS, inv. 

št. R 18915.

Istenič 2006b, 128–129, sl. 93: 2.

Čelada je bila kovana ter na zunanji površini spolirana. Votli gumb na vrhu, 
ki je bil narejen skupaj s kaloto, je okrašen z dvema linijama punciranih vi-
sokih polkrogov, rob čelade pa s poševnimi punciranimi linijami. Na obeh 
straneh čelade je po ena zanka iz bronaste pločevine, ki je na čelado pritrjena 
s po dvema bakrenima zakovicama. V eni od zank je ohranjena železna os. 
Zanki sta torej skupaj z vanju vdetima osema sestavljali tečaj, namenjen pri-
trditvi ličnih ščitnikov (nista ohranjena). Na spodnji strani vratnega ščitnika 
je vrezana črka A, na notranji površini kalote pa XI. To med drugim nakazuje, 
da podloga, ki jo je čelada morala imeti, ni bila trajno pritrjena nanjo (prim. 
James 2004, 101, 109, no. 378). Površina čelade je bila v zaključni fazi konser-
vacije leta 1985 spolirana, zato ima rumen kovinski lesk, ki približno ustreza 
njeni podobi v času uporabe. 

Čelada pripada skupini etruščansko-italskih čelad, ki so jih nosili rimski 
vojaki republikanske dobe do pribl. prve tretjine 1. stol. pr. n. š., priljubljene 
pa so bile tudi pri njihovih sodobnikih, še posebej Keltih, pri katerih so bile 
pokazatelji visokega socialnega položaja njihovih lastnikov (Feugère 1994, 
37–41, 43, 45). Izdelava čelade v tehniki kovanja (in ne ulivanja) nakazuje, da 
ni nastala pred koncem 2. ali začetkom 1. stoletja pr. n. št. (prim. Paddock 
1985, 144–145). 
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Meč z nožnico; železo in bakrova zlitina. Ohr. dol. meča in 

nožnice 75,2 cm. Ljubljanica, verjetno pri Bevkah. MM, inv. št. 

510:LJU;32582.

Stare 1953, 96–97, t. 3: 1; Horvat 1990, 293, t. 27: 1; Istenič 

2003b, 296; Bras Kernel 2006.

Od meča je viden trn ročaja s kroglastim zaključ-
kom in majhen del rezila pod hrbtno stranjo 
nožnice, od katere so se ohranili le kovinski deli. 
Njeno sprednjo stran prekriva zlato svetleča, hrb-
tno stran pa železna pločevina. Na zgornji četrtini 
sprednje strani nožnice je okov iz zlato svetleče se 
kovine z okrasom visoke kvalitete. V spodnjih treh 
četrtinah ima nožnica železen robni okov s pove-
zujočimi prečkami. Na hrbtni strani je zanka za 
pripenjanje meča na pas. Po primerjavi s podob-
nimi meči je odlomljeni del nožnice meril okoli 
10–15 cm.

Meč in nožnica sta odlično ohranjena primer-
ka skupine mečev z nožnicami, za katere je zna-
čilen predvsem okov z okrasom, ki je bil izdelan z 
odstranjevanjem materiala (s pomočjo dlet, sve-
drov in pil) in prikazuje stilizirane arkade, ovale, 
kombinacije polkrogov ter podobno. Nosili so jih 
pripadniki vzhodnokeltske in germanske voja-
ško-politične elite, nekateri med njimi nedvomno 
konjeniki, v zgodnjeavgustejski dobi in morda 
tudi že desetletje ali dve prej. Največji koncentra-
ciji grobov s po štirimi takimi meči sta v srednjem 
Porenju in na območju ob reki Moseli, kjer so žive-
li Treveri, ter na Dolenjskem, torej na podočju Ta-
vriskov (Böhme-Schönberger 1998; Haffner 1995; 
Božič 1999, 211–212; Breščak 1989, 12; Stare 1973, 
66, t. 7: 3; neobjavljen primerek iz Mihovega). 

Doslej so domnevali, da so take meče z umetel-
no okrašenimi nožnicami izdelovali v Noriškem 
kraljestvu, ki je slovelo po kakovostnih železnih 
izdelkih, ali na več območjih, med drugim pri Tre-
verih (Böhme-Schönberger 1998 s cit. lit.). Naše še 
nezaključene raziskave nakazujejo, da je bila izde-
lava takih mečev in pripadajočih jim nožnic tesno 
povezana z Rimljani (Istenič 2010). Domnevamo, 
da so k vzhodnim Keltom in Germanom prišli 
predvsem kot darila njihovim vodilnim možem, 
med katerimi so nekateri verjetno z Rimljani sode-
lovali v vojnah, pa tudi s trgovino. Meč in nožnica, 
najdena v Ljubljanici, sta bila torej verjetno del 
opreme domačina (Tavriska).
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Mahajra (a); železo, bron. Dol. 76 cm. Močvirje Prošca pri Volarju, v Blekah. NMS inv. št. B 5051.

Dolg ukrivljen nož (b); železo. Dol. 36,5 cm. Ljubljanica pri Bevkah, pri Jurju. DP, ZN 260/3. 

Dolg ukrivljen nož (c); železo, bron. Dol. 41,4 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS inv. št. 

V 445.

Stare 1952–1953, 72, risba 1; Gabrovec 1966a, 251, t. 8: 1; Gaspari, Mlinar 2005, sl. 6: 4 (a); Gaspari 

2007, sl. 2: 2 (b).

Datacija: 3.–1. stoletje pr. n. št. (mlajša železna doba).

Enorezni meči z odklonjenim ročajem in dolgi ukrivljeni noži so bili tipič-
no orožje za bližnji boj, ki so ga plemena na severnih obalah Sredozemlja 
uporabljala vso železno dobo (Guštin 1974; Guštin 1984, 346, sl. 29). Meč iz 
Volarja (a) ima rahlo usločeno rezilo ter odklonjen ročaj z ozkim trnastim 
branikom in podolgovatim bronastim glavičem. Podoben meč s kompleksno 
izvedenim ročajem je bil najden leta 1992 v strugi nad izlivom jarka Zrnica. 
Tipološko se oba meča z Ljubljanskega barja uvrščata na konec razvoja mečev 
z odklonjenim ročajem, za katere je v literaturi ustaljen starogrški izraz ma-
haira. Primerki, ki so znani samo iz zahodne in osrednje Slovenije in ki jih v 
pomanjkanju zanesljivih celot uvrščamo v mlajšo železno dobo le pogojno, se 
od halštatskih izvedb razlikujejo po precej daljšem in ožjem rezilu (Gaspari, 
Mlinar 2005).

Dolge ukrivljene nože naj bi na Balkanu pod imenom sicae uporabljala 
predvsem ilirska, geto-dačanska in tračanska plemena, med Kelti pa so po-
stali priljubljeni šele v poznem latenu. Nož s trikotno oblikovanim rezilom 
s plitvima žlebovoma in ploščatim nastavkom za ročaj (b) ima vzporednice 
zlasti v dveh nožih iz grobov na lokacijah Sotin-Zmajevac in Paka v Slavoniji 
(Božič 1981, t. 9: 8; Dizdar, Potrebica 2005, 60, sl. 2). Iz Ljubljanice so znani 
tudi štirje dolgi krivi noži t. i. japodske vrste (Božič 1999, 199), ki jo označuje 
enakomerno ukrivljen hrbet rezila s plitvima žlebovoma in široka ročajna 
plošča z zaključkom v obliki izkovane ovalne ploščice. Proti rezilu obrnjena 
stran bronastega branika na predstavljenem nožu (c) je sedlasto oblikovana 
in se na spodnji strani zaključuje s konjsko glavico. Primerki iz Ljubljanice in 
grobišča na Vinjem Vrhu nad Belo Cerkvijo sodijo med vodilne oblike druge 
polovice 1. stoletja pr. n. št. in imajo neposredne primerjave v najdbah z ob-
močja med Savo, Liko in zahodno Bosno.
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Fibula srednjelatenske sheme (a); bron. Dol. 5,9 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. DM, 

ZN 263/13.

Palmetasta fibula (b); bron. Dol. 5,6 cm. Ljubljanica v Podpeči. NMS, inv. št. V 2552.

Certoška fibula (c); bron. Dol. 9,0 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Lipovec. DM, ZN 259/1.

Fibula srednjelatenske sheme (d); bron. Dol. 8,9 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. DM, 

ZN 263/12.

Fibula poznolatenske sheme z rombasto razširjenim lokom (e); bron. Dol. 7,1 cm. 

Ljubljanica pri Blatni Brezovici, izliv Bistre. NMS, inv. št. V 2352.

Fibula tipa Cenisola (f); bron. Dol. 6,9 cm. Ljubljanica pri Bevkah (?). DM, ZN 259/9.

Fibula srednjelatenske sheme (g); bron. Dol. 8,3 cm. Ljubljanica pri Kamniku pod Krimom, 

Zornica. DP, ZN 260/8.

Fibula tipa Beletov vrt (h); bron. Dol. 10,3 cm. Ljubljanica pri Bevkah (?). DM, ZN 259/7.

Fibula tipa Jezerine (i); bron. Dol. 7,9 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. DM, ZN 259/11. 

Gaspari 2007, sl. 3: 1 (g), sl. 3: 2 (e). 

Datacija: 2.–1. stoletje pr. n. št. (konec srednjega in pozno latensko obdobje).

Kronološki razpon in razprostranjenost okoli 25 fibul iz 2. in 1. stoletja pr. n. 
št. se ujemata z drugim latenskim gradivom, vendar lahko o ozadju njihovega 
pojava v strugi le domnevamo. Posameznih tipov fibul večinoma ni mogoče 
prisoditi izključno ženski ali moški noši, kar bi lahko osvetlilo spol morebi-
tnega darovalca.

Med fibulami srednjelatenske sheme je najstarejši primerek tipa Möt-
schwill (različica Gemeinlebarn; g), ki je z najdbo iz ženskega groba 26 iz Do-
bove datirana v stopnjo Mokronog II b, v 2. stoletje pr. n. št. (Božič 1993, 196, 
197). Fibula z dolgim lokom ter peresovino s štirimi navoji (h) je eden od treh 
bronastih primerkov poznolatenskega tipa Beletov vrt (Guštin 1984, 333, 341), 
iz rečne struge pa so znane tudi železne izvedbe. Ena vodilnih oblik mokro-
noške skupine se je uporabljala še v prvi polovici 1. stoletja n. št. (Božič 1998, 
149, seznam 6, sl. 20).

Bronaste fibule srednjelatenske sheme, pri katerih je zanka peresovine 
ovita okoli noge, so značilnost območja med Furlansko nižino in Dalmacijo 
(Guštin 1991, 38, 39). Dve fibuli pripadata tipu Picugi (a), ena pa tipu Kastav 
(d). Sorodni sta fibuli poznolatenske sheme z okvirjasto nogo, od katerih je 
ena izpeljanka tipa Kastav, druga pa ima rombasto razširjen lok in peresovino 
z dvanajstimi navoji (e). Različica certoških fibul vrste VII f po Teržanovi (c), ki 
so znane izključno z notranjskih najdišč (Bavdek 1996, 299, sl. 5), je v Ljublja-
nici zastopana s tremi primerki. Fibula z razširjeno glavo loka (b) predstavlja 
lokalno različico palmetastih fibul iz časa med Cezarjem in zgodnjeavgustej-
skim obdobjem, s kakršno so spenjale obleke predvsem ženske z območja 
med Recijo in vzhodim delom Padske nižine (Demetz 1999, 76–77). V Sloveni-
ji redke fibule klasične različice tipa Cenisola z okrašenim ploščatim lokom, 
okvirjasto nogo in peresovino s štirimi navoji (f) so značilne za keltske moške 
grobove iz Lombardije iz razvitega poznolatenskega horizonta (Demetz 1999, 
59–64). Fibule tipa Jezerine (i) s ploščatim, vzdolžno narebrenim lokom in 
majhno predrto nogo so bile v drugi polovici 1. stoletja posebej priljubljene 
v zaledju vzhodnega dela območja Caput Adriae, v Dalmaciji in na zahodnem 
delu Balkanskega polotoka (Guštin 1991, 41, 42), sicer pa se pojavljajo na 
širokem območju, od Portugalske do Ukrajine in Gotlanda.
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Zakladna najdba velikih keltskih novcev; srebro. Povprečna teža 9,67g, povprečen pr. 

21,39 mm. Bevke. NMS, inv. št. LJ 3482, 6668, 7125–7127, 14062, 14063, 15251–15255, 16840, 16841, 

23988, 24197–24220, 26719, 39992–39996, 41102, 43565, 51833, 51834.

Kos 1983.

Datacija: konec 1. stoletja pr. n. št.

Jeseni 1981 je osemletnik med igro v bližini brega Ljubljanice pri vasi Bevke 
našel kup velikih keltskih srebrnikov, za katere je zaradi slabše ohranjenosti 
in nepoznavanja menil, da so kamenčki. Čeprav so jih s prijatelji nekaj zme-
tali v reko, nekaj pa raznesli po vasi, so za novce izvedeli zbiralci in prodajalci 
starin. Numizmatični kabinet Narodnega muzeja Slovenije je za svoje zbirke 
pridobil 49 novcev, kar je nekaj več kot polovica najdbe.

Med ohranjenimi novci vsi sodijo v veliko skupino tako imenovanega 
»vzhodnokeltskega kovanja«, ki v grobem zaobjema denar keltskih plemen, 
živečih na širšem območju Balkanskega polotoka (Kos, Wigg 2002, 365–368). 
Dva srebrnika lahko zaradi napisa ob jezdecu na zadnji strani uvrstimo v 
skupino COPPO. Te novce so kovali keltski Noriki, ki so poseljevali ozemlje 
sedanje Avstrije in severozahodne Slovenije od 3. do 1. stoletja pr. n. št. Drugi 
del najdbe sestavljajo srebrniki štirih tipov, ki so jih kovali v osrednji Sloveniji 
živeči Tavriski. V nasprotju z noriškimi novci je na njihovem denarju na za-
dnji strani upodobitev konja.

Zakopa najdbe časovno ni mogoče natančneje opredeliti, saj so Noriki 
in Tavriski kovali svoje srebrnike do rimske aneksije Norika leta 15 pr. n. št., 
obenem pa najdba ni ohranjena v celoti. Tako ne moremo z gotovostjo opre-
deliti najmlajšega novca v njeni sestavi. Okvirno lahko zakop najdbe postavi-
mo v konec 1. stoletja pr. n. št. 

am

40
Okov pivskega roga; bron. Viš. 9,75 cm. Ljubljanica pri Kamniku pod Kri-

mom, Zornica. NMS, inv. št. V 479.

Datacija: konec 2.–1. stoletje pr. n. št. (poznolatensko obdobje).

Konstrukcijsko kompleksen izdelek sestavljajo rahlo koničen valj 
iz široke pločevine s polkrožnim robnim okovom ustja premera 
12,1 cm, ožji notranji okov in okrasna pločevina na spodnjem 
delu valja. Deli so med seboj speti z desetimi zakovicami, ustje 
pa je opremljeno z obročkom za obešanje nosilnega jermena. 
Okrasna pločevina ni obdajala celotnega oboda, temveč samo iz-
menične segmente med dvema zakovicama. Posamični segment 
je imel v sredini predrto krožno odprtino, iz spodnjega roba ob-
robe kroga pa sta izhajala ozka izrastka s polkrožnimi zaključki. 
Okrogle glavice zakovic so na vrhu okrašene z vrezanim motivom 
kvadratne mreže.

Večina primerljivih okovov pivskih rogov izhaja iz german-
skih grobišč predrimske železne dobe (Andrzejowski 1991), najd-
be s Kelti poseljenih območij pa so maloštevilne (Schönfelder 

2002, 82–87). Zaradi težišča razprostranjenosti v severovzhodnih 
delih srednje Evrope ter navedb Cezarja, ki pri etnografiji Germa-
nov (Bell. Gall. VI 26) omenja rogove turov, okovane s srebrom, 
veljajo rogovi za germansko pivsko posodje.

Datacijo okova med zadnjo tretjino 2. stoletja in konec 1. 
stoletja pr. n. št. podpirajo zakovice z mrežastim okrasom, ki se 
pojavljajo na celi vrsti predmetov z območja srednjeevropske 
kulture opidov. Tak okras je pogost tudi na najdiščih mokro-
noške skupine (Božič 1993, 147), npr. tudi na spodnjem delu 
okova pivskega roga iz Vinjega Vrha nad Belo Cerkvijo in na za-
kovicah čelad tipa Novo mesto. Tudi predrti okras pločevine na 
spodnjem delu okova lahko povežemo z »mednarodnim« kelt-
skim slogom, ki se v podobni obliki pojavlja na poznolatenskih 
obeskih in okovih konjske opreme in vozov (Schönfelder 2002, 
210–125, 261–266). Povedano dopušča sklepanje, da je okov iz 
Ljubljanice nastal v (pozno)keltskem okolju, morda celo v eni 
od domačih torevtskih delavnic. Lastnik tega prestižnega pred-
meta je bil skoraj zanesljivo pripadnik vojaške aristokracije. 
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Kipec; svinčev bron (XRF, ICP), podstavek iz svinca (XRF). Viš. 

11,5 cm, s podstavkom 12,8 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Bržič. NMS, inv. št. R 18044. 

Istenič 2001; Istenič 2002.

Kipec prikazuje golega moškega s pričesko, zna-
čilno za klasično-helenistične upodobitve grško-
rimskega boga Apolona. Presenetljiva je ovratnica 
(torkves), ki je izrazito keltski element. Drža telesa 
in rok spominajta na italsko-etruščanske kipce 
»darovalcev«. Zdi se, da je kipec izdelek severo-
vzhodne Italije ali njenega vzhodnega zaledja do 
vključno širše okolice najdišča. Verjetno je nastal v 
obdobju romanizacije vrhniškega in ljubljanskega 
območja, tj. v sredini ali drugi polovici 1. stol. pr. 
n. št. Verjetno predstavlja nerimsko božanstvo, ki 
so ga poistovetili z Apolonom. To bi lahko bil Be-
lenus, božanstvo predrimskega izvora, znan z na-
pisov iz rimske dobe, ko so ga enačili z Apolonom. 
Častili so ga v severovzhodni Italiji (na območjih 
mest Aquileia in Iulium Carnicum) in na območjih, 
kjer so živeli Noriki (predvsem na Štalenski gori/
Magdalensberg na Koroškem). Njegove upodobi-
tve niso znane (Istenič 2001; Istenič 2002). 

Zelo blizu najdišča obravnavanega kipca je bil 
v Ljubljanici najden še en kipec Apolona z enako 
držo rok, ki kaže na darovanje bogovom (Gaspari, 
Krempuš 2002). Verjetno sta bila kipca v vodo da-
rovana.

ji

42
Vrček; bron (XRF). Viš. 13,1 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Bistra, med izlivom Bistre in 

Zrnice. DP, ZN 249/7. 

Potočnik 1987, sl. 4; Gaspari 2002a, 285 (podatki o najdišču).

Zajemalka; bron (XRF). Viš. 19,8 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Tri lesnice. NMS, inv. št. R 

17111.

Svoljšak in dr. 1997, 260–261, t. 17: 2.

Dobro ohranjeni vrček, ki mu manjka le ena izmed treh nogic na dnu, so oblikova-
li iz pločevine s kovanjem ter zunanjo površino nato zbrusili in zgladili med vrte-
njem na vretenu (prim. Braun-Feldweg 1988, 143, 146–149, 171, sl. 217, 219–221). 
Ročaj je bil ulit in prispajkan na posodo. Take vrčke so v 2. stol. in prvi polovici 1. 
stol. pr. n. št. izdelovali v srednji Italiji (Etruriji), od koder so jih razširili predvsem v 
južno in severno Italijo, v manjši meri pa tudi na bolj oddaljena območja, od Maro-
ka na zahodu do Kavkaza na vzhodu. Precej primerkov je bilo najdenih v Podonav-
ju (Boube 1991, 25–32). 

Zajemalka ima navpičen ročaj, na vrhu zapognjen navzven in navzdol, za-
ključek pa je oblikovan kot pasja glava. Na polkrožnem zajemalu sta na obeh 
straneh izhodišča ročaja izrastka v obliki stilizirane ptičje glavice. Zajemalke te 
vrste so tesno povezane z etruščanskimi, zato domnevamo, da so jih izdelovali v 
Italiji, kjer jih je bilo tudi precej najdenih. Največ jih sicer izvira iz južne Francije, 
kamor so jih uvažali predvsem od konca 2. stol. pr. n. št., ko je bil ta del Galije že 
priključen rimski državi. Take zajemalke so izdelovali verjetno še v drugi tretjini 
1. stol. pr. n. št. Posamezni primerki izvirajo s širokega območja med Marokom 
in Turčijo na jugu ter Češko na severu (Castoldi, Feugère 1991, 72–81). 

Uporaba zajemalk in vrčkov je bila verjetno povezana s serviranjem in pitjem vina 
po rimskih običajih (Castoldi, Feugère 1991, 61–62). 
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Skupna najdba keltskega in rimskega denarja; srebro, bron. Teže malih keltskih sre-

brnikov 0,37–0,8 g, povprečna teža velikih keltskih srebrnikov 10,77 g, povprečna teža bronastih 

rimskih republikanskih novcev 25,48 g, teža rimskih republikanskih srebrnikov 3,22 g. Ljubljanica 

pri Blatni Brezovici, izliv Zrnice. NMS, inv. št. LJ 14522–14545, 14557–14606, 14634–14637, 14854–

14856, 25288.

Kos, Šemrov 2003.

Datacija: sredina 2. stoletja pr. n. št.

Spomladi 1995 je športni potapljač pri potapljanju ob izlivu potoka Zrnica v 
Ljubljanico našel na površini enega kvadratnega metra 82 srebrnih in brona-
stih novcev. Najdba obsega 59 velikih in malih keltskih srebrnikov ter 23 nov-
cev rimske republike; kljub razpršenosti jo lahko z veliko gotovostjo obravna-
vamo kot del zaključene celote.

Najdba je pomembna zlasti za kronološko opredelitev začetkov kovanja 
lastnega denarja pri keltskih plemenih Tavriskov in Norikov, saj vsebuje sku-
paj slabo datirane keltske novce in rimske republikanske novce, ki nasprotno 
omogočajo zelo natančno časovno opredelitev. Pred odkritjem te najdbe so 
različni avtorji začetke kovanja denarja pri keltskih plemenih na območju 
jugovzhodnih Alp postavljali med leti 100 in 60 pr. n. št. Na podlagi rimskega 
republikanskega denarja iz najdbe, med katerim je bil najmlajši novec sko-
van leta 147 pr. n. št., lahko z gotovostjo postavimo keltske novce iz najdbe že 
v sredino 2. stoletja pr. n. št. Izgube novcev namreč zaradi odsotnosti mlajše-
ga rimskega denarja, ki bi se praviloma med novci iz najdbe moral nahajati, 
ne moremo postaviti v poznejši čas.

Sestava najdbe iz Ljubljanice kaže tudi odličen prerez skozi raznovrsten 
denar, ki se je uporabljal pri vsakodnevnem trgovanju. Trije mali keltski sre-
brniki iz južne Nemčije tako kažejo na živahne trgovske stike med oddaljeni-
mi keltskimi plemeni.

am



Milić, Lemajič, Perovšek, Istenič Konserviranje in restavriranje najdb iz Ljubljanice239



Ljubljanica - življenje ob reki od prazgodovine do moderne dobe 01 / Prazgodovina 240



Milić, Lemajič, Perovšek, Istenič Konserviranje in restavriranje najdb iz Ljubljanice241

Rimsko obdobje

Janka Istenič

s prispevki

Milana Lovenjaka,  

Alenke Miškec in  
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Mejnik; nabrežinski apnenec. Vel. 130 x 50 x 16 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Podpeški mah. NMS, 

inv. št. L 204.

Šašel Kos 2002. 

Zgornji, pribl. 30 cm visok del mejnika je pravilne pravokotne oblike in  
ima lepo obdelane stranice: na zgornji piše FINIS, na večjih stranskih pa 
AQUILEIEN/SIVM in EMONEN/SIVM. Približno meter visok spodnji del mej-
nika ima le grobo obdelane stranice in predstavlja tisti del mejnika, ki je bil 
vkopan v zemljo. Močni temelji so glede na njegovo funkcijo razumljivi.

Iz napisov izhaja, da je mejnik razmejeval mestni območji Aquileie in 
Emone. Glede na obliko črk in izbiro kamna so ga naredili verjetno v zadnjih 
treh desetletjih pr. n. št. ali morda v prvih desetletjih n. št. Iz primerjav z dru-
gimi rimskimi mejniki izhaja, da sta imeli obe omenjeni mesti enakovreden 
pravni položaj in sta pripadali isti upravni enoti, torej Italiji, natančneje njeni 
Deseti regiji. To je pomembno, kajti pred odkritjem tega mejnika je bilo pre-
cej uveljavljeno mnenje, da je bila Emona sestavni del province Panonije. 
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Štiri ploščice z napisi; svinec. Vrhnika, Kočevarjev vrt. MM, ter. št. PN 798 

(a), PN 1204 (b), PN 1006 (c), PN 1128 (d).

Med izkopavanji na Vrhniki so leta 2005 med drugim našli štiri 
pravokotno oblikovane ploščice iz tenke svinčene pločevine, ki 
imajo na obeh straneh z ostrim predmetom vrezane črke v rim-
ski kurzivni pisavi (t.i. capitalis cursiva). Taka pisava se je med 
1. in 3. stoletjem uporabljala pri pisanju na različne vrste mate-
riala (keramika, opeke, stenski omet, kovine). Vse štiri ploščice 
imajo luknjico na eni strani, kar kaže, da so bile pritrjene na 
izdelek ali njegovo embalažo in so se uporabljale kot etikete. 
Glede na ohranjene napise vsaj za dve ploščici lahko rečemo, da 
izvirata iz kovaške delavnice, ena pa bi lahko izvirala iz tekstil-
nega obrata. Značilnosti posameznih uporabljenih črk kažejo, 
da je črke in znake na obeh straneh posameznih ploščic vrezala 
ista oseba in da imamo opravka s štirimi različnimi pisci.

a

Ploščici (dol. 3,9 cm, viš. 1,4 cm, deb. 0,1 cm) manjka levi spo-
dnji vogal na mestu, kjer gre prelom čez luknjico za pritrditev, 
desni spodnji vogal je nekoliko zvit. Na prvi strani manjka od 
napisa le del leve poševne črte pri prvi črki tretje vrstice (A). Na 
koncu tretje vrstice je znak za rimski srebrnik, ki je vrezan tako, 
da je prek črke X narejena dodatna prečna črta. Na drugi strani 
manjka od napisa morda na levi strani ena črka prve vrstice. 
Znak za dodatno težo, to je štiri unče, je zapisan s štirimi prečni-
mi črtami, ki so vrezane ena nad drugo.

Napis na prvi strani: ARIVS
 NAVPORT
 ANVS -X- III

Arius Nauport-/anus -X- (= denarios) III.
»Arij iz Navporta (ima za plačilo) tri denarije.«

Napis na drugi strani: VRCIV
 CLAVLOS
 NIGROS P.S.IIII

Urciu / cla(v)ulos / nigros (libra) p(ondo et) selibra (et) IIII
(sc. uncias).
»Urciu (je naredil) črne žeblje teže enega in pol funta in štirih 
unč (= 600 g).«

Prvi napis nam sporoča ime naročnika kovaških izdelkov in 
ceno, ki jo je moral plačati zanje. Naročnikovo ime, Arij, se po-
javlja na rimskih napisih zelo redko. Iz dodatka k njegovemu 
imenu – Nauportanus (“Navportčan”) – je razvidno, da je bil do-
mačin. Gre za posreden najzgodnejši zapis imena rimskodobne 
naselbine, odkrit na Vrhniki.

Napis na drugi strani ploščice vsebuje ime kovača, omembo 
izdelka ter skupno težo, na podlagi katere so žeblje obračunali. Ko-
vaču je bilo, kot kaže, ime Urciu ali, če na začetku manjka ena črka, 
Murciu. Imena na –u so bila na rimskih napisih iz Panonije in No-

rika izpričana večkrat (znanih je že več kot 70 takih imen) in so po 
mnenju jezikoslovcev keltskega izvora. Sicer je možno, vendar malo 
verjetno, da bi bil končni S izpuščen in bi bilo kovaču ime Urcius ali 
morda Murcius. Slednji je že poznan z rimskih napisov, tudi v sose-
dnji provinci Norik, medtem ko ime Urcij še ni bilo izpričano.

Z napisov je torej mogoče razbrati, da je Urciu izdelal že-
blje teže enega in pol funta in štirih unč (600 g), za kar je Arij iz 
Navporta moral plačati tri denarije.

Ploščica je bila z žico ali vrvico pritrjena na embalažo (morda 
na usnjeno vrečo ali leseno škatlo), v kateri so bili žeblji. Take 
ploščice so pogosto prekovali in ponovno uporabili, ta pa je bila 
v rabi le enkrat, saj na ohranjeni površini ni zaslediti ostankov 
črk prejšnjih napisov.

b

V celoti ohranjena ploščica (dol. razvite ploščice bi bila pribl. 
3,5 cm, viš. 1,3 cm, deb. 0,1 cm) je po sredini prepognjena, zato 
dela napisa na sedanji notranji strani ni mogoče razbrati. Črke 
so precej ostro in enakomerno vrezane, vendar nekatere precej 
poškodovane. Znak za unče je tako kot na prvi ploščici zapisan s 
prečnimi črtami, ki so vrezane ena nad drugo.

Napis na prvi strani: VARRIVS
 ---ARVS

Varrius / [---]arus.

Napis na drugi strani: A(?) II A(?) P.IIISIII
 T(?)ANN(?)

A(?) E(?) A(?) p(ondo libras) III (et) selibra (et) III (sc. uncias) / T(?)
ANN(?).
»… teže treh in pol funtov in treh unč (= 1226 g).«

Prvi napis verjetno sporoča ime naročnika z rodovnim imenom 
Varius (podvojeni R je prejkone posledica izgovarjave) in ko-
gnomenom (osebno ime), katerega začetne črke zaradi pregiba 
niso dostopne. Možnosti za njegovo dopolnitev je več, na primer 
Clarus, Marus ipd. Ker so rodovno ime (“priimek”) imeli samo 
polnopravni rimski državljani (cives Romani), lahko sklepamo, 
da je tudi imenovani imel tak status. Sicer od popolne trojne 
državljanske imenske formule (npr. Gaj Julij Cezar) manjka še 
prenomen (praenomen), prvo ime, ki se je po navadi krajšalo na 
eno črko (s črko C za Gaj ali s črko L za Lucij itd.) in včasih (tako 
kot v tem primeru) na napisih izpuščalo.

Napis na drugi strani podobno kot pri prvi ploščici označuje 
težo (kovaškega?) izdelka, ki je bil morda zapisan na začetku 
prve vrstice, a ga tam zaradi slabe ohranjenosti ne moremo raz-
brati. Navedena teža je za malenkost več kot enkrat večja kot na 
napisu na prvi ploščici. V drugi vrstici je bilo morda zapisano 
ime izdelovalca.
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Ploščica pravokotne oblike z nekoliko zaobljenimi vogali je 
ohranjena v celoti (dol. 4,4 cm, viš. 1,2 cm, deb. 0,1 cm). Po sre-
dini je prepognjena, tako da del napisa ni viden. Črke so vrezane 
z nekoliko širšo konico kot na ploščicah a, b in d. Črka E, ki na-
stopa dvakrat, je zapisana z dvema navpičnima črtama.

Napis na prvi strani: C CAELIVS
 STATIVS

C(aius) Caelius / Statius.
»Gaj Celij Stacij.«

Napis na drugi strani: M ---ER
 P ---

M(?)(?)er / p(ondo?) ---.

Ime na prvi strani ploščice verjetno označuje naročnika. Trojno 
ime (Gaj Celij Stacij) kaže, da je bil polnopravni rimski drža-
vljan. Rodovno ime Celij in kognomen Stacij sta značilni italski 
imeni. Napisa na drugi strani ni mogoče zanesljivo rekonstrui-
rati. V prvi vrstici bi pričakovali ime izdelovalca ali izdelka, črka 
P v drugi vrstici pa bi lahko bila del oznake za njegovo težo.

d

Ploščica je pravokotne oblike in ohranjena v celoti (dol. 3,1 cm, 
viš. 1,0 cm, deb. 0,1 cm). Črke so zaradi poškodovane površine 
težko čitljive, posebej v obeh drugih vrsticah. Zdi se, da so ohra-
njeni tudi sledovi prejšnjih napisov, kar dodatno otežuje branje.

Napis na prvi strani: VINICIVS
 SO---

Vinicius / So(---).

Napis na drugi strani: TVNI
 CVLAS

Tuni- / culas.

Prvi napis vsebuje rodovno ime Vinicij in v drugi vrstici verjetno 
kognomen iste osebe, ki bi bila lahko naročnik. Ime Vinicij je 
izpričano v Italiji, pa tudi v provincah Dalmaciji in Panoniji.

Pri drugem napisu gre za ime izdelka, pri čemer je del črk 
vrezan v zgornji, del pa v spodnji vrstici, čeprav bi bilo v isti 
vrstici dovolj prostora. Branje ni povsem zanesljivo, ker je ne-
katere črke mogoče različno interpretirati (N v zgornji vrstici bi 
na primer lahko bil R, V in A), vendar se zdi, da je predstavljena 
različica najbolj smiselna izmed vseh možnih. Beseda tunicula 
(v napisu v tožilniku množine) je pomanjševalnica od besede 
tunica (oznaka za oblačilo – tunika). Ploščica torej morda izvira 
iz delavnice za izdelavo oblačil.

ml
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46
Rimski republikanski in cesarski novci; srebro, bron, medenina. Teža od 1,2 g do 9,12 g. 

Vrhnika, Dolge njive. NMS, inv. št. LJ 4406–4409, 4411, 4419, 4726, 7875, 7880, 9388, 9390, 9395.

Na Dolgih njivah, ledini na desnem bregu Ljubljanice, je bilo pri arheoloških 
raziskavah in tudi naključno najdenih več kot sto rimskih novcev, od katerih 
je bila več kot polovica narejena v rimski republikanski in avgustejski dobi. 
Izbor teh novcev predstavljamo v kat. 46. 

Novci so slabo ohranjeni, vendar pomembni za razumevanje denarnega 
obtoka. Najstarejši med njimi so rimski republikanski bronasti asi (k, l), ki so 
bili uliti in so se lahko uporabljali do avgustejske dobe. Leta 211 pr. n. št. je 
kovnica v Rimu začela kovati srebrnike, med katerimi so bili najpogostejši de-
nariji. Denarija g in h sta iz konca 2. stol. pr. n. št. Na njiju vidimo upodobitev 
boginje Rome in dvovprege. Najmlajši denarij (i) je dal skovati Mark Antonij 
leta 32 ali 31 pr. n. št.; sodi v zelo veliko serijo rimskih novcev. V zahodni in 
osrednji Sloveniji so to najpogostejši novci poznorepublikanske dobe. Pove-
zujemo jih z rimskimi vojaškimi osvajanji. Novec j ni pravi srebrnik, ker ima 
bronasto jedro in srebrno prevleko. Z izdelavo takih novcev so varčevali pri 
porabi srebra.

Cesar Avgust je na začetku svoje vlade reformiral denarni sistem, ki je 
ostal v veljavi do začetka 3. stol. Uvedel je sestercije (vrednost štirih asov) in 
dupondije (vrednost dveh asov) v medenini ter ase, semise in kvadranse (v 
vrednosti polovice oz. četrtine asa) v bronu. V kat. 46 so predstavljeni avgustej-
ski asi (b, d, e), dupondij (c) in kvadrans (f) ter Tiberijev as (a). Asi in kvadransi 
so bili na splošno najpogosteje v uporabi in so tudi na Dolgih njivah najšte-
vilčnejši. Ob pomanjkanju drobiža so novce nižjih nominalnih vrednosti, 
predvsem ase in dupondije, prepolovili (d, e). Uporaba t.i. polovičenih novcev 
je značilna predvsem za avgustejsko obdobje. 
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Trije novci; svinčev bron (XRF na patinirani površini). Pr. 2,6 

cm, 2,6 cm in 2,5–2,65 cm, teža 12,78 g, 13,63 g in 10,18 g. Vrhni-

ka, Kočevarjev vrt. MM, ter. št. PN 372, PN 385 in PN 715. 

Različno dobro ohranjeni novci pripadajo isti sku-
pini (RPC 523). Na sprednji strani sta prikazana 
obrazna profila moških, ki gledata vsak v svojo 
smer. Nad njima je napis IMP, pod njima napis 
DIVI F(ilius). Levi portret, z vencem na glavi, pred-
stavlja vojskovodjo Agrippo, ki je bil Avgustova 
desna roka in zet, desni portret pa cesarja Avgusta. 
Napis »divi filius« (sin božanskega) se nanaša na 
povezavo med Cezarjem in Avgustom, ki jo je Av-
gust rad poudarjal. Avgust je bil Cezarjev posino-
vljenec in politični naslednik.

Na hrbtni strani je upodobljen k palmi prikle-
njen krokodil s široko odprtim gobcem; nad njim 
je napis COL NEM. Uklenjeni krokodil simbolizira 
osvojitev Egipta, ki ga je Avgust (takrat še Oktavi-
jan) priključil rimski državi leta 30 pr. n. št., potem 
ko je tam premagal Marka Antonija in egiptovsko 
vladarico Kleopatro VII. Upodobitev je morda že-
lela spomniti na naselitev po zmagi leta 30 pr. n. 

št. iz vojaške službe častno odpuščenih vojakov 
v rimski koloniji Nemausus (dan. Nîmes v južni 
Franciji). 

Take in podobne novce z upodobitvijo kroko-
dila na hrbtni strani so kovali v Nemausu v avgu-
stejski dobi, morda že od okoli 27 pr. n. št. Proizvo-
dnja je bila obsežna, razširjenost novcev pa široka. 
Novce, kakršni so vrhniški, so kovali verjetno med 
16/15 in 10/8 pr. n. št. (Berger 1996, 33, 41–44; RPC 
152–154). 

Na enem izmed novcev je na sprednji strani 
okrogel in z bunčicami zamejen pečat (t. i. kontra-
marka; Kos 1997, 178–182) z upodobitvijo palme 
in črkama DD, ki je bil v novec udarjen potem, ko 
je bil ta že skovan. Pečat s črkama DD (okrajšava 
za decreto decurionum), so na novcih tega tipa zelo 
pogosti, najizraziteje v Galiji, in sodijo v poznoav-
gustejsko dobo. Verjetno so s tem pečatom novce 
označevali po odloku svetnikov mesta Nemausus 
(Chantraine 1982, 36; Majurel 1965, 245–277). 

ji

48
10 malih keltskih srebrnikov; srebro. Povprečna teža 0,57 g, povprečni pr. 8,2 mm. Vrhni-

ka, Dolge njive. NMS, inv. št. LJ 51460–51469.

Horvat 1990, 89–90. 

Pri arheoloških raziskavah leta 1885 so na Dolgih njivah na Vrhniki v zidanem 
kanalu našli zakladno najdbo 24 keltskih novcev, med katerimi je bil en velik 
in 23 malih srebrnikov. Narodni muzej Slovenije hrani le 10 malih srebrnikov, 
ki naj bi predstavljali vse zastopane tipe, drugi novci pa so se razpršili po ne-
znanih zbirkah. 

Sodeč po opisih v starejši literaturi lahko veliki srebrnik (tetradrahmo) uvr-
stimo v skupino, za katero je značilen napis NEMET ob konjeniku na zadnji 
strani novca. Take novce so kovali Noriki. To keltsko pleme je v zadnjih treh sto-
letjih pr. n. št. poseljevalo ozemlje sedanje Avstrije in severozahodne Slovenije. 

Mali keltski srebrniki iz zaklada pripadajo različnim tipom. V vsakdanjem 
življenju lokalnega prebivalstva so imeli vlogo drobiža v vrednosti šestnajstin-
ke velikega srebrnika. 

Veliki srebrniki so bili predvsem plačilno sredstvo plemenske aristokra-
cije in trgovcev pri večjih trgovskih poslih. Noriki so trgovali z okoliškimi 
ljudstvi in zagotovo tudi z rimsko državo, o čemer pričajo zakladne novčne 
najdbe. Analize pisnih virov dovoljujejo domnevo, da je bilo razmerje med 
rimskim srebrnim novcem (denarijem) in malim keltskim srebrnikom, ki sta 
bila v obtoku istočasno, 6 : 1 (Graßl 1988, 11–14).

am
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Črnilnik; bron (XRF). Viš. 6,7 cm, pr. 5,3 cm. Ljubljanica pri Vrhniki. NMS, inv. 

št. V 2110.

Posodica valjaste oblike se razširi zgoraj in ob dnu ter je okra-
šena z vodoravnimi rebri in žlebiči. Sredi zgornje strani je 3,2 
cm širok okrogel pokrov, ki ga z ustjem povezuje tečaj. Nasproti 
tečaja ležeča navpična ročica je omogočala premeščanje jezička 
na spodnji strani pokrovčka v dva različna položaja: prvega, ki je 
preprečeval, in drugega, ki je dovoljeval dvig pokrovčka.

Pokrovček z mehanizmom za zapiranje kaže, da je bila ta 
posodica črnilnik (lat. atramentarium). Glede na vezno ploščico, 
ki je prispajkana na stranico posodice, je bil to prvotno dvojni 
črnilnik, saj je imel dve posodici. V eni je bilo črnilo (atramen-
tum), v drugi rdečilo. V obroček, ki je pritrjen na ploščico, je 
imel pisar verjetno vdet prst, kar je omogočalo zanesljivo lego 
predmeta v roki. Glede na obliko je črnilnik nastal v 1. stoletju.

Črnilo oz. rdečilo so Rimljani uporabljali za pisanje s pere-
som (navadno iz trsa ali kovinsko) po pergamentu, papiru ali 
lesu (Božič, Feugère 2004, 33–37). 

ji

50 

Razmernik; bron (XRF). Dol. 28,9 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, 

med mostom priključka na avtocesto in mostom ceste Vrhnika–

Verd. DP, ZN 260/7.

Gaspari 2002a, 224, 286, sl. 81.

Razmernik ima dva kraka, ki na obeh koncih pre-
ideta v izrazito konico. Kraka sta na mestu, kjer 
se okroglo razširita, speta z osjo, ki ima na hrbtni 
strani okroglo ploščato glavico, na sprednji strani 
pa 2,3 cm dolg reliefno okrašen zaključek. Ta ima, 
tik ob stiku s krakom, ozko in rahlo trapezasto 
oblikovano režo, v katero je vdet ploščat trapezast 
zatič. V režo potisnjeni zatič stisne podložko in 
kraka razmernika ob ploščato glavico na hrbtni 
strani tečaja razmernika in tako fiksira pozicijo 
krakov. Razmerje razdalj med krajšima in daljšima 
krakoma je 1 : 2. 

Rimski razmerniki so redke najdbe. Pri pri-
merkih iz južne Francije (Boucher, Perdu, Feugère 
1980, 83, št. 399), legijskega tabora Novaesium 
(danes Neuss) ob Renu (Simpson 2000, 65, t. 21: 
19) in vojaškega tabora Saalburg v Nemčiji (Jacobi 
1897, 210, 212, sl. 29: 20) sta razdalji med krakoma 
v razmerju 1 : 2, pri razmerniku iz Pompejev (Over-
beck, Mau 1968, 461, sl. 257) pa to razmerje znaša 
1 : 1,5. Razmernik iz legijskega tabora Haltern ob 
reki Lippe (Nemčija; Müller 2002, 213, t. 83: 901) 
ima kraka odlomljena na vseh štirih koncih. Vsi 
ti razmerniki so izdelani iz bakrove zlitine, enako 
kot razmernik iz Ljubljanice, ki izstopa po odlični 
ohranjenosti, velikosti in natančnosti izdelave. 
Najdišča treh razmernikov kažejo, da jih je upo-
rabljala rimska vojska; precej možno se zdi, da to 
velja tudi za razmernik iz Ljubljanice.

Zelo zanimivo je, da dolžina kraka razmernika 
iz Ljubljanice ne ustreza mnogokratniku rimskega 
palca (digitus, 18,5 mm), se pa odlično ujema s 
15-kratnikom grškega palca (daktylos, 19,3 mm; 
Hultsch 1971, tab. II, VI). Pri izdelavi tega predme-
ta je bil torej upoštevan grški merski sistem, kar 
nakazuje njegov izvor v grškem okolju, morda v 
vzhodnem delu rimske države. 

ji
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Izstrelki; svinec. Največji primerek: dol. 4,96 cm, teža 78 g. Vrhnika, Dolge njive. NMS, inv. št. inv. 

št. R 1854/1–72, R 1888, R 3930, R 14012a, b.

 

Horvat 1990, 106, 114, 268, 269, kat. 158, t. 9: 5–7. 

Skupina Vrhničanov je med izkopavanji leta 1885 na Dolgih njivah, južno od 
pristaniškega pomola na severni strani naselbine, odkrila več kot 600 svinčenih 
izstrelkov. Večina jih je ležala na kupu, drugi v okolici. NMS hrani velik del te 
najdbe (Horvat 1990, 106): 433 želodov, ki skupaj tehtajo malo več kot 29 kg. 

V rimski dobi je svinčene izstrelke, namenjene za izstreljevanje iz prač, 
uporabljala vojska. Navadno so jih imenovali želod (glans). Želode, kakršni so 
vrhniški, so uporabljali predvsem v poznorepublikanski in avgustejski dobi. 
Bili so učinkovito orožje v boju na daleč, v spopadih na odprtem in pri oblega-
njih, ko so jih uporabljali branilci in napadalci. Ulivali so jih v dvodelne kalu-
pe. Na želodih so lahko reliefni napisi: politični slogani, za sovražnika žaljivi 
napisi ali označbe vojaške enote ali njenega poveljnika in podobno (Horvat 
1993; Völling 1990).

Vrhniški želodi so brez napisov. Njihova velika količina kaže na zalogo,  
ki je bila pripravljena za obrambo naselbine, ali pa na začasno uskladiščen 
tovor, ki bi moral nadaljevati pot po Ljubljanici. 
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Skupna najdba rimskih republikanskih srebrni-
kov; srebro. Povprečna teža 3,55 g, povprečni pr. 16,5 mm. Lju-

bljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. LJ 7601–7605, 18324, 

18356, 20168.

FMRSl IV, 238–239; Rant 1995.

Pri potapljanju v Ljubljanici pri Bevkah so pota-
pljači leta 1992 slučajno našli 19 rimskih repu-
blikanskih novcev. Narodni muzej Slovenije jih je 
pridobil za svoje zbirke zgolj osem.

Vsi novci v najdbi so denariji (od latinsko dena-
rius); to so srebrniki, ki jih je rimska kovnica za-
čela kovati 211 pr. n. št. in so imeli osrednjo vlogo 
v rimskem republikanskem denarnem sistemu, v 
uporabi pa so bili vse 3. stol. n. št. Časovni razpon 
denarijev v najdbi obsega skoraj dve stoletji, saj je 
bil najstarejši skovan že 206 pr. n. št, najmlajši pa 
42 pr. n. št. Med zanimivosti sodita srebrnika, ki 
sta ponaredka novcev kovnice v Rimu. Ponaredke 
so izdelovali navadno zaradi ekonomskih razlo-
gov, njihove glavne značilnosti, po katerih so pre-
poznavni, pa so slabša kakovost izdelave in kovine 
ter navadno tudi nižja teža. 

Najdba je bila glede na najmlajši novec izgu-
bljena oziroma odvržena okoli leta 42 pr. n. št. V 
tem obdobju je bilo v zahodnem delu slovenskega 
ozemlja, ki je bilo vključeno v Cisalpinsko Galijo (v 
grobem severni del Italije), precej rimskih vojakov. 
Ti so varovali meje rimske države pred vdori ljud-
stev z Balkanskega polotoka in se pripravljali na 
osvajalne pohode na vzhodnih območjih. Tako je 
najverjetneje izgubljeni denar pripadal rimskemu 
vojaku, ne moremo pa izključiti možnosti, da je bil 
last trgovca ali obrtnika.

am

53
Sto novcev, skupna najdba; bron. Povprečna teža 4,2 g, povprečni pr. 23,4 

mm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. LJ 7612–7711.

FMRSl IV, 239–246.

Pri potapljanju v Ljubljanici pri Bevkah je potapljač leta 1992 
našel 100 bronastih poznoantičnih novcev, ki so bili raztreseni 
na površini enega kvadratnega metra. Poleg je bila najdena tudi 
poznoantična železna sekira. 

V najdbi izstopata najstarejša novca, ki izvirata z začetka 4. 
stoletja; to sta bronasta novca rimskih cesarjev Maksencija (vla-
dal 306–312) in Konstantina I. (vladal 306–337). Drugih 98 bro-
nastih novcev sestavlja zaokroženo celoto, saj so bili skovani v 
obdobju od 348 do 352. Pripadajo rimskim cesarjem Konstansu, 
Konstanciju II., Konstanciju Galu in samooklicanemu cesarju 
Magnenciju. 

Najdba najverjetneje predstavlja mošnjiček (folis), ki je bil 
glede na najmlajši novec izgubljen oziroma odvržen okoli leta 
352. To je bil čas, ko je rimsko Ljubljano (Emona) med drža-
vljansko vojno znova zavzel legitimni cesar Konstancij II., sin 
Konstantina Velikega. Na začetku leta 350 je namreč vojska v 
Galiji, nezadovoljna nad vladanjem cesarja Konstansa, za vla-
darja oklicala vojaškega poveljnika Magnencija, ki je zelo kmalu 
pridobil podporo zahodnih provinc imperija (Britanija, Galija in 
Hispanija) in na svojem pohodu proti Vzhodu istega leta zavzel 
tudi Emono. Čigav pristaš je bil lastnik mošnjička, lahko le ugi-
bamo.
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Sekirica s pečatnikom; železo in les (ostanek ročaja v to-

porišču). Dol. 13 cm, viš. 5,4 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, Livada. 

NMS, inv. št. V 1020.

Bitenc 1997, 10, št. 25; Istenič 2006b, sl. 93: 7.

Predmet ima dve delovni povšini: 5,4 cm dolgo 
rezilo sekirice na enem koncu ter zrcalno posta-
vljene, reliefno izstopajoče črke in pike med njimi 
na drugem koncu. Oblikovanost črk, ki do 0,5 cm 
izstopajo iz čela sekirice in se z oddaljenostjo od 
čela izrazito ožijo (tako da so priostrene in na kon-
cu ožje od 0,1 cm), skupaj z njihovo zrcalno name-
ščenostjo kaže, da so bile namenjene pečatenju 
materiala, kakršen je bil les. Rezilo sekirice je bilo 
verjetno namenjeno glajenju površine, na katero 
so udarili pečat. Rimske sekirice s pečatnikom so 
redke najdbe (prim. Gaitzsch 1980, 268–269; Ga-
gneux-Granade 2006, 21, sl. 2).

Do 1,6 cm visok napis L.F.G najverjetneje pred-
stavlja začetnice trojne imenske formule rimskega 
imena, ki je bila značilna za polnopravne rimske 
državljane. Črka L označuje osebno ime (Lucius), 
F rodovno ime (npr. Fabius, Flavius, Fulvius), G pa 
vzdevek. Imenska formula se verjetno nanaša na 
lastnika lesa (npr. lastnika gozda, trgovca z lesom 
in podobno). S pečatnikom so morda označevali 
les v najrazličnejših oblikah, preden so ga splavlja-
li po reki navzdol (prim. Bauer 2001). 

O dataciji sekir podobnih oblik najdemo v lite-
raturi različna mnenja, ki segajo od zgodnjecesar-
ske dobe do 3. stol. (prim. Gaitzsch 1993, 83, sl. 68, 
t. 63: Ger. 3; Pohanka 1986, 243, 249–252, sl. 16, t. 
46: 201–204). 

ji

55 
Korec (a); bron, na površini ostanki pokositrenja, na ročaju 

vložka iz bakra (PIXE). Pr. 17,6 cm. Ljubljanica pri Bevkah. NMS, 

inv. št. R 12628.

Breščak 1982, 12, 40, kat. 3, t. 1: 3, 17: 3; Bras Kernel 2006, 18, 

kat. 8, sl. 4.

Korec (b); bron, na površini ostanki pokositrenja (XRF, PIXE). 

Pr. 13,2 cm. Ljubljanica pri Bevkah. NMS, inv. št. R 12627.

Breščak 1982, 40, t. 1: 2, t. 17: 2; 33, op. 42; Horvat 1990, 294, 

kat. 576, t. 30: 2; Petrovszky 1993, 35, 281, N.15.01, t. 22 in 41. 

V objavah sta navedena napačna inv. št. in napačno najdišče 

(prim. Bras Kernel 2006, 18, kat. 7).

V Ljubljanici je bilo najdenih več kot 30 bronastih 
korcev. Skoraj polovica jih sodi v skupino korcev z 
okrasom labodjih glavic na zaključku ročaja. Izvira-
jo iz Kampanije (južna Italija), kjer so jih izdelovali 
pribl. v zadnjih dveh desetletjih pr. n. št. in prvih 
dveh ali treh desetletjih n. št. (Petrovszky 1993, 
30–35, 160, 281–282). Osnovna oblika korca a je bila 
verjetno ulita, površina pa je bila dokončana med 
vrtenjem na vretenu. Od takega načina izdelave, ki 
je po Petrovszkem (1993, 30) za korce z okrasom 
labodjih glavic značilen, odstopa korec b. Narejen 

je iz pločevine, ki so jo oblikovali med vrtenjem 
na vretenu (prim. Braun-Feldweg 1988, 165–169). 
Iz pečata (NORBA) na ročaju korca izhaja, da ga je 
naredil Norbanus, ki je zaenkrat edini znani sever-
noitalski izdelovalec korcev te skupine. Deloval je 
pribl. v zadnjem desetletju pr. n. št. in prvem dese-
tletju n. št. (Petrovszky 1993, 160, 281–282).

Razširjenost korcev z okrasom v obliki labodjih 
glavic na zaključku ročaja ima dve izraziti težišči: 
reko Ljubljanico in Češko, kjer je bilo med leti 9 
pr. n. št. in 17 n. št. markomansko kraljestvo. Tu 
so bile med pripadniki visokega sloja zelo prilju-
bljene iz Italije uvožene dobrine (Petrovszky 1993, 
22). Domnevamo, da je velik del v Ljubljanici 
najdenih korcev iz tovorov, ki so bili namenjeni 
Markomanom. Korci pa so bili tudi del opreme 
rimskih vojakov. 

Kositrenje korcev je bilo običajno in je imelo 
praktične vzroke, saj je preprečevalo, da bi živila v 
korcu prišla v stik s strupenimi bakrovimi spojina-
mi. Poleg tega je spolirana pokositrena površina 
dajala videz srebra (Šmit, Istenič, Knific 2008, 
2330–2331).

ji
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Korec (a); bron (XRF). Pr. 12,7 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, Dolge njive. NMS, inv. št. R 1878.

Breščak 1982, 41, t. 2: 10; Horvat 1990, 295, kat. 580, t. 31: 2; Petrovszky 1993, 39, 289, P.09.04, 

t. 24 in 41. 

Korec (b); bron (XRF). Pr. 11,6 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, Dolge njive. NMS, inv. št. R 1877.

Breščak 1982, 41, t. 1: 7, 18: 7; Horvat 1990, 294, kat. 579, t. 31: 1. Petrovzsky 1993, 39, 337, X 46, t. 

36 (napaka pri navedbi najdišča).

Korec (c); bron, verjetno z ostanki pokositrenja (XRF). Pr. 9,5 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Dolnji Breg. NMS, inv. št. V 1882.

Korec (d); svinčev bron, na površini ostanki pokositrenja (XRF). Pr. 15,7 cm. Ljubljanica pri Vrhni-

ki, Dolge njive. NMS, inv. št. R 1882.

Breščak 1982, 42, t. 2: 16, t. 18: 16; Horvat, 1990, 295, kat. 583, t. 31: 5 (z napačno inv. št.); Šmit, 

Istenič, Knific 2008, 2330–2331, sl. 2.

Korce kat. 56a, b in c uvrščamo med korce s tenkimi stenami. Njihova razširje-
nost nakazuje, da so jih izdelovali v severovzhodni Italiji, verjetno v Akvileji ali 
njeni okolici, in izvažali predvsem proti vzhodu, največ na območje sedanje 
Češke (prim. kat. 55). Verjetno so jih izdelovali med drugim desetletjem pr. n. št. 
in tretjim desetletjem n. št. (Petrovszky 1993, 36–39). Korec kat. 56a je bil verje-
tno narejen z ulivanjem in dodelavo na vretenu (torej tako, kot je po mnenju 
Petrovszkega značilno za to vrsto korcev), korca kat. 56b in c pa so najverjetneje 
naredili iz pločevine med vrtenjem na vretenu (prim. Braun-Feldweg 1988, 
165–169). Po okrašenosti izstopa korec kat. 56c, ki ima v tehniki punciranja 
okrašeno vodoravno ustje in ročaj, na katerem je med drugim upodobljena 
ljubka vodna ptica. 

Pečat POMPE(I) N(I)GER (od črke N je viden le levi zgornji vogal; ta črka je 
imela desno navpično črto verjetno presegajočo ter je predstavljala črki N in I 
v ligaturi) na ročaju korca kat. 56a kaže na mojstra, katerega prvo ime (Pompe-
ius) je znano s pečatov treh drugih korcev te vrste. Domnevamo, da je deloval 
v prvih treh desetletjih n. št. v Akvileji ali okolici (Petrovszky 1993, 163, 289). 
Ostanki pečata na korcu kat. 56b so komajda opazni in niso čitljivi.

Korec kat. 56d, ki je bil najprej ulit in nato dodelan na vretenu, je iz svinče-
vega brona. Ta je bil za ulivanje zelo primerna zlitina, saj dodatek svinca bi-
stveno izboljša ulivalne lastnosti brona. Ta korec je eden izmed redkih korcev 
iz druge polovice 1. stol. n. št., ki so bili najdeni v Ljubljanici. To je zanimivo, 
saj v tem času proizvodnja korcev še ni bila v zatonu (prim. Petrovszky 1993, 
64–91, 123). 

ji
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Deli petih amfor; keramika. Viš. 27,2 cm, 25,3 cm, 29 cm, 9,0 cm in 17 cm. Ljubljanica pri Vrh-

niki, NMS, inv. št. V 1675, V 2518 (b, e), Ljubljanica pri Bevkah, NMS, inv. št. R 17334 (a), Ljubljanica 

pri Rakovi Jelši, DM, ZN 261/1 (c) in Ljubljanica pri Sinji Gorici, NMS, inv. št. V 2466 (d). 

Amfore so bile namenjene prevozu živil, najpogosteje oljčnega olja in vina, 
ki sta bila bistvena elementa sredozemske, torej tudi rimske prehrane. Pogo-
sto so v njih prevažali tudi ribje omake, redkeje pa druga živila. Zaradi velike 
teže so bile primerne predvsem za ladijski prevoz. Pečati na amforah pogosto 
označujejo lastnike veleposesti, na katerih so pridelovali živila in izdelovali 
amfore.

Po dosegljivih podatkih izvira iz Ljubljanice okoli 30 rimskih amfor oziro-
ma njihovih delov. Največ (pribl. polovica) jih je z območja rimske naselbine 
na Vrhniki. 

K najstarejši vrsti amfor iz Ljubljanice sodita dela dveh amfor (kat. 57c, d). 
Uvrščata se med vinske amfore skupine Lamboglia 2, ki so jih na jadranskem 
območju izdelovali ob koncu 2. stol. in v 1. stol. pr. n. št. Pogostejši so odlom-
ki mlajših vinskih amfor skupine Dressel 6A, ki so v drugi polovici 1. stol. pr. 
n. št. in prvi polovici 1. stol. n. št. prihajale z območja srednjega in severnega 
Jadrana ter severne Italije (kat. 57b; prim. Horvat 1997, 58; Pesavento Mattioli 
2000, 108–109). Najpogostejše pa so oljčne amfore (skupina dressel 6B), ki so 
jih izdelovali v Istri in severni Italiji. Oblike kot kat. 57a in kat. 58 so značilne za 
amfore prvih dveh tretjin 1. stol. n. št. (glej kat. 58).

Amfore z značilnimi koničastimi ročaji so v Ljubljanici po dosegljivih 
podatkih dokumentirane le z enim primerkom (kat. 57e). Izdelovali so jih pred-
vsem v vzhodnem Sredozemlju, največ na egejskem območju s središčem na 
Rodosu. Polnili so jih z zelo priljubljenim vinom, ki so ga v 1. stoletju izvažali 
po celem Sredozemlju in številnih drugih delih rimske države (prim. Bezeczky 
1994, 109–110). 
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Amfora; keramika. Viš. 84,2 cm. Ljubljanica pri Vrhniki. NMS, inv. št. R 1885.

Horvat 1990, 298–299, kat. 609, t. 34: 5.

Amfora je bila najdena med sistematičnimi raziskavami rečnega dna leta 1884, 
v Ljubljanici na Vrhniki. Pripada široki skupini amfor (Dressel 6B), ki so jih od 
konca poznorepublikanske dobe do začetka 3. stol. n. št. izdelovali predvsem na 
velikih posestvih v Istri, pa tudi v severni Italiji. Namenjene so bile prevozu olja 
(Carre, Pesavento Mattioli 2003). 

V 1. stoletju je istrsko olje obvladovalo tržišče na širokem območju od 
severovzhodne Italije prek sedanje Avstrije, Slovenije in Hrvaške do srednje 
Donave. Amfore te skupine so najpogostejše zgodnjecesarske amfore v Slo-
veniji (Vidrih Perko 2000, 427–428) in najpogostejše amfore iz Ljubljanice. 
Pripadata jim tudi edini doslej v Ljubljanici najdeni celi amfori (poleg kat. 58 
še ena v zasebni posesti).

Amfora kat. 58 je verjetno istrski izdelek iz prvih dveh tretjin 1. stol. (prim. 
Carre, Pesavento Mattioli 2003, 462, 467, 468, t. 2, sl. 3).

ji

59
Meljnice; keramika. Pr. 32, 36 in 42,5 cm. Ljubljanica pri Bevkah. NMS, inv. št. R 16895, R 16875, 

R 16876. 

Bras Kernel 2006 (podatki o najdišču).

Značilna oblika in grobi kamniti delci na notranji površini kažejo, da so bile 
te posode meljnice ali terilniki (lat. mortarium). Meljnice so ozko povezane z 
rimskim načinom priprave hrane in so bile v rimskih kuhinjah pogosto v upo-
rabi. Na grobi površini v notranjosti je bilo s terilcem, ki je bil pri keramičnih 
terilnicah navadno verjetno iz lesa, mogoče treti, ribati in drobiti najrazličnejše 
sestavine, npr. v rimski kuhinji zelo priljubljene začimbe. 

Meljnice iz Ljubljanice (kat. 59 in Istenič 2006b, sl. 93: 1) imajo glede oblike 
zanesljive primerjave v enem izmed dveh tipov meljnic, ki so bile del tovora 
med pribl. 40 in 50 n. št. pri rtu Cap Dramont (južna Francija) potopljene 
ladje. Zanje so med drugim značilni široko in na zunanjem robu odebeljeno 
vodoravno ustje, na katerem sta nasproti izlivka včasih dve luknjici (nareje-
ni pred pečenjem keramike in namenjeni obešanju) ter razmeroma kratek 
izlivek z vzporednima stranicama. Take meljnice so uporabljali predvsem 
od avgustejske dobe do vključno sredine 1. stol., vulkanske kamnine v kera-
miki pa kažeju, da so jih izdelovali v srednji Italiji (Pallecchi 2002, 42–45). Pri 
meljnicah iz Ljubljanice vulkanske kamnine niso vidne, zato domnevamo, da 
izvirajo z drugega območja, morda v severni Italiji. 

ji
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Meč z ostanki nožnice; železo in srebro z ostanki pozlate (XRF, PIXE). Ohr. dol. 41,6 cm. 

Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Tri lesnice. MM, inv. št. 510:LJU;32617 in DM, ZN 137/7. 

Stare 1953, 94–95, sl. 1–2, t. 1–2; Horvat 1990, 135, 293–294, t. 28; Istenič 2003b, 294–295, sl. 1–3, 8, 

10. 

Ohranjeni sta dve tretjini zgodnjerimskega kratkega meča (gladija) in del 
okovov pripadajoče nožnice. Nožnica meča je bila verjetno izdelana iz lesa, 
prevlečena z usnjem ter na sprednji strani morda tudi s tenko (srebrno?) 
pločevino. Ohranjeni so okov ob ustju nožnice in oba prečna okova (spodnji 
je bil najden šele leta 1998), s katerima je bila nožnica pripeta na vojaški pas. 
Okovi so bili izdelani iz srebra visoke kakovosti (delež srebra 95%) in (delno) 
pozlačeni (prim. upodobitev centuriona na sl. 89). Kot kaže prva objava meča 
(Stare 1953), sta bila spodnji in vrhnji del ročaja obložena s srebrno pločevi-
no. Domnevamo, da je bil osrednji del ročaja tudi obdan s srebrno pločevino, 
podobno kot pri meču iz Rheingönheima ob Renu v Nemčiji (prim. Ulbert 
1969, 44, t. 32, 1, 4, t. 56: 1), ali pa je morda bil slonokoščen.

Stilne značilnosti okrasa, motivi in visoka kvaliteta izvedbe okovov nožni-
ce in pasnega okova kat. 60 kažejo na avgustejski čas in italsko delavnico. Mo-
tiv vitic in cvetoče narave je bil v avgustejski dobi zelo priljubljen. Simboliziral 
je plodnost, razcvet in obilje zlate dobe, katere začetek je bil razglašen leta 17 
pr. n. št. Meč in nožnica sta edinstvena in prestižna italska izdelka. Domneva-
mo, da so imeli take ali podobno izjemne meče le redki vojaki, verjetno višjih 
činov (Istenič 2003b, 282–286). 

Meč ni del zaklada z Vrhnike, kot je bilo zapisano v prvi objavi (Stare 1953) 
in večkrat povzeto (Horvat 1990 s citirano lit.; Künzl 1996, 442–423, 458: M 36, 
t. 57: 3–4), temveč izvira iz Ljubljanice (Istenič 2003b; Bras Kernel 2006).

Domnevni prvotni videz meča v nožnici je prikazan na sl. 89 (upodobitev 
centuriona). 

ji

60 
Okov vojaškega pasu; delno pozlačeno srebro (XRF, PIXE). 

Vel. 5,1 x 5,3 cm, teža 34,2 g. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Tri 

lesnice. NMS, inv. št. V 2019.

Istenič 2003b, 295–296, sl. 4–5, 7: 2, 9, 11.

Odlično ohranjeni masivni okov je narejen iz 
zelo kvalitetnega srebra. Tečaja ob straneh okova 
sta imela zgolj okrasni namen. Reliefni okras na 
osrednjem delu okova je bil iztolčen s hrbtne stra-
ni in punciran z lica. Upodobljeni so simetrično 
postavljeni rastlinski motivi (dva široka akantova 
lista, štirje ožji listi in šest popkov), ozadje pa je 
puncirano z drobnimi krogci. V sredino okrasa je z 
zakovico, ki ima okroglo okrasno glavico, pritrjena 
posebej izdelana rozeta. Lice okova je bilo delno 
pozlačeno (sl. 86) s tehniko živosrebrnega zlatenja 
– tj. tako, da so zmes zlata in živega srebra (amal-
gam) nanesli na površino, ki so jo hoteli pozlatiti, 
ter predmet segreli: živo srebro je izhlapelo, na 
povšini pa je ostala tenka plast zlata (Šmit, Istenič, 
Knific 2008).

Okov je del vojaškega pasu (prim. upodobitev 
centuriona na sl. 89). Na podlago (usnje debeline 
pribl. 4 mm) je bil pritrjen s štirimi zakovicami, od 
katerih sta dve ohranjeni. Pasovi so bili najznačil-
nejši del vojaške noše, ki so ga imeli vojaki skoraj 
vedno na sebi.

Izrazita podobnost med okovom pasu in okovi 
nožnice meča kat. 61 ter njihova izjemnost kažeta, 
da so bili izdelani v isti delavnici in sestavljajo 
celoto. T.i. garniture vojaških pasov in mečev z no-
žnico so bile v zgodnjerimski dobi običajne. Glede 
datacije in izvora okova velja enako kot za kat. 61.
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Nožnica meča in meč; železo, medenina, pokositren baker, pokositrena medenina (PIXE) in 

les. Dol. meča 72,3 cm, dol. nožnice 58,6 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Krajna ali Na zrnici. NMS, inv. 

št. R 17110.

Istenič 2006a, 101, sl. 79: 4.

Les, iz katerega je bila narejena osnova nožnice, ni ohranjen. Tenka medeni-
nasta pločevina, ki je na licu pokositrena, prekriva njeno sprednjo stran. Vsi 
okovi in gumb na koncu so medeninasti. S pomočjo obročkov na zgornjih 
dveh prečnih okovih je bila nožnica pritrjena na vojaški pas. Od železnega 
robnega okova, ki je spajal zgornjo in spodnjo polovico nožnice po njeni celi 
dolžini, so ohranjeni le sledovi. Na zaključku nožnice je trikotni okov, okra-
šen v predrti tehniki. Od ročaja meča sta ohranjena železen trn in pokositren 
bakren odbojnik ovalne oblike, ki je ščitil spodnji del ročaja. 

Meč in pripadajoča nožnica sta odlično ohranjena primerka zgodnjerimske 
skupine kratkih mečev (gladijev) in pripadajočih jim nožnic (tip Mainz), ki so 
bili značilno napadalno orožje rimskih pešakov (legionarjev in pripadnikov 
pomožnih enot) od avgustejske dobe do sredine 1. stol. (Deschler-Erb 1999, 23; 
Bishop, Coulston 2006, 78–83). Največ takih mečev oz. njihovih nožnic, med 
njimi tudi odlično ohranjeni primerki, je bilo najdenih v reki Ren pri Mainzu 
(11 prim.), največ odlomkov (31) pa na smetišču legijskega tabora Vindonissa 
(zdaj Brugg/Windisch) v Švici (prim. Künzl 1996, 449–460). Mečem in nožnicam 
tega tipa pripada tudi izrazita večina rimskih mečev iz Ljubljanice. 

Nožnice mečev z okovi, ki so bili okrašeni v predrti tehniki, so izdelovali v 
avgustejski dobi (Istenič 2003c, 274–275). Meč in nožnica kat. 62 sodita poleg 
primerkov iz Rena pri Mainzu (Künzl 1996, 451, OI 11–16, sl. 7: 2.3, t. 39: 1–5) 
in Save pri Dubravici (Vujović 2001, 119–121, t. 2–5) med najbolje ohranjene 
primerke mečev in nožnic tipa Mainz.

Domnevni prvotni videz meča v nožnici prikazuje sl. 89 (upodobitev vojaka, 
ki salutira).
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Medaljon, verjetno del vojaškega odlikovanja; zliti-

na kositra in svinca, sprednja stran posrebrena (XRF in PIXE). Pr. 

4,8 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Krajna. NMS, inv. št. V 1881.

Istenič 2003a.

Na licu odlično ohranjenega medaljona je v reliefu 
upodobljeno doprsje moškega srednjih let v pogle-
du od spredaj. Oblečen je v tuniko in togo, na glavi 
ima lovorjev venec. Desno od obraza je upodoblje-
no žezlo z orlom na vrhu, levo veja s simetrično 
postavljenimi podolgovatimi listi in plodovi na 
dolgih pecljih. 

Po značilnostih obraza in pričeske spoznamo 
rimskega cesarja Avgusta, natančneje njegovo 
upodobitev tipa Prima Porta, ki je bila v uporabi 
od okoli 27 pr. n. št. Lovorjev venec, žezlo, tunika 
in toga so znaki triumfa, tj. slavnostne proslave, 
ki so je bili v mestu Rimu deležni zmagoviti voj-
skovodje. Mirtina veja na desni strani je za upo-
dobitev triumfa nenavadna – k triumfu namreč 
sodi lovorjeva veja. V danem primeru mirtina veja 
simbolizira triumf ob zmagi, ki je bila dosežena z 
diplomatskimi sredstvi, brez prelivanja krvi in se 
nanaša na rimski sporazum s Parti leta 20 pr. n. št., 

ki ga je rimska propaganda prikazovala kot poseb-
no pomemben dosežek (Istenič 2003a). 

Neravna površina neenakomerne sestave na 
hrbtni strani medaljona kaže, da je bil prispajkan 
na kovinsko podlago. Domnevamo, da je bil del vo-
jaškega odlikovanja (Istenič 2003a; prim. upodobi-
tev salutirajočega vojaka na sl. 89), ki so ga Rimljani 
imenovali falere (phalerae). Od dobe cesarja Av-
gusta dalje so s falerami odlikovali vojake nižjih 
činov, do vključno centuriona. Upodobitve na na-
grobnikih rimskih vojakov kažejo, da so, običajno 
po devet faler, nosili pritrjene na usnjeno jermenje 
na prsih in zgornjem delu trebuha. Večina vojakov, 
ki je prejela falere, je bila odlikovana tudi s torkve-
si in zapestnicami (Maxfield 1981, 91–95; Steiner 
1906, 14–22; prim. kat. 64). 

ji

64
Vojaško odlikovanje, verjetno torques; kositer (XRF, 

PIXE). Dol. 12,4 cm, šir. 9,2 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Bržič. DM, ZN 137/8.

Predmet najverjetneje predstavlja rimsko vojaško 
odlikovanje torques. S to besedo (tudi v obliki 
torquis, iz torqueo = viti, sukati) so Rimljani najprej 
označevali ovratnice, ki so bile navadno tordirane 
in so imele odebeljene konce, značilne pa so bile 
za Kelte in številna druga barbarska ljudstva, s ka-
terimi so se srečali. Pri Keltih so bili torkvesi med 
drugim simbol moči, ki so ga bojevniki in veljaki 
nosili okrog vratu (Beck, Chew 1991, 69). 

Po torkvesih, ki so jih v boju zaplenili Keltom, 
so Rimljani poimenovali in oblikovali svoje voja-
ško odlikovanje. Upodobitve na rimskih nagrob-
nikih kažejo, da so bili torkvesi različnih oblik in 
da so jih navadno podeljevali v paru legionarjem 
do vključno ranga centuriona, ki so jih nosili nad 
oklepom, tik pod ključnicama (Maxfield 1981, 
89–91, pl. 6b, 14b; prim. sl. 89: vojak, ki salutira). 

Torkvesu iz Ljubjanice je mogoče najti pribli-
žno ustrezne primerjave na nagrobnih upodobi-
tvah (npr. Maxfield 1981, pl. 6b, 7b, 11b), ne pa 
med zelo redkimi arheološkimi najdbami rimskih 
torkvesov. Okras nazaj obrnjenih ptičjih glavic 

spominja na podoben okras bronastih korcev av-
gustejske do zgodnjetiberijske dobe (prim. kat. 55) 
in nakazuje datacijo v omenjeno obdobje, ki se zdi 
verjetna tudi glede na časovno umestitev drugih 
rimskih vojaških najdb iz Ljubljanice. Kositer, iz 
katerega je torkves narejen, je verjetno spominjal 
na veliko plemenitejše in dražje srebro.

Rimska vojaška odlikovanja v obliki zapestnic 
(armillae) so bila podobne ali enake oblike kot 
torkvesi, le manjše, nosili pa so jih na zapestjih 
obeh rok (Maxfield 1981, 89–91, sl. 9; prim. sl. 89). 
Primerek iz Ljubljanice bi po obliki lahko bil ar-
milla, vendar se za to zdi prevelik. 

ji
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65 
Okrašeni ploščici (z enojno zanko); zlitina kositra in 

svinca (XRF). Pr. 2,7 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Tri 

lesnice in Ljubljanica pri Ljubljani, Livada. NMS, inv. št. V 1453 

in V 2111.

Reliefni okras na ploščicah prikazuje profil glave 
moškega, ki ga po primerjavi s portreti na rimskih 
novcih spoznamo kot Oktavijana oziroma cesarja Av-
gusta. Palica z zavitim ročajem in enoročajni vrč ob 
njem sta simbola svečenikov (avgurov), ki so razlagali 
božje znake (npr. z opazovanjem ptic) ter jih spozna-
vali kot ugodne ali neugodne. Avguri so imeli velike 
privilegije (mdr. je to bila dosmrtna funkcija) in po-
membno politično vlogo, saj se je vsako pomembno 
državno dejanje lahko začelo šele potem, ko je avgur 
spoznal ugodno božje znamenje (Stevenson 1982, 
95–96). Upodobitev na ploščici je sodobnike verjetno 
opozarjala, da cesar Avgust ni le posvetni, temveč 
tudi verski voditelj rimske države, saj je najpozneje 
od sredine 30-ih let pr. n. št. opravljal tudi funkcijo 
avgura (prim. Trillmich 1988, kat. 309). 

Ploščici sta imeli na hrbtni strani verjetno enoj-
no zanko (pri inv. št. V 1453 je delno ohranjena), 
kakršna je tudi na skorajda enaki ploščici z nezna-
nega najdišča (Künzl 1996, 433, t. 50: 7; Künzl 1988, 
560–561, kat. 387). Upodobitev na ploščicah naka-
zuje njihovo uporabo v vojaškem okolju; uporabne 
so bile za različne namene, med drugim na vojaških 
pasovih (prim. Deschler-Erb 1999, 68; Künzl 1996, 
l.c). Njihov namen uporabe je bil verjetno podoben 
kot pri sodobnih gumbih (prim. sl. 88). 

ji

66 
Meč; železo, pokositreni baker (PIXE) in kost. Dol. 60 cm. Ljubljanica pri Blatni 

Brezovici, Lipavec. NMS, inv. št. V 444.

Istenič 2006a, 101, sl. 79: 5.

Meč po obliki rezila sodi med avgustejskodobne primerke rim-
skih kratkih mečev z usločenim rezilom in izrazito konico (prim. 

kat. 62), ki med rimskimi meči iz Ljubljanice izrazito prevladujejo 
(prim. Istenič 2009). Na osrednjem delu ročaja se je ohranila ko-
ščena obloga. Njen zgornji del je odlomljen, zato četrta prečna 
vdolbina, v katero je legel mezinec, skoraj v celoti manjka. 

Zdi se, da je meč iz Ljubljanice edini zgodnjerimski kratki 
meč z ohranjeno koščeno oblogo ročaja. Največ koščenih oblog 
zgodnjerimskih mečev, ki pa niso več pritrjene na meče, je bilo 
najdenih na smetišču legijskega tabora Vindonissa v sedanji 
Švici (prim. Unz, Deschler-Erb 1997, 15, t. 3: 25–43). 

Obloge ročajev zgodnjerimskih kratkih mečev so bile košče-
ne, lesene in redko (verjetno na posebej dragocenih mečih) tudi 
slonokoščene (prim. Unz, Deschler-Erb 1997, 14–15, t. 2, 3).

ji
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67 
Nožnica meča in meč; medenina (PIXE), železo in les. Dol. meča 69 cm, dol. nožnice 65 cm. 

Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Dolnji breg. NMS, inv. št. V 1366.

Istenič 2000; Šmit, Pelicon 2000. 

Rezilo meča in nožnica sta ohrajena v celi dolžini, manjka pa ročaj meča. No-
žnica je bila narejena iz sprednje in zadnje lesene polovice, ki sta bili verjetno 
prevlečeni z usnjem in speti z medeninastim robnim okovom. Na sprednjem 
delu nožnice je mrežast okov, na hrbtnem dva prečna okova in nenavaden 
okov, ki se v vogalih zoži v trakove; ti se na sprednji strani nožnice zaključijo 
v obliki živalskih glavic, ki sta ohranjeni le na eni strani. V sredino tega okova 
in v leseni del nožnice je pokončno vpet masiven pravokotni okov z dvema 
luknjama. Železno rezilo meča, ki je v nožnici, je vidno na več mestih, kjer je 
nožnica poškodovana: njegovo največjo širino ocenjujemo na 4,5 cm. 

Nožnica je izjemen primerek rimskega orožja, ker je zaenkrat edina take 
vrste. Po primerjavah z drugimi nožnicami je nastala verjetno med pribl. 
60/50 in 30 pr. n. št. (Istenič 2000). Ta nožnica je zaenkrat tudi najstarejši 
primerek rimskega orožja, pri katerem so uporabili medenino (Istenič 2000; 
Šmit, Pelicon 2000). To je pomembno, ker medenine, ki je zlitina bakra in cin-
ka, v zahodni in osrednji Evropi pred rimsko dobo niso poznali. Rimljani so 
medenino, s katero so se verjetno seznanili v Mali Aziji, začeli uporabljati (in 
pridobivati) okoli leta 60 pr. n. št. (Istenič 2005; Istenič, Šmit 2007). 

ji
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69
Bodalo v nožnici; železo, okras srebro, kositer in zeleno steklo (PIXE). Dol. 

31,3 cm, dol. nožnice 26,7 cm. Ljubljanica pri Črni vasi. NMS, inv. št. V 1714.

Velik del ročaja bodala ni ohranjen. Njegovo rezilo, ki je v no-
žnici, je vidno na rentgenski fotografiji (sl. 28). Sprednja stran 
nožnice je razdeljena v štiri polja, okrašena z vložki srebra (teh-
nika tavširanja) in zelenega emajla (viden le v drugem polju). 
Okrogel zaključek nožnice je na sprednji strani okrašen s po-
kositrenjem, v njegovi sredini pa je bil verjetno emajl. Srebrno 
tavširanje in prav tako srebrn videz pokositrenega zaključka 
nožnice nakazujeta, da so bili železni deli nožnice pomodreni, 
saj sicer okras ne bi bil dobro viden (prim. Obmann 2000, 7; 
Istenič 2008). 

Bodalo in nožnica pripadata isti skupini bodal in pripada-
jočih jim nožnic (tip Mainz) zgodnje cesarske dobe kot kat. 68. 
Značilnosti okrasa nožnice nakazujejo datacijo od začetka Tibe-
rijeve dobe do sredine 1. stol. (prim. Obmann 2000, 6, 9). 

Nožnice bodal so bile s pomočjo obročkov, vtaknjenih v zan-
ke ob robu nožnice (prim. kat. 68 in sl. 87d, 88), pripete na vojaški pas 
(prim. sl. 89). 

Bodala so bila ustaljen sestavni del opreme rimskih legio-
narjev in pomožnih enot pešcev, verjetno pa tudi konjenice (Bi-
shop, Coulston 2006, 85). Nosili so jih ob boku, na drugi strani 
kot meč. 

ji

68
Bodalo z nožnico; železo in les, okras iz medenine, emajla in zlitine kositra s 

svincem (PIXE, NR). Višina bodala 34,1 cm, višina nožnice 26,4 cm. Ljubljanica pri 

Rakovi Jelši, Rakova jelša. NMS inv. št. V 417.

Rant in dr. 1994; Svoljšak in dr. 1997, 259–260, sl. 32 in 33. 

Bodalo in nožnica sodita med najbolje ohranjene primerke 
rimskih bodal s pripadajočimi nožnicami (prim. sl. 29). Železni 
ročaj bodala je bil na sprednji strani okrašen z rdečim emajlom 
in medeninastim trakom, ki je s strani zapiral ročaj. Rdeč emajl 
je krasil tudi sprednjo stran železne nožnice, na kateri so mede-
ninasti vložki (izvedeni v tehniki tavširanja) omejevali okrogla, 
pravokotna in trikotna okrasna polja. Na sprednjem delu okro-
glega zaključka nožnice je bil v sredini rdeč emajl, okoli njega 
pa nanos zlitine kositra in svinca, ki je imela svetleč srebrn 
izgled. Ta nanos nakazuje, da sta bili železna površina nožnice 
in ročaja potemnjeni (prim. Obmann 2000, 7), saj sicer nanos 
srebrnega videza ne bi bil dobro viden in ne bi imel okrasnega 
učinka. 

Verjetni videz bodala in nožnice kaže sl. 88, način nošnje na 
vojaškem pasu pa sl. 87d in 89). 

Konstrukcijske značilnosti bodala in nožnice ter njun okras 
kažejo na datacijo od avgustejske dobe do sredine 1. stol. (prim. 
Obmann 2000, 6, 8–9). 

ji
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Kovinska dela dveh kopij; železo. Dol. 105 cm in 96 cm. 

Ljubljanica pri Bevkah in Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Tri 

lesnice. NMS, inv. št. R 8123 in V 1454.

Kopje (pilum) velja za značilno orožje rimske voj-
ske. Je orožje kratkega dosega, namenjeno pred-
vsem preboju nasprotnikovega ščita in ranjenju 
njegovega telesa. Vrat piluma se je ob preboju 
ščita navadno upognil (prim. kat. 70 desno) in tako 
postal neuporaben. S kopji so bili praviloma obo-
roženi rimski legionarji, in sicer najpozneje od 3. 
stol. pr. n. št. dalje (Bishop, Coulston 2006, 50–53, 
225–257; Feugère 1993, 166–169; Deschler-Erb 
1999, 19). 

Predmeta kat. 70 predstavljata bistvena kovin-
ska dela značilnih kopij s piramidalno konico in 
ozkim ploščatim nasadiščem, kakršnih je bilo naj-
več najdenih v vojaških taborih avgustejske dobe, 
znani pa so tudi iz mlajših taborov (1. stol. n. št.). 
V legijskem taboru Oberaden ob reki Lippe (Nem-
čija), ki je datiran med 11/10 in 8/7 pr. n. št. (Kühl-
born 1992, 123, 133), so se ohranili tudi leseni deli 
takih kopij. Iz njih je videti, kako je bil kovinski del 
z žeblji umeščen v piramidalno oblikovan vrhnji 
del ročaja (Bishop, Coulston 2006, 73–76, sl. 36). 
V Ljubljanici je bilo poleg kat. 70 najdenih še osem 
kopij istega tipa. 

Na enemu od kopij kat. 70 je ohranjen ploščato 
skovan spodnji del z luknjo, skozi katero je segal 
žebelj in tako kovinski del kopja trdno umestil v 
leseni ročaj. Na istem kopju je ohranjen kovinski 
piramidalni okov, ki je utrdil vrhnji del lesenega 
ročaja (prim. Radman-Livaja 2004, sl. 1). Taki oko-
vi so bili iznajdba avgustejske dobe, uporabljali 
pa so jih najdlje do sredine 1. stol. (Deschler-Erb 
1999, 19–20). 

ji

71 
Orodje za rezanje ruše; železo. Šir. 33,8 cm, 28,1 cm in 38 cm, teža 1154 g, 

1066 g in 1644 g. Ljubljanica. NMS, inv. št. V 1891, V 1892 in V 1927.

Rimski vojaki so za rezanje ruše uporabljali posebno orodje. 
Zanj sta značilna široka in polmesečasta oblika z dolgim in iz-
razito krožno izbočenim rezilom ter tulasto nasadilo. Orodja so 
bila nasajena na razmeroma kratke lesene ročaje (prim. Junkel-
mann 19977, sl. 69c), ki so omogočali, da se je uporabnik nanje 
lahko močno naslonil in z gibanjem levo-desno v smeri rezila 
navpično prodrl 15–20 cm v globino. 

Iz Ljubljanice poznamo šest takih orodij (poleg kat. 71 še tri). 
Glede na njihovo velikost so vse uporabljali vojaki; za manjša na-
mreč domnevajo, da so bila civilno orodje (Pietsch 1983, 64).

Rezanje ruše je bilo v rimski vojski pogosto in pomembno 
opravilo, saj so »zidake« iz ruše uporabljali kot gradbeni mate-
rial za različne obrambne strukture, npr. okope in obzidja. Iz 
takih zidakov je bil npr. zgrajen Antoninov zid na Škotskem. 
Vegecij, ki je v pozni rimski dobi napisal priročnik o vojskovanju 
(Epitoma Rei Militaris), v katerem je v glavnem črpal iz veliko sta-
rejših rimskih virov, navaja, naj bo ruša pol čevlja (pes) debela, 1 
čevelj široka in in en čevelj in pol dolga (Vegetius III, 8; navedba 
po prevodu Milner 1996, 80). Mere takega zidaka so torej bile 15 
cm x 30 cm x 45 cm. 

ji

72
Vojaške sekire-krampi; železo. Dol. 32 cm, 36,7 cm in 44,5 cm, teža 1510 g, 1550 g in 1948 g. 

Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica in Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Lipavec. NMS, inv. št. V 338, 

V 1941, DP, ZN 260/4. 

Svoljšak in dr. 1997, 261, t. 16: 2 (kat. 72 zgoraj); Gaspari 2002a, 120, 298, t. 25: 1 (kat. 72 spodaj).

Sekire-krampi (dolabre) so bile pomemben del opreme rimskih vojakov. Za-
nje je značino, da ima železni del, nasajen na dolg lesen ročaj, na eni strani 
široko rezilo sekire, ležeče v smeri ročaja, na drugi strani pa (navadno pravo-
kotno postavljen) koničasti ali dletasti del krampa. Taka orodja so bila nena-
domestljiva pri raznovrstnih in pogostih zemeljskih delih (kopanje jarkov, 
gradnja okopov), pri odstranjevanju grmovja in druge podrasti, pri sekanju 
dreves in grobi obdelavi lesa ter odstranjevanju ovir, npr. vrat, ograj, palisad, 
pri vojaških spopadih, lahko pa so se uporabljala tudi kot orožje v boju na 
blizu. Kadar orodja niso bila v uporabi, so bila rezila lahko zavarovana s kovin-
skimi okovi (Grote 2005, 42–44; Pietsch 1983, 15–17; Pohanka 1986, 96–102; 
Junkelmann 1997, 203–205, sl. 69c, 70b–d; prim. sl. 89). 

Podobno oblikovano orodje, navadno manjših mer, so uporabljali tudi 
civilisti, predvsem pri poljedelstvu, gozdarstvu in obdelavi lesa ter kamnose-
štvu. Med osmimi dolabrami iz Ljubljanice lahko štiri primerke po obliki in 
velikosti opredelimo kot vojaško orodje, verjetno iz avgustejske dobe ali 1. 
stol. (prim. Franzius 1992, 376–377, sl. 18: 1; Gaitzsch 1993, 88–90, sl. 72–74, 
260, t. 65: Ger 10; Grote 2005, 42–44, sl. 3, 53, 54; Harnecker 1997, 46, t. 1: 3; 
Pietsch 1983, 15–17). 

ji
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Sponki; medenina in železo (XRF). Dol. 4,7 in 6,1 cm. Ljublja-

nica pri Bevkah, Trebež. DM, ZN 263/17 in ZN 263/15. 

Sponke s tečajem (namesto peresovine – prim. kat. 80) so 
novost, ki so jo uvedli Rimljani, in sicer v Cezarjevi 
dobi s sponkami skupine Alesia (kat. 73 levo). Poime-
novane so po galskem oppidu Alesia, ki ga je Cezar 
osvojil leta 52 pr. n. št. po dolgotrajnem oblega-
nju. Pri sponkah te skupine je poleg konstrukcije 
novost tudi material. Izdelovali so jih namreč iz 
medenine (zlitine bakra in cinka), ki je prazgo-
dovinske kulture v Evropi niso znale pridobivati 
(Istenič 2005; Istenič, Šmit 2007; prim. kat. 67). Kaže, 
da so sponke skupine Alesia povezane predvsem 
z rimskimi vojaki, ki so z njimi spenjali ogrinjalo 
iz težkega blaga najpozneje od Cezarjevih galskih 
vojn (58–51 pr. n. š.) dalje. 

Približno v zgodnjeavgustejski dobi so se iz 
sponk skupine Aleisa razvile sponke, ki imajo prav 
tako tečaj, vendar so podrobnosti pri njih drugače 
oblikovane (kat. 73 desno). Na razširjeni sprednji 
strani glave imajo lahko pečat. Po najpogostejšem 
pečatu (AVCISSA) je ta skupina sponk tudi poi-
menovana. So številnejše in še širše razširjene kot 
fibule skupine Alesia, nosili pa so jih rimski vojaki 
in civilisti po celi rimski državi. Največ jih je iz av-
gustejske dobe, izdelovali pa so jih tudi še pozneje, 
do sredine 1. stol. (Erice Lacabe 1995, 111–145). 
Sponke te skupine so navadno medeninaste. Pri-
merek iz Ljubljanice je iz železa, medeninasti so 
le gumbi na zaključkih tečaja in na nogi. Preden je 
železo zarjavelo, je imelo siv kovinski lesk, ki se je 
lepo ujemal z zlato sijočimi zaključki gumbov.

ji

74 
Okrašena ploščica z dvojno zanko; srebro, na sprednji strani pozlačeno 

(XRF, PIXE). Pr. 4,0 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. V 449. 

Predmet ima masivno zanko in precej tanjšo glavo. Izbočeni del 
glave je okrašen z motivom štirilistne rozete, ki je bil narejen s 
punciranjem drobnih krožcev in daljših linij ter ima v sredini na 
vrhu masiven okrogel zaključek. Okras na ploščatem delu glave, 
ki ga na zunanjem in notranjem robu omejujeta po dve rebri, 
prikazuje rozeto iz 15 cvetnih listov trikotne oblike. Prav tako je 
punciran: cvetni listki z drobnimi linijami, ozadje z drobnimi 
pikicami. 

Podobna, a enostavneje okrašena ploščica z dvojno zanko je 
bila najdena v legijskem taboru Vindonissa (Windisch; Švica), 
skupaj z mečem v nožnici in deli vojaškega pasu iz tiberijskega 
časa. Verjetno je spenjala vojaški pas (Deschler-Erb 1996; Desc-
hler-Erb 2005, 241, sl. 294). 

Glede uporabe takih predmetov z dvojno zanko velja enako 
kot glede tistih z enojno zanko (prim. kat. 65). Ena od možnosti 
uporabe predmeta kat. 74, tj., da je bil namenjen pritrditvi nožni-
ce bodala na vojaški pas, je prikazana na sl. 87d in 89, domnevni 
način njegove pritrditve na pas pa je razviden iz sl. 87. 

»Gumbi« z dvojno zanko niso pogoste najdbe in so se upo-
rabljali do flavijske dobe (Deschler-Erb 1999, 68). Natančno 
izdelani okras in punciranje z drobnimi krožci (prim. kat. 60 in 61) 
nakazujejo, da je predmet kat. 74 iz avgustejske dobe.

ji

75 
Spona z okovom; medenina, sprednja stran posrebrena (PIXE). Šir. 2,6 cm, 

dol. 6,9 cm. Ljubjanica pri Rakovi Jelši, Rakova jelša. NMS, V 1629.

Šmit, Istenič, Knific 2008, sl. 4.

Spona in okov imata vsak par zob, ki skupaj z osjo sestavljajo 
tečaj. Okov je bil s štirimi bakrenimi zakovicami pritrjen na 
pribl. 4 mm debel usnjen pas. Zakovice na sprednji strani niso 
vidne, zato domnevamo, da je bil okov posrebren potem, ko je 
bil prikovan na usnjeni pas. Spone in okovi take oblike (a nava-
dno malo širši) so značilni za pasove od avgustejske do zgodnje 
flavijske dobe (Unz, Deschler-Erb 1997, 34, t. 41: 1045–1054; 
Deschler-Erb 1999, 40–41, 43, kat. 276–288, 318–331).

Pasovi, ki so nosili bodalo in meč, so bili tudi simbol voja-
štva. Po svojem pasu se je vojak namreč jasno razlikoval od civi-
lista. V avgustejski dobi in 1. stol. so imeli vojaki lahko dva pa-
sova (na enem je visel meč, na drugem bodalo), ali pa en pas, na 
katerem je sta visela bodalo in meč ali pa le bodalo. V zadnjem 
primeru je vojak meč nosil na ramenskem jermenu. Zdi se, da 
je bil način nošnje pasov povezan s tremi različnimi tipi oklepov 
(prim. sl. 89; Deschler-Erb 1999, 40–44; Deschler-Erb 1996, 86). 

ji
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Čelada; bron, medenina in baker (XRF, PIXE). Viš. 19,3 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, Dolge njive. 

NMS, inv. št. V 1950.

Cela čelada, vključno z gumbom na vrhu, je bila narejena v enem kosu. Na 
notranji strani čelade so vidni sledovi kovanja, na njeni zunanjosti sledovi 
obdelave na vretenu. Pokončen utor na vrhu gumba in luknjici ob njegovih 
straneh so bili namenjeni pritrditvi okrasa, ki je bil na čelado pritrjen tudi na 
zadnji strani kalote. Na tem mestu so ohranjeni ostanki nastavka za pritrditev 
okrasa in spajkanja, s katerim je bil pritrjen na čelado. Na levi in desni strani 
sta bila na kaloto prispajkana medeninasta nosilca za okras. Spodnji del le-
vega nosilca je razmeroma dobro ohranjen. Lična ščitnika sta bila na čelado 
pritrjena s pomočjo tečaja na vsaki strani čelade. Skozi luknjo na vratnem 
ščitniku je bil pritrjen ročaj za nošnjo čelade (prim. von Detten, Schalles, 
Schreiter 1993, 178–185). Čelada nima čelnega ščitnika in nič ne kaže, da bi 
ga prvotno imela. Prvotna površina čelade je imela zlato sijočo površino (prim. 

kat. 35 in sl. 89).
Na spodnji strani vratnega ščitnika je napis, narejen s punciranjem krož-

cev: P. OPPI .>. CRACCI. Lastnik čelade je bil Publius Oppius, služil pa je v 
centuriji, ki ji je poveljeval mož z osebnim imenom (kognomen) Craccus ali 
Graccus ali, manj verjetno, z rodovnim imenom Craccius oziroma Graccius. Iz 
imena lastnika čelade je razvidno, da je bil rimski državljan, torej je bil legio-
nar (za interpretacijo napisa se zahvaljujem Milanu Lovenjaku).

Čelada sodi med zgodnjecesarske bronaste čelade, ki izhajajo iz tradicije 
etruščansko-italskih čelad republikanske dobe. Njene značilnosti in način 
izdelave kažejo na datacijo v (srednjo- do pozno-) avgustejsko dobo (prim. 
Waurick 1988; Schaaff 1988; Paddock 1985).

ji
77 
Ščitna grba; medenina (XRF). Največji pr. 21,0 cm, deb. pločevine od 0,05–0,1 cm. 

Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Bistra. DP, ZN 249/9. 

Gaspari 1999.

Ščitna grba je bila narejena iz pločevine z vrtenjem na stružnici, verjetno s 
pomočjo lesenega modela (prim. Braun-Feldweg, 1988, 165–166). Osrednji 
okrogli del je izbočen, rob zvezdasto oblikovan. Vsak od osmih zvezdastih 
izrastkov je na koncu okrašen z bunčico, ki je iztolčena s spodnje strani. Na 
prehodu med ploščatim robom in izbočenim delom so koncentrični žlebovi. 

Ščitna grba je bila na ščit prikovana s šestimi žeblji – od dveh žebljev sta 
ohranjeni polkrožni medeninasti glavici premera 1,5 cm. Nameščena je bila 
na sprednjo stran ščita tam, kjer je bil na hrbtni strani ročaj.

Osemkotna zvezdasta oblika ščitne grbe ima ustrezne primerjave le med 
najdbami iz rimskega utrjenega mesta Dura Europos na skrajni vzhodni meji 
rimske države, ki so ga Perzijci kljub močni rimski vojaški posadki v mestu 
uničili leta 256. Za skorajda enake ščitne grbe s tega najdišča se zdi, da so 
lokalna značilnost območja Sirije. Sodile so k ovalnim ščitom iz sredine 3. 
stoletja. Okoli 1 m visoki in 0,9 m široki leseni ščiti so bili poslikani z živimi 
barvami. Zdi se verjetno, da je bila izbira barv in motiva okrasa na ščitih pove-
zana s pripadnostjo posamezni vojaški enoti (James 2004, 159–170, 174–175, 
sl. 95, št. 603–606).

Ščit z grbo je torej v naše kraje v 3. stoletju verjetno prinesel rimski vojak 
iz Sirije.

ji
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78 
Deli ladje; les. Dol. najdaljšega dela 120 cm. Ljubljansko barje, Lipe. NMS, inv. št. P 3881/39, P 

3882/13, 17 in P 3883/3, 5, 6, 24, 45.

Pri Lipah, pribl. 300 m od struge Ljubljanice, je bila najdena velika rimska 
ladja, ki je podrobno predstavljena v tej knjigi, str. 107-109).

V kat. 78 so prikazani izbrani deli ladje, zgledi za njene sestavne dele: trije 
deli dveh talnih desk (št. 3 in 5 – dela iste platice ter št. 24) in del enega izmed 
tramičev, ki so talne deske povezovali (št. 39), dve koleni z ladijskega boka 
(št. 13 in 17) in dva dela bočnih platic (št. 6 in 45). Na risbi je prikazano, v ka-
kšnem medsebojem odnosu so bili razstavljeni (ali njim podobni) deli ladje. 

ji
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79 
Oljenka (a); keramika. Dol. 14,5 cm. Ljubljanica pri Črni vasi. NMS, inv. št. V 232.

Logar, Bitenc 1984, 102, t. 3: 1.

Oljenka (b); keramika z ostanki črnega premaza. Dol. 9 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Krajna. NMS, 

inv. št. V 2191. 

Oljenka (c); keramika z rjavordečim premazom. Dol. 9,9 cm. Ljubljanica pri Vrhniki. NMS, inv. št. 

R 1860. 

Horvat 1990, 304, kat. 686, t. 37: 2.

Oljenka (d); bron (XRF). Dol. 15,6 cm. Ljubljanica pri Črni vasi, Ljubljanske senožeti. NMS, inv. št. 

V 1885. 

Značilno rimsko svetilo so oljenke. Stenj, ki je molel iz luknje na nosu oljen-
ke, je napajalo oljčno olje.

Keramične oljenke so razmeroma pogoste najdbe, še posebej v grobovih. 
Iz Ljubljanice jih poznamo 13, od tega največ z območja Vrhnike. Bronaste 
oljenke, ki so nasploh redke najdbe, pa so v Ljubljanici zaenkrat zastopane z 
dvema primerkoma (d in sl. 108). V Ljubljanici najdene oljenke časovno segajo 
od avgustejske dobe do 3. stol.

Iz (zgodnje)avgustejske dobe je oljenka s črnim premazom in oglatim 
noskom (b; prim. Farka 1977, 29–32). 

Oljenka z reliefnim okrasom na disku in volutama ob nosku (c) sodi v eno 
od dveh podvrst oljenk (Loeschcke I A in B), ki so v Ljubljanici zastopane s 
petimi primerki in so jih v Italiji, od koder najverjetneje izvirajo oljenke te 
podvrste iz Ljubljanice, izdelovali predvsem v 1. stol. (Istenič 1999, 160–161). 

Šest oljenk iz Ljubjanice sodi v skupino pečatnih oljenk (a) iz obdobja od 
zadnje tretjine 1. do 3. stol. Njihovo poimenovanje izvira iz odtisa imena izde-
lovalca kalupa na dnu (prim. Istenič 1999, 150, 153). 

Bronasta oljenka (d) z volutama in (lovorjevim?) listom nad ročajem je 
verjetno italski izdelek iz sredine 1. stol. (prim. Conticello De Spagnolis, De 
Carolis 1988, 55–62).

ji
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80 
Sponke za oblačila in pasni sponi; različne bakrove zlitine. Dol. najdaljše sponke 9,8 cm. 

Ljubljanica, DM, ZN 263/19, NMS, inv. št. V 1917, V 1919 (d, e, m); Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Tri lesnice, DM, ZN 259/15, NMS, inv. št. V 1975 (j, n); Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Bistra, NMS, 

inv. št. V 2334 (a); Ljubljanica pri Bevkah, Krajna, DM, ZN 263/18, 22 (f, i); Ljubljanica pri Podpeči, 

Velike senožeti, DM, ZN 263/26, 20, 21, ZN 259/8 (b, g, l, k) in Deli, DM, ZN 259/13 (c); Ljubljanica 

pri Ljubljani, Livada, DM, ZN 259/14, NMS, inv. št. V 2415 (h, o).

Sponke za oblačila (fibule) so bile v rimskih provincah sestavni del moške in 
ženske noše. Upodobitve kažejo, da so bile namenjene spenjanju plaščev in 
drugih oblačil. Navadno so bile nameščene tako, da je glava sponke gledala 
navzdol. Moški so nosili eno sponko na desni rami, s katero so speli ogrinjalu 
podoben plašč, ženska noša pa je vključevala po dve sponki ali več.

Nekatere oblike sponk (npr. kat. 73, 80a in 82c) so bile razširjene po celi državi, 
druge pa so značilne za ožja področja (npr. kat. 80b–d, g–j, l, m). V Ljubljanici so 
sponke precej enakomerno zastopane od avgustejske do pozne rimske dobe. 
Kat. 80 vključuje sponke iz zadnjih desetletij pr. n. št. do prvih desetletij n. št. 
(kat. f, k; Demetz 1999, 99–105), od sredine do druge polovice 1. stoletja (kat. 80b, 

d, g–i; Istenič 1999, 59–60), 2. in 3. stoletja (kat. 80c, h, j, m; Istenič 1999, 61–62; 
Istenič 2000, 190, t. 125:10, 126: 1; Gugl 1995, t. 5: 41; Riha 1994, 77) ter od 
konca 3. do 4. stol. (kat. 80a, e; Pröttel 1988). Najzanimivejša se zdi sponka kat. 

80f, verjetno iz zadnjih dveh ali treh desetletij pr. n. št., ki združuje značilnosti 
več tipov sponk: tečaj fibul skupine Aucissa (prim. kat. 73) ter lok in nogo fibul 
skupine Idrija Ia (prim. Demetz 1999, 123–127, t. 33: 3–4).

Za sponi kat. 80n in o je verjetnejše, da sta spenjali usnjen pas, kot pa obla-
čilo. Nosili so jih predvsem vojaki v 3. in zgodnjem 4. stol. (Radman-Livaja 
2004, 95, t. 44, kat. 296). 
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81
Posode oziroma njihovi deli; keramika. Viš. najvišje posode 16,5 cm. Ljubljanica, NMS, inv. 

št. V 113, V 29 (e, s); Ljubljanica pri Vrhniki, Dolge njive, NMS, inv. št. V 1564 (k); Ljubljanica pri 

Verdu, NMS, inv. št. V 825 (p); Ljubljanica pri Blatni Brezovici, NMS, inv. št. V 866, V 2303, V 460, V 

2386, V 1084, V 1259 (a, f, h, i, j, r); Ljubljanica pri Bevkah, NMS, inv. št. V 2271, V 2297, V 2279, DP, 

ZN 260/12, V 2175, V 782 (c, d, g, l, n, o); Ljubljanica pri Podpeči, NMS inv. št. V 811 (b) in Ljubljani-

ca pri Rakovi Jelši, NMS, inv. št. V 2522 (m).

Podvodna arheologija v Sloveniji II, 109, t. 14: 12 (kat. 81s).

Keramika, ki nastane z žganjem gline, je bila v rimski dobi močno razširjen in 
razmeroma cenen material. Poleg tega je zelo odporna proti vplivom okolja, 
zato ni presenetljivo, da so keramični predmeti najpogostejši med rimskimi 
najdbami iz reke Ljubljanice. 

Medtem ko so npr. amfore v Ljubljanici razmeroma redke najdbe (prim. kat. 

57 in 58), je med drugimi najdbami veliko finega namiznega posodja, ki izvira 
iz Italije. Najstarejše so skodelice s črnim (ali včasih temnorjavim) premazom 
in visoka čaša z izvihanim ustjem (kat. 81d, j, o), vse iz obdobja med drugo po-
lovico 2. stol. in sredino 1. stol. pr. n. št. (prim. Frontini 1985, 15, oblika 28; 
Ricci 1985, 243–245, t. 78: 7). Mlajše, iz avgustejske dobe in prve polovice 1. 
stoletja, so skodelice z izrazito tenkimi stenami (kat. 81a–c, e–g), posodice z rde-
čim sijočim premazom, ki imajo pogosto pečate z imenskimi žigi (kat. 81p) in 
okrašene čaše z rdečim premazom (kat. 81k, l). Na fotografiji so predstavljeni še 
lonec iz grobe keramike (kat. 81h), čaša z izvihanim ustjem, ki je verjetno emon-
ski izdelek (kat. 81i; Istenič 1999, 114), odlomka dveh enoročajnih vrčev (kat. 81m, 

n) in dva krožnika oz. pekača (kat. 81r, s). Med zadnjima je večji (kat. 81r) glede na 
značilno obliko ustja z žlebom in strukturo keramike italski izdelek iz obdo-
bja med 2. stol. pr. n. št. in 1. stol. n. št. (Olcese 2003, 86, t. 15: 1).

Skupina celih meljnic istega tipa (kat. 59) in nedavno v Ljubljanici ob izlivu 
Ljubije odkrit brodolom ladje s tovorom rimskih strešnih opek (Gaspari 2008a) 
nakazujejo, da je precej keramičnih predmetov z dna Ljubljanice povezanih s 
prevozom keramičnih izdelkov po tej reki. 
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82
Okovi pasu, pasne spone, okrasna zaponka in jermenski zaključek; bron. Dol. 3,9 

cm (a), 2,6 cm (b), 8 cm (c), 4,6 cm (d), 2,2 cm (e, f), 6,2 cm (g), 11,6 cm (h), 4,4 cm (i), 5 cm (j) in 

6,8 cm (k). Ljubljanica pri Vrhniki (h), Ljubljanica pri Kamniku pod Krimom, Zornica (j), Ljubljanica 

pri Podpeči, Dolenje senožeti (f), Ljubljanica pri Podpeči, Deli (g), Ljubljanica pri Črni vasi (a, b) in 

Ljubljanica (c–e, i, k). NMS, inv. št. V 2622, V 2621, V 1918 (a–c), V 1921, V 2551 (e, f), V 2892, V 1915 

(h, i), V 1896 (k), DM, ZN 259/20 (d), ZN 153 (g), ZN 155/1 (j).

Med pogostejšimi kovinskimi predmeti iz poznorimskega obdobja so brona-
ste zaponke in deli pasov. Enostavne oblike zaponk s čebulastimi zaključki 
so bile od konca 3. stoletja in v prvi polovici 4. stoletja razširjene v vojaškem 
okolju. Ena od zaponk iz Ljubljanice (kat. 80a) spada med najstarejše primer-
ke, datirane med 280–320, drugi dve (kat. 80e in 82c) pa sta mlajši, iz obdobja od 
druge tretjine 4. do začetka 5. stoletja (prim. Pröttel 1988, 349–353, 357–346). 
V drugi polovici 4. stoletja so takšne zaponke, predvsem v luksuznejši izvedbi, 
prevzeli tudi cesarski uradniki (Theune-Großkopf 1995, 84, 87).

Z vojaštvom so povezani tudi različni pasovi s kovinskimi sponami, jer-
menskimi zaključki in okovi. Pasne spone z dvojnim trnom ter pravokotnim 
okvirom in predrtim okovom, ki ju povezuje tečaj (d), so se med 350 in 380 
uporabljale predvsem v zgornjem in srednjem Podonavju (Böhme 1986, 482, 
sl. 11). Prav tako so v srednjem Podonavju pogosto nosili pasne spone s kri-
latim okovom in pravokotnim okvirom (Böhme 1986, 484, sl. 12: 3); takšna je 
bila verjetno delno ohranjena spona iz Ljubljanice (b). K pasu so spadali tudi 
krilati in trakasti okovi (a, h) ter bronasti jezički (i). Na pasnih sponah so od 
sredine 4. stoletja pogosto upodobljene živalske glavice (e, f, j).

Na koncu 4. in v začetku 5. stoletja so se predvsem ob rensko-donavski meji 
razširili pasovi s sponami in okovi, okrašenimi s punciranjem. Iz Ljubljanice 
izvira s trikotniki okrašena pasna spona (g), ki je v Sloveniji osamljena, na 
najdiščih v Porenju in ob zgoronjem toku Donave pa ima številne primerjave 
(Böhme 1974, 71, 367, 368, karta 15). Sočasno s punciranim okrasom se na 
rimskem ozemlju ob Renu in Donavi v velikem številu pojavljajo tudi pasovi, 
okrašeni s klinastim vrezom. Okras je tako značilen, da se zanj uporablja izraz 
vojaški slog. S klinastim vrezom okrašen pravokotni okov iz Ljubljanice (k) je bil 
del v vojski običajnega pasu s petimi kovinskimi deli.
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Tomaž Nabergoj in  

Nika Veršnik
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Darka Kneza in  

Julijane Visočnik
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Sekire; železo. Viš. 18,2 cm; Ljubljanica pri Bevkah, Na zrnici; NMS, inv. št. V 848 (a); viš. 20,8 cm; 

Ljubljanica, med Črno vasjo in Ljubljano; NMS, inv. št. V 350 (b); viš. 19,3 cm; Ljubljanica pri Rakovi 

Jelši, Teren; NMS, inv. št. V 426 (c); viš. 13,7 cm; NMS, inv. št. V 270 (d); viš. 14 cm; Ljubljanica pri 

Livadi; NMS, inv. št. V 1349 (e); viš. 14,3 cm; Ljubljanica pri Podpeči; NMS, inv. št. V 471 (f); viš. 14,1 

cm; Ljubljanica pri Kaminu; NMS, inv. št. V 2418 (g); viš. 12,2 cm; Ljubljanica pri Kamniku pod Kri-

mom, Dolenje senožeti; NMS, inv. št. V 336 (h).

Bitenc, Knific 2001, 71, 72, kat. 227 (d, e, h). 

Datacija: 3. stoletje–začetek 7. stoletja.

Med številnimi sekirami iz Ljubljanice so tudi poznorimske (a, c) in zgodnje-
srednjeveške (b, d–h). Vogali ščitasto oblikovanega podaljšanega čela sekire (a) 
so okrepljeni z zobci, ki so verjetno preprečevali drsenje orodja s toporišča. 
Sekira je izdelana kakovostno, čelo je okrašeno z vrezanima črtama. Sekire te 
vrste so datirane v 3. in 4. stoletje, znane so z območja Panonije, Norika in se-
vernega Ilirika ter severovzhodnega dela Italije, drugje se skoraj ne pojavljajo, 
največ pa jih je na ozemlju zdajšnje Slovenije (Pflaum 2007, 301, 302, 323).

Ozki sekiri (d, e) z upognjeno oziroma uvito prednjo stranjo sta značilen 
kos opreme germanskih vojščakov, ki so ob zatonu zahodnorimskega imperi-
ja služili v rimski vojski (prim. Böhner 1958, 164–166; Hübener 1980, 73–79). 
Pri eni se je ohranil tudi velik del lesenega toporišča, ki močno presega pred-
nji rob sekire. Med orožje je moč uvrstiti tudi sekiro s simetrično oblikovanim 
tulom (b), datirano v konec 5. stoletja in v 6. stoletje, ter široko simetrično se-
kiro (h) iz 6. oziroma prve polovice 7. stoletja (Hübener 1980, 83–85, 100–105; 
Geisler 1998, 211, t. 218: 1). Iz istega časa sta tudi značilni tesači (f, g), sekiri z 
nesimetrično priostrenim rezilom, prilagojeni za delo z desnico.

pb
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84 
Kresilo, pinceta in pasna spona; železo (kresilo) in 

bron. Dol. kresila 10,4 cm, viš. pincete 9,1 cm, dol. spone 2,8 cm. 

Ljubljanica pri Bevkah, Na zrnici (kresilo), Krajna (pinceta), Lju-

bljanica pri Podpeči, Deli (spona). NMS, inv. št. V 2921, V 2147, V 

2752 (od zgoraj navzdol).

Datacija: zadnja tretjina 4. stoletja–6. stoletje.

Pasna spona z odebeljenim obročem in presegajo-
čim trnom je značilna za zgodnje obdobje prese-
ljevanja ljudstev, predvsem za naselitvena obmo-
čja Gotov (npr. I Goti 1994, 67, 72, 93, sl. I. 73b, I. 
82b, I. 138c). Pincete so v poznorimskem obdobju 
pogosto uporabljali na germanskih območjih ob 
Labi, v 6. stoletju pa so bile razširjene po vsej me-
rovinški Evropi; slednje velja tudi za kresila, ka-
kršen je primerek iz Ljubljanice (Losert, Pleterski 
2003, 247, 376–378).

pb, tk
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Pasni sponi in trije jermenski zaključki; srebro. Dol. pasnih spon 4,6 

cm in 4,4 cm, dol. jermenskih zaključkov 4,52 cm, 3,07 cm in 4,38 cm. Ljubljanica 

pri Črni vasi (leva pasna spona) in Ljubljanica pri Rakovi Jelši. NMS, inv. št. V 1351, 

V 970, V 2139, V 2137, V 971. 

Bitenc, Knific 2001, 24, kat. 52; srednja dva jermenska zaključka neobjavljena.

Datacija: konec 4.–prva polovica 5. stoletja.

Posebnost med poznorimskimi predmeti iz Ljubljanice so srebrni 
deli pasnih garnitur, ki po obliki posnemajo bronaste izdelke. 
Jermenski zaključek suličaste oblike (spodnji; sl. 134a) lahko glede 
na obliko datiramo v 4. stoletje oziroma okoli leta 400. Srebro so 
v tem času na območju sedanje Slovenije uporabljali redko, zato 
se zdi verjetno, da je bil lastnik jermenskega zaključka vojak, ki je 
prišel z vzhoda. To domnevo potrjuje napis na jermenskem za-
ključku, v grški pisavi vrezano ime Antiohos (ʹAntíocoς). Zadnja črka 
je slabo čitljiva, lahko jo beremo kot S (sigma, ς) ali Y (ipsilon, υ); ver-
jetnejša je slednja, čeprav ni čisto pravilno izpisana. Tako dobimo 
napisano ime v drugem sklonu: Antiohou (ʹAntíocoυ), kar bi bilo tudi 
smiselno, saj se je drugi sklon uporabljal za označevanje lastnine. 
Za to, da je zaključek, in z njim verjetno tudi lastnik, prišel z grško 
govorečega vzhoda, govori poleg pisave tudi tipično grško ime, ki 
se v Noriku in Panoniji (noben primerek ni iz Slovenije) pojavi le 
nekajkrat, pa še to v latinici (CIL III 4815, 4401; Egger 1961, 177, 
264), v Britaniji je (delno ohranjeno) ime zapisano v grški pisavi 
(AE 1969/1970, 291). Grška imena so bila predvsem v prvih treh 
stoletjih v rimskem imperiju pogosto znamenje suženjskega sta-
tusa, pa tudi osvobojencev. Prebivalci z enim samim imenom so 
bili v večini sužnji, osvobojenci pa so ohranili svoje grško ime kot 
tretji del rimske imenske formule. V pozni antiki to pravilo ni več 
veljalo, zato po grškem imenu na jermenskem zaključku ne more-
mo sklepati, da je bil lastnik suženj. 

Iz istega časa izvira tudi okrogel jermenski zaključek z zakovi-
cama na razcepljenem delu (levi na sredini; sl. 134b). Pod zakovica-
ma sta točkasto zapisani grški črki: ω (omega) in β (beta); slednja 
ne pušča nobenih dvomov, omega je razmeroma verjetna, sploh 
če jo razumemo kot malo tiskano črko. Težko je ugotoviti, kaj naj 
bi ti dve črki pomenili – še najverjetneje se zdi, da sta začetnici 
imena lastnika predmeta. Pisanje imen v prvem ali drugem sklo-
nu na predmete za vsakdanjo rabo je bilo takrat ustaljeno. 

Vbodi na osrednjem krožnem delu so težje razumljivi. Na 
prvi pogled ne sestavljajo niti besed niti smiselne slike, mogo-
če pa jih je razložiti z znanimi in v starem veku na predmetih 
že izpričanimi ozvezdji. Pod omego je lepo viden dvojni v (w), 
oblika ozvezdja Kasiopeja. Ozvezdje so poznali že veliko pred 
antičnim časom, med drugim v vučedolski kulturi (Durman 
2000, 102–103, 108, 112). Pod Kasiopejo, bolj proti zunanjem 
robu zaključka, naj bi bile Hijade oziroma Deževnice in Plejade 
oziroma Gostosevci (skupki več zvezd); slednje so bile pogosto 
upodobljene, mdr. na posodju iz Vučedola in tudi na znameniti 
bronastodobni plošči iz Nebre, ki velja za prvo upodobitev neba 
sploh (Meller 2004, 22–31; Schlosser 2004, 44–47). Plejade, ki 
so po navadi predstavljene kot šest ali sedem manjših zvezd, so 
na zahodnem nebu najlepše vidne med 10. marcem in 17. okto-

brom (Meller 2004, 27). Na drugi strani Hijad in Plejad je morda 
upodobljen Veliki voz, del ozvezdja Veliki medved (Ursa Maior). 
Pod temi znaki je na zunanjem robu zaključka z vbodi izrisana 
ležeča osmica, ki jo lahko razlagamo na več načinov: kot pred-
stavitev Sonca in Lune, prikaz ozvezdja Tehtnice ali pa znak za 
enakonočje (Gurshtein 1995, 29, 32).

Okrogel jermenski zaključek je najverjetneje pripadal vojaku 
z vzhoda, ki je prišel z območja, bogatega s srebrom. Predmet je 
lastnik označil z začetnicami svojega imena, na krožnem delu 
pa si je s šilom naredil (verjetno sam, s čimer bi lahko razložili 
nenatančnosti) sliko neba, ki mu je – kot preprost astrolab – lah-
ko pomagala pri določanju časa (hipoteza astronoma Nikolaja 
Štritofa). Astrolab je starodaven astronomski inštrument, na 
glavo katerega so narisali nebo v določenem času in na določe-
nem kraju ter ga označili tako, da je bilo pozicije nebesnih teles 
mogoče z lahkoto najti. Začetki razvoja astrolaba segajo v kla-
sično Grčijo, izpopolnili pa so ga Arabci približno v 10. stoletju. 
Uporabljali so ga za določevanje časa, z opazovanjem zvezde 
Severnice pa je mogoče izračunati tudi približno geografsko 
širino (Evans 1998, 141–161; Proctor 2005, 15–22).

jv

Ozvezdja na jermenskem zaključku (Cas - Kasiopeja; UMa – Veli-

ki voz; M 45 – Plejade; Hij. – Hijade; Via Solis – pot Sonca.
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86 
Meča, sulični osti, sedem puščičnih osti in bojni nož; železo. Dol. mečev 79,8 cm in 

82,3 cm, dol. suličnih osti 32 cm in 38,8 cm, dol. puščičnih osti 11,23 cm, 8,1 cm, 7,85 cm, 7,95 cm, 

9,9 cm, 7,75 cm in 9,16 cm, dol. noža 35,4 cm. Ljubljanica pri Podpeči, Deli (a), pri Bevkah, Kamin 

(b, f), pri Lipah, Škofljica (c), pri Rakovi Jelši, Rakova jelša (d), pri Črni vasi, Tarene (e), pri Ljubljani 

(h, k), pri Blatni Brezovici, Lipavec (i), pri Podpeči (l), Ljubljanica brez natančnejših podatkov (g, j). 

NMS, inv. št. V 412 in V 403 (meča), V 2760 in V 1353 (sulični osti), V 2920, V 2074, V 2917, V 1355, 

V 577, V 2927 in V 2791 (puščične osti), V 1777 (nož).

Datacija: 6. in 7. stoletje.

V Ljubljanici najdeno orožje iz poznega obdobja preseljevanja ljudstev ima 
v Sloveniji primerjave predvsem na grobiščih v Kranju (Stare 1980) ter Biljah 
(Osmuk 1978) in Solkanu (Knific, Svoljšak 1984) na Goriškem. Najdišča se 
povzujejo z Langobardi, na vseh so bili izkopani grobovi oborožencev z meči, 
kakršna sta primerka iz Ljubljanice (a, b). V Kranju je bilo pokopanih tudi več 
lokostrelcev (Odar 2006), pri katerih so našli podobne puščične osti kot v reki 
(e–k). Manj pogosti so bojni noži; navadno imajo vzdolžni žlebič – krvno odtoč-
nico, kot jo ima primerek iz Ljubljanice (l). Velika sulična ost z osmerokotnim 
tulom (d) je v Sloveniji osamljena najdba in je verjetno nekoliko mlajša, s kon-
ca 7. stoletja.

pb, tk
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Lonec; glina. Viš. 15,2 cm, pr. ustja 10,8 cm, pr. dna 8 cm. Lju-

bljanica, verjetno pri Vrhniki. DP, ZN 260/17. 

Datacija: druga polovica 7. stoletja–8. stoletje.

Lonec ima izvihano ustje z ravno odrezanim robom. 
Razmeroma ozek trup je s cilindričnim vratom lo-
čen od ustja. Na ravnem dnu je okrogel reliefni krog 
– odtis osi lončarskega kolesa (sl. 136a). Del vratu in 
rame sta okrašena z nepravilno vrezano večkratno 
valovnico. Keramika je mešana s precej grobim 
belim peskom, barva prehaja od rdečkastorjave k 
temnosivi, posoda je bila narejena na počasnem 
lončarskem vretenu. Oblikovno je s potegnjenim 
vratom podobna lončenini z grobišča na Ždrijacu v 
Ninu (Belošević 2007, 301–310)

tk

89
Lonec; glina. Viš. 18,4 cm, pr. ustja 16,1 cm, pr. dna 12 cm. Lju-

bljanica. DM, ZN 250/1.

Datacija: druga polovica 11. stoletja–12. stoletje.

Kroglast lonec z izvihanim ustjem in ravnim dnom 
je po vsej obodni površini okrašen s plitvimi ne-
pravilno razporejenimi vodoravnimi in poševnimi 
žlebovi. Na dnu je reliefni lončarski znak – križ v 
krogu. Keramika je mešana s peskom, barva pre-
haja od svetlorjave k sivi, posoda je bila izdelana 
na hitro se vrtečem lončarskem vretenu. V Lju-
bljanici je bilo najdenih več takšnih posod (kat. 116), 
izvirajočih verjetno iz Furlanije (Nabergoj 1999, 
48, sl. 8, t. 1: 2–4).

pb

88
Lonci; glina. Viš. 17 cm, Ljubljanica, DM, ZN 250/2 (a); viš. 13,5 cm, Ljubljanica 

pri Bevkah, Podpeški mah, NMS, inv. št. V 2288 (b); viš. 10,6 cm, Ljubljanica pri 

Bevkah, NMS, inv. št. V 674 (c); viš. 14,3 cm, Ljubljanica pri Podpeči, NMS, inv. št. 

V 84 (d; sl. 136c); viš. 12,7 cm, Ljubljanica pri Ljubljani, Pod trančo, NMS, inv. št. 

1688 (e); viš. 13,6 cm, Ljubljanica pri Bevkah, NMS, inv. št. V 81 (f; sl. 136d); viš. 

12,6 cm, Ljubljanica pri Blatni Brezovici, NMS, inv. št. V 83 (g; sl. 136e); viš. 13,1 cm, 

Ljubljanica pri Bevkah, NMS, inv. št. V 86 (h; sl. 136f); viš. 14 cm, Ljubljanica pri 

Vrhniki, NMS, inv. št. V 82 (i; sl. 136g); viš. 13,6 cm, Ljubljanica pri Podpeči, Dole-

nje senožeti, NMS, inv. št. V 226 (j; sl. 136h); viš. 14,4 cm, Ljubljanica pri Črni vasi, 

Ljubljanske senožeti, NMS, inv. št. V 515 (k).

Bitenc, Knific 1997, 22, sl. 16 (g, h, i, k); Svoljšak in dr. 1997, 259, t. 10: 7 (j); Naber-

goj 1999, 48, t. 1: 1 (f).

Datacija: 9.–10. stoletje.

V Ljubljanici je bilo najdenih veliko loncev, ki jih po obliki in 
okrasu lahko primerjamo s sočasno lončenino iz slovanskih 
grobov (Knific 2002). Lonci z izvihanim ustjem in ravnim dnom 
so trebušasti in globoki, izjema je nižja posoda (c), ki bi jo lahko 
označili za globoko skledo. Posode so okrašene z vrezano va-
lovnico (a, b, e, i), več valovnicami (d, k), vodoravnimi žlebovi (j) ali 
kombinacijo valovnic in žlebov (c, f, h). Večina loncev ima na dnu 
odtisnjen lončarski znak (d, e, g–j; sl. 136). Narejeni so na počasi se 
vrtečem lončarskem vretenu, glini je primešan pesek, v nekate-
rih primerih tudi precej organskih snovi, ki so pri žganju zgorele, 
tako da je keramika porozna (c, e, f). Veliko loncev iz Ljubljanice 
je celih, kar govori za to, da niso bili zavrženi, temveč izgubljeni, 
verjetno med plovbo. Promet po reki je moral biti v tem času gle-
de na število posod živahen.

pb, tk
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Kosa, cepin, sekiri, polizdelek in šilo; železo. Dol. kose 39,5 cm, dol. 

cepina 30,1 cm, viš. sekir 16,3 cm in 23,8 cm, viš. polizdelka 29,8 cm, dol. šila 15,1 

cm. Ljubljanica pri Lipah, Križenca. NMS, inv. št. V 1801–V 1806.

Knific 2004.

Datacija: 9. stoletje.

Med predmeti iz zakladne najdbe je najzanimivejši ploščato 
skovan polizdelek v obliki sekire, edini znani primerek iz Slove-
nije, ki pa ima številne primerjave v srednjeevropskih slovanskih 
deželah in še severneje, v vikinškem svetu. Datacijo polizdelka 
v 9. stoletje potrjujejo tudi drugi predmeti, predvsem sekiri s 
podaljšanim usločenim čelom in trapezasto luknjo za toporišče 
ter železno šilo s trakastim zgornjim delom. Podobno orodje je 
bilo v slovanskem svetu pogosto zakopano kot zaklad, ker je bilo 
železo tedaj dragocena kovina.

tk

91
Sulične osti; železo. Dol. 31,9 cm, 45,8 cm, 42,5 cm, 63,1 cm, 37,7 cm, 45,8 cm, 36,2 cm, 36,8 

cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici, NMS, inv. št. V 68; Ljubljanica, NMS, inv. št. V 1380, 20269 (sl. 

137); Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Teren, NMS, inv. št. V 327; Ljubljanica pri Bevkah, NMS, inv. št. V 

69; Ljubljanica pri Ljubljani, NMS, inv. št. V 1350; Ljubljanica, NMS, R 8091, V 1913 (od zgoraj nav-

zdol). 

Bitenc, Knific 1997, 22, sl. 17 (zgornja in spodnja); Bitenc, Knific 2001, 101, 102, kat. 332, 333.

Datacija: konec 8. stoletja– 9. stoletje.

Sistem cest, ki so ga vzpostavili Rimljani, v zgodnjem srednjem veku ni bil več 
vzdrževan in reke so spet postale pomebne prometnice. Številne sulične osti 
iz struge Ljubljanice (Narodni muzej Slovenije jih hrani prek dvajset), ki jih 
zaradi značilnega nažlebljenega tula in trikotnih krilc na spodnjem delu da-
tiramo v konec 8. stoletja in v 9. stoletje, pričajo o tem, da je Ljubljanica v tem 
času spet postala zelo pomembna pot tudi za vojsko. Podobne sulične osti so 
bile pogosto odkrite na obmejnih območjih karolinške države, na jugovzhodu 
na Hrvaškem, v Avstriji in na Madžarskem (Sekelj Ivančan 2004), v Sloveniji pa 
je takšna sulična ost del zaklada iz Sebenj pri Zasipu, ki poleg orožja vsebuje 
tudi poljedelsko in drugo orodje (Pleterski 1987). Suličnih osti iz Ljubljanice 
ne moremo povezati s čisto določenimi zgodovinskimi dogodki, spadajo pa v 
čas frankovskih pohodov proti Avarom, čas pokoritve Kranjcev, ki so se pridru-
žili uporu Ljudevita Posavskega, in čas velike nevarnosti zaradi madžarskih 
vdorov v Italijo.

pb, tk
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Sekiri, noža in objemka; železo. Viš. sekir 15,4 cm in 17,2 cm, dol. nožev 

16,7 cm in 18,2 cm, viš. objemke 1,72 cm. Ljubljanica pri Podpeči (sekiri in zgornji 

nož), Ljubljanica pri Rakovi Jelši (spodnji nož in objemka). NMS, inv. št. V 587, V 

365, V 1359, V 1791, V 431 (od zgoraj navzdol). 

Svoljšak in dr. 1997, 261, t. 14: 4 (desna sekira).

Datacija: 9.–10. stoletje.

Železni sekiri z zaobljeno pravokotno luknjo za toporišče imata 
podaljšani pravokotni ščitasti čeli, katerih dolžina presega naj-
večjo širino rezila. Podobne masivne sekire so znane z Gradišča 
nad Bašljem (npr. Bitenc, Knific 2001, 100, kat. 326), in sicer 
iz žganinske plasti nad razvalinami poznoantične naselbine. 
V tej plasti so bili odkriti številni predmeti, predvsem deli vo-
jaške oprave in konjeniške opreme iz konca 8. in iz 9. stoletja, 
ki kažejo močen frankovski vpliv (Knific 1999, 63–67). Enako 
kot predmeti z Gradišča nad Bašljem je izdelana in okrašena 
tudi železna objemka iz Ljubljanice, ki je del jermenske spone, 
namenjene pritrjevanju ostroge na obuvalo. Železni noži s kle-
kasto zalomljenim hrbtom rezila in ploščatim, precej širokim 
trnom, kakršna sta noža iz Ljubljanice, so bili pogost pridatek v 
slovanskih grobovih 9. in 10. stoletja (Korošec 1979, t. 86–90).

pb, tk

93 
Okrasna zaponka (fibula), obsenčni obroček, trije 
prstani; bron, zlitina kositra in svinca (XRF; levi prstan). Pr. 

4,36 cm, 4,44 cm, 2,2 cm, 2,13 cm, 2,03 cm. Ljubljanica (zapon-

ka), Ljubljanica pri Rakovi Jelši (obsenčnik in ulita prstana), 

Ljubljanica pri Livadi (pločevinast prstan). NMS, inv. št. V 1344 

(zaponka), V 1340 (obsenčni obroček), V 2888, V 1341, V 2889 

(prstani).

Bitenc, Knific 2001, 113, 114, kat. 377 (zaponka, obsenčni obro-

ček in prstan s čelno razširitvijo).

Datacija: 9.–zgodnje 11. stoletje.

Nakit in deli noše so pogost pridatek v slovanskih 
grobovih (sl. 141; Korošec 1979), te vrste najdbe iz 
Ljubljanice pa so redke. Prstan iz bronaste plo-
čevine je okrašen z vrezanimi krožci s piko na 
sredini, ki so med seboj povezani z nizi kratkih 
vrezov. Čelna stran prstana je razširjena, konca sta 
speta z zakovico. Prstan lahko okvirno datiramo v 
9. stoletje oz. začetek 10. stoletja, nekoliko mlajši 
(10.–zgodnje 11. stoletje) so uliti nakitni predme-
ti: masivna okrogla zaponka, obsenčni obroček 
s profiliranima zaključkoma, masivni prstan z 
narezanimi robovi in trakasti prstan, okrašen s 
tremi vzdolžnimi rebri. Rob okrasne zaponke je 
z dvignjenimi polji razdeljeno na osem delov, ki 
ustvarjajo motiv križa, in okrogli sredinski del z 
domnevno upodobitvijo orla z razprtimi krili; lošč, 
ki je zapolnjeval celice, se ni ohranil. Podobne 
zaponke so pogoste najdbe ob zgornjem toku Do-
nave in v Vzhodnih Alpah (Giesler 1978).

pb, tk
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Meč, bojni kij in ostrogi; železo (RTG; meč in bojni kij), medenina (XRF; meč). Dol. 124,5 

cm, 32 cm, 18,8 cm, 18 cm, teža meča 1450 g, teža kija 824 g. Ljubljanica pri Črni vasi, Ljubljanica, 

Ljubljanica pri Podpeči (ostrogi). NMS, inv. št. V 407, VM (kij), NMS, inv. št. V 1814 in V 2054.

Podvodna arheologija v Sloveniji II, 109, t. 15: 2; Žargi 1995, 324, kat. št. 2.3.11.; Nabergoj 2006, 

122–123, kat. št. 7 (meč).

Datacija: druga polovica 15. stoletja (meč), 15. stoletje (kij), prva polovica 15. stoletja (ostrogi).

Za oborožence v 15. stoletju, posebej konjenike, je bil eno glavnih orožij še 
vedno meč. Primerek iz Ljubljanice ima značilen glavič osmerokotne oblike z 
izboklino in raven, na koncih ukrivljen branik v obliki črke S. Držaj ima na eni 
strani vtisnjena znaka: podkev in šesterokrako zvezdo v njej. Na obeh straneh 
rezila, ki je bilo ob odkritju zlomljeno in so ga pozneje zvarili, sta v žlebiču 
vrezana po dva znaka z vloženo medenino: krog s pecljatim križem in znak v 
obliki črke T (sl. 131h).

Med zelo učinkovita orožja za udarjanje je spadal bojni kij, zaradi velike 
udarne moči in oblikovanosti glave primeren posebno za boj proti okleplje-
nim vitezom. Kij iz Ljubljanice je sestavljen iz tula okroglega preseka in glave 
zvezdaste oblike s šestimi roglji; en rogelj je odlomljen. V tulu je še ohranjen 
del toporišča. 

Obe orožji sta tako kot ostrogi s kolescem po obliki datirani v 15. stoletje. 
Podoben meč, le da nekoliko krajši in brez vrezanih znakov, izhaja iz Nemčije 
in je bil datiran v čas okoli leta 1500 (Prickler 1990, 294, kat. št. 20). Primerljiv 
bojni kij, prav tako značilen za 15. stoletje, hrani Vojaški muzej v Parizu. Ostrogi 
je mogoče uvrstiti v prvo polovico 15. stoletja (npr. Sijarić 2001, 309–310, 321, 
kat. št. 30, t. 9: 33).

tn
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Železni klobuk, pasna spona, bojni nož in bojna ost; železo (XRF; klobuk), medenina 

(XRF; bojni nož), les (bojni nož). Dol. 36,2 cm, 7 cm, 67 cm, 72,7 cm, teža 1632 g (klobuk). Ljublja-

nica pri Rakovi Jelši, Ljubljanica pri Črni vasi, Ljubljanica, Ljubljanica pri Podpeči. NMS, inv. št. V 

1242, V 2766, V 2880, V 660.

Nabergoj 2006, 122–123, kat. št. 1; Lazar 2007 (klobuk), Svoljšak in dr. 1997, 265; kat. št. 74/1, t. 18: 

4 (ost).

Datacija: 15. stoletje, konec 13. stoletja–prva polovica 15. stoletja (pasna spona).

K značilni oborožitvi pešca ob koncu srednjega veka in v zgodnjem novem 
veku so spadali železni klobuk kot vrsta čelade, bojni (ali dolgi) nož, imeno-
van v virih tiste dobe »messer«, in bojna ost na lesenem drogu (prim. sl. 150).

Železni klobuk (v nemških virih 15. stoletja »Eisenhut«) je bil sestavni del 
zaščitne bojne opreme pešcev. Dobro ohranjeni primerek iz Ljubljanice ima 
širok krajec in tri grebene na oglavju. Na notranji strani so na vrhu krajca 
vidni ostanki zakovic, s katerimi je bila v notranjosti klobuka pritrjena tekstil-
na podloga. Je redek kos v slovenskih (in tudi evropskih) muzejskih zbirkah, 
enako kakor bojna ost (v virih »Ahlspieß«), ki je bila v 15. stoletju sicer precej 
razširjena vrsta napadalnega orožja najemnikov (Demmin 1893, 775, 778–
779, kat. št. 6; Waldman 2005, 151–154). Na prehodu iz tula v spodnji del je 
okrašena z vrezanimi polkrogi in uvitimi črticami, v tulu pa sta še ohranjena 
žebljička za pritrditev na leseni drog. Značilen je tudi bojni nož z lepo okraše-
nim ročajnim delom, ostanki lesene nožnice, prevlečene s pokositreno ploče-
vino, in vrezanim znakom izdelovalca v obliki polmeseca in šestkrake zvezde. 
Pokositrena pasna spona pa je običajni del noše (Krabath 2001, 132, 39, O 4).

tn
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Prožilo samostrela, puščične osti; železo, les (osti). 

Dol. 56,5 cm, 7,6–11,1 cm. Ljubljanica, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, 

Ljubljanica pri Bevkah, Kamin, Blato, Ljubljanica pri Podpeči, 

Ljubljanica pri Verdu, Lipavec, Ljubljanica pri Bevkah, Kamin, 

Ljubljanica pri Podpeči. NMS, inv. št. V 428, V 2025, V 2336, V 

2037, V 2105, V 925, V 1407.

Datacija: prva polovica 15. stoletja (prožilo), verjetno pozni 

srednji ali zgodnji novi vek.

Prožilo samostrela je dolg kolenast prožilni vzvod. 
Pripada samostrelu z enoosnim mehanizmom, 
verjetno srednjeevropskega tipa s kompozitnim 
lokom iz roževine in kit (Harmuth 1986, 110, sl. 
75; Richter 2006, 39–41).

Prožilo samostrela je poleg dveh samostrelnih 
stremen iz Ljubljanice (prim. kat. 101) vse, kar se 
je ohranilo od te vrste orožja s tega najdišča, če iz-
vzamemo puščične osti, ki imajo značilno tulasto 
nasadišče in konice rombičnega preseka, pogosto 
pa v tulu ohranjen tudi ostanek lesenega dela 
puščice. Osti se v stoletjih, ko se je samostrel upo-
rabljal, niso bistveno spreminjale, v rabi so bile 
tudi še v začetku novega veka. Posebnost sta osti 
z listom, ki se škarjasto razcepi v ploščati konici. 
Namenjeni sta bili za lov na živali, predvsem div-
jad. Tak tip razcepljenih puščičnih osti je značilen 
za pozni srednji oziroma zgodnji novi vek (Guštin 
in dr. 2001, 262, kat. št. 55–57; Ruttkay 1976, 328; 
Dolínek, Durdík 1993, 171; Gutjahr, Tiefengraber 
2004, 461, 462, t. 5: 75).

tn
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Trije meči; železo, kositer (XRF), les (srednji in desni meč). Dol. 96,8 cm, 94,4 

cm, 89,5 cm, teža 731 g, 1252 g, 1205 g. Ljubljanica pri Črni vasi (levi in desni 

meč), Ljubljanica. NMS, inv. št. V 400, V 1922, V 530.

Žargi 1995, 349, kat. št. 3.2.44 (levi meč), kat. št. 3.2.43 (desni meč).

Datacija: verjetno 13. stoletje.

Trije meči predstavljajo značilno orožje v dobi viteštva, čeprav 
zanje ne moremo enostavno reči, da so »viteški meči«. Tudi da-
tiramo jih lahko le na podlagi tipoloških primerjav, to je približ-
no v 13. stoletje. Levi meč ima redko zastopan glavič kroglaste 
oblike in spada verjetno v 13. ali morda še v 14. stoletje (prim. 
Oakeshott 1991, 100, 44, XIII a. 3). 

Meč v sredini ima značilen glavič lečaste oblike, na obeh 
straneh rezila pa v žlebiču vtavširana znaka (križa) in črke iz 
kositra (sl. 131c). Napis lahko na eni strani beremo kot »SPS«, na 
drugi »SAIPS«, morda »SUTPS« ali tudi kako drugače – črke so 
obrnjene nepravilno (za napise glej kat. 102a in 107). Meč je imel 
leseno ročajno oblogo in leseno nožnico, kar dokazujejo ohra-
njeni ostanki lesa, na njegovem braniku pa so se ohranili tudi 
ostanki tkanine. Desni meč ima ploščat glavič rombične oblike. 
Na obeh straneh držaja so ostanki lesene obloge, pod branikom 
še ostanek lesene nožnice in usnjene (?) vrvice. Na eni strani 
meča je v žlebiču vrezan znak – poševno postavljena črka S (sl. 131d). 
Tudi ta meč lahko po primerjavah datiramo v 13. stoletje (Oake-
shott 1991, 30, X. 11; Reitzenstein 1964, 25, sl. 11; Schneider 
1980, 25, kat. št. 21).

tn
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Meča in bodalo; železo, medenina, les (XRF, RTG). Dol. 93 cm, 98,4 cm, 33,9 

cm, teža 1104 g, 890 g, 142 g. Ljubljanica, Ljubljanica pri Ljubljani (bodalo). DP, 

ZN 260/1, NMS, inv. št. V 2113, V 1759.

Nabergoj 2006, 122–123, kat. št. 5; Podvodna arheologija v Sloveniji II, 109, t. 15: 3 

in naslovnica; Žargi 1995, 349, kat. št. 3.2.48 (desni meč).

Datacija: 13. stoletje (levi meč), zadnja tretjina 14. stoletja–začetek 15. stoletja 

(desni meč), 14. stoletje (bodalo).

Meča glede na obliko rezila predstavljata dva tipa tega orožja: 
levi je masivnejši, ima široko rezilo lečastega preseka in je bil 
namenjen predvsem za sekanje oziroma udarjanje. Desni ima 
ožje, bolj koničasto rezilo rombičnega preseka, ki je bilo pri-
merno predvsem za zabadanje. Jasno kaže na spremembe v vrsti 
oborožitve in tehniki bojevanja, ki jih je prineslo uveljavljanje 
ploščnega oklepa v 14. stoletju. Meča lahko natančneje določi-
mo tudi na podlagi ročajnega dela in napisov oziroma znakov: 
levi z glavičem lečaste oblike ima na obeh straneh rezila vložen 
dolg, le delno berljiv napis iz črk – kratic zavetnega pomena 
(prim. Oakeshott 1990, 5–7). Desni meč pa ima v rezilo vložen 
značilen znak (»vladarsko jabolko«; sl. 131m) in po obliki glaviča 
spada v skupino mečev tipa Sempach (Oakeshott 1987; Oake-
shott 1991, 157, tip XVII, 158, tip XVII.1).

Dobro ohranjeno bodalo z rezilom rombičnega preseka lah-
ko glede na obliko in sestavo branika oz. glaviča uvrstimo med 
t.i. kolutasta bodala (nem. Scheibendolche), ki so se uporabljala 
v 14. stoletju, morda tudi zgodneje (Seitz 1965, 201, kat. št. 1–3; 
Müller, Kölling 1981, 174, 175, sl. 39 in 366, kat. št. 3).

tn

99
Kalota čelade; železo. Pr. 34 cm, viš. 17 cm. Ljubljanica pri 

Ljubljani. NMS, inv. št. N 4592.

Tancik 1971, 60, kat. št. 40; Žargi 1995, 343, kat. št. 3.2.9.

Datacija: 14. stoletje.

Preprosta kalota čelade (»kotlasta avba«) z rahlo 
poudarjenim grebenom in vrsto luknjic za pritrdi-
tev verižnine je bila pred desetletji v konservator-
skem postopku napačno povezana s kosom veri-
žnine, za katerega pa se je izkazalo, da je kot del 
ovratnika verižne srajce drugotnega izvora (ne iz 
Ljubljanice) ter glede na način izdelave obročkov 
in vrsto prepleta datiran šele v čas okrog leta 1500. 

tn
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Ostroge (c–g); železo. Dol. 12,4–19 cm. Ljubljanica pri Ljubljani (c), Ljubljanica pri Podpeči (d, f), 

Ljubljanica pri Lipah (e, g). NMS, inv. št. V 1819, V 1815, V 1822, V 1823, V 1821 (c–g).

Datacija: 14. ali 15. stoletje (d), druga polovica 14. stoletja (c), druga polovica 10. stoletja ali 11. 

stoletje (g), 13. stoletje (e), prva polovica 13. stoletja (f).

Konjeniki so za spodbadanje konja uporabljali ostroge. Te so bile z jermeni, 
kavlji, zankami oz. zaponkami pripete na obuvalo konjenika. V srednjem 
veku so bile do 12. stoletja znane le ostroge s trnom, od začetka 13. stoletja pa 
so jih zamenjale ostroge s kolescem, ki so ostale v modi do 18. stoletja (Nickel 
1961). Kolesce je v primerjavi s trnom, ki je konju lahko prizadejal precejšnje 
poškodbe, dopuščalo pravilnejše in nadzorovano vodenje konja (Predovnik 
2003, 82). Oblika kolesca se je spreminjala: za 13. stoletje značilna manjša 
kolesca so se v 14. in 15. stoletju precej povečala in imela večje število zobcev, 
prav tako se je podaljšal tudi nosilec za kolesce (Štular 2007, 112).

Iz Ljubljanice je ohranjenih prek 30 ostrog različnih tipov iz srednjega in 
tudi novega veka. Pogosto so okrašene z vrezi in pokositrene. Najzgodnejša 
(g) ima dolg trn in ravna kraka locna (prim. Goßler 1998, 643, kat. št. 88, t. 4: 
88; Koch 1982, 71–72, sl. 9; Zschille, Forrer 1891, 9, t. 4: 6). Pri dveh poznejših 
ostrogah je trn piramidalne oblike, kraka pa se stikata pod ostrim kotom (f; 
prim. Goßler 1998, 655, kat. št. 342, t. 16: 342), oziroma je na kratek trn pritr-
jena ploščica, locen pa je rahlo zapognjen (e; Goßler 1998, 651, kat. št. 267, t. 
11: 267, 354, kat. št. 329, t.15: 329). Tudi za ostrogi s kolescem je mogoče najti 
dobre primerjave, upoštevajoč obliko in število zobcev, ki jih je osem (c; Clark 
2004, 138, 139, kat. št. 333) oziroma dvanajst (d; Zschille, Forrer 1891, 13, t. 8: 
3; Demmin 1893, 620–623, kat. št. 16; Ritter, Burgen und Dörfer 1997, 68, kat. 
št. III. 48).

Podkvi (a, b) in spona (h); železo, kositer (spona). Viš. 11,7 cm, 10,6 cm, 10 cm. Ljubljanica pri 

Lipah, Škofljica, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom, Ljubljanica. NMS, inv. št. V 2642 (a), V 

2557 (b), V 2840 (h).

Datacija: 12. ali 13. stoletje (podkvi), druga polovica 13. stoletja (spona).

H konjski opremi spadajo predvsem podkve. V Ljubljanici jih je bilo najdenih 
zelo veliko, največ iz poznega srednjega in novega veka. Najzgodnejši sta pod-
kvi z valovitim robom (prim. Cevc 1996, 72–75, Ebneter 2005, 270, t. 6), v ka-
terih se je še ohranil po en podkovski žebljiček. Redkejša najdba je enostavna 
spona za konjsko jermenje z dvema trnoma (Krabath 2001, 497, kat. št. XVI. 9, 
t. 84: 1, 2).

tn
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Samostrelno streme in puščične osti; železo, les. Viš. 10,2 cm, dol. 8–8,9 cm (puščične 

osti). Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica pri Podpeči, Velike senožeti, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, 

Ljubljanica pri Verdu. NMS, inv. št. V 2794, V 2149, V 325, V 324.

Datacija: druga polovica 14. stoletja (streme), pozni srednji vek (puščične osti).

Streme za samostrel ima široko stopalko, na zunanji strani utrjeno z rebrom, 
in okrogel ploščat del na vrhu za pritrditev na samostrel. Vanj je samostrelec 
je postavil nogo in jo navadno uprl v tla, da je lažje napel orožje. Glede na 
zanesljivo datirane primerjave bi lahko samostrelno streme umestili v drugo 
polovico 14. stoletja (Richter 2006, 25, 29; Kotzur, 2004, 331; Hefner, Wolf 
1850, 92, t. 9: U). Težje je datirati puščične osti s tulom (v njih se je še ohranil 
ostanek lesene puščice), ki so bile po obliki sodeč namenjene za samostrel 
(prim. za levo ost Predovnik 2003, 96, tip 9, ter za ost v sredini Predovnik 2003, 
kat. št. 832, sl. 77: 832).

tn

102
Meč, sablji podobno orožje in dolgi nož; železo. Dol. 

83,4 cm, 131,3 cm, 87,7 cm, teža sablje 1314 g. Ljubljanica pri 

Črni vasi, Ljubljanica pri Ljubljani, Livada, Ljubljanica. NMS, inv. 

št. V 402, V 557, V 2423.

Datacija: prva polovica 16. stoletja (meč), 15. stoletje (sablji 

podobno orožje), konec 15. oziroma začetek 16. stoletja (nož).

Bodalo in kmečka noža; železo, medenina. Dol. 33 cm, 

41,4 cm, 59,9 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Rakova jelša, 

Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica pri Bevkah. NMS, inv. št. V 

421, V 52, V 2416.

Datacija: 16. stoletje (bodalo), konec 15. oziroma začetek 16. 

stoletja (kmečka noža).

Med značilno orožje najemnikov ob koncu sred-
njega in v začetku novega veka spada dolgi nož s 
tipičnim branikom v obliki črke D (drugi zgoraj). 
Običajna sta tudi kmečka noža (spodnja; prim. 
Müller, Kölling 1981, 80, kat. št. 186–190; Müller 
1986, 49, kat. št. 38, 39). Poseben primerek je sab-
lji podobno orožje (tretje od zgoraj), ki ima sicer 
tipične poteze hladnega orožja iz 15. stoletja, npr. 
ploščat osmerokotni glavič in esast branik, pred-
vsem pa rahlo ukrivljeno rezilo, ki je najprej enorez-
no in nato preide v dvorezno lečastega preseka ter 
se zaobljeno konča. Zaradi jezičastega ročaja (z 
ostanki lesene obloge), zelo dolgega in predvsem 
za sablje netipičnega rezila ga ne moremo označiti 
za sabljo – kljub vrsti precej podobnih sabelj, dati-
ranih v 15. stoletje (Haban 2005, 58; Tákacs 2006, 
446, kat. št. 5.8; Dolínek, Durdík 1993, 55, risba 

spodaj levo; Müller, Kölling 1981,171, kat. št. 33). 
Tudi za »Grosses Messer« (prim. Dolínek, Durdík 
1993, 54) ga ne moremo zanesljivo določiti. Na levi 
strani rezila je vrezan medeninast znak izdelovalca 
oziroma delavnice v obliki štirih zvezdic z žigom 
na sredini (podoben je žigu na držaju orožja), na 
drugi strani so vidne tri zvezdice. 

Tipično orožje prve polovice 16. stoletja, a 
namenjeno bolj razkazovanju kot bojevanju, je 
kratki dvorezni meč (zgornji) z okroglim glavičem 
in ravnim branikom ter zapognjenim ščitnikom 
za prste. Poseben je zaradi napisa, vrezanega v 
žlebiču rezila: na eni strani piše PACEM (lat. mir), 
na drugi PORAC. To bi lahko glede na značilne 
kratice besed, uporabljenih v zavetnih napisih na 
hladnem orožju, prebrali kot »Pater Omnipotens 
Redemptor Altissimus Christus« (Oče vsemogočni 
Odrešenik najvišji Kristus; prim. Drboglav 1984).

Običajni del oborožitve je tudi bodalo z nožni-
co (tretje od spodaj) z lepo okrašenim držajem, 
ovitim z medeninasto in narebreno železno žičko. 
V  poškodovani nožnici je rezilo štirikotnega ozi-
roma trikotnega prereza. To je stilet (ital. stiletto), 
ki je bil v uporabi v 16. stoletju; v Nemčiji se je zanj 
uveljavilo ime lomilec ali tudi prebijač oklepov 
Panzerbrecher ali Panzerstecher, ker so z njim  
prebadali slabo zaščitene dele oklepa (Norman 
1980, 96; Seitz 1968, 59; Bosson in dr. 1972, 44, 
143, kat. št. 178).

tn
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Dolgi noži; železo. Dol. 54,4 cm, 93,2 cm, 91,9 cm, 86,4 cm. Ljubljanica. NMS, 

inv. št. V 2422, V 1911, V 1899, V 1910.

Podvodna arheologija v Sloveniji I,15, kat. št. 30, t. 3 (levi).

Datacija: 15. ali 16. stoletje.

Posebno zbirko razmeroma redko ohranjenega orožja sestavlja-
jo dolgi ali bojni noži, v pisnih virih imenovani »Messer«, tudi 
»Kampfmesser» ali »Kriegsmesser«. Namenjeni so bili predvsem 
za rezanje in udarjanje. Imajo enorezno rezilo (blago ukrivlje-
no), raven branik z jezičastim ščitnikom ali v obliki črke D in s 
praviloma nesimetričnim ročajnim delom, ki se zaključi s pra-
vokotnim ali rahlo zaobljenim glavičem (prim. Seitz 1965, 114, 
198, 199). 

tn

104
Bojno kladivo; železo, les. Dol. 27,1 cm, teža 344 g. Ljubljani-

ca pri Lipah. NMS, inv. št. V 661.

Datacija: pozni srednji ali zgodnji novi vek.

Bojno kladivo z ukrivljenim koničastim koncem 
osmerokotnega preseka in kladivastim delom na 
drugi strani. Ohranjen je velik del lesenega topo-
rišča. Kladivo, nasajeno navadno na lesen drog, 
so pešci v poznem srednjem in zgodnjem novem 
veku uporabljali kot orožje za bojevanje (prim. 
Demmin 1893, 812, 813, kat. št. 8). 

tn
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Podkve z žeblji in čohalo; železo. Viš. 19 cm in 12,9 cm. Ljubljanica pri Verdu, Dolnji Breg, 

Ljubljanica pri Ljubljani, Rakova jelša. NMS, inv. št. V 1241 in V 391.

Knific, Bitenc 1997, 25, sl. 23; Nabergoj 2006, 132–133, kat. št. 4 (podkve); Nabergoj 1997, 265, kat. 

št. 75/2 (čohalo).

Datacija: pozni srednji vek ali zgodnji novi vek (podkve).

Konjeniško streme in ostroge; železo. Viš. 17,8 cm, 14,4–16,2 cm (ostroge). Ljubljanica pri 

Rakovi Jelši, Teren, Ljubljanica. NMS inv. št. V 1748, DP, ZN 249/13, 14, 17. 

Datacija: okoli 1500 (streme), 15. stoletje (leva ostroga), pozni srednji vek (spodnja ostroga), 17. 

stoletje (desna ostroga).

Konjsko in konjeniško opremo iz poznega srednjega in zgodnjega novega 
veka predstavljajo značilni predmeti: skupek podkev z žeblji in konjsko čo-
halo ter konjeniško streme in ostroge. Podkve so zelo pogosta najdba iz Ljub-
ljanice, vendar so se tu ohranile na kupu, očitno kot del tovora, ki je padel v 
reko, morda kot lastnina podkovskega kovača. Zelo redek predmet pa je čoha-
lo iz podolgovate uvite pločevine z držajem. Daljši nazobčani stranici sta bili 
namenjeni za krtačenje konja oziroma odstranjevanje zasušenega blata, potu 
in odpadle dlake z njegove kože. 

Železna čohala so se uporabljala že od 12. stoletja (Kotzur 2004, 331–332, 
sl. 18.1). Pozneje, v moderni dobi, so jih nadomestila plastična in gumijasta 
čohala ter grobe ščetke (Predovnik 2003, 83). Čohalo iz Ljubljanice lahko gle-
de na polcilindrično obliko plošče datiramo v 15. ali 16. stoletje (Clark 2004, 
167, kat. št. 125, 126).  

Konjeniško streme z listasto razširjeno stopalko in krakoma okroglega 
preseka ima na sprednjem delu zgoraj ploščico s šestimi luknjicami in dvema 
prečnima vrezoma. To je t.i. madžarski tip stremena. Na podlagi primerjav, 
znanih z madžarskega ozemlja, lahko streme datiramo v čas okoli 1500 (Bors 
2003, 763–765; Holl, Parádi 1982, 84–85; Mackay-Smith, Druesedow, Ryder 
1984, 22–23). Konjenik je za dobro vodenje konja potreboval še ostroge. Iz-
brani primerki iz Ljubljanice so ostroge s kolescem, ki jih lahko natančneje 
datiramo po obliki kolesca in zobcev, krakov ter kaveljčkov in zaponk za 
jermenje. Desna ostroga ima zanimivo izdelano kolesce, predrto z manjšimi 
odprtinami, z dvanajst zobci v obliki nazobčanega lista. Zaradi te podrobnosti 
in usločenega nosilca za kolesce ostrogo datiramo v novejši čas, verjetno v 17. 
stoletje (Zschille, Forrer 1891, t. 13: 2, 14: 6,  13: 2). 

tn
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Sulične osti; železo, les (leva sulična ost). Dol. 90,1 cm, 33,1 cm, 57,9 cm, teža furlanske osti 

(leva) 1420 g. Ljubljanica, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Lipovec. 

NMS, inv. št. V 2112, V 2096, V 2117.

Datacija: 15. ali 16. stoletje, konec 15. stoletja ali 16. stoletje (furlanska sulica).

Oboroženi pešci – najemniki in drugi oboroženci, npr. stražarji, so v poznem 
srednjem in zgodnjem novem veku uporabljali različne vrste orožja na drogu, 
med njimi posebno sulice. V Ljubljanici so bile najdene tri sulične osti, ki iz 
drugih muzejskih zbirk v Sloveniji sicer niso znane. 

Furlanska sulica (leva), v virih imenovana spetum oziroma spiedo friulano 
ali furloni, je bila nasajena na ok. 1,75–1,85 m dolg leseni drog (Waldman 
2005, 179). Ohranjena ost ima dolgo dvorezno rezilo rombičnega preseka in 
stranski rezili, ki imata odlomljeni konici, spodaj pa tul za nasaditev. Orožje, 
ki so ga uporabljali predvsem v Furlaniji oziroma severovzhodni Italiji in je 
večinoma datirano v konec 15. stoletja ali v 16. stoletje, se je pojavljalo v več 
različicah (Hart 1987, 77; Kovač 2005, 48, kat. št. 73; Müller, Köllig 1981, 244, 
kat. št. 229; Seitz 1965, 391, sl. 296).

Drugi dve sulični osti imata dolgo trikotno rezilo in tul za nasaditev, desna 
ost  se zaključi z daljšo odebeljeno konico rombičnega preseka. Na spodnjem, 
razširjenem delu rezila sta simetrično razporejeni luknjici, iz katerih sta očit-
no izpadla okrasna medeninasta vložka (prim. Waldman 2005, 128, sl. 104). V 
tulu desne osti je ohranjen žebljiček za pritrditev na leseni drog. Takšne sulič-
ne osti so redke (prim. Köck 2008, 38, četrta ost z leve).

tn
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Meča; železo (RTG, XRF). Dol. 117,1 cm, 98,4,  teža 1670 g, 890 g. Ljubljanica. NMS, inv. št. N 4515, 

V 406.

Tancik 1971, 63, kat. št. 62; Žargi 1995, 350, kat. št. 3.2.49; Nabergoj 2002 (levi); Podvodna arheo-

logija v Sloveniji II, 109, T. 15:3 in naslovnica; Žargi 1995, 349, kat. št. 3.2.48 (desni).

Datacija: 14. stoletje.

Meč je dvorezno hladno orožje, ki je obrambno in napadalno obenem. Zaradi 
svoje učinkovitosti v različnih kulturah in dobah je imelo tudi simbolni po-
men. V srednjeveški krščanski družbi fevdalne Evrope je meč veljal za znak 
moči in statusa. Miselnost ljudi tiste dobe pa posebej izražajo znaki in napisi, 
ki so vrezani, vtisnjeni ali z različnimi kovinami vloženi v rezilo oziroma na 
ročajni del meča.  

Meča iz Ljubljanice sta izjemna v slovenskem in, kolikor je znano, tudi v 
evropskem prostoru, prav zaradi napisa oziroma znakov (sl. 131f, p). Levi meč s 
kolutastim glavičem in ravnim branikom ima na obeh straneh rezila v žlebi-
ču vrezan napis AGLA. Na vsaki strani rezila sta pod branikom oziroma proti 
konici rezila še po dva znaka (najbrž so to znaki izdelovalca), le eden izmed 
njih je kot puščica, ki se je razlagala kot simbolično sredstvo Zla (prim. We-
geli 1902–1905, 222). Napis AGLA je kratica za kabalistično formulo iz štirih 
hebrejskih besed: ăttāh gibbor le ´ôlam ădonaj, kar pomeni: Večno si mogočen, 
Gospod. Beseda naj bi po srednjeveških pojmovanjih imela magično moč: 
njeno izgovarjanje ali posedovanje predmeta s takšnim napisom se je uporab-
ljalo kot obramba proti ognju, boleznim, vročici in zlim duhovom. Kratico 
AGLA so v srednjeveških pisnih virih uporabljali kot blagoslovilno formulo, 
v magičnih izrekih, v besedilih za izganjanje hudiča in v medicinskih priroč-
nikih. Pojavlja se tudi na drugih predmetih, npr. prstanih, zvonovih, nakitu, 
sponah, obeskih, ploščicah ipd. Meč iz Ljubljanice je edini predmet z napi-
som AGLA, ki je bil doslej najden v Sloveniji, in je tudi edini nam znani sred-
njeveški meč s takšnim napisom sploh; omemba meča z napisom AGLA se 
nanaša na primerek, ki ga je papež Pavel V. poslal cesarju Ferdinandu II. leta 
1620 (Lorenzen 1997, 145). 

Desni meč, ki mu ročajni del manjka, ima rahlo upognjen branik. Na rezi-
lu je v žlebiču na eni strani vrezan znak ribe, na drugi pa znak ribje kosti; oba 
sta bila zapolnjena z medenino, ki se je ponekod ohranila. Takšen par znakov 
je skrivnosten – primerjav nismo našli ne na predmetih ne v likovnih virih, 
prav tako ne v heraldiki. Morda ribo in okostje lahko razložimo kot simbol 
dvojnosti, ki se kaže tudi v dveh ostrinah meča in loči dobro in zlo, Božjo pra-
vičnost in kaznovanje, življenje in smrt. 

tn
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Meč; železo (RTG, XRF). Dol. 90,9 cm, teža 1695 g. Ljubljanica. NMS, inv. št. N 4516.

Tancik 1971, 63, kat. št. 63; Žargi 1995, 350, kat. št. 3.2.50.

Datacija: druga polovica 14. stoletja ali začetek 15. stoletja.

Meč ima kolutast glavič, raven branik in rezilo z grebenom na vsaki strani. Na 
spodnji strani glaviča sta vtisnjena znaka v obliki štiriperesne deteljice. Kraka 
branika sta na koncu predrta z grškim križem. Na obeh straneh rezila sta v 
vsakem žlebiču vrezana po dva znaka z vloženo medenino (sl. 131i).

Znaka v obliki križa imata očitno krščansko simboliko. Z njima je bil bla-
goslovljen meč in s tem njegov lastnik oziroma sta bili zagotovljeni posebna 
moč in zaščita. Bila sta tudi prepoznavni znak, po katerem je vsakdo lahko 
prepoznal Kristusovega vojaka (prim. Seitz 1965, 127, 128). Drugi znaki na 
rezilu so par znakov, podobnih številki 1 (dejansko 11), in par majhnih mečev 
ali bodal. Enaki znaki so še na nekaterih drugih mečih v evropskih zbirkah. 
Določeni so bili kot znaki izdelovalcev, datirani pa v širši časovni razpon, od 
prve polovice 14. stoletja do začetka 16. stoletja (Wegeli 1902–1905, 293, Oake-
shott 1991, 141, 142, 212, Thomas, Gamber 1976, 239, št. A 90).  

tn
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Šatuljica; železo, medenina. Dol. 6,7 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. V 753.

Prstani; kositer (desni; XRF), srebro, pozlata (spodnji; XRF), srebro (levi; XRF). 

Pr. 2,2 cm, 2,2 cm in 2,4 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši (levi in desni), Ljubljanica 

pri Blatni Brezovici, Tri lesnice (spodnji). NMS, inv. št. V 2132, V 2131, V 2933.

Datacija: pozni srednji ali novi vek (šatuljica in levi prstan), zgodnji novi vek (de-

sni prstan), konec 16. stoletja (spodnji prstan).

Ovalna šatuljica s pokrovom na tečaj se je uporabljala verjetno 
za shranjevanje nakita. Pokrov z zakovico in luknjicama je okra-
šen z vrezanimi črtami, cikcakastim okrasom in zvezdicami. 
Na njegovi spodnji strani je z zakovico pritrjen kavelj kot del 
mehanizma za odpiranje, ki pa se tako kot ključek ni ohranil. V 
notranjosti so ostanki medeninaste prevleke. Podobno obliko-
vanih šatuljic v literaturi nismo zasledili, prav tako nismo našli 
primerjav za prstan s pravokotno ploščico na reliefno okraše-
nem delu obroča (levi).

Dragocena in redko zastopana sta prstana z motivom skle-
njenih rok (desni in spodnji), ki se razlikujeta po načinu izdela-
ve. Desni je bil narejen s tolčenjem, spodnji s kovanjem in zla-
tenjem. Motiv sklenjenih rok, ki je obema skupen, je v italijan-
ščini poimenovan »mani in fede« in pomeni »roke v veri oziroma 
verovanju«. Na zaročnih prstanih in drugih nakitnih predmetih, 
npr. zaponkah, se pojavlja že od rimskega časa, ves srednji in 
novi vek. Drugod po Evropi na tem tipu prstanov zasledimo pro-
silne napise za uspešen zakon (“Sem znamenje ljubezni, »Ne daj 
me stran« ali »Bog pomagaj«) in razne okrasne elemente, npr. 
krasilni kamen z zmajevima glavama, srce z rokama na vsaki 
strani ter manšetne gumbe v stilu naturalistične mode (prim. 
Ward 1981, 60, 64 in 83, kat. št. 114, 125 in 195; Prokisch, Küh-
treiber 2003, 770). Pozlačeni prstan lahko primerjamo s prstani 
s konca 16. stoletja z ornamentom sklenjenih rok, ki imajo na 
notranji strani obroča lahko vrezani začetni črki imena lastni-
ka prstana (prim. Bauer 1994, 1309 in 1313, št. 1, 7 in 8.; Ward 
1981, 101, kat. št. 211). 

nv

110
Romarsko znamenje; kositer. Viš. 6,3 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. N 585

Žargi 1981, 69, kat. št. 7; Knez 1995, 327–328, kat. št. 2.3.26; Knez 2007, 92–93.

Datacija: začetek 16. stoletja.

Predrt plitev kositrni relief. V poznogotskem okviru stoji sv. Vol-
benk (Bolfenk, nemško Wolfgang), oblečen v širok plašč (škofov-
ski ornat) in z mitro (škofovsko kapo) na glavi. V levi roki drži svet-
niška atributa, zakrivljeno škofovsko palico in tesarsko sekiro, v 
desni roki pa maketo cerkve. Ob njem na levi strani kleči orantka 
romarka. Spodaj je reliefni napis: S. WOLFGANG IM PIRG.

Tip znamenja sv. Volbenka je bil znan že ob koncu 15. stolet-
ja. V 15. stoletju se je njegovo čaščenje močno razširilo po nem-
ških krajih, po vsej tedanji Avstriji ter na Ogrskem. Kot patrona 
so ga častili rezbarji, pastirji, drvarji, oglarji, gozdni delavci, 
tesarji, rudarji in vojščaki (ki so uporabljali hladno orožje) ter, 
zanimivo, brodarji. Priporočali so se mu pri boleznih na očeh, 
bolečinah v trebuhu, težavah v krvotoku, pri ohromitvi, kapi, bo-
lečinah v nogah in protinu. Praznik sv. Volbenka je 31. oktober 
(Knez 1995, 327–328, kat. št. 2.3.26).

dk
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Svetinjice; bron, zlato (desna). Viš. 4 cm, 1, 8 cm in pr. 2,2 cm. Ljubljanica pri 

Rakovi Jelši, Ljubljanica, Ljubljanica pri Podpeči. NMS, inv. št. N 4226,  N 23178, 

N 3629.

Knez 2001, 89, kat. 111 (spodnja), 101, kat. 135 (leva).

Datacija: 18. stoletje (leva in spodnja), prva polovica 20. stoletja (desna).

Od nabožnih predmetov ali devocionalij, s katerimi so ljudje 
izražali osebno vdanost veri in verskemu načinu življenja, so se 
poleg romarskega znamenja (kat. 110) ohranile svetinjice. To so 
majhne spominske medalje s podobami svetnikov in napisi, ki 
so bili prvotno v latinščini, pozneje še v drugih jezikih, od 19. 
stoletja pa tudi v slovenščini. Izdelovali so jih iz različnih vrst 
kovin, npr. iz zlata, srebra, bakra, medenine, kositra in železa. 
Verniki so jih obešali na rožne vence oziroma jih nosili okrog 
vratu z različnimi nameni, npr. kot izraz pripadnosti veri, zaob-
ljubo, čaščenje ali priporočilo svetniku, pripadnost bratovščini 
oziroma sestrstvu, kot okras (lahko tudi v vlogi nakita) ali dokaz 
o uspešnosti. 

Motiva Jezusa in Marije sta na svetinjicah med najbolj razširje-
nimi. Svetinjica iz Ljubljanice (spodnja) ima na averju napis v la-
tinščini SALVATOR MVNDI SALV.(A) NOS (Odrešenik sveta, reši nas), 
na reverju pa MATER SALVATORIS OR.(A) PR.(O) N. (OBIS) (Mati Od-
rešenika, prosi za nas). Ljudje so se pogosto priporočali tudi Loret-
ski Mariji, katere čaščenje izhaja iz kraja Loreto v srednji Italiji. Na 
svetinjici Loretske Marije (leva) je napis IHS LORETO (kratica IHS 
v latinščini pomeni Iesus Hominum Salvator, slov. Jezus, odrešenik 
ljudi), na reverju pa je upodobljena Loretska Marija. Svetinjica, 
posvečena Brezmadežni Mariji (desna), pa izpričuje čaščenje, ki 
se je uveljavilo posebej po sprejetju papeške dogme o Marijinem 
brezmadežnem spočetju leta 1854. 

dk
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Ključ z oglejskimi srebrniki; železo, srebro. Dol. ključa 

12,8 cm, vel. novcev 14 x 15 mm, teža srebrnikov do 0,41 g. Ljub-

ljanica pri Črni vasi. NMS, inv. št. N 13724 in LJ 14546–14556.

Žargi 1995, 181, 323, kat. št. 2.3.8; Šemrov 2007a, 80–81.

Datacija: okoli leta 1220 oziroma prva polovica 13. stoletja.

V zakladni najdbi, odkriti v strugi Ljubljanice na 
začetku Črne vasi, je bilo enajst srebrnikov, ki so 
bili z rjo sprijeti z železnim vrtljivim ključem. Nov-
ci so skledasti denariji oglejskega tipa in izhajajo 
iz prvih emisij kovanja v ljubljanski kovnici, ki je 
bila last koroškega vojvode Bernarda Spanheima. 

Novci so bili verjetno vsebina mošnjička, v 
katerem je lastnik hranil ključ in denar. Glede na 
najmlajši novec v najdbi ga je moral izgubiti okoli 
leta 1220. Ljubljanska kovnica, ki je kovala te sre-
brnike, je spadala med pomembnejše kovnice na 
območju sedanje Slovenije v 13. stoletju. V času 
njenega delovanja (okrog 1205–1269) so v njej 
sprva kovali skledaste denarije po vzoru kovnice v 
Ogleju, pozneje pa pfenige breškega tipa po vzoru 
kovnice v Brežah na Koroškem.

V strugi Ljubljanice sta bili najdeni še dve 
zakladni najdbi srebrnikov, ki sta najverjetneje 
povezani s trgovanjem po reki in sta prav tako dela 
vsebine mošnjičkov neznanega trgovca. Beneške 
novce (kovane po 1534) je mogoče pripisati trgov-
cu, ki je glede na izvor potoval verjetno proti seve-
ru, salzburške in avstrijske kove (tretje desetletje 
16. stoletja) pa proti jugu potujočemu trgovcu 
(Šemrov 2008, 128–129).

nv
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Pečatnik; baker. Pr. 3,6 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. N 2458. 

Žvanut 1993, 87, kat. št. 69.

Datacija: prva polovica 18. stoletja.

Okrogel bakreni pečatnik poveljstva glavne vo-
jaške bolnišnice. V notranjosti je ostanek svinca 
za pritrditev na držaj, ki manjka. V sredini je upo-
dobljen avstrijski grb, okoli pa napis: K K ARMEE 
HAUPTFELDT SPITTALS COMAN. 

Pečatnik je orodje po navadi okrogle oblike z ne-
gativom pečata, s katerim so v pečatni vosek in po-
zneje neposredno na papir odtiskovali pečate. Peča-
tnik iz Ljubljanice, ki je morda iz Ljubljane, spada v 
skupino pečatnikov vojaških enot in uradov. 
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Pivski rog; steklo (PIXE). Viš. 17,8 cm, pr. ustja 5,4 cm. Ljubljanica pri Podpeči, pod železniškim 

mostom. NMS, inv. št. V 2109.

Datacija: verjetno 16. stoletje.

Pivski rog je izdelan iz prozornega zelenkastosivega stekla, pod ustjem in v 
spodnji tretjini sta zanki za obešanje, konica je odlomljena. Okrašen je s tre-
mi skupinami plastičnih razčlenjenih vodoravnih reber. Med njimi sta paso-
va, zapolnjena s temnomodro stekleno nitjo, nataljeno v obliki cikcaka. Okoli 
spodnjega dela roga je spiralno navita tenka temnomodra steklena nitka. 

Pivski rog je zelo podoben poznoantičnim steklenih rogovom, ki so bili od 
konca 3. do 7. stoletja kot unikatni primerki (znanih jih je več kot šestdeset) 
razširjeni od Anglije prek Porenja do Italije (Evison 1976). Posebnost roga iz 
Ljubljanice so trije pasovi razčlenjenih prečnih reber, ki ga povezujejo s po-
dobnimi rogovi iz 16. stoletja (Glass Collections 1982, 19). Za ta čas govori tudi 
kemična analiza roga, ki kaže, da je rog iz Ljubljanice verjetno izdelek ene od 
beneških steklarskih delavnic. 

tk

115
Pečnica; keramika. Viš. 45,1 cm, šir. 31,6 cm. Ljubljanica. DM, 

ZN 267.

Kaufmann 2007, 50.

Datacija: začetek 16. stoletja.

Oploščena vogalna pečnica je sestavljena iz dveh 
stranskih delov in sprednjega okrasnega dela. Stran-
ska dela imata poudarjene robove in eno daljšo stra-
nico skupno, razdeljena sta v polja. Osrednji okrasni 
del je sestavljen iz neokrašene, zglajene plošče in 
ženske figure do pasu. Plošča je spodaj približno 
polkrožno zaobljena in zavihana navzven, v zgor-
njem delu pa prehaja v figuro. Ženska nosi pokriva-
lo, podobno avbi, in okrašeno obleko s korzetom in 
pasom; rokava sta okrašena z naborki. 

Pečnico iz Ljubljanice lahko štejemo med dra-
gocene in redko zastopane kose. Ker je osrednja 
plošča brez ustaljenega reliefnega okrasa (grb z 
dvoglavim orlom) in ni očitnih ostankov barv, am-
pak morda le glazure, bi lahko šlo za polizdelek. 
Kalup za takšno pečnico je očitno prinesel mojster 
iz tujine. Pomemben podatek za datacijo je ženska 
noša. Glede na zgodnjenovoveške upodobitve gre 
za žensko figuro, oblečeno v nemško renesančno 
nošo, kakršna je bila v modi v začetku 16. stoletja 
(prim. npr. slike Lukasa Cranacha, predvsem Judi-
to s Holofernovo glavo iz časa okrog 1520–1530). S 
slovenskega ozemlja je takšna upodobitev plem-
kinje ali odličnejše meščanke znana s sklepnika v 
župnijski cerkvi v Škofji Loki, datirana okoli 1525 
(Baš 1970, 113, sl. 48).

V Sloveniji je ta tip pečnice znan z gradu Pod-
sreda. Ohranjena sta odlomka velikih okrasnih 
plošč glaziranih vogalnih pečnic v obliki grbov-
nega ščitka, na katerih je do pasu upodobljena 
ženska z dvoglavim orlom. Oblečena je v enakem 
modnem stilu kot dama na pečnici iz Ljubljanice 
(prim. Predovnik 1995, 44–46) in zaradi motiva 
dvoglavega orla brez kron datirana v čas pred leto 
1508. Primerjavo za te pečnice najdemo pri v celoti 
ohranjeni vogalni pečnici s povsem enako žensko 
figuro in upodobljenim grbom dvoglavega orla na 
osrednji plošči, ki naj bi bila del peči iz katedrale 
sv. Štefana na Dunaju ali iz avguštinskega samo-
stana Waldhausen. Postavljena je bila v čas okrog 
leta 1500. Takšne pečnice so prek dunajskega trga 
z umetninami prišle v različne muzeje in zbirke. 
Najdene so bile tudi v Budimpešti. Domneva se, 
da so se pečarji, ki so delovali na dvoru ogrskega 
kralja Matije Korvina v Budimpešti, po njegovi 
smrti (leta 1490) naselili na Dunaju. Tako naj bi 
se od tam razširile pečnice tega tipa z različnimi 
motivi, tudi z damo, ki drži ščit (Franz 1981, 54–55, 
sl. 106).
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Lonec; keramika. Viš. 16,4 cm. Ljubljanica pri Blatni Brezovici. NMS, inv. št. V 87.

Nabergoj 1999, 48, 50, 55, kat. št. 3, sl. 8, 9, t. 1: 3; Nabergoj 2006, 132–133, kat. 

št. 1.

Datacija: verjetno 12. stoletje.

Ročki za vino; keramika. Viš. 23 cm (leva) in 18,5 cm (desna). Ljubljanica pri 

Vrhniki, Ljubljanica. NMS, inv. št. N 11688, DP, ZN 260/15.

Kos 1995a, 323, kat. št. 2.3.3; Kos 2006, 26, 29, sl. 1 (leva).

Datacija: druga polovica 14. stoletja (leva), 15. stoletje (desna).

Skodeli in skodelica; keramika. Viš. 6,2 cm (skodeli) in 4 cm (skodelica). 

Ljubljanica. DM, ZN 250/7, NMS, inv. št. V 25 in V 154.

Nabergoj 1999, 49, 52, kat. št. 14, sl. 11–12, t. 2: 14; Nabergoj 2006, 132–123, kat. št. 

8 (spodnja skodela); Nabergoj 1999, 49, 52, kat. št.16, sl. 14, t. 2: 16 (skodelica).

Datacija: konec 15. oziroma začetek 16. stoletja (zgornja skodela in skodelica), 15. 

stoletje (spodnja skodela).

Prepričljive primerjave za lonec, okrašen s tehniko glavničenja, so 
znane iz Furlanije, kjer so taki lonci datirani v 12. stoletje (Negri 
1993–1994, 94–98, t. 1–3). 

Med najzgodnejše primerke uvožene glazirane namizne 
lončenine s slikanim okrasom, ki so prihajali iz severovzhodne 
Italije, spada ročka za vino hruškaste oblike z geometrijskim 
okrasom (leva), t.i. arhaična majolika. Vzporednice s podobnim 
okrasom najdemo v Tolminu, na Dobrovem in v Tržiču (Monfal-
cone) v severovzhodni Italiji, kjer so datirane v 14. oziroma na-
tančneje v drugo polovico 14. stoletja (Žbona-Trkman 1991, 61, 
kat. št. 75, 76; Furlani 1981, 53, 54; Furlani, Fabbroni 1981, 71, 
kat. št. 36, 38). Analogni odlomki arhaične majolike so znani iz 
Celja (Cunja 2001, 102–105, kat. št. 1–3). V 15. stoletje sodi ročka 
za vino z motivom harpije (desna). Podoba ptice, ki je skoraj v 
celoti podobna harpiji in se od prej navedenega primerka razli-
kuje v tem, da ima ptičjo glavo namesto ženske, je upodobljena 
na bokalu iz Predjamskega gradu (Schein 1999, 144, t. XIV/3). 
Na bokalu iz Faenze, ki sodi v prvo polovico 15. stoletja, prav 
tako lahko zasledimo motiv harpije, izdelan v nekoliko prepro-
stejši izvedbi (Radojković 1986, 16, 37, kat. št. 4).

Skodelo z vrezano ptico in rastlinskim okrasom (zgornja) 
lahko postavimo v 15. stoletje. V Sloveniji sta podobni skodeli z 
značilnimi elementi delavnic Veneta (prstanasta noga in izbo-
čeno dno) znani z gradu Rihemberk (Žbona-Trkman in dr. 1991, 
15, 24–25, 32–33, kat. št. 7, 28). Prav takšen primerek so našli v 
Koprskem zalivu, ki pa ga glede na obliko dna in poslikanega 
motiva uvrščajo že v 14. stoletje (Karinja 2004, 37–38, t: 13: 4). 
Podobo ptice najdemo na skodeli iz Padove iz druge polovice 15. 
stoletja (Munarini 1992, 87, kat. št. 53). Iz Italije pa nedvomno 
izvirata renesančno okrašeni skodela (spodnja) in skodelica, 
verjetno iz konca 15. ali že iz 16. stoletja. (Nabergoj 1999, 52).

nv

117
Čutara; železo, kositer. Viš. 35 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. 

V 516.

Nabergoj 2006, 132–133, kat. št. 2.

Datacija: verjetno 15. stoletje.

Čutara ploščate in približno ovalne oblike z vra-
tom okroglega preseka in ravno stojno ploskvijo. 
Na vsaki strani sta po dve pravokotni ušesci za 
pritrditev jermenja. Na osrednjem polju je trikotni 
grb, reliefno razdeljen v štiri polja. 

Čutara za vodo je bila v srednjem veku nepogreš-
ljiv pribor popotnikov. Ti so jo na daljših pohodih, 
potovanjih, tudi romanjih nosili privezano za pas, 
na hrbtu ali prek ramena. Iz poznosrednjeveških 
in zgodnjenovoveških slikovnih virov lahko razbe-
remo, da so čutare (pogosto tudi z upodobljenim 
grbom) uporabljali ljudje iz različnih družbenih 
slojev, višjih (celo cesar) in tudi nižjih, npr. kmetje 
na svatbi (prim. Takács 2006, 467, kat. št. 5.38; Le 
Goff 2002, 148–149; Kocher 1984, 56, sl. 3).

Za trikotni grb na čutari nismo našli ustreznih 
primerjav; oblika je dokaj splošna. Morda sta bili po 
dve simetrično postavljeni grbovni polji poslikani, 
vendar se barva ni ohranila. Iz Ljubljanice izvira še 
ena zelo podobna čutara, ki pa je brez grba (kat. 121). 
Čutare popolnoma enakega tipa od drugod niso 
znane. Pokositrene železne čutare sodijo v čas od 
14. do 17. stoletja in se od naših primerkov lahko 
razlikujejo po obliki, vrsti ušesc, stojne ploskve 
oziroma noge, vratu in okrasa na osrednjem polju 
(prim. Wacha 1995, 254–259; Krabath 2001, 36, t. 
47.3; Krüger 2001, 122, kat. št. 226).
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Noži; železo, les (a, k), kost ali roževina (b–d, g, l), medenina (a–l; XRF), srebro (f; XRF), pozlata 

(m; XRF). Dol. 9,6–21 cm. Ljubljanica pri Podpeči (a, h, j, k), Ljubljanica pri Bevkah (b, e, i), Ljublja-

nica pri Blatni Brezovici (c), Ljubljanica pri Lipah (d), Ljubljanica pri Ljubljani (f, g, m), Ljubljanica 

pri Vrhniki (l). NMS, inv. št. V 522 (a), V 1713 (b), V 1758 (c), V 2767 (d), V 2156 (e), V 738 (f),  

V 2049 (g), V 2116 (h), V 2157 (i), V 366 (j), V 1874 (k), V 2884 (l), V 3162 (m).

Svoljšak in dr. 1997, 261, št. 62/II-4e, sl. 37: desno, t. 14: 8 (j).

Datacija: okrog 1500 ali začetek 16. stoletja (e, i), začetek 16. stoletja (a, c, d, j–l), prva polovica 16. 

stoletja (f), druga polovica 16. stoletja (b), 16. stoletje (g, h, m).

Dragocena arheološka zbirka trinajstih visoko kvalitetnih uvoženih nožev je 
dokaz živahnega trgovanja oziroma stikov po Ljubljanici z zahodno in srednjo 
Evropo v zgodnjem novem veku. Od nožev lokalne proizvodnje se razlikujejo 
po zelo lepo izdelani ročajni oblogi, bogato okrašeni z medeninastimi vložki 
različnih oblik in figuralnimi zaključki (prim. Amme 2007, 81). Na rezilu ima-
jo vrezan znak izdelovalca oziroma delavnice, navadno zapolnjen z medenino 
ali bakrom. Glede na oblikovne značilnosti so uvrščeni v drugo polovico 15. in 
v 16. stoletje (Dolenz 1992, 129–130). Te vrste nožev so znane iz Nemčije, An-
glije in Nizozemske, kjer so podobni primerki datirani v čas okrog 1500 ozi-
roma v začetek 16. stoletja (Amme 2002, 57, 65, kat. št. 102–104, 139; Amme 
2007, 75, 77, 90, kat. št. S 64, S 70, S 89; Marquardt 1997, 71, kat. št. 189). Iz-
stopa nož s trnastim držajem (g), ki je lahko italijanskega ali nemškega izvora 
in sodi v 16. stoletje oziroma konec 16. stoletja (prim. Amme 2002, sl. na str. 
2; Holl, Parádi 1982, 75–77, sl. 28: 1–3, 29: 2–3; Kovács 2002, 229–231, kat. št. 
338– 340, 342–343). 

Bogato okrašeni noži, ki so jih člani premožnejših družin uporabljali 
predvsem za rezanje in uživanje kuhane hrane (Cowgill in dr. 1987, 51–52), so 
lahko bili namenjeni tudi za šiljenje gosjih peres, s katerimi so pisali. To po-
trjujejo podobni noži, ki so bili skupaj z drugimi predmeti za pisanje iz časa 
med 1500 in 1550 odkriti pri izkopavanju klasične gimnazije v Groningenu 
in poslovne šole v Lübecku. Na rezilih nožev so se ohranili sledovi peres (Wil-
lemsen 2008, 66–67, 88, 91–94). 
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Kmečka noža; železo, kost ali roževina, les. Dol. 42 cm in 34,1 cm. Ljubljanica, Ljubljanica med 

Črno vasjo in Ljubljano. NMS, inv. št. V 588 in V 920.

Datacija: verjetno prva polovica 16. stoletja.

Od orožja kmetov iz 16. stoletja so se ohranili kmečki noži (prim. kat. 127), ki 
imajo lahko ohranjeno koščeno ali roževinasto ročajno oblogoin ščitnik za 
prste, na rezilu pa vidne ostanke kovinskega ogrodja nožnice z leseno podlo-
go (zgornji). Uporabljali so jih v boju, npr. proti Turkom, a tudi za lov ali kot 
del osebne noše (prim. Simoniti 1990, 59, 165; Žvanut 1986, 38, sl. 49).

nv

120
Čolnarski kavelj (drugi od zgoraj) in kavelj za prenašanje (zgornji); železo, les (čolnarski 

kavelj). Dol. 20,5 cm in viš. 17 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Trebež, Ljubljanica pri Blatni Brezovici, 

Dolnji breg. NMS, inv. št. V 220 in V 2655.

Datacija: verjetno 15. stoletje (čolnarski kavelj), pozni srednji ali zgodnji novi vek (kavelj za prena-

šanje).

Vejnik in sekira; železo. Dol. 19,6 cm in 12,9 cm. Ljubljanica pri Podpeči, Velike senožeti. NMS, 

inv. št. V 2841 in V 17.

Žvanut 1995, 325, kat. št. 2.3.16 (sekira).

Datacija: verjetno pozni srednji ali zgodnji novi vek.

Značilno orodje in pripomočki čolnarjev oziroma splavarjev so bili čolnarski 
kavlji, vejniki  in sekire. Z enorogeljnimi oziroma dvorogeljnimi čolnarskimi 
kavlji (prim. kat. 142), ki so se uporabljali že od antike, so si pomagali pri odriva-
nju oziroma vlečenju čolnov od brega ali k njemu, pa tudi pri plavljenju tovo-
rov po reki, posebno lesa (prim. kat. 151 in sl. 172). Ker se osnovna oblika s časom ni 
bistveno spreminjala, jih je težko časovno umestiti. Številne kavlje, sorodne 
primerkom iz Ljubljanice, so skupaj s prazgodovinskimi, rimskodobnimi 
in srednjeveškimi predmeti našli npr. na obrežju reke Ren v Nemčiji (Steuer 
1993, 314–315, 325). 

Za odstranjevanje rastja oziroma čiščenje rečnih bregov so uporabljali 
vejnike. Od rimskodobnih primerkov se razlikujejo po tem, da na zaključku 
srpastega rezila nimajo gumba. Zaradi pomanjkanja zanesljivo datiranih 
primerljivih predmetov jih ne moremo natančneje datirati. 

Tesarska sekira je le ena izmed mnogih sekir, odkritih v Ljubljanici. Z njo 
si je tesar lahko pomagal pri različnih tesarskih delih, tudi pri gradnji čolna 
oziroma ladje. V Sloveniji so bile podobne sekire iz 15. oziroma 16. stoletja 
najdene npr. v Prekmurju (Kerman 2003, 7–16).

Funkcionalno in časovno težje določljiv ostaja štirirogeljni kavelj za pre-
našanje z zanko na vrhu, s pomočjo katere so kavelj verjetno obesili na lesen 
drog. Iz Ljubljanice sta ohranjena še dva takšna kavlja, s tremi oziroma šesti-
mi roglji. V sočasnih likovnih virih takšnih predmetov nismo našli. 
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Čutara; železo, kositer. Viš. 20,8 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom. 

NMS, inv. št. V 2842.

Datacija: verjetno 15. stoletje.

Močno poškodovana čutara za vodo je dokaj ploščate in pri-
bližno okrogle oblike. Vrat manjka. Na vsaki strani sta po dve 
pravokotni ušesci za pritrditev jermenja. Po obliki je podobna 
verjetno uvoženi čutari z grbom iz 15. stoletja (kat. 117), le da nima 
vrezanega grba. 

nv

122
Ključ in kresilo; železo. Dol. 10,7 cm in 10,6 cm. Ljubljanica 

pri Rakovi Jelši, Za terenom, Ljubljanica pri Podpeči. NMS, inv. 

št. V 1709 in V 2031.

 

Datacija: 14. ali 15. stoletje (ključ), zgodnji novi vek (kresilo).

Ključi in kresila so bili pomemben del osebne 
lastnine ljudi. Pogosto so jih nosili obešene za pa-
som. Enostavni vrtljivi ključ, izdelan iz enega kosa 
železa, je bil del notranje hišne opreme (prim. Eb-
neter 2005, 259, 274, t. 3: 640, 641). Iz Ljubljanice 
so znani številni podobni primerki (prim. kat. 132d–f).

Kapljasto kresilo je bilo pomemben pripomo-
ček za netenje ognja. V Ljubljanici je bila najdena 
cela vrsta kresil lečastih, kapljastih in drugih oblik 
(prim. kat. 124a–c).

nv

123
Pasne spone (a–c) in pasni zaključek (d); železo, kositer (a, d). Viš. 4,8–7,5 cm. Ljubljanica 

pri Podpeči, Deli (a), okolica Podpeči proti Ljubljani (d), Ljubljanica (b), Ljubljanica pri Črni vasi 

(c). NMS, inv. št. V 2561, V 2771, V 2770, V 347 (a–d).

Žargi 1995, 324, kat. št. 2.3.12; Svoljšak in dr. 1997, 261, kat. št. 4a, t. 8:8 (d).

Datacija: 13.–15. stoletje (a, b), 14. stoletje (c), verjetno konec 15. oziroma začetek 16. stoletja (d).

Zaponke (e–g); železo, kositer (e), baker (f, g). Viš. 2,4–4,7 cm. Ljubljanica pri Podpeči (f), Velike 

senožeti (e), Ljubljanica pri Bevkah, Tri lesnice (g). NMS, inv. št. V 2850, V 2768, V 2318 (e–g).

Datacija: 12.–15. stoletje (e), 15. in 16. stoletje (f, g).

Od delov noše so se ohranile raznovrstne pasne spone (a–c), pasni zaključek s 
sklenjenima rokama v molitvi (d) in zaponke z enojnim in dvojnim obročem 
(e–g). Nekoliko večje spone so uporabljali za spenjanje pasu, manjše okrasne 
zaponke pa so bile namenjene za spenjanje delov oblačil ali obuval in torbic. 
Poleg pravokotnih pasnih spon (b), v uporabi od 13. do 15. stoletja (prim. Pre-
dovnik 2003,76, kat. št. 684–685), so zastopane tudi spone z okroglim okvir-
jem (c), ki jih lahko glede na podobne primerke uvrstimo v čas od druge po-
lovice 12. do 15. stoletja (Krabath 2001, 132, 134). Spone z dvojnim okvirjem, 
ovalnim obročem in pravokotnim okovom (a) so se začele pojavljati že v 13. 
stoletju in ostale v rabi do druge polovice 15. stoletja (prim. Fingerlin 1971, 
177–191; Nekuda 1985, 163, sl. 126: k; Predovnik 2003, 76–77). Med zaponka-
mi velja omeniti dvojni zaponki z ovalnim obročem in prečko na sredini (f, g), 
ki ju glede na sorodne najdiščne kontekste lahko datiramo v 15. in 16. stoletje 
(Krabath 2001, 132, 137). Kot paralelo za dvodelno zaponko (e) lahko navede-
mo zanesljivo datirano zaponko z gradu Alt-Rettenberg na avstrijskem Tirol-
skem iz 14. stoletja (www.imareal.oeaw.ac.at/realonline/, št. slike 004755, 15. 
10. 2008). 

nv

124
Kresila; železo. Dol. 6,7–12,5 cm. Ljubljanica med Črno vasjo 

in Ljubljano, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom, Ljubljanica 

pri Podpeči. NMS, inv. št. V 354, V 913, V 1952, V 583.

Žvanut 1995, 323, kat. št. 2.3.6 (zgornje).

Datacija: visoki ali pozni srednji vek (zgornje) in zgodnji novi 

vek (druga kresila).

Kresilo je kovinska, navadno železna priprava za 
prižiganje ognja s kresanjem ob kresilni kamen 
oziroma kresilnik. Nastale iskre se prestrežejo na 
kresilno gobo, ki deluje kot netivo, in s pihanjem 
se zaneti plamenček (Makarovič 2004, 253). 

Iz Ljubljanice so se ohranila različno obliko-
vana kresila, ki se s časom niso zelo spreminjala. 
Največ je lečastih in kapljastih oblik. V uporabi so 
bila od zgodnjega srednjega veka do sredine 19. 
stoletja, ko so začeli uporabljati vžigalice. Med 
zgodnejše oblike sodijo lečasta kresila (zgornje), 
znana že s številnih zgodnjesrednjeveških najdišč, 
medtem ko so kapljasta (obe spodaj) in druga kre-
sila (drugo od zgoraj) lahko poznejša (Lang 2001, 
706–707, kat. št. 632).
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Svetilka–svečnik (spodaj), svetilka (desno), svečnik (levo); keramika. Dol. 10,9 cm, pr. 

11,7 cm in 5,9 cm. Ljubljanica pri Verdu, Nove gmajne, Ljubljanica, Ljubljanica pri Podpeči, Dolenje 

senožeti. NMS, inv. št. V 292, V 2525 in DM, ZN 261/15.

Lozar Štamcar 1995, 323, kat. št. 2.3.5 (spodaj).

Datacija: pozni srednji vek (svetilka–svečnik, svetilka), 16. stoletje (svečnik).

V visokem in poznem srednjem ter zgodnjem novem veku so za razsvetljavo 
poleg bakel uporabljali keramične svetilke in svečnike.

Skledasti oljenki oziroma lojenki, od katerih ima ena na sredini izobli-
kovan tulec za svečo, kar je omogočalo dvojno osvetljavo, so znane že od 13. 
stoletja (prim. Predovnik 2003, 62, 173–174; Krüger 2001, 189, kat. št. 366). 
Svečnik v obliki manjšega krožnika s tulcem na sredini in odprtino za svečo 
na vrhu sodi verjetno v 16. stoletje (prim. Kovács 2002, 237, kat. št. 358).

nv

126
Pečnice; keramika. Viš.: 11,2–17,9 cm. Ljubljanica, Ljubljanica pri Bevkah, Kamin, Ljubljanica pri 

Podpeči. NMS, inv. št. V 536, V 2276 in DP, ZN 260/14.

Nabergoj 1999, 49–50, kat. št. 18, t. 3 :18 (leva).

Datacija: 14. ali 15. stoletje (leva), druga polovica 15. stoletja (srednja), 16. stoletje (desna).

V Ljubljanici so bile najdene skledaste pečnice, od katerih sta dve oploščeni z 
ornamentirano osrednjo ploskvijo. Motiv sokolarja (srednja) se pojavlja npr. 
na pečnicah iz Züricha in Schaffhausna v Švici ter z neznanega najdišča na 
Madžarskem, uvrščene so v drugo polovico 15. stoletja (Tamási 1995, 54–55, 
sl. 133–135). Na desni pečnici se pojavlja biblijski motiv Kristusovega vstaje-
nja, pogosto upodobljen na pečnicah s pasijonskimi prizori. Biblijske kom-
pozicije so predstavljene npr. na pečnicah iz 16. stoletja (Stopar 1976, 278). 
Podobna pečnica s prizorom bičanja in arhitekturnimi elementi, ki se od 
našega neglaziranega primerka razlikuje po zeleni glazuri, je vzidana v obod 
peči iz 16. stoletja v Deželnem muzeju Joanneum v Gradcu (Guštin, Horvat 
1994, 81–85). Neokrašeno skledasto pečnico (leva) pa lahko na podlagi tipa, 
načina izdelave in vrste gline uvrstimo v 15. ali morda že v 14. stoletje (Naber-
goj 1999, 53).

nv
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Kmečki noži; železo, kositer (drugi zgoraj). Dol. 31,5–66,2 cm. Ljubljanica pri Bevkah (zgornji), 

Ljubljanica pri Ljubljani, Livada (drugi zgoraj), Ljubljanica pri Blatni Brezovici (spodnji). NMS, inv. 

št. V 480, V 2932, V 53, V 361, V 42.

Datacija: konec 15. oziroma začetek 16. stoletja.

Zbirka t.i. kmečkih nožev (v virih »Bauernwehr«) iz Ljubljanice je majhna, 
a dragocena. To so dokaj preprosti noži, ki so bili uporabljani kot orožje ali 
orodje oziroma pri različnih vsakdanjih priložnostih, npr. za zaščito na poti 
ali pri lovu. So enorezni in se koničasto zaključijo, imajo enostaven ročajni 
del z oblogo, ki se razen zakovic večinoma ni ohranila, ter ščitnik za prste 
srčaste ali pahljačaste oblike. Na najdaljšem nožu (drugi zgoraj), ki po dolžini 
dosega dolge nože (»messerje«), je na koncu rezila zaključek pokositrenega 
okova nožnice z vrezi in tremi znaki v obliki črke X. Kmečke nože iz Ljubljani-
ce lahko zanesljivo datiramo po primerjavah z območja srednje Evrope (Mül-
ler 1986, 49, kat. št. 38; Schneider 1980, 270, kat. št. 562, 564, 565).

tn
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Mehanizem pištole in napenjalniki za puško ali pištolo; železo. Dol. 26 cm, dol. 

napenjalnikov 17,5–21 cm. Ljubljanica pri Podpeči, Zornica, Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica med 

Črno vasjo in Ljubljano, Ljubljanica pri Lipah, Križenca, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Teren. NMS, inv. 

št. V 2161, V 475, V 476, V 438, V 2539, V 390.

Datacija: 16. ali 17. stoletje, druga polovica 16. stoletja (tretji napenjalnik od zgoraj), prva polovica 

17. stoletja (četrti napenjalnik od zgoraj).

Na dnu Ljubljanice je bilo najdenih več primerkov strelnega orožja. Najzgod-
nejša je pištola, ki ima poleg cevi dobro ohranjen tudi netilni mehanizem na 
kolesce s kresilnim kamenčkom. Mehanizem je napenjalnega tipa, torej so 
za njegovo napenjanje potrebovali napenjalnike, kakršni so se tudi ohranili. 
So kot nekakšni ključi s tulastim delom na koncu ročice, ki so ga nataknili na 
mehanizem orožja in zavrteli. Ročice napenjalnikov so okrašene s predrtina-
mi različnih oblik in vrezi (Krenn 1990, 24–25, 32–33).

tn

129
Jetniški okovji; železo. Dol. 29,9 cm in 72 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, Ljublja-

nica pri Ljubljani, Špica. NMS, inv. št. V 2084 in V 177.

Žvanut 1995, 324, kat. št. 2.3.13 (spodnje).

Datacija: 13.–15. stoletje (zgornje), 17. stoletje (spodnje).

Med redko zastopane in zanimive najdbe sodita primerka jetni-
škega okovja, ki sta bila namenjena najverjetneje za vklepanje 
sužnjev oziroma zločincev.

Okovje z verigo, okovoma za roke ter cilindrično ključavnico 
na eni strani (zgornje) lahko glede na obliko uvrstimo v čas med 
koncem 13. stoletja in 15. stoletjem (Henning 1992, 412–415, 
sl. 7 G). Podobni primerki so znani z najdišč v zahodni Evropi. 
Pisni viri pričajo, da je bilo trgovanje s sužnji razširjeno že v 
zgodnjem srednjem veku. Dokaz za to so številne najdbe jetni-
ških okovij z različnih slovanskih najdišč. Jetnike, ki jim je bila 
zaradi kršenja zakonov in izvajanja zločinov odvzeta prostost, so 
v 17. stoletju vklepali v okovje, podobno lisicam (spodnje; Brun-
ner 2007, 37, kat. št. C.4.1.14).

nv
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Lonci; keramika. Viš. 11,5–17,3 cm. Ljubljanica, Ljubljanica pri Lipah, Ljubljanica 

pri Bevkah, Tri lesnice, Ljubljanica pri Podpeči, med Podpečjo in Lipami. DM, ZN 

250/2, NMS, inv. št. V 1059, V 2304, V 1852.

Nabergoj 1999, 49, kat. št. 9, t. 2: 9 (desni spredaj).

Datacija: 13. ali 14. stoletje (levi spredaj in desni zadaj), pozni srednji vek (desni 

spredaj), 15. ali 16. stoletje (levi zadaj).

Pokrovi posod; keramika. Pr. 10,2–17,8 cm. Ljubljanica pri Vrhniki, Ljubljanica 

pri Podpeči, Ljubljanica. NMS, inv. št. V 1189, V 615, V 1992, V 508.

Nabergoj 1999, 49, kat. št. 10, t. 2: 10 (levi).

Datacija: pozni srednji ali novi vek (desni in spodnji), verjetno 18. stoletje (zgor-

nji), novi vek (levi).

V Ljubljanici je bilo najdenih veliko število domačih lončarskih 
izdelkov, med katerimi je največ različnih vrst kuhinjskega in 
namiznega posodja, predvsem lonci. Trebušasti lonec (desni 
zadaj) spada glede na bolj kroglasto obliko trupa in enostavno 
ravno prirezan rob ustja verjetno med zgodnejše oblike lon-
cev, ki so bili v uporabi že v 13. ali 14. stoletju (prim. Predovnik 
2003, 58, kat. št. 1–22, 32–56, 96–115, 331–332). V ta čas lahko 
postavimo tudi razmeroma nizek trebušasti lonec (levi spredaj) 
s profiliranim ustjem, pri katerem je premer ustja približno enak 
celot-ni višini posode (prim. Predovnik 2003, 59, kat. št. 33–34, 
104, 334). Enoročajni lonec z okroglim ročajem (levi zadaj) ima 
več primerjav, npr. lonec s Kozlovega roba nad Tolminom iz 15. 
oziroma 16. stoletja ali podobna primerka iz Celja (Žbona-Trk-
man 1991, 22, kat. št. 3; Guštin in dr. 2001, 197, kat. št. 27, 28). 
Loncu z izlivkom (desni spredaj) lahko za sorodne določimo 
poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške lonce, npr. lonec iz 
manjše zbirke srednjeveške keramike iz Pfalzmuseuma v Forch-
heimu v Nemčiji (Ritter, Burgen und Dörfer 1997, 197–198, kat. 
št. IX. 28) ali lonec iz Celja (Guštin in dr. 2001, 197, kat. št. 32). 
Loncem so pripadali konično (desni, spodnji, levi) in kupolasto 
(zgornji) oblikovani pokrovi s prijemnim gumbom. V nasprotju 
z neglaziranimi koničnimi primerki (desni in spodnji), datira-
nimi v pozni srednji ali zgodnji novi vek, so kupolasti pokrovi 
značilni za 18. stoletje (Krenn in dr. 2007, 123, t. 64: 248). 

tn

131
Krožnik; keramika. Pr. 24,6 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. V 131.

Datacija: verjetno zgodnji novi vek. 

Ročka za vino (levo) in vrč (desno); keramika. Viš. 15,1 cm in 22,7 cm.  

Ljubljanica, Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, inv. št. V 64 in V 2275.

Nabergoj 1999, 49, kat. št. 13 , t. 2: 13 (ročka za vino).

Datacija: druga polovica 15. stoletja (ročka za vino), 15. stoletje (vrč).

Čaše; keramika. Viš. 6–13,1 cm. Ljubljanica, Ljubljanica pri Vrhniki. DM, ZN 261/6, 

DM, ZN 250/6, NMS, inv. št. V 24.

Kos 1995a, 356, kat. št. 3.2.77; Nabergoj 1999, 51, slika 11: peti z leve; Nabergoj 

2006, 132–133, kat. št. 6 (spodnja).

Datacija: pozni srednji vek ali novi vek (spodnja), 14. ali 15. stoletje (drugi  

dve čaši).

Od namiznega posodja so se ohranili krožnik, ročka za vino, vrč 
in čaše. Preprost globok zeleno glazirani krožnik sodi verjetno 
v zgodnji novi vek. Vrču z ozkim vratom in trakastim ročajem, 
kakršnih se je v Ljubljanici ohranilo še nekaj, najdemo vzpo-
rednice v Nürnbergu. Po nemški terminologiji se imenujejo 
»Hakenflaschen« in so datirani v 15. stoletje. Uporabljali so jih za 
shranjevanje olja in vina (Kahsnitz, Brandl 1987, 92, kat. št. IB 
69 in IB70). Ročko za vino kroglaste oblike pa lahko primerjamo 
z graviranima in poslikanima primerkoma s Kozlovega roba nad 
Tolminom iz druge polovice 15. stoletja (Žbona-Trkman 1991, 
42, št. 45 in 46). Po obliki je podobna uvoženim italijanskim 
posodam, zato se zastavlja vprašanje, ali gre pri tej ročki za uvoz 
iz Italije ali morda za lokalni izdelek pod italijanskim vplivom. 

Kot primerka pivskega servirnega posodja lahko navedemo 
čaši (srednja in zgornja) s pečatnim okrasom v obliki trikotni-
kov, kakršne so bile v poznem srednjem veku množično razšir-
jene v celinskem delu Slovenije, znane pa so tudi s Hrvaškega 
in iz Avstrije. Številne so našli v Celju in Ljubljani (Guštin 2001, 
156 in 180, t. 9: 1–3). Neposrednih primerjav za čašo na nogi z 
narebrenim ostenjem (spodnja) nismo našli, okvirno jo lahko 
datiramo v pozni srednji vek ali novi vek.
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Ključi (a–f); železo. Dol. 11,2–21,7 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin (a, f), Ljubljanica pri Podpeči, 

Dolenje senožeti (b), med mostovoma (c), Ljubljanica pri Ljubljani, Mesarica (d), Ljubljanica pri 

Rakovi Jelši (e). NMS, inv. št. V 856, V 2753, V 2020, V 2128, V 432, V 1387 (a–f).

Datacija: 13.–15. stoletje (a–c), 16. ali 17. stoletje (d–f).

Ključavnice (g–k); železo, medenina. Dol. 5,3–10,2 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin (g, h), Ljub-

ljanica pri Blatni Brezovici, Bistra (i), Ljubljanica (j), Ljubljanica pri Kamniku pod Krimom, Zornica 

(k). NMS, inv. št. V 928, V 392, V 922, V 247, V 2115 (g–k).

 
Bitenc, Knific 1997, 27, sl. 21 (g, j); Podvodna arheologija v Sloveniji I, 16, št. 71, t. 5: 7; Bitenc, Knific 

1997, 27, sl. 21 (j).

Datacija: 13.–15. stoletje (g–i), 15. ali 16. stoletje (j–k).

nv

133
Ključavnici; železo, kositer (zgornja). Dol. 27,4 cm in 13,2 cm. 

Ljubljanica pri Bevkah, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom. 

NMS, inv. št. V 736 in V 737.

 

Žargi 1995, 367, kat. št. 3.3.3.5; Nabergoj 2006, 132–133, sl. 95, 

kat. št. 11 (zgornja).

Datacija: 15. ali 16. stoletje.

Ključi in ključavnice so bili v poznem srednjem 
in zgodnjem novem veku namenjeni predvsem 
varovanju dragocenosti v skrinjah, omarah ali celo 
za zaklepanje okovov za ljudi in živali (prim. kat. 129), 
kajti vrata so po navadi zaklepali z lesenimi zapahi 
(Predovnik 2003, 86). Ključe lahko po obliki razde-
limo med pomične in vrtljive. Pomični ključi (kat. 

132a–c) so pripadali verjetno cilindričnim obešan-
kam na pero, ki so bile od 13. stoletja dalje močno 
razširjene v srednji in vzhodni Evropi (Holl, Parádi 
1982, 52). Poleg cilindričnih obešank (kat. 132g–i) so 
zastopane tudi pravokotne (kat. 132j) in trikotne (kat. 

132k), ki so se pojavile v 15. ali 16. stoletju (Teme-
sváry 1961, 180; Holl, Parádi 1982, 52, sl. 11, kat. 
št. 4; Guštin in dr. 2001, 244, kat. št. 292–294). 
Dragocen izdelek umetne kovaške obrti je velika 
pravokotna ključavnica za pohištvo z rastlinskim 
okrasom (zgornja) iz 15. ali 16. stoletja (prim. Canz 

in dr. 1993, 56–57, kat. št. 1, sl. 8). Od večjih klju-
čavnic je zastopana ključavnica tipa »mačje glave« 
(spodnja), ki se je kot zaporni sistem pri skrinjah 
uveljavila na prehodu iz 15. v 16. stoletje ter ostala 
v uporabi do 19. stoletja (Jenčič 1981). 

Osnovna oblika vrtljivega ključa z okroglo ali 
ovalno glavo, podolgovatim steblom in po navadi 
pravokotno razčlenjeno brado se v stoletjih ni bi-
stveno spreminjala. (Pankofer 1979, 41–61). Starej-
ši ključi, še iz visokega in poznega srednjega veka, 
so bili enostavnejši, narejeni iz enega kosa železa, 
poznejši pa so imeli že bolj razčlenjeno brado in 
lepše oblikovano glavo, pod katero je bila lahko 
nameščena objemka. Ključi iz Ljubljanice sodijo v 
16. in 17. stoletje (kat. 132d–f, 143 spodnji in srednji). 
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Noži; železo, les, medenina (XRF). Dol. 13,3–22,6 cm. Ljubljanica pri Ljubljani (zgornji), med 

avtocestnim mostom in Livado (drugi spodaj), Ljubljanica pri Podpeči (drugi zgoraj), med cestnim 

in železniškim mostom (tretji zgoraj), Zornica (srednji), Ljubljanica (tretji spodaj), Ljubljanica pri 

Bevkah, Kamin (spodnji). NMS, inv. št. V 597, V 521, V 1017, V 592, V 1053, V 2716, V 2721 (od zgoraj 

navzdol).

 

Datacija: druga polovica 15. stoletja ali 16. stoletje (zgornji, drugi zgoraj, srednji), 16. in 17. stoletje 

(spodnji, drugi in tretji spodaj), verjetno zgodnji novi vek (tretji zgoraj).

Poleg bogatega zbira uvoženih nožev (kat. 118) so iz Ljubljanice znani tudi šte-
vilni noži domačih obrtnikov, izdelani za lokalni trg in trgovino. Izdelovanje 
nožev je potekalo stopenjsko; kovači so izdelovali rezila kot polizdelke in jih 
prodajali nožarjem, ki so jih nato opremili z lepo okrašenimi oblogami ter 
nožnicami. Od 14. stoletja so na rezila vtiskovali žige, ki so pričali o izvoru in 
jamčili za kakovost izdelka (Predovnik 2003, 84). V osnovi lahko nože iz Lju-
bljanice razdelimo v dve skupini glede na oblikovanost prehoda med držajem 
in rezilom. Noži z medeninasto ploščico na osrednjem delu (prvi, drugi in če-
trti od zgoraj) sodijo v drugo polovico 15. ali v 16. stoletje. V 16. in 17. stoletje 
lahko uvrstimo nože z izboklino na prehodu med držajem in rezilom (spodnji 
trije). Izstopa nož z ravnim rezilom in lesenim držajem z luknjico za obešanje 
na koncu (tretji od zgoraj), za katerega nismo našli ustreznih primerjav, zato 
ga lahko le okvirno datiramo v zgodnji novi vek. 

Noži so poleg žlic, dvorogeljnih vilic in šila sestavljali jedilni pribor (kat. 

136). Glede na velikost, ki se giblje med 13,3 in 22,6 cm, in obliko ne preveč 
ostrih rezil spadajo med jedilne nože, ki so bili namenjeni najverjetneje za 
rezanje in uživanje kuhane hrane (Cowgill in dr. 1987, 51–52), lahko pa so jih 
uporabljali za šiljenje gosjih peres (Willemsen 2008, 66–67, 88, 91–94). Vsi 
noži, objavljeni v katalogu, razen dveh, imajo na zgornjem delu rezila različno 
oblikovane znake izdelovalca. 
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Nož; železo, les. Dol. 19,33 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Rakova jelša. NMS, inv. št V 2762.

Datacija: 17. ali 18. stoletje.

Nož z leseno ročajno oblogo, pritrjeno na držaj z zakovicami. Rezilo klinaste-
ga preseka ima približno raven hrbet in rahlo izbočeno, delno poškodovano 
ostrino. Konica je odlomljena. Približno na sredini rezila je vrezan Kristusov 
monogram IHS, sestavljen iz prvih treh črk (iota /I/, eta /H/, sigma /S/) grške-
ga zapisa imena Jezus. V latinščini pomeni Iesus hominum salvator ali Jezus, 
odrešenik ljudi. Na levi strani monograma je linija štirih, na desni linija petih 
luninih krajcev s križci, ki so zaradi korodiranosti bolj podobni krožcem; ob 
konici noža so vrezani še trije krožci. Ornament devetih polmesecev s križci 
se ob blagoslovljenih kraticah Kristusovega imena, kot sta npr. IHS in INRI, 
pojavlja na rezilih številnih nožev in ima v ljudskem izročilu zaščitni simbolni 
pomen. Imetnika noža varuje pred moro oziroma bitjem, ki ponoči v spanju 
duši človeka in mu povzroča nočne more. Ljudje so se pred njo branili tako, 
da so ji nastavljali nož (v posteljo ali v ključavnico) ali pa so nož in vilice zapi-
čili v vrata (Kropej, Ložar-Podlogar 2004, 335–336). Ta tip nožev je v nemški 
literaturi znan pod imeni Neunmondscheinmesser, Neunkreuzerlmesser ali 
Trudenmesser (Bajc 2005, 22, kat. št. 11; Grieshofer, Pallestrang 2003, 59).

nv
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Jedilna pribora; železo, medenina. Dol. 21,4 cm in 18,2 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, struga 

Ljubljanice, Ljubljanica pri Rakovi Jelši. NMS, inv. št. V 1144 in V 738.

Datacija: druga polovica 15. ali 16. stoletje. 

nv
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Dleti (a,b) in svedri (g–i); železo. Dol. 10,2–20,8 cm. Ljubljanica pri Podpeči (a, g), v bližini 

cestnega mostu (b), Ljubljanica pri Bevkah, Kamin (h), Ljubljanica pri Lipah, Križenca (i). NMS, inv. 

št. V 375 (a), V 2796 (b), V 379, V 2807, V 2847 (g–i).

Žvanut 1995, 326, kat. št. 2.3.22; Svoljšak in dr. 1997, 261, št. 62/II-4d, t. 14: 7 (a). 

Datacija: 15. in 16. stoletje (a,b, g, i), prva polovica 16. stoletja (h).

Kladivo (f) in klešče (c–e); železo, medenina (c), les (f). Dol. 12,5–15,5 cm. Ljubljanica pri 

Bevkah, Trebež (f), Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom (c, e), Ljubljanica (d). NMS, inv. št. V 15 

(f), V 2693, V 278, V 377 (c–e). 

Svoljšak in dr. 1997, 258, kat. št. 62/I-4č, t. 10: 4 (f), Žvanut 1995, 326, kat. št. 2.3.18 (e).

Datacija: pozni srednji vek in novi vek.

Od obrtniškega orodja so se ohranili pripomočki za obdelavo lesa in kovine, 
npr. dleta, svedri, kladivce in klešče. Dleta s sploščenim, širokim listom, ki se 
zaključi s prečnim rezilom, ploščatim držajem in odebeljenim zaključkom dr-
žaja so skupaj s kladivi uporabljali za dolbenje lesa, kamna ali kovine. Takšna 
dleta so znana z najdišča Sarvaly na Madžarskem, kjer so glede na kontekst 
uvrščena v 15. in 16. stoletje (Holl, Parádi 1982, sl. 123: 3–5).

Sveder z žličastim rezilom in pravokotno sploščenim, na koncu v zanko 
ukrivljenim držajem (i) spada med najbolje zastopan tip svedrov. Za primer-
javo lahko navedemo svedre s poznosrednjeveških in zgodnjenovoveških 
najdišč, kakršna so Stari grad nad Podbočjem (Predovnik 2003, 85, kat. št. 
736), Otok pri Dobravi (Šribar, Stare 1981, t. 8: 9, 22: 7, 24: 1), pustota Sarvaly 
na Madžarskem (Holl, Parádi 1982, sl. 137: 15) idr. Primerjavo za sveder s 
spiralnim rezilom in dvokrakim držajem z zankasto oblikovanima koncema 
(g) smo prav tako našli v Sarvalyu, eno pa tudi v Celju (Holl, Parádi 1982, sl. 
131: 17; Guštin in dr. 2001, 253, kat. št. 219). Trojni sveder (h) s tremi različno 
debelimi, spiralno zavitimi rezili, ki so na osrednjem delu skovana skupaj, 
lahko datiramo v prvo polovico 16. stoletja. Enak sveder, odkrit ob izkopava-
njih bivališča Martina Luthra v Wittenbergu v Nemčiji, je verjetno pripadal 
reformatorju za njegovo prostočasno delo, ki je imelo med visokimi sloji tiste 
dobe tudi simbolni pomen (Gutjahr 2008, 236, kat. št. E 6). Podoben trikraki 
sveder, ki pa je imel v nasprotju s primerkom iz Ljubljanice le eno uporabno 
rezilo, druga kraka pa sta bila uporabljena kot držaja, je bil najden pri izkopa-
vanju gradu Hochkönigsburg v Nemčiji in bil datiran pred leto 1630 (Unter-
mann 2001b, 63, 64, kat. št. 106b). 

Poznosrednjeveškemu in novoveškemu mizarskemu in tesarskemu orod-
ju pripadajo kladivce z razcepom za puljenje žebljev na eni strani (f) in različ-
no oblikovane klešče (Untermann 2001a, 64, 65, kat. št. 108a–b).
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Srpi; železo. Dol. 31,5–37,5 cm. Ljubljanica pri Podpeči, pod mostom, Ljubljanica 

pri Podpeči, Velike senožeti, Ljubljanica pri Bevkah, Trebež. NMS, inv. št. V 331,  

V 2802, V 2095.

Žvanut 1995, 325, kat. št. 2.3.14; Svoljšak in dr. 1997, 261, kat. št. 62/II-4f, t. 15: 1 

(zgornji).

Datacija: pozni srednji vek ali zgodnji novi vek.

Motika, črtalo rala in rovnica; železo, les (rovnica). Dol. 19 cm, 49,5  

in 19,5 cm., Ljubljanica pri Blatni Brezovici, Bržič, Ljubljanica pri Podpeči, Šivc, 

Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Teren. NMS, inv. št. V 2145, V 152, V 652.

Datacija: verjetno pozni srednji vek ali novi vek.

Od poljedelskega orodja, najdenega v Ljubljanici, so zastopani 
srpi, motika, črtalo rala in rovnica. Srpe, ki so bili do 19. stoletja 
namenjeni za ročno žetev, ponekod v skalnatem svetu pa tudi 
za košnjo trave, so poznali že v rimski dobi. Zdajšnjo podobo 
polkrožnega rezila in trna, obloženega z leseno ročajno oblogo, 
so dobili v 13. stoletju (Habinc 2004, 575). Zaradi oblike, ki se 
v stoletjih v veliki meri ni spreminjala, razen manjših detajlov 
(nazobčanost rezila, dolžina topega dela na rezilu), in pomanj-
kanja zanesljivih primerjav z drugih arheoloških najdišč jih je 
težko ožje časovno umestiti. Primerke iz Ljubljanice lahko glede 
na podobne srpe z najdišča Sarvaly na Madžarskem, ki imajo v 
nasprotju z našimi v večini primerov na začetku rezila vrezan ali 
vtisnjen žig izdelovalca, okvirno datiramo v pozni srednji ali zgod-
nji novi vek (Holl, Parádi 1982, 55–57, sl. 114, 126, 136). 

Rovnico, motiko in ralo so uporabljali za kopanje, rahljanje in 
pripravo zemlje za obdelavo. Od rala, ki je na slovenskem ozem-
lju zanesljivo izpričano že v 1. stoletju pr. n. št., se je ohranilo 
črtalo oziroma nož, navpično nasajen v gredelj pred lemežem, 
uporabljan za navpično rezanje zemlje (Smerdel 2004, 488). Ker 
se oblika črtala v srednjem veku ni spreminjala, je datiranje 
težavno. Primerku iz Ljubljanice zelo podobno črtalo so našli na 
poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški pustoti Sarvaly. Tam je 
bila odkrita tudi motika, ki se od motike iz Ljubljanice razlikuje 
po obliki ušesca za nasaditev (zaključi se oglato, in ne ovalno) in 
po širšem listu (prim. Holl, Parádi 1982, 55, sl. 120: 4).

tn

139
Sekiri; železo. Dol. 13 in 19,4 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Trebež, Ljubljanica pri 

Podpeči, NMS, V 209 in V 345.

Podvodna arheologija v Sloveniji I, 15, kat. št. 66, t. 5: 66; Nabergoj 2006, 132, 133, 

kat. št. 12 (spodnja); Svoljšak in dr. 1997, 261, št. 62/II-4j, t. 16: 4 (zgornja).

Datacija: verjetno visoki ali pozni srednji vek (zgornja), pozni srednji ali zgodnji 

novi vek (spodnja).

Vejnika; železo, les (zgornji). Dol. 19,6 in 36,2 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši, 

Rakova jelša, Ljubljanica pri Podpeči, Velike senožeti. NMS, inv. št. V 466 in V 

2841.

Datacija: pozni srednji ali novi vek.

Od vsakdanjih uporabnih predmetov, najdenih v Ljubljanici, so 
v največjem številu zastopane sekire iz različnih obdobij. Zgor-
njo sekiro lahko glede na močno razširjeno rezilo uvrstimo med 
tesače oziroma tesarske sekire, namenjene za pripravo in obde-
lavo lesa pri tesarskih delih. Široke tesače so pogosto prikazane 
na srednjeveških upodobitvah, npr. gradnje Noetove barke iz 
začetka 13. stoletja (Unger 1991, sl. 19). Sekira s kladivastim če-
lom, predrtim listom v obliki trilista in daljšim tulastim ušesom 
(spodnja) sodi med bradve, enoročne tesarske sekire. Po obliki 
spominja na poznosrednjeveške bojne sekire, a glede na težo, 
ki je precej večja, in ne preveč tenek list ter ostro rezilo spada 
med orodje (Wagner in dr. 1960, t. 19: 1). Prav tako bradvo iz 14. 
oziroma 15. stoletja hrani spodnjeavstrijski deželni muzej v St. 
Pöltnu. Zaradi pomanjkanja zanesljivih primerjav lahko sekiri iz 
Ljubljanice okvirno datiramo v visoki oziroma pozni srednji ali 
zgodnji novi vek.

Vejnike, večje nože z ukrivljenim rezilom in tulom za na-
saditev na lesen držaj, ki jih ponekod še zdaj uporabljajo za 
sekanje oziroma obsekavanje drobnih vej in rastja, so poznali 
že Rimljani. Zaradi majhne zastopanosti te vrste orodja med 
srednjeveškim in novoveškim objavljenim gradivom je datacija 
problematična. Primerka iz Ljubljanice, ki zagotovo nista rim-
skodobna, saj v nasprotju z rimskimi vejniki nimata gumba na 
koncu rezila, spadata verjetno v pozni srednji ali novi vek.

tn
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Ribiške uteži; kamen, svinec. Vel. 8,8 x 6 cm in manj (kamnite), dol. 6,6 cm, pr. 3 cm in manj 

(svinčene). Ljubljanica pri Bevkah, Trebež, Ljubljanica pri Podpeči, Deli, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, 

Za terenom, Ljubljanica pri Vrhniki. NMS, inv. št. V 2474–2500, V 3512, V 3503, V 3497, V 3498.

Datacija: mlajša kamena doba – zgodnji srednji vek (kamnite uteži), rimska doba, zgodnji ali visoki 

srednji vek ali mlajše (svinčene uteži).

Mreže, izdelane prvotno iz naravnih vlaken, npr. iz konoplje ali lanu, so ob-
teževali s kamnitimi in svinčenimi utežmi. Kamnite uteži v obliki ploščatih 
prodnikov z iztolčenima izjedama na vsaki strani in prečnimi sledovi prive-
zovanja vrvi so znane že iz prazgodovine, npr. s švicarskih najdišč od mlajše 
kamene do bronaste dobe (4000–800 pr. n. št.; Manser, Gerig 2008, 59). V Slo-
veniji so bile najdene v bakrenodobnih koliščarskih naselbinah na Ljubljan-
skem barju (Greif 1998, 35). Podobne kamnite uteži so našli tudi v vikinškem 
naselju Haithabu (9.–11. stoletje), kjer so bile vpete v lesen obroč, prevezan z 
usnjem (Elsner 1989, 72, sl. 1). Svinčene uteži v obliki valja so različnih veliko-
sti. Znane so že iz rimske dobe (Gleirscher 2006, 33). Za večje, rahlo sploščene 
primerke smo našli primerjavo v enem izmed grobov na zgodnjesrednjeve-
škem najdišču Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini, datiranem od 6. do 
8. stoletja (Svoljšak, Knific 1976, 24, t. 12: 3). Več manjših valjastih uteži, po-
dobnih najdbam iz Ljubljanice, pa so izkopali v naselbini Niederungsburg pri 
Haus Meeru v Nemčiji, poseljeni od 10. do 12. stoletja (Kluge-Pinsker 1992, 
34, 35). 

nv 
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Ribiške osti (a–f); železo. Dol. 14,7–40 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Kamin (a, b), Na zrnici (f), 

Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom (c), Ljubljanica pri Podpeči, nad cestnim mostom (d),  

Ljubljanica pri Črni vasi, Ljubljanske senožeti (e). NMS, inv. št. V 2039, V 1464, V 1752, V 2343,  

V 2640, V 216 (a–f).

Datacija: verjetno mlajša železna doba (a, b, d) in verjetno srednji ali novi vek (c, e, f).

Obroči (g–k) in uteži (l, m); svinec. Pr. 9,8–16,8 cm (g–k), Viš. 9,1–9,2 (l, m) Ljubljanica pri Ra-

kovi Jelši, Teren (g), Za terenom (l, m), Ljubljanica pri Lipah, Križenca (h, k), Ljubljanica pri Verdu, 

Japljeve ujske (i), Ljubljanica med Črno vasjo in Podpečjo (j). NMS, inv. št. V 3500, V 3502, V 

3504, V 3510, V 3501, V 3508, V 3509 (g–m).

Datacija: srednji ali novi vek.

Trnki (n–z); železo. Viš. 7,2–12 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Teren (n, o), Ljubljanica pri Bev-

kah, Kamin (p, u, x), Ljubljanica pri Verdu, med Bistro in Ljubijo (r), Ljubljanica pri Ljubljani, Livada 

(s), pod mostom avtoceste (t), Ljubljanica pri Podpeči (v), med železniškim in cestnim mostom 

(z), Ljubljanica (y). NMS, inv. št. V 2039, V 2915, V 2708, V 2706, V 2788, V 2650, V 2710, V 2028, 

V 2877, V 2053, V 2725 (n–z).

Datacija: srednji ali novi vek.

Raznovrstne arheološke najdbe, povezane z lovljenjem rib, npr. trnki, uteži 
ipd., pričajo, da je bil ribolov od prazgodovine pomemben vir preživetja. Ker se 
oblika in funkcija trnkov in osti v zgodovini skoraj nista spreminjali, je datira-
nje teh predmetov nezanesljivo.

K ribiškim pripravam, najdenim v Ljubljanici, spadajo ribiške osti ali vi-
lice, trnki, uteži in obroči. Ribiške osti (a–f), ki so bile nasajene na približno 
tri- do štirimetrski leseni drog, predstavljajo najpreprostejšo obliko ribolova 
z roko. Imajo od dva do pet zobcev, ki so na koncih izoblikovani v zalusti. Osti 
z dvema ali tremi zobci in navznoter obrnjenimi zalustmi (a, b, d, posebej ost 
a) so podobne osti z neke mlajšeželeznodobne naselbine v Švici (Pauli 1980, 
279, sl. 160), ost f z dvojnimi zalustmi pa poznosrednjeveški osti iz Nemčije 
(Egger, Steck 2001, 34, kat. 39). Razen z ostmi so lovili s trnki v obliki kaveljč-
kov z zalustjo na koncu (n–y), ki so jih privezali na vrvico. Če se je trnek zatak-
nil na rečnem dnu, so si pomagali s svinčenim obročem (g–k), ki so ga spustili 
po napeti vrvici v vodo in tako sprostili zataknjeni trnek. Večje količine rib in 
drugih vodnih živali, npr. rake, so lovili z vršami in ribiškimi mrežami. 
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Enorogeljni in dvorogeljni čolnarski kavlji; železo, les (levi spodaj). 

Dol. 14,9–32,2 cm. Ljubljanica, Ljubljanica med Črno vasjo in Ljubljano, Ljublja-

nica pri Bevkah, Trebež, Ljubljanica pri Ljubljani, Ljubljanica pri Lipah, Križnica 

(dvorogeljni), Ljubljanica pri Podpeči in Ljubljanica pri Rakovi Jelši (enorogeljna). 

NMS, inv. št. V 643, V 917, V 220, V 2797, V 727 (dvorogeljni), V 18, V 221 (enoro-

geljna).

Svoljšak in dr. 1997, 258–259, št. 62/I- 4a, 9c, t. 9: 7, 12: 8 (srednji v sredini in 

spodnji desni).

Datacija: pozni srednji ali novi vek.

Čolnarstvo je prometna dejavnost, ki se ukvarja s prevozom bla-
ga in ljudi po rekah in jezerih. Znano je bilo že v prazgodovini in 
pomembno do dograditve železnic v 19. stoletju. V slovenskih 
deželah je bilo najbolj razvito na večjih rekah, npr. Ljubljani-
ci, Savi, Krki in Dravi (Bogataj 2004, 69). Čolnarjenje in z njim 
povezano nadregionalno trgovanje po Ljubljanici je bilo zelo 
živahno tudi v poznem srednjem in novem veku, na kar opozar-
jajo različni arhivski viri in tudi raznovrstni s plovbo povezani 
predmeti.

Od čolnarskih pripomočkov so iz Ljubljanice znani številni 
enorogeljni in dvorogeljni čolnarski kavlji, sestavljeni iz večjega 
tula in enega ali dveh rogljev, ki se koničasto zaključita. Dvoro-
geljni kavlji imajo daljši rogelj močno zapognjen, krajši je rahlo 
zapognjen ali raven. Nasajeni so bili na lesen drog, ki je bil na 
vsaki strani pritrjen na tul z žebljema. Na osrednjem ploščatem 
delu med tulom in rogljema, pa tudi na rogljih je lahko vtisnjen 
ali vrezan okras oziroma znak izdelovalca. Kavlji so bili name-
njeni za odrivanje oziroma vlečenje čolnov od brega ali k njemu 
(prim. sliko s trnovskega prapora, kat. 151), čolnarji pa so si s kavlji 
pomagali tudi pri plavljenju tovorov po reki, posebno pa lesa. 
Osnovna oblika kavljev se v zgodovini ni spreminjala, zato jih 
je težko datirati. Podobni kavlji so bili skupaj s prazgodovinski-
mi, rimskodobnimi, srednjeveškimi in novoveškimi ribiškimi 
pripomočki ter obrtniškim orodjem najdeni na obrežju Rena v 
Nemčiji (Steuer 1993, 314–315, 325). 

tn
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Ključi; železo. Dol. 14,4 cm, 18,8 cm, 39,3 cm. Ljubljanica.  

NMS, inv. št. 271, 289, 298. 

Datacija: konec 12. stoletja (zgornji) in 17. stoletje.

Cevasta ključa za pohištvo (spodnji in srednji) ima-
ta cevasto steblo, srčast ročaj in kapitelni zaključek. 
Brado imata razčlenjeno. Po obliki ju datiramo v 17. 
stoletje (Raffaelli 1997, 286). Cevast poznoromanski 
ključ za vrata ima sploščeno okroglo glavo in boga-
to razčlenjeno brado. Po obliki ga lahko datiramo v 
konec 12. stoletja (Raffaelli 1997, 169).

mž
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Piščalki; keramika. Dol. 5,4 cm in 13,5 cm. Ljubljanica pri 

Podpeči, Dolenje senožeti, Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, 

inv. št. V 2364 in V 1057.

Datacija: pozni srednji vek ali začetek novega veka, novi vek.

Posebnost med izdelki lončarske obrti so glazira-
ne in neglazirane votle keramične figuralne zvočne 
igrače, ki so bile že v srednjem veku poleg frnikol 
in ropotulj zelo priljubljene. Številni primerki so 
bili najdeni pri izkopavanju opustelih srednjeve-
ških vasi in lončarskih obratov iz poznega srednje-
ga veka. V 14. stoletju je bil znan poklic lončarja, 
ki se je specializiral za izdelavo figur iz žgane gline. 
Izdelovali so piščalke v obliki živali, npr. race, jele-

ne, ptice, ovne in konjičke, lahko pa so posnemale 
tudi izmišljena bajeslovna bitja, turnirske viteze s 
čelado in ščitom ipd. (Fischer, http://www.ausgrae-
berei.de/spielzeug/Spielton.htm, 23. 9. 2008). Pi-
ščalki iz Ljubljanice sta izdelani v podobi ptice. V 
pozni srednji vek ali v začetek novega veka smemo 
uvrstiti neglazirano figuro ptice s štirimi odprtina-
mi (dve na trupu in dve pod repom). Podobno pi-
ščalko, datirano v čas okrog 1500, so našli pri izko-
pavanju domače hiše Martina Luthra v Mansfeldu 
v Nemčiji (Schlenker 2008, 191–192, kat. št. C 60). 
Glazirano in poslikano piščalko v obliki večje ptice 
lahko pripišemo novemu veku. 

nv

145
Piščal (zgoraj) in panova piščal (spodaj); železo, kositer, zlitina kositra in 

svinca (PIXE, RTG, XRF; spodaj). Dol. 6 cm in 8,6 cm. Ljubljanica med Podpečjo 

in Bevkami, Ljubljanica pri Ljubljani. NMS, inv. št. V 2922 in V 2544.

Piščal spada med t.i. piščali z enojnim udarnim jezičkom. Te so 
največkrat sestavni del različnih orgelskih piščali. Od 14. stoletja 
naprej jih najdemo vgrajene tudi v glasbilo, imenovano regal ali 
male namizne orgle. Različni materiali, iz katerih so sestavljene 
tovrstne piščali, vplivajo na različnost njihovega zvena. 

Panova piščal je sestavljena iz vrste spodaj zaprtih in med seboj 
povezanih različno dolgih cevčic, tako imenovanih končnih flavt. 
Železne pokositrene cevčice, zlotane in površinsko prevlečene z 
zlitino kositra in svinca, so nanizane ena ob drugi. Višina tona po-
sameznih cevk je odvisna od njihovih dolžin. Na Slovenskem so kot 
ljudsko glasbilo znane predvsem trstenke, simetrične, trstične pa-
nove piščali. Leva in desna stran sta uglašeni različno in s hkratnim 
pihanjem v sosednji cevki je mogoče na piščal igrati tudi dvogla-
sno. Zato so te trstenke posebnost med tovrstnimi glasbili v svetu.

Prvi opisi teh glasbil so znani že iz antike. Grki so jim pravili 
syrinx (cevka), v najrazličnejših izvedbah pa se še zdaj uporablja-
jo takorekoč po vseh celinah. Čeprav so panove piščali navadno 
narejene iz bambusa ali trstike, so znane tudi lesene, kamnite, 
koščene, glinene, kovinske ter v sodobnosti celo plastične. 

Kovinska panova piščal iz Ljubljanice je doslej edinstvena 
tovrstna najdba na Slovenskem. Zanimiva je njena uglasitev in 
višina tona najdaljše cevke: 220 Hz, kar ustreza tonu a.

Odprto ostaja vprašanje, za kaj se je v Ljubljanici najdena 
piščal uporabljala. Verjetno gre v tem primeru za uglaševalko. 
Tej domnevi pritrjujeta njena uglasitev in vsebnost tonov, ki 
sestavljajo njen tonski niz. Manj verjetno je, da bi piščal služila 
kot godčevsko glasbilo, saj je zaradi njene majhnosti igranje na-
njo oteženo. Tudi kot zvočni signal ali lovsko vabilo se ta piščal 
najverjetneje ni uporabljala.

Piščali zaenkrat ni mogoče zanesljivo datirati.
ic

146
Drumlice; železo. Dol. 4,7–9,5 cm. Ljubljanica pri Bevkah, 

Kamin (a), Ljubljanica pri Podpeči (b), Ljubljanica pri Verdu 

(c), Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Za terenom (d, e), Ljubljanica 

pri Blatni Brezovici, blizu izliva Bistre (f). NMS, inv. št. V 2867, 

V 2646, V 2872, V 2845, V 2803, V 2879 (a–f).

Datacija: 13. stoletje–prva polovica 15. stoletja (a), 14.–15. stolet-

je (b), 17.–20. stoletje (c–f).

Drumlica je glasbilo iz podkvastega železnega obro-
ča s podaljšanima koncema, ki ima čez sredino 
napeto železno pero. Nanjo se igra tako, da se jo pri-
sloni na nekoliko razprte zobe in s prstom premika 
pero. Tako dobimo preprosto melodijo (Ovsec, 
Ramovš 2004, 100). V Ljubljanici se je ohranilo šest 
primerkov drumlic. Med najzgodnejše variante sodi 
drumlica tipa Gironville (b) iz skupine drumlic v 
obliki igel lasnic, datiranih od 13. do prve polovice 
15. stoletja. V 14. oziroma 15. stoletje lahko uvrsti-
mo drumlico tipa Horsens (a) iz skupine srednje-
veških drumlic, za katere sta značilna šesterokotni 
presek loka in na lok prikovano pero. Štiri novo-
veške primerke tipa Gloucester (d, e) in Kufstein (c, 

f), ki jih zaznamuje široko odprt lok trapezastega 
preseka, lahko datiramo v čas od 17. do 20. stolet-
ja (Kolltveit 2006, 55–74). Na zunanji strani loka 
ene od drumlic (d) je vtisnjen znak izdelovalca IK. 
Drumlice najrazličnejših tipov so znane iz številnih 
in raznovrstnih visoko- in poznosrednjeveških ter 
novoveških evropskih najdišč (Hundsbichler 1976, 
230–234; Stadler, Spindler, Sydow 1994, 116, 177, 
t. 31: F56, Bors 2003, 768–769; Hakelberg 2002, 30; 
Gringmuth-Dallmer 1997, 196–198; Salmen 2001, 
230, kat. št 459; Zloch 2005, 357, sl. 4).
nv
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147
Čelada; železo. Viš. 30 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, blizu Gruberjevega  

prekopa. NMS, inv. št. N 5040.

Tancik 1971, 70, kat. št. 114; Žargi 1993, 91, kat. št. 12.

Datacija: konec 16. stoletja.

Madžarska napadalna čelada ima na sprednjem robu očesni 
ščitnik s premično tračno zaščito za nos. Na zadnji strani je ščit-
nik za vrat s petimi zarivki. Ob straneh sta gibljiva lična ščitnika 
s krožno razporejenima luknjicama za zrak.

mž

148
Meč; železo, medenina, les. Dol. 110 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, blizu Gruberjevega  

prekopa. NMS, inv. št. N 5111.

Tancik 1971, 77, kat. št. 147; Žargi 1993, 96, kat. št. 28.

Datacija: konec 16. stoletja.

Meč (spada) ima dvorezno in v prerezu rombasto rezilo. Ročajni trn je obdan 
z leseno oblogo, povezano z medeninasto žico. Glavič manjka. Na rezilu je 
na levi strani vložena medeninasta signatura SOLINGEN IACOB, na desni pa 
SOLINGEN CLEMENT. Na obeh straneh so vloženi medeninasti znaki v obliki 
dvojnih križev oziroma v obliki kroga z dvojnima križema. Na levi strani sta 
tudi medeninasta znaka (puščici), na desni strani črka W in križ. 

mž

Meč; železo, baker, medenina. Dol. 90,5 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. V 430.

Nabergoj 2006, 133, kat. št. 10.

Datacija: 17. stoletje.

Dvorezni meč (spada) ima rezilo lečastega preseka, ledvičasto oblikovan bra-
nik s ščitnikom in kroglast glavič z okroglim gumbom na vrhu. Ročajni del je 
povezan z medeninasto žico. Na podlagi primerjav meč tipološko sodi v 17. 
stoletje.

 tn



Milić, Lemajič, Perovšek, Istenič Konserviranje in restavriranje najdb iz Ljubljanice373



Ljubljanica - življenje ob reki od prazgodovine do moderne dobe 01 / Prazgodovina 374

150
Ostroge; železo. Dol. 12,1 cm, 19,7 cm, 18,2 cm. Ljubljanica. 

NMS, inv št. N 4598, N 4603, 329.

Tancik 1971, 61, kat. št. 47; Žargi 1995, 351, kat. št. 3.2.55 (spod-

nja); Tancik 1971, 62, kat. št. 57; Žargi 1995, 352, kat. št. 3.2.60 

(srednja); Tancik 1971, 62, kat. št. 54; Žargi 1995, 351, kat. št. 

3.2.59 (zgornja).

Datacija: 13. stoletje (spodnja) in 15. stoletje (srednja in zgornja).

Ostroga za desno nogo (spodnja) ima po dve ušesci 
za zapenjalna kaveljčka na vsaki strani, od katerih 
je ohranjen le eden. Vrat se končuje v majhno stož-
často bodico. Ostroga v sredini ima po dve ušesci 
in ohranjena dva zapenjalna kaveljčka. Vrat se 
končuje v šesterokrako kolesce. Zgornja ostroga 
ima dve ušesci in dvanajstkrako kolesce.

mž

149
Bodala; železo. Dol. 32,1 cm, 46,6 cm, 47 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. N 5120, 

95, 94. 

Tancik 1971, 78, 79 , kat. št. 160 (srednje); Žargi 1993, 97, kat. št. 35 (spodnje).

Datacija: sredina 16. stoletja (srednje in zgornje) in druga polovica 16. stoletja 

(spodnje).

Spodnje bodalo ima pod balustradnim branikom vtisnjeno 
lyonsko znamko, ki je v obliki stilizirane lilije. Italijansko le-
voročno borilno bodalo (srednje) ima dvorezno koničasto re-
zilo. Lesena ročajna obloga je ovita z bakreno in medeninasto 
žico. Pod branikom je na rezilu vtisnjen znak v obliki grškega 
križa. Navzdol obrnjen branik ima na zunanji strani obod za za-
ščito pesti. Drugo italijansko borilno bodalo (zgornje) je skoraj 
enako kot srednje, le da nima ohranjene ročajne obloge. 

mž
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Bandero bratovščine malih čolnarjev; olje, platno. Vel. 113 x 92 cm. Ljubljana. Župnijska 

cerkev sv. Janeza Krstnika, Trnovo.

Stopar 1992, 98, 99.

Datacija: 1771.

Na banderu bratovščine malih čolnarjev je na eni strani zgoraj upodobljen 
zavetnik čolnarjev sv. Nikolaj med angeli, spodaj pa sta naslikana dva otovor-
jena in med seboj privezana mala čolna, ki ravno pristajata (prim. Vrhovnik 
1933, 53, 54). Čolna so zaradi količine tovora upravljali štirje veslači. Ko so 
pristajali, je eden od njih, skrajni levi, vlekel čolna s čolnarskim kavljem proti 
pristanu. 

Na drugi strani bandera je zgoraj naslikana Mati božja kot priprošnjica tr-
novskih  ribičev in čolnarjev, za njo pa Kristus in Bog Oče s Sv. Duhom in angeli 
(Marijino kronanje). Spodaj je upodobljen čoln, ki pristaja v zelenju (sl. 172). Za-
dnji veslač še poganja drog, medtem ko prvi že vleče čoln proti bregu s čolnar-
skim kavljem. Čoln je otovorjen z ovitimi škatlami in sodi, ki so posebej označe-
ni zato, da bi prišli do pravega naročnika. Taki čolni, kot poroča Valvasor, so bili 
stesani iz enega debla. 

mž

152
Bandero bratovščine velikih čolnarjev; olje, platno. 156 x 136 cm. Ljubljana. Župnijska 

cerkev sv. Janeza Krstnika, Trnovo.

Vrhovnik 1933, 55, sl. 9; Stopar 1996, 81.

Datacija: 1771.

Na banderu bratovščine velikih čolnarjev je na eni strani upodobljen sv. Niko-
laj z angeli nad morjem, na katerem so ladje. Na drugi strani bandera je zgo-
raj naslikana Mati božja z detetom v naročju med angeli. Mati božja ščiti pred 
nesrečo velike čolnarje, upodobljene na spodnjem delu slike. Otovorjeni čoln 
z označenimi sodi poganjajo proti toku Ljubljanice štirje veslači (sl. 171). Poleg 
velikega čolna je na tem banderu zanimiva tudi upodobitev Brega v Ljubljani 
kot velikega pristanišča za nalaganje in razkladanje čolnov. Na skrajni levi so 
grablje in gostilna pri »Šifbirtu«, v kateri so si nalagalci in razkladalci čolnov 
krajšali čas tako, da so jedli »leteče žgance«, to je ocvrte piščance in rake, ki so 
jih zalivali z vinom. Na Bregu naj omenimo še veliko Zoisovo hišo, pristanišče 
in stavbo mitninskega urada. Velike čolne so stesali iz več dreves, da so lahko 
prevažali več tovora. Veliki čolnarji so sodili v državno službo in so morali 
prevažati predvsem cesarsko blago.

mž
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Trinožnik in lonec; keramika. Viš. 14 cm in 23 cm. Ljubljanica, Ljubljanica pri 

Podpeči. NMS, inv. št. V 3126 in V 487.

Podvodna arheologija v Sloveniji I, 26, št. 249, t. 16: 249 (lonec); Podvodna arhe-

ologija v Sloveniji II, 108, t. 14: 4.

Datacija: novi vek.

Višji trebušast lonec z močno izvihanim ustjem, polkrožno 
zaobljenim robom ustja in izrazitim nizkim vratom sodi med 
novoveške oblike loncev.

Trinožnik, prevlečen z zeleno glazuro, je delno restavriran. 
Preprosto oblikovane glazirane keramične trinožne posode za 
kuhanje s polkrožnim dnom in tulastim držajem so znane že 
iz poznega srednjega in zgodnjega novega veka (Benner, Gross 
2001, kat. št. 363a, 365c; Gross 2001, kat. št. 375b; Guštin in 
dr. 2001, 199–200, kat. št. 88, 90, 92). Trinožnik iz Ljubljanice 
z lepo oblikovanimi koničastimi nogami in trakastim ročajem 
spominja na sodobnejše oblike trinožnikov, ki so bili v uporabi 
v novem veku in še do začetka 20. stoletja (Makarovič 1981, 223, 
sl. 370).

nv 154
Ročke za vino in vrč; keramika. Viš. 12,6–22,1 cm. Ljubljanica pri Podpeči, 

Ljubljanica med Podpečjo in Lipami, Ljubljanica, Ljubljanica. NMS, inv. št. V 459, 

V 3195, V 89, V 3132.

Podvodna arheologija v Sloveniji II, 108, t. 14: 1 (zgornja ročka).

Datacija: sredina 17. stoletja (ročke) in 17. stoletje (vrč).

Vse tri ročke za vino imajo močno izvihano trilistno ustje s pou-
darjenim zgornjim robom. Poudarjena plastičnost trebuhov je 
značilna za baročni slog. Ročaji so trakasti, navpično žlebljeni 
in s spodnjim delom prilepljeni na trup posode. Spoj med tru-
pom in spodnjim delom ročaja je brez okrasja, kar kaže na zgod-
nejši čas nastanka. Glazura na zunanji strani ni ohranjena, ena 
ročka (zgornja) pa ima zelo lepo ohranjeno zeleno-rjavo glazuro 
na notranji strani posode. Pri istem predmetu je dobro viden 
način »grajenja« posode, ki je bila najverjetneje izdelana na po-
časi vrtečem se lončarskem kolesu. 

Vrč za vodo je tipične zgodnjebaročne oblike z ozkim cilin-
dričnim ustjem in trakastim ročajem. Glazura ni ohranjena. 
Posoda je bila najverjetneje namenjena za umivanje rok pri 
mizi. V prid takšni rabi govorita dokaj ozko cilindrično ustje, ki 
omogoča natakanje brez polivanja, in ročaj, ki omogoča lažje 
rokovanje (prim. Kos 2002, 193).

mk
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Krožnik in lonček; keramika. Viš. 8,7 cm, pr. ustja 23,7 cm. Ljubljanica pri Rakovi Jelši, Ljublja-

nica. NMS, inv. št. V 1178 in V 894.

Datacija: konec 16. stoletja (krožnik), začetek 16. stoletja (lonček).

Krožnik je izdelan iz žgane gline, oblite z belo engobo. Ornament je nato vre-
zan skozi engobo do osnove in pobarvan. Predmet je glaziran z brezbarvno 
svinčevo glazuro. 

Na dnu krožnika je rastlinski ornament v obliki dveh na vrhu preplete-
nih vitic, ki sta lahko tudi okvir (neohranjenega) grbovnega ščita. Na levi in 
desni strani okrasnega motiva je vrezana (letnica) 1596. Barve poslikave so 
rjava, rumena in zelena. Krožnik sodi v vplivno območje severnoitalijanske 
renesančne keramike. Iz tamkajšnjih delavnic so po trgovskih poteh v sred-
njo Evropo v 16. stoletju redno prihajale bogato okrašene posode, izdelane 
v tehniki majolike. Lokalni izdelovalci so z engobo posnemali belo površino 
majoličnih posod, ki jo je povzročala kositrova glazura. Takšna podlaga, ki je 
posodo spremenila v slikarsko platno, je omogočala različne vrste dekoracije 
(prim. Kos 1995; Kos 2006). 

Lonček ima izvihano ustje, pod vratom na trupu je vrezan vzorec vodo-
ravnih vzporedno potekajočih črt. Vidni so ostanki ročaja. Posoda je znotraj 
glazirana s temnorjavo glazuro. Na zunanji strani glazure ni. Temnorjava 
glazura je poleg svetlejše rjave, zelene in rumeno-oranžne tipična za slogovno 
obdobje gotike. Enake barve so uporabljali pri krašenju reliefno oblikovanih 
keramičnih pečnic, drugih keramičnih izdelkov in tudi pri izdelovanju stekla 
(prim. Kos 1995). 

Ročke za vino; keramika. Viš. 12 cm, 24 cm in 16,8 cm. Ljubljanica, Ljubljanica pri Podpeči 

(srednja). NMS, inv. št. V 3186, V 304 in V 457.

Datacija: 16. stoletje (leva) in zgodnje 17. stoletje.

Najstarejša ročka za vino (desna) ima izvihano trilistno ustje s poudarjenim 
livkom. Znotraj in zunaj je glazirana s svetlorjavo svinčevo glazuro. Na trebu-
hu je v osrednjem polju geometrijski ornament, tri diagonalno potekajoča 
polja z vijugasto črto. Iz osrednjega polja se širijo štiri vitice.

Drugi dve ročki za vino sta izdelani iz lončenine in obliti z belo engobo. 
Skoznjo je vrezan ornament, ki je bil nato pobarvan. Barve okrasa so rumena, 
rjava, zelena in modra. Posodi sta glazirani z brezbarvno svinčevo glazuro. 
Ročaj je pri obeh preprost, trakast. Večja od obeh ima na trebuhu medaljon z 
inicialama SM (Santissima Maria?), druga osrednje polje z rastlinskim vzor-
cem. V obeh primerih se iz osrednjega lika širijo vitice.

Gre za tako imenovano protomajoliko, material, ki posnema modno po-
sodje, izdelano v tehniki majolike. To tehniko so v sodobnem smislu razvili 
Arabci in jo prinesli v Španijo. Od tam se je z otoka Majorka razširila v Italijo. 
Na severu Italije je nastala vrsta keramičnih delavnic, ki so z modnimi izdelki 
zalagale potrošnike v srednji Evropi (prim. Kos 1995, 213–215).
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Skodela; keramika. Pr. 18,9 cm, viš. 6,3 cm. Ljubljanica pri Bevkah, Krajna. NMS, inv. št. V 2291. 

Datacija: 17. stoletje.

Skodela ima ravno dno, na zunanji strani plastično oblikovano v nizko nogo. 
Iz dna se stene lijakasto širijo navzgor in navzven. Stene so obarvane z zeleno 
svinčevo glazuro, zgornji rob je bil prvotno poudarjen z vodoravnima vzpore-
dnima črtama rjave in bele barve. Na dnu skodele je naslikan motiv nenavad-
ne repate živali s štirimi nogami. Telo upodobljenega bitja je belo, risba pa je 
modrikasta. Ostanke modre barve najdemo tudi na stenah posode. Domneva-
mo lahko, da gre za (neohranjen) okras ali morda celo za del napisa. 

Zelena barva se pogosto pojavlja na arhitekturi, v interierjih in stanovanj-
ski opremi iz 17. stoletja. 

Ročke za vino; keramika. Viš. 19,4–23,8 cm. Ljubljanica. NMS, inv. št. V 458, V 3184 in V 3187.

Podvodna arheologija v Sloveniji II, 107, t. 13: 8 (srednja), 108, t. 14: 5 (desna), Nabergoj 2006, 

132–133, kat. št. 3 (leva).

Datacija: 17. stoletje.

Ročke imajo trilistno ustje z zelo poudarjenim osrednjim delom (livkom). 
Trup posode je izrazito kroglast, noga poudarjeno plastična. Ročki za vino 
(leva in srednja) izvirata najverjetneje iz različnih delavnic, skupna pa jima je 
pripadnost posebnemu tipu okrasja, ki je v severno Italijo prišel iz vzhodno-
evropskih dežel. To je »marmoriranje«, abstrakten lisast vzorec modre barve 
na beli podlagi. Takšna nenavadna dekorativna struktura se pojavlja tudi kot 
okras stanovanjske opreme in stenskih open. Med drugimi je modro-bel me-
liran vzorec pri svojih izdelkih pozneje uporabljala tovarna fajanse v Holiču 
na Slovaškem. Prav posoda iz te tovarne je v popisih premoženja slovenskega 
plemstva v 18. stoletju najpogostejša. Tri ročke za vino so seveda zgodnejše, 
kar med drugim dokazuje tudi raba pastozne zelene glazure v notranjosti. 
Tretja ročka (desna) si s prejšnjima deli obliko. Je preprostejša, z gosto zeleno 
glazuro je oblita zunaj in znotraj, kar nedvomno kaže na čas 17. stoletja. 
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Ročke za vino (a–e); keramika. Viš. 16–23,2 cm. Ljubljanica pri Podpeči (a), Ljubljanica (b–e). 

NMS, inv. št. V 456, V 303, V 305, V 3182, V 3185 (a–e).

Podvodna arheologija v Sloveniji II, 106, t. 12: 3 (b), 106, 12: 1 (d).

Datacija: konec 17.–začetek 18. stoletja.

Ročke za vino so izdelane v tehniki fajanse s podglazurno poslikavo. Oblike 
posod so značilne baročne. Še posebej zanimiva je ročka (a), ki z reliefno obli-
kovanim trupom posnema oblike bogato oblikovane srebrnine. Ročaji pri 
vseh so iz dveh navpično potekajočih trakov, ki sta na koncu zasukana in izvi-
hana. Tudi to je slogovna značilnost razvitega baroka. 

Ročke za vino (b–e) imajo na trebuhu nadglazurno (b, c) ali podglazurno 
naslikan ornament. Ti sodijo v ustaljeni repertoar severnoitalijanskih delav-
nic, ki ga sestavljajo grbi, rastlinski in cvetlični motivi, arhitekturni elementi, 
svetniške podobe, napisi in podobno. Ročko (b) tako krasi stiliziran grb Kranj-
ske, ročka (c) ima na trebuhu naslikanega stiliziranega ptiča z razsutimi veji-
cami, tretja (d) enega od neidentificiranih okrasnih motivov, ki predstavljajo 
arhitekturne detajle, draperije, ambiciozno oblikovano posodje in podobno, 
zadnja (e) pa je poslikana s cvetličnim motivom. Zanimivo je, da se prav cve-
tice, ki jih v skladu s slovensko tradicijo ljudskega lončarstva še najbolj po-
vezujemo s tem tipom ročke za vino, med vsemi okrasnimi motivi pojavljajo 
najredkeje. 

Tip posode prihaja iz severne Italije. Tamkajšnje delavnice (Pesaro, Faen-
za, Urbania in druge) so trgovale s srednjeevropskimi deželami. Trgovske poti 
so potekale tudi čez tedanje slovensko ozemlje. Oblika ročke za vino se je na 
Slovenskem uveljavila in zelo priljubila, zato je tudi dobila ime (kranjska) ma-
jolika. Glede na dostopne arhivske podatke in ohranjene predmete pa lahko 
sklepamo, da jih tu do konca 18. stoletja niso izdelovali.

Vrč (f); keramika. Viš. 21,1 cm. Ljubljanica pri Podpeči. NMS, inv. št. V 455.

Datacija: druga polovica 17. stoletja.

Tudi vrč za vodo se z belo engobo in prozorno svinčevo glazuro skuša pribli-
žati sočasnemu modnemu posodju, vendar se s svojo obliko (okroglo ustje, 
trakasta ročaja), tehniko izdelave in poslikavo navezuje na starejše vzore.
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Vrček, kozica in pokrovka; železo, kositer (vrček), baker (vrček). Viš. 13,3, dol. 18,5 cm, pr. 

17,5 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, Ljubljanica pri Podpeči, pod mostom, Ljubljanica pri Bevkah, 

Trebež. NMS, inv. št. V 2614, V 330, V 200.

Žvanut 1995, 325, kat. št. 2.3.15 (kozica), 327, 2.3.25 (pokrovka).

Datacija: verjetno 17. ali 18. stoletje (vrček), pozni srednji ali zgodnji novi vek.

Kovinsko posodje je na arheoloških najdiščih iz srednjega in novega veka v 
nasprotju s keramičnim zelo redko zastopano. Kakor nam pričajo pisni viri, 
npr. zapuščinski in drugi inventarji, se je uporabljalo pogosto. Ohranjeni 
primerki iz Ljubljanice so značilni za vsakdanjo uporabo, verjetno v meščan-
skem okolju. Kozici s trakastim držajem so popravili dno že v času uporabe, 
kar kaže na dragocenost takšnega, čeprav enostavnega posodja. Preprost 
pokrov s trakastim ročajem je bil sestavljen iz dveh delov debele pločevine in 
spojen z zakovicama. Finejši izdelek je enoročajni vrček z izlivkom iz tenke 
pokositrene pločevine, ki je imel pokrov s prikovanim delom za dvigovanje, 
na zgornjem delu ročaja pa vložen bakren okras.

tn

159
Tehtnica; železo. Šir. 16 cm. Ljubljanica pri Bevkah. NMS, inv. 

št. V 196.

Datacija: verjetno 18. stoletje.

Vzmetna tehtnica ovalne oblike s kavljema in 
obročema. Na osrednjem ovalnem delu sta skala 
in ploščat tordirani kazalec. Skala je označena na 
pločevinasti ploščici v obliki luninega krajca. En 
kavelj in obroč sta večja in debelejša, druga dva 
manjša in tanjša. Po načinu delovanja spada med 
vzmetne tehtnice, s katerimi se tehta breme na 
vzmeti, ki preko kazalca določi težo na skali. V tuji 
literaturi je znana pod imenom Mancur. Prvi znani 
primerki, pogosto brez žiga izdelovalca, so datira-
ni v sredino 18. stoletja. V Ameriki in Evropi, kjer 
so jih v drugi polovici 19. stoletja množično izde-
lovali, so jih kmetje oziroma lovci uporabljali za 
tehtanje živali in živalskih kož (http://www.scales-
and-weights.com/scales/scaleidx.htm, 22. 1. 2009). 
Tehtnico iz Ljubljanice lahko glede na obliko in 
enostavno skalo brez številk datiramo verjetno v 
18. stoletje.
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Odlomki posod; steklo. Viš. 11,35 cm in manj. Ljubljanica pri Ljubljani, med avtocestnim mo-

stom in Livado, Ljubljanica pri Podpeči (odlomka ostenij desno zgoraj in vrat kutrolfa levo spodaj), 

Ljubljanica pri Črni vasi (vrat stekleničke levo spodaj). NMS, inv. št. V 1214–1234, V 1238–1239,  

V 1245. 

Kos 2007.

Datacija: 15. in 16. stoletje.

Glede na podobne ohranjene predmete v zbirkah NMS in na podlagi pisnih 
virov lahko ugotovimo, da gre pri veliki večini najverjetneje za izdelke ljub-
ljanskih steklarn. Te so delovale od dvajsetih let 16. stoletja. Ohranili so se 
odlomki različnih tipov posod, predvsem kelihov, kozarcev in steklenic, ter 
posamični kosi čaše ježevke, čipkarske oljenke, kutrolfa, latvice, skledice in 
kozarca za pivo. Predmete lahko glede na tehniko in material razdelimo v 
dve skupini. Prva zajema iz dekorativne zakladnice obdobja gotike, druga se 
navezuje na modne novosti, ki jih je uvajal motivni svet renesanse. Gotske 
oblike steklenih posod so delali predvsem v t. i. gozdnih steklarnah, rene-
sančno steklo pa je prihajalo predvsem z Murana. Tudi beneški steklarji so 
izdelovali steklo gotskih oblik, saj so po njem povpraševali kupci iz dežel 
severno od Alp. Zanje so uporabili dekorativne strukture, ki se navezujejo na 
arhitekturne detajle, značilna pa je tudi raba barvnega stekla (zeleno, rjavo, 
modrikasto). Sem sodijo na primer kozarci z nataljenimi jagodami, različne 
posode z nataljeno ovito (predvsem modro) nitjo in steklenina s plastičnimi 
rebri. Modernejše, renesančne oblike so različne vrste kelihov, tudi z nodusi 
v obliki stilizirane levje glave (izdelovale so jih tudi druge steklarne, ne samo 
beneške, čeprav gre za atribut evangelista Marka, zavetnika Benetk) in posode 
z emajlnim okrasom, pozlato ipd. Steklo za te je praviloma razbarvano, torej 
brezbarvno in prozorno. Podobno kot muranske, so obe vrsti stekla izdelovale 
tudi ljubljanske steklarne. Značilnost stekla iz 15. in 16. stoletja je tudi to, da 
so morale imeti stene posod debelino noževe konice. 
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Steklenice; steklo. Viš. 17 cm, 20,1 cm, 14,2 cm, 21,2 cm in 17,8 

cm. Ljubljanica pri Podpeči, Velike senožeti (leva), Ljubljanica 

pri Podpeči (druga in tretja z leve in desna) in Ljubljanica med 

Črno vasjo in Ljubljano (druga z desne). NMS, inv. št. V 1058,  

V 764, V 610, V 606, V 765. 

Nabergoj 2006, 132, 133, sl. 95: 5 (druga z desne).

Datacija: 20. stoletje, zadnja tretjina 19. stoletja, po 1871, zadnja 

tretjina 19. stoletja, sredina ali druga polovica 19. stoletja.

Namizne steklenice so bile namenjene za vino 
(druga in četrta z leve) ali žganje (desna). Na vra-
tu ali obodu spredaj imajo vgravirane oznake za 
mero (1/2  litra za vino in 1/4 litra za žganje), lahko 
tudi oznako za tip steklenice (N 15) ali črke (FM, 
lahko začetnici imena gostilničarja). Steklenica za 
žganje (desna) ima oznake gravirane ročno, zato je 
verjetno litrska oznaka nastala pozneje, po merski 
reformi leta1871, steklenica sama pa je lahko sta-
rejša. Dve steklenici sta merkantilni (za trgovino; 
prva in tretja z leve), izdelani sta bili v kalupu, in 
ne pihani. 

Steklenice za vino in žganje so uporabljali v 
gostilnah, za domačo uporabo pa so bile zlasti pri 
premožnejših v rabi karafe in bogato okrašene 
steklenice (brušenje, gravura, pozlata, poslikava, 

za žganje so uporabljali celo steklenice z vpojeno 
kroglo in bogatim okrasom, podobnim tistemu v 
obtežilnikih). Pred mersko reformo so bile v na-
vadi steklenice za eno mero, za dve meri, pa tudi 
za pol in četrt mere. Od tod izvira na primer izraz 
maseljc (ena mera ali maß). Enako so se merili 
tudi vrčki za pivo. 

V 19. stoletju, s širjenjem ameriške iznajdbe 
stiskanja v kalup, se je širila tudi serijska proi-
zvodnja merkantilne steklenine. Zanjo so bile 
značilne preproste, funkcionalne oblike. Takšne 
steklenice so šele pozneje začeli uporabljati tudi 
kot namizno posodo. Zato so oblike prilagajali 
ambiciozneje oblikovanim posodam, predvsem 
tistim iz brušenega in graviranega stekla.  Dobile 
so na primer osrednje polje za napis, ki je pozneje 
postalo mesto, kamor so nalepili etiketo. V zgod-
njem 20. stoletju so steklenice standardiziranih 
oblik, ob koncu stoletja pa je njihovo oblikovanje 
vedno bolj naloga industrijskih oblikovalcev.      

mk
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Stekleničke; steklo. Viš. 6,8–17,8 cm. Ljubljanica pri Črni vasi, Ljubljanica pri Ljubljani, Špica, 

Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica pri Rakovi Jelši. NMS, inv. št. V 3119, V 2580, V 2584, V 777,  

V 766, V 1055.

Datacija: konec 19. ali začetek 20. stoletja (v sredini), 19. ali 20. stoletje.

Stekleničke iz prozornega ali rjavega prosojnega stekla s cilindrično obliko-
vanim trupom, ozkim vratom in rahlo izvihanim ter nekoliko odebeljenim 
ustjem so bile namenjene verjetno za shranjevanje zdravil, zelišč ali parfumov 
(Kahsnitz, Brandl 1984, 207). Nekatere imajo na ostenju napis izdelovalca 
oziroma steklarne, vse pa na dnu oznako za mero: 200, 100, 30, 15 oziroma 10 
za prav toliko mililitrov, ena steklenička ima tudi oznako P * 1. Glede na ozna-
čene mere sodijo v čas po letu 1871, ko je v tedanji Avstro-Ogrski začel veljati 
nov merski sistem. 

Posebej zanimiva sta primerka rjavih lekarniških stekleničk z oznakama 
15 oziroma 30 za kapljice z napisom LAMPRECT ’S, L-H in LAMPRECHT ’S, 
L-H, ki jih je leta 1882 izumil Hermann Lamprecht, takratni lastnik steklarne 
v mestu Gnarrenburg na severu Nemčije. Iznajdba teh stekleničk različnih 
velikosti, ki so jih začeli množično izdelovati, je pripomogla k vsesplošnemu 
izboljšanju zdravljenja bolnikov. Posebno oblikovan zamašek (kapalka) je 
omogočal natančno doziranje različnih kapljic, kot za oči, narkozo ipd. (www.
marienhuette-gnarrenburg.de/WebMarienhuette/Mindex.htm, 15. 4. 2007).
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Sablja in nožnica za sabljo; železo, kositer (nožnica), medenina, les, usnje. Dol. 102,6 cm, 

88,8 cm, teža sablje 900 g, Ljubljanica pri Bevkah, Na Zrnici, Ljubljanica pri Vrhniki. NMS, inv. št. V 

529, V 532.

Datacija: prva polovica 18. stoletja, druga polovica 19. stoletja.

Bajoneti; železo, kositer, usnje. Dol. 60 cm, 53,2 cm, 42,6 cm, 47 cm. Ljubljanica pri Ljubljani, Špi-

ca (zgornji), Ljubljanica pri Podpeči (drugi spodaj), Ljubljanica. NMS, inv. št. V 399, V 427, 251, 250.

Datacija: zadnja tretjina 19. stoletja (zgornji), prva polovica oziroma druga četrtina 18. stoletja.

Hladno orožje iz 18. in 19. stoletja je bilo v primerjavi s srednjeveškim oziro-
ma zgodnjenovoveškim zaradi potreb velikih armad tiste dobe večinoma izde-
lano tipsko, ne individualno, zato ga je mogoče natančneje datirati, po tipih 
celo na leto izdelave natančno. To velja posebno za bajonete, bojne nože, ki 
so jih za boj na blizu nataknili na cev puške. Trije primerki iz Ljubljanice gle-
de na obliko tula in notranji premer cevi pripadajo modelu M 1722 avstrijske 
izdelave in so bili namenjeni za puške modelov M 1722 oziroma M 1744. Dva 
od teh imata ščitnik, na enem je ohranjen tudi pokositren zaključek nožnice 
(Šach, Moudrý s. d., 294–297). En bajonet, tudi avstrijski, pa je model 1867 
za podčastnike, namenjen za puško Werndl modelov 1867 oziroma 1867/77 
(Šach, Moudrý s. d., 342, 343; prim. Švajncer 2007).

Odlično se je ohranila avstrijska konjeniška sablja z medeninastim ročaj-
nim delom, ki se zaključi v obliki živalske glavice. Vidni so tudi ostanki zgor-
njega dela nožnice iz lesa in usnja (Šach, Moudrý s. d., 22, 23, 156–161). 

tn

164
Pištole in cevi pištol; železo, les, kamen. Dol. 19 cm, 41,3 cm, 48,5 cm, 37,8 cm, 20 cm. Ljublja-

nica pri Črni vasi (zgornji dve), Ljubljanica pri Ljubljani, Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica. NMS, 

inv. št. V 669, V 2612, V 1904, V 663, V 395.

Datacija: 17. ali 18. stoletje (cevi), pozno 17. ali 18. stoletje (enocevni pištoli), 19. stoletje. 

Strelno orožje je v zbirki najdb iz Ljubljanice zastopano s primerki pištol. Trije 
so se zelo dobro ohranili, eden  kar cel, od dveh sta ostali samo cevi z merko-
ma. Enocevni pištoli kremenjači, od katerih je daljša okrašena, imata netilni 
mehanizem z ohranjenim kresilnim kamenčkom, dvocevna pištola pa per-
kusijski mehanizem. Med zbiralci je znana kot škorčevka – cenena pištola za 
odganjanje ptičev in tudi za samoobrambo. Na Slovenskem so jih izdelovali ali 
uporabljali verjetno še v drugi polovici 19. stoletja, ko so bile tehnično že zelo 
zastarele (De Latour 1999, kat. št. 100).
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Jedilni žlici in šilo; železo, kositer (desna žlica), medenina (šilo), les (šilo). 

Dol. 21,5 cm, 18,3 cm, 19,1 cm. Ljubljanica pri Črni vasi, Ljubljanica pri Rakovi Jelši, 

Teren (desna žlica in šilo). NMS, inv. št. V 2759, V 1928, V 1750.

Datacija: 19. stoletje ali začetek 20. stoletja (žlici), 19. stoletje (šilo).

Jedilni žlici sta po obliki podobni sodobnim. Desna je na obeh 
straneh okrašena z nizom rastlinskih listov; na koncu spodnje 
strani držaja je slabo viden znak izdelovalca iz črk. Podobni 
primerki (Amme 2002, 527, kat. št. 724, 727, 728, 814; Frey 2007, 
310, 311, kat. št. 1086) se stilno uvrščajo v jugendstil oziroma art 
nouveau.

Šilo z leseno ročajno oblogo, ki ima medeninast zaključek, 
ob konici pa luknjico, je bilo verjetno del potovalnega jedilnega 
pribora (Metall für den Gaumen 1990, 90, kat. št. 229). 

nv

166 
Skodela in kozarec; keramika, steklo. Viš. 7,3 cm in 10,14 cm. Ljubljanica in Ljubljanica pri 

Podpeči. NMS, inv. št. V 3115 in V 1237. 

Datacija: druga polovica 18. stoletja (skodela), sredina 19. stoletja (kozarec).

Skodela je izdelana iz fajanse. Bela kositrova glazura je znotraj in zunaj razpo-
kana. Poslikava je preprosta, deluje nevešče. Naslikana je ročno na glazuro. 
Kozarec iz stiskanega kobaltno modrega stekla je industrijski izdelek iz sredi-
ne 19. stoletja. Stiskan je v kalup z reliefnimi vegetabilnimi in geometrijskimi 
vzorci, ki posnemajo bogato okrasje antičnega stekla. Izpopolnitev antične 
tehnike je tudi tehnika stiskanja stekla. Že od takrat je namreč znana metoda 
ulivanja staljene steklene mase v kalupe.

Sredina 19. stoletja je čas odkrivanja skrivnosti oblikovanja stekla minulih 
časov. Zlasti atelje Salviatti na Muranu je predvsem s preizkušanjem starih 
tehnik poskušal obuditi staro slavo beneških steklarn. Na Češkem si je enako 
nalogo zastavil Friedrich Eggermann, ki pa je bil bolj usmerjen v eksperimen-
tiranje z novimi tehnikami in barvami. Nova tehnika stiskanja stekla, ki je v 
Avstrijo prišla iz ZDA, kjer se je uveljavila med letoma 1825 in 1830, je omogo-
čala sočasno oblikovanje celotnega predmeta, zunanjosti in notranjosti. Na 
Slovenskem je prvi takšno steklo izdeloval že leta 1829 Benedikt Vivat, lastnik 
najpomembnejše steklarne na Pohorju.
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Pipe za kajenje (a–u, y); keramika (a–d, f, g, j–u), porcelan (e, h, i), les (y). Dol. 4–17 cm. Ljub-

ljanica (g, h, k, o, r–u), Ljubljanica pri Podpeči (e), Ljubljanica pri Rakovi Jelši (l), Ljubljanica pri 

Bevkah, Krajna (b), Na zrnici (j), Trebež (m), Tri lesnice (n, y), Ljubljanica pri Ljubljani (a, f), Ljub-

ljanica pri Črni vasi (d), Ljubljanica pri Kamniku pod Krimom (p); Zornica (c), Ljubljanica pri Lipah, 

Križenca (i). DM, ZN 256/8 (g), DM, ZN 266/3 (h),DM, ZN 256/9 (k), DM, ZN 251/3 (o), DM, ZN 

251/4 (p), DM, ZN 256/7 (s), ZN 256/11 (t), DM, ZN 256/10 (u), DM, NMS, inv. št. V 831 (a), V 1838 

(b), V 2240 (c), V 159 (d), V 1857 (e), V 871 (f), V 1116 (i), V 807 (j), V 2634 (l), V 2239 (n), V 1190 

(m), V 289 (r), V 3048 (y).

Podvodna arheologija v Sloveniji II, 102, t. 4: 2 (d), Svoljšak in dr. 1997, 258, 62/I-5a, t. 8: 10 (r).

Datacija: 17. stoletje (f), konec 17. oziroma začetek 18. stoletja (t), prva polovica ali sredina 18. 

stoletja (s), druga polovica 17. stoletja–19. stoletje (r), verjetno prva polovica 18. stoletja (n), prva 

polovica oziroma sredina 18. stoletja (s), prva polovica 19. stoletja (b, c, j, m), 19. stoletje (l), verje-

tno 19. stoletje (g, k), konec 19. in začetek 20. stoletja (e, h, i), novi vek (a, d, o, p, u).

Pokrovčki pip za kajenje (v, x, z); medenina in baker (x, z; XRF), srebro (v; XRF). Viš. 4,2–7 cm. 

Ljubljanica (v, x), Ljubljanica pri Podpeči (z). NMS, inv. št. V 2545 (x), V 3047 (z), DM, ZN 266/1 (v).

Datacija: 19. stoletje (x, z), verjetno 19. stoletje (v).

Obred kajenja tobaka je bil v novem veku zelo priljubljen med ljudmi, kar 
izpričuje lepa zbirka 21 raznovrstnih pip (17 keramičnih, 3 porcelanaste in 1 
lesena) in 3 kovinskih pokrovčkov iz Ljubljanice. Vse pripadajo mediteranske-
mu tipu, le ena je zahodnoevropskega izvora (s), ki se od drugih razlikuje po 
obliki glave in precej daljši ter tanjši cevi. Na glavi in peti ima upodobljen reli-
efni žig Williama Manbyja (WM in spodaj številka 9), ki je med letoma 1719 in 
1763 izdeloval pipe v Londonu (prim. Feister 1996; Bekić 1999–2000, 269, t. 7: 
1–5; “ http://www.knasterkopf.de/htm/akreis/kat.htm). V največjem številu so 
ohranjene pipe iz 19. stoletja, izdelane v kraju Schemnitz (Banská Štiavnica) 
na Slovaškem (b, c, j, l, m), kjer sta bili delavnici družin König in Gross, katerih 
ime se pojavlja na pipah (c, j, m; prim. Vovk Čepič 1991, 103, 113, kat. št. 1–4; 
Bekić 1999–2000, 225). 

Bogato okrašene pipe s tehnikama vrezovanja in vtiskovanja ter posebno 
izdelanim spodnjim delom glave (v obliki zanke, rastlinskih vej itd.) so dela 
turških mojstrov (a, f, g, k, n, o–r, u). Datirane so od 17. do 19. stoletja (prim. Bekić 
1999–2000, 256, 265–267, 277, t. 5: 14). Posebej zanimiva je pipa z reliefno 
oblikovanim obrazom moškega z dolgimi brki (t), ki predstavlja turško glavo. 
Takšne pipe so pogosto zastopane v avstrijskem okolju v zvezi z garnizijski-
mi vojaki (Gruber 2007). Podobne pipe z moškim obrazom turškega tipa so 
izdelovali v Chioggii, eni izmed pomembnejših delavnic pip v Italiji (Bekić 
1999–2000, 263, kat. št. 1, t. 3: 1). 

V konec 19. in začetek 20. stoletja spadajo pipe iz belega porcelana (e, h, i). 
Na glavi pipe (h), ki je bila nasajena v cev pipe (prim. e), je upodobljen prizor z 
veselimi lovci v gostilni.

Glave lesenih pip (y) so bile navadno pokrite s kovinskimi pokrovčki 
polkrožne ali trikotne oblike (v, x, z). Takšni pokrovčki so pripadali pipam z 
Gorjuš nad Bohinjem, kjer je bilo že v 18. stoletju največje piparsko obrtno 
središče lesenih pip na Slovenskem, piparstvo pa se je tam ohranilo do danes 
(prim. Orel 1951, 75–85; Bogataj 1989, 163–167). 
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Ključavnica obešanka s ključem, ključka na obročku in dvojni 
ključ; železo, medenina (dvojni ključ). Viš. 11,3 cm, 2,4 cm, 3 cm, 12,4 cm. Lju-

bljanica pri Podpeči, Deli, Ljubljanica pri Verdu, Zaloke, Ljubljanica pri Lipah. 

NMS, inv. št. V 564, V 442, V 1961.

Datacija: novi vek.

Polkrožna obešanka z ohranjenim vrtljivim ključem predsta-
vlja novoveško obliko ključavnic obešank. Manjše obešanke so 
uporabljali za zapiranje šatulj in skrinjic, večje, kakršna je npr. 
obešanka iz Ljubljanice, pa lahko tudi za zaklepanje okovja za 
živali ali morda tudi ujetnike (prim. kat. 129; http://de.wikipedia.
org/wiki/Bild:Old_bracelets_%28aka%29.jpg, 22. 5. 2007).

Ključka s ploščato ovalno glavo, votlim steblom in preprosto 
oblikovano brado z dvema zobcema, obešena na ploščatem 
nesklenjenem obročku, sta pripadala verjetno ključavnici obe-
šanki. Po analogijah sodeč spadata v začetek 20. stoletja (Jenčič 
1981, 21, desna slika).

Masivni okrogli glavici dvojnega ključa, sestavljenega iz dveh 
vrtljivih ključev, sta povezani s tečajem. Ključa s polnima stebloma 
okroglega preseka imata pravokotni bradi predrti v obliki rozete 
oziroma križa. Dvojni ključi so se uporabljali od poznega srednjega 
veka do 19. stoletja. Neposrednih primerjav za primerek iz Ljublja-
nice ne poznamo, zato ga lahko okvirno datiramo v novi vek. 

nv

169
Zaponka (zgoraj levo) in gumbi; železo, medenina (zaponka), nikljevo-ar-

zenova zlitina, bakrova zlitina, kositer s svincem (XRF; gumb zgoraj desno). Viš. 

4,97 cm, pr. 1,3–2,3 cm (gumbi). Ljubljanica pri Podpeči, Ljubljanica pri Rakovi 

Jelši (gumba spodaj in desno) in Ljubljanica pri Ljubljani. NMS, inv. št. V 2851,  

V 2067, V 2136, V 2135.

Datacija: novi vek.

 

Del sklepanca in ura; srebro in medenina (XRF), emajl (ura). Dol. 10,2 cm in 

viš. 7,5 cm; Ljubljanica pri Ljubljani, Livada, Ljubljanica pri Bevkah, Kamin. NMS, 

inv. št. V 1684 in V 1756.

Datacija: novi vek.

Od delov novoveške noše so se iz Ljubljanice ohranili zaponka, 
del sklepanca in gumbi.

Predrta zaponka v obliki srca ima na hrbtni strani, prevleče-
ni z medenino, kaveljček in prečni trak za zapenjanje. Sprednja 
stran je okrašena z bunčicami. Zaponka je bila namenjena spe-
njanju vrhnjih delov oblačil. Zaradi posebne oblike in ornamen-
ta je imela vselej tudi okrasno vlogo. 

Kovinski pasovi oziroma sklepanci so bili kot del ženske 
noše obešeni okoli pasu. Del sklepanca iz Ljubljanice, izdelan 
iz srebra, je pripadal verjetno pasu premožnejše meščanke ozi-
roma fevdalke. V primerjavi s kmeticami, ki so imele sklepance 
iz železa ali medenine, so si pripadnice višjih družbenih slojev 
lahko privoščile sklepance iz dražjih, plemenitih kovin, npr. 
srebra in zlata (prim. Baš 1987, 19; Baš 1992, 18).

Poleg pasov in vezalk so se za zapenjanje oblačil uporabljali 
okrasni gumbi. Okrogli gumbi iz Ljubljanice imajo na hrbtni 
strani zanko. Dva sta okrašena. Na enem je vrezana podoba ko-
njička, drugi ima upodobljeno reliefno rožico na sredini in niz 
bunčic ob robu.

K modnim dodatkom nedvomno sodi moška žepna ura z 
napisom Systéme Roskopf Patenté. Ura je kopija izdelkov svetov-
no znanega proizvajalca ur Georga Friedricha Roskopfa, ki je 
izdeloval ure med letoma 1834 in 1889. Izdelana je bila okrog 
leta 1900 (Bretscher 2007).

nv
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Cevi; steklo. Dol. 49,6 cm in 51,2 cm. Neznano. NMS, inv. št. N 2163.

Cevi iz zeleno modrega prosojnega stekla je decembra 1896 mu-
zeju prodal uradnik Robida (akcesijska knjiga NMS, Erwerbun-
gen, 22. december 1896). Takrat se je pod vodstvom ing. Podha-
gskega začela zadnja regulacija Ljubljanice. Ker gre za stekleni 
cevi, lahko domnevamo, da sta bili namenjeni zgolj za model, 
po katerem naj bi izdelali prave cevi za odvajanje vode. 

mž

170
Tarča; les. Pr. 58 cm. Ljubljana. MM, inv. št. 2047.

Železnik, Zalar 1980, 10, 57, 92, kat. št. 38.

Datacija: 1829.

Okrogla tarča z 22 luknjami kot sledovi strelov ima naslikano kamnito zname-
nje v obliki obeliska. Ograjeno je z ogelnimi kamni in kovano mrežo, na njem 
je napis: 17. August / 1825 / 17. August / 1829. V ozadju se travnata pokrajina 
konča s hribi, desno je viden ozek trak reke, na levi pa vodi od njega jarek. Proti 
ozadju v ravni črti teče cesta. Na robu tarče je napis: Freyschiessen, gegeben zur 
Verherrlichung des 17. August 1829 (v prevodu: Prosto streljanje, prirejeno za 
proslavo 17. avgusta 1829). 

Tarča dokaj natančno upodablja spominsko znamenje na Prulah, Gruber-
jev prekop in ravno Ižansko cesto s Krimom v ozadju. Posvečena je bila koncu 
del ob Gruberjevem prekopu. Ljubljansko društvo ostrostrelcev je namreč 17. 
avgusta 1829 na ljubljanskem strelišču izvedlo prosto streljanje v počastitev 
osušitve barja in zgraditve Ižanske ceste (dela so se začela na pobudo cesarja 
Franca I., ki je leta 1825 obiskal Ljubljano, vodil pa jih je ljubljanski župan 
Hradecky).

mž
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Tomaž Hren (1560–1630), Kartuzija v Bistri; ilustracija v Hreno-

vih pontifikalnih protokolih, lavirana perorisba s črnilom, 295x200mm (list), 

303x200mm (celotna knjiga).

NŠAL, Škofijski protokol 1612–1629, 421.

Komelj 1978, 9; Lavrič 1988, I, 246, sl. 126.

Datacija: 1628.

Čeprav ljubljanski škof Tomaž Hren ni bil ravno spreten risar, 
pa so skice, s katerimi je ilustriral svoje koledarske zapiske in 
pontifikalne protokole, dragocen dokument stanja in dogaja-
nja v njegovi diecezi v prvi tretjini 17. stoletja. Kljub avtorjevi 
nevešči roki so marsikdaj edine likovne pričevalke o kakem 
sakralnem objektu ali topografski situaciji. Takšne so tudi skice 
treh, ob Ljubljanici oz. njenem povirnem kraku Bistri stoječih 
samostanskih kompleksov: avguštinskega in kapucinskega v 
Ljubljani ter kartuzije v Bistri. Avguštinci so svoje svetišče s pri-
padajočimi poslopji postavili »na gorici« pred Špitalskim mos-
tom – lokacijo so pozneje prevzeli frančiškani. Kapucini, poleg 
jezuitov Hrenovi najzanesljivejši soborci v  protireformacijskem 
boju s krivoverstvom, so se naselili na nepozidanem območju 
Vicedomskega vrta pred Vicedomskimi ali Fištamskimi mestni-
mi vrati v zahodnem delu sedanjega Kongresnega trga,  kartu-
zijani pa so se v skladu z redovnimi pravili umaknili v samoto 
– proč od človeških naselbin, a k bistremu potoku (škof ga je na 
skici označil kot Bistra Fluvius), ki jim je omogočal zapovedano 
asketsko, na ribah temelječo prehrano. Že od l. 1364 so imeli 
bistriški menihi pravico tudi do dveh ribičev na Ljubljanici (Ko-
matar 1900, 64). 

Vse tri skice monastične arhitekture v samostanskem obzid-
ju so v ospredju dopolnjene z žanrskimi motivi na vodni gladini. 
Čolnarji, ki v parih veslajo v manjših odkritih ribiških čolnih, 
t. i. škatlah, so prva upodobitev rečnega prometa po vodovju 
Ljubljanice (o plovbi in plovilih na Ljubljanici: Valvasor 1689, 
II, 154, XI, 684; Vrhovec 1895, 97–117). Poleg sakralnih je Hren 
izrisal tudi situacijo vodnih objektov: mlina, brvi, mostov.

bf

173
Giovanni Battista Pieroni de Gagliano (1586–1654), Veduta Ljub-
ljane; lavirana perorisba s sepijo, 187 x 292 mm.

Signatura in datacija (najbrž sekundarni) l. sp. pod upodobitvi-
jo: Pieroni pinxit 1639; napis pod upodobitvijo: Veduta di LVBBI-
ANA. NMS, inv. št. R–1415.

Stele 1928, 91–92, 93–94; Smole 1982, priloga (preris); Zalar 1988, 6, 23, 43, kat. 1, 

sl. 1; Korošec 1991, 36, 37; Stopar 1996, 6, 51; Reisp 1998, 111; Stopar 1999, 70, 82; 

Mavrič 2007, 114–115; Seražin 2008, 50–51, 280–281.

Datacija: 1639.

Med najstarejše vedute Ljubljane sodi Pieronijeva panorama iz 
l. 1639. List je del rokopisno-likovnega svežnja tlorisnih in forti-
fikacijskih načrtov, vedut in poročil o stanju utrdb na obramb-
nem kordonu notranjeavstrijskih dežel – Kranjske, Istre, Goriš-
ke – ter Vojne krajine. Delo, naročeno zaradi okrepitve protitur-
ške obrambe in varovanja ozemlja pred Benečani, je florentinski 
arhitekt opravil kot vojaški inženir na dunajskem dvoru; pri-
pravil je predloge za izboljšavo in posodobitev utrjenih gradov, 
branikov pred osvajalci. Erudit širokih obzorij, pravi poznorene-
sančni uomo universale, ki je že kot mladenič doktoriral iz prava 
in se vseskozi ukvarjal z matematiko, astronomijo, astrologijo 
in arhitekturo, živel v elitni družbi vladarjev (Medičejci, Habs-
buržani, Wallensteini) in izobražencev, znanstvenikov (Galilei, 
Kepler) in klerikov, je tudi spretno vodil risalo, kar dokazuje ski-
cozno zasovana podoba Ljubljane. Kustos Kranjskega deželnega 
muzeja (zdaj NMS) Walter Šmid jo je l. 1909 izrezal iz sekundar-
no vezanega folianta in vključil v razstavo vedut na muzejskim 
hodniku; odtlej je ločena od primarne celote.

Čeprav Ljubljanica na vzhodu zapušča mesto, je na sub-
jektivno komponiranem prizoru smer njenega toka – zaradi 
arhaične, t. i. dvignjene perspektive – videti ravno nasprotna. V 
nerazumljiv položaj je sredi zgoščenega mestnega tkiva postav-
ljena tudi reka pod pokritim Čevljarskim mostom in okrog nje 
postavljena poslopja.

bf
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Ygidius van der Heyden, Poštni list s postiljonom pred veduto Ljubljane; kolori-

rana jedkanica, 203 x 294 mm (list), 194 x 269 mm (odtis).

Signatura l. sp. na prizoru: ÿgidius van / der heyden/ f fec & excv; napis pod 
prizorom: khay postambt laŭbach. NMS, inv. št. G–2520.

Stele 1928, 72, sl. 23; Kozak 1975, 12, 13, kat. 1; Korošec 1991, 32; Stopar 1996, 56.

Datacija: 1670–1680.

Jedkana in ročno kolorirana podoba Ljubljane na manieristično intoniranem 
poštnem listku je videti  kakor pravljična maketa srednjeveškega mesta, ob-
kroženega z obzidjem in strugo Ljubljanice. Strnjeno in shematično upodob-
ljene zgradbe pod gradom so kakor hišice iz kock, reka, podobna obrambne-
mu jarku, pa je vzporednica mestnemu obzidju, ki se spušča čisto do njenih 
valov. Čez strugo od Špitalskih mestnih vrat drži leseni Špitalski most brez 
kramarskih lop, čeprav so jih tja postavili že l. 1657. To je edina povezava z 
nepozidanim levim bregom, saj je avtor na risbi opustil tudi Čevljarski most.

List je soroden bakrorezu Mathiasa Greischerja (Stopar 1996, 57); tako 
kakor dominantni vzor je bil najbrž tudi Heydnov list odtisnjen v Valvasorjevi 
bakrorezni delavnici na Bogenšperku. Izdelka sta povezana ikonografsko, ne-
katere druge ljubljanske vedute iz 17. stoletja pa so Heydnovi rešitvi sorodne 
karakterno, npr. upodobitvi na naslovnicah Kongregacije umirajočega Kristusa 
(1630, Arhiv Republike Slovenije) ali Knjige dobrotnikov za zidavo kapele sv. 
Florijana (Nadškofijski arhiv Ljubljana, 1671; sl. 188). Četudi je Valvasorjeva 
realistična upodobitev Ljubljane, najprej skicirana in l. 1681 vrezana za Slavo 
vojvodine Kranjske, podlaga za večino sočasnih in poznejših panoramskih 
upodobitev mesta, tudi za Greischerjevo in Heydnovo, pa zadnja komajda 
upošteva njene dejanske arhitekturne in urbanistične danosti. Sredi te povr-
šnosti in posplošenosti pa je Ljubljanica poleg konfiguracije terena vendarle 
zrcalo realnega topografskega stanja. 

bf
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Andreas Trost po Janezu Vajkardu Valvasorju, Veliki 
prospekt Ljubljane; bakrorez, 280 x 930 mm (prizor; list je 

obrezan).

List je uvezan v 11. knjigo Valvasorjeve Slave vojvo-
dine Kranjske (Valvasor 1689). Napis na upodobitvi 
nad podobo mesta: Die Havb Stadt Laÿbach in Dem 
Hertzogthvmb Crain; pod napisom nad gradom: Das 
Landtsfürstliche Schloss. V zgornjem delu lista so 
trije uokvirjeni miniaturni pogledi na mesto: l. zg. 
je Ljubljana s severa z napisom: Wie es Dennen von 
Gratz her Ankhomenden anzusehen. Zg. na sredini je 
prizor ljubljanskega Mestnega trga z napisom: Das 
Rathaus Mit Seinem Prospect in Laÿbach, d. zg. pa 
podoba mesta z zahoda z napisom: Wie es Denn uan 
Venedig her Ankhomenden Anzusehen. Pod osrednjo 
miniaturo lebdijo putti z razvitim svitkom, na kate-
rem je Valvasorjevo posvetilo županu in mestnemu 
sodniku: Dennen Woll. Edl. Vesten. Ehrnvest vnnd 
Fürnemben Ersamb Fürsich= / tig vnnd Wollweisen 
Sc. Herrn Bvrgermeister Richter vnd Rath DerLands. 
/ Fürstlichen Havbtstadt Laÿbach, etc.  etc.  / zv Ehren 
/ Dediciert von Johann Weichard Valvasor etc. etc. 
Bakrorez je datiran z letnico 1681 v l. sp. delu napi-
snega svitka, signiran pa l. sp. pod upodobitvijo z 
inicialama WD (Valvasor kot avtor preliminarne ris-
be) in na sredini An[dreas] Trost fe (Trost kot grafik). 
L. zg. pod uokvirjeno miniaturo mesta je legenda 
– enaindvajset oštevilčenih mestnih objektov. NMS, 
inv. št. G–9658.

Valvasor 1689, priloga v XI. knjigi; Stele 1928, 71, 2; Stele 1928a, 

19, št. 106; Komelj 1978, 11; Stopar 1996, 58–59.

Datacija: 1681.

Valvasor-Trostov bakrorez široko razpotegnjenega 
formata je realistična in natančna slika nekdanje 
prestolnice dežele Kranjske, ne pa tudi njena per-
spektivično dosledna projekcija. Urbano tkivo, sicer 
v polkrogu ovito okoli grajskega griča (polkrožno 
smer stavbnega niza spremlja tudi struga Ljublja-
nice), je namreč pred gledalcem razgrnjeno v ravni 
liniji. S tem je avtor pregledno prikazal ne le mesto 
kot celoto, temveč tudi posamezne objekte v njem – 
označil jih je celo s številkami in njihovo identiteto 
navedel v legendi levo zgoraj pod uokvirjeno minia-
turo Ljubljane, gledane z vzhoda. 

Panoramski prizor, imenovan tudi »Valvasorjev 
veliki prospekt Ljubljane«, je bil vrezan l. 1681 v po-
lihistorjevi grafični delavnici na gradu Bogenšperk; 
v okviru Slave vojvodine Kranjske je izšel l. 1689. Ob 
bakrorezcu Andreasu Trostu, enem Valvasorjevih 
stalnih sodelavcev pri večini njegovih tiskanih edi-
cij, pa se nam v veduti predstavi tudi sam Valvasor 
v vlogi risarja-topografa. Njegovo skicno gradivo 
za panoramsko podobo mesta je nastajalo okoli l. 
1660. Sijajno delo štejemo za enega najpomemb-
nejših mejnikov v likovni zgodovini mesta, saj je – 
kakor je poudaril že France Stele (Stele 1928, 70–71) 
– nastalo tik pred tem, ko so ljubljansko srednjeveš-
ko arhitekturo začele nadomeščati nove zgradbe. 
Te so temeljito spremenile podobo in ustroj mesta, 
z baročnimi zvoniki pa zlasti njegovo dotedanjo 
silhueto. Veduta torej zaznamuje pomembno pre-
lomnico v kronologiji ljubljanskega mestnega raz-
voja neposredno pred začetkom temeljite stavbne 
preobrazbe v baročnem duhu.  

Skozi mesto teče reka; staro naselje je utrjeno 
z obzidjem, ki raste prav iz njene struge. Desni 
meščanski in levi plemiški del povezuje nekaj 
lesenih mostov (mostič, ki drži iz Šempetrskega v 
Poljansko predmestje, pa Spodnji oz. Špitalski in 
Zgornji oz. Čevljarski). Na mestu sedanjega Šent-
jakobskega mostu stojijo znamenite grablje – v 
vodo postavljeni in povezani koli, s katerimi so 
regulirali rečni promet in prestrezali naplavljeni 
les; odstranili so jih l. 1776.

Isti grafik je Valvasorjeve terenske osnutke v 
isti bakrorezni delavnici vrezal že l. 1679; podobna 
veduta Ljubljane je bila natisnjena v albumu Topo-
graphia Ducatus Carnioliae modernae.

V desnem zgornjem kotu »prospekta« je doma-
la miniaturno predstavljena Ljubljana z zahoda, 
kakor se kaže tistim, ki prihajajo iz Benetk – tako 
je uokvirjeno sličico komentiral avtor sam. Spo-
dnji rob prizora teče vzporedno z grabljami na 
Ljubljanici, pogled pa s tokom reke proti Špital-
skemu mostu. Protiutež drzni perspektivični skraj-
šavi vodnega korita je njegova širina, kar je avtor 
dosegel z izbiro zornega kota sredi struge tik nad 
vodno gladino. 

bf
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Joseph Leopold Wiser pl. Berg, Ljubljana, Breg; lavirana perorisba s 

tušem na rjavkastem papirju, 274 x 478 mm. 

Napis na sredini pod veduto: Prospect / des / Rains / zu / Lay- 
bach. Legenda levo pod veduto: Nro: 1. Der Gast= hof beÿm gold-
nen Schiff. 2. Sti: Laurentÿ / Kirche. 3. Freÿdenthaller Hof. 4. Das 
Br: Erbergische / Haus. 5. Br: Zoisische Haus. 6. et 7. Gasparini-
sche Häuser. / 8. Schemerlisches Haus. 9. Das Kochische Haus. 10. 
/ Das Andriolische Haus. Legenda desno pod veduto: Nro: 11. Das 
Br: Codelische Haus. 12. Qualizische / Haus. 13. Ein Theil vom 
Land= Haus. 14. Das Mauth= /Ober=Amt. 15. Wollwizische Haus. 
16. Gr: Frantz= / Liechtenbergisches Haus. 17. Gr: Gallenbergi-
sches / 18. Gr: Engelshausische Haus. 19. Gr: Lambergk: Haus. 
NMS, inv. št. R–1409.

Monats-Versammlungen 1864, 87 (b); Müllner 1898, 82; Stele 1928, 114; Wester 

1934, 26; Kidrič 1939, 212; Vahen 1942; Kozak 1975, 28, 31, kat. 41; Ovsec 1985, 10; 

Stopp 1985, 58s; Zalar 1988, 24, 46, kat. 13, sl. 4; Stopar 1991, 8, 10; Korošec 1991, 

70; Stopar 1996, 73–74.

Datacija: 1760–1765.

Podoba mestnega pristanišča ob levem bregu Ljubljanice je 
delo Leopolda Wiserja, enega najsijajnejših ljubljanskih vedu- 
tistov 18. stoletja. Njena natančnost, pripovedna moč in dekora-
tivnost postanejo povsem razumljive šele s podatkom, da je bil 
avtor ne le spreten vedutist, ampak tudi kaligraf, miniaturist in 
stavbni nadzornik. Vse te komponente so zaznamovale doku-
mentarno eksaktni prizor Brega z nizom (v spodnjem delu risbe 
imensko opredeljenih) zgradb in z živahnim dogajanjem pred 
njimi. V baročnem duhu zasnovana veduta je nastala v prvi po-
lovici šestdesetih let: v spremni legendi je Zois imenovan že kot 
baron – ta nasov je dobil l. 1760, zgornja meja pa je l. 1765, ko je 
bila hiša z oznako 3 še Erbergova last (Kidrič 1939, 34, 212). Delo 
je dragoceno zaradi natančne predstavitve cele fronte tedanjih 
poslopij ob Ljubljanici, in zaradi navajanja njihove namemb-
nosti oz. lastništva. Stavbni niz na levi uvaja gostilna Pri zlati 
ladjici, imenovana tudi »Pri Šifbirtu« (tu so se ob jutranjih in 
popoldanskih prigrizkih – ocvrtih rakih, piščancih oz. »letečih 
žgancih« in vinu – zbirali trnovski brodniki in pristaniški delavci 
»fakini«, ki so imeli ob ponedeljkih, sredah in petkih opravka z 
ladjami, priplulimi z Vrhnike; Vrhovnik 1991, 57). Sledita ji ka-
pela sv. Lavrencija z nizkim nadstrešnim stolpičem in poslopje 
Bistriškega dvora za njo. V nadaljevanju se vrstijo bolj ali manj 
imenitne hiše ljubljanskih plemičev in uglednih meščanov: Er-
bergova, Zoisova, dve Gasparinijevi, Schemerlova (hiša Pri vite-
zu), Kochova, Andriolijeva in Codellijeva; deželno hišo – Lontovž 
– prekrivata na levi Qualicijeva hiša in na desni višji mitninski 
urad. Do konca prizora se zvrstijo še Wolwitzeva, Lichtenbergo-
va, Gallenbergova, Engelshausova in Lambergova hiša. Prista- 
niški utrip Brega je risar predstavil z ribiškimi in tovornimi čol-
ni ter s fakini na pristaniškem pomolu in okrog nizkega poslop-
ja brodarske mitninske postaje s tovornim skladiščem.

bf

177
Vinzenz Raimund Grüner (1771–1832), Mirov god; jedkanica, 240 x 

361 mm (list), 195 x 336 mm (prizor). 

Sign. d. sp. pod prizorom: V. R. Grüner fecit Vienna; napis v sre-
dini lista pod prizorom: Friedensfest in Leibach. NMS, inv. št. 
G–2807.

Rossi 1815, 307–323; Mal 1993, 209–213; Stopar 1996, 94–95; Ovsec 1985, 12. 

Datacija: 1814/1815.

Grafični list je nastal kot ilustracija k delu Josepha Rossija 
Denkbuch für Fürst und Vaterland, v katerem avtor opiše praz-
novanja v deželnih prestolnicah ob prvem pomembnejšem 
Napoleonovem porazu – po podpisu fontainbleaujskega miru in 
ponovni priključitvi provinc habsburški monarhiji. Prvi del, ki je 
izšel na Dunaju, je posvečen slavju v cesarski prestolnici, drugi 
slavjem v deželnih središčih. O tem, kako je potekalo tridnevno 
praznovanje v Ljubljani, sta Rossiju poročala župan dr. Janez 
Nepomuk Rosmann in svetnik Černot. (Rossi 1815, 307–323) 
Grafični list ilustrira osrednje praznovanje, slavje na Ljubljanici, 
ki je potekalo 11. julija 1814. Slovenski naslov Mirov god izhaja 
iz Vodnikove pesmi Mirov god, ki je nastala ob tej priložnosti. 
Grafični list je zanimiv predvsem zaradi svoje dokumentarne 
vrednosti. 

Pred nami se odpira pogled na izliv Ižice (levi krak) v Ljublja-
nico (desni krak, po katerem plujeta strehar in čoln), ki je upo-
dobljen na levi polovici lista. Ob bregu so tesno druga ob drugi 
zasidrane ladje z mizicami, okoli katerih so zbrani gostje, ne-
kaki plavajoči lokali. Po reki pri sotočju pluje dvojambornica, s 
katero so se z Vrhnike pripeljali mestni svetnik in okrajni glavar 
von Adelsberg z drugimi mogočniki. Morda najbolj izstopa ladja 
na dveh čolnih sredi Ljubljanice – na njej so igrali »janičarsko« 
glasbo in plesali. Tega dne je po reki plulo kar sto osemdeset 
ladij – zdele so se kot plavajoči otok. Gostje so se zbirali tudi na 
levem bregu Ljubljanice: v prvem planu na levi strani lista je 
skupina ljubljanskih imenitnežev pod vodstvom grofa Saura ter 
barona Krištofa Lattermanna in njegove žene. Sredi prizorišča je 
oder, pod njim tribuna za pomembne goste. V ozadju je šotor za 
pripravo hrane in pijače ter vesela omizja. Ob enajstih zvečer so 
se ladje ob streljanju s topovi in ognjemetu vrnile v mesto.

dm
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Jean Scherer (1788–1876), Slavje na Ljubljanici ob prihodu pres-
tolonaslednika Ferdinanda v Ljubljano; gvaš, akvarel, 490 x 667 mm. 

Sign. v d. sp. delu okvirčka z napisom: Scherer fecit; napis v 
okvirčku pod prizorom: Tableau rèprèsentant le Festin donné a 
Son Altesse Imperiale Ferdinand Prince Hèrèditaire d’Autriche;/le 
15 Aout 1819. sur la riviere de Laybach. NMS, inv. št. R–1423.

Stopar 1996, 98; Stopar 1992, 22–23; Holz 1997, 18; Mal 1993, 287; Wester 1934, 23.

Datacija: 1819.

Risba je zanimiva že zato, ker je bil njen avtor Ivan-Jean Scherrer 
frankofil (Korošec 1991, 71), ki se je tokrat lotil čisto proavstrij-
ske teme – počastitve prihoda prestolonaslednika Ferdinanda 
13. avgusta 1814 v Ljubljano. Delo razkriva kvalitetnega ustvar-
jalca z občutkom za ustvarjanje ustreznega vzdušja, pa tudi 
natančnega risarja. Slednje ni presenetljivo, saj je bil avtor in-
ženir in kartograf, pa tudi profesor matematike z geometrijo in 
zemljemerstvom na »l’École centrale«.

Motiv je upodobljen realistično: praznovanje poteka pozno 
popoldan – ob petih je prestolonaslednik v spremstvu imenitni-
kov odplul po Ljubljanici. Gostitelji so izdelavo treh slavnostnih 
ladij naročili v Italiji (upodobljene so v desnem spodnjem delu 
lista):  na ladji Carniola so bili mali topovi, iz katerih so doneli 
streli v čast prestolonaslednika; nekoliko za njo je pokrita ladja, 
na kateri sedijo, stojijo in se pogovarjajo prestolonaslednik in 
njegovi imenitni spremljevalci, vzporedno s prvo pa ladja z glas-
beniki vojaškega orkestra. Poleg omenjenih je tistega dne po 
Ljubljanici plulo še  kakih sto ladij različnih velikosti – na risbi 
so upodobljeni predvsem streharji, tako imenovani po premič-
nih strehah, ki so jih lahko odstranili. Na njih so se ljubljanski 
meščani vozili ob dobri hrani in žlahtni kapljici. 

Zabava, na kateri se je zbralo okoli 6.000 ljudi, je potekala na 
levem bregu Ljubljanice. Ob tej priložnosti so postavili poseben 
paviljon, namenjen glasbi, plesu in zabavi. Veselje je trajalo do 
noči, ko so se ladje, bogato okrašene in osvetljene, znova vrnile 
v mesto (Vereinigte Laibacher Zeitung, Freitag den 20. August 
1819, nr. 67, 273–274).

dm

179
Franz Wolf po Hubertu Maurerju, Pristanišče Breg ob Ljubljani-
ci; litografija s kredo, 345 x 461 mm. 

List iz t. i. Velike Kunikejeve suite z naslovom Malerische An- 
sichten von Ösrerreich, Steyermark, Kärnten, Krain, Salzburg und 
Tyrol. Signatura l. sp. pod prizorom: Maurer del.; d. sp. pod pri-
zorom: Auf Stein gez. von F. Wolf. Napis pod prizorom: ILLYRIEN. 
/  Stadt Laibach. NMS, inv. št. G–2837.

Šumi 1980, 43; Ovsec 1985, 10; Zalar 1988, 24, 48, kat. 14, sl. 6; Kopriva 1989, 87; 

Vrhovnik 1991; Korošec 1991, 94; Stopar 1992, 100–101; Stopar 1996, 107–108; Holz 

1997, 39.

Datacija: pred 1824.

Slikovitemu in pripovedno bogatemu pristanišču na levem, 
»plemiškem« bregu Ljubljanice sta se pol stoletja za Wiserjem 
(kat. 176) posvetila tudi litograf Hubert Maurer in risar Franz 
Wolf – list je izšel v litografskem podjetju Adolfa Friedricha Ku-
nikeja. V nasprotju z Wiserjevo risbo pa zorni kot njune upodo-
bitve odstira pogled proti nizu hiš na nasprotnem, desnem bre-
gu reke. Tam je predstavljena meščanska arhitektura do Stiške-
ga dvorca na skrajni desni – videti je moč tudi hiše z značilnimi 
balkoni – in grad nad mestom. Nabrežje v ospredju se (z izjemo 
pomola) zlagoma spušča k mirni reki, bolj razgibano pa je doga-
janje na suhem. Nizka zgradba brodarske mitnice in tovornega 
skladišča ob vodi je os, okrog katere se je do poznega 18. stoletja 
vrtel pristaniški vsakdanjik. V času vedute vodni promet sicer 
ni bil več tako živahen kakor pred dograditvijo ceste Dunaj–Trst 
(trasiranje se je začelo l. 1720), še vedno pa so tu carinili, tehtali 
ter razkladali in nakladali s čolni in ladjami pritovorjeno blago 
ter ga usmerjali do končnih ciljev v notranjost dežele. L. 1857 so 
carinski urad, ki je bil do tedaj med Wolwitzevo in Qualicijevo 
hišo na Bregu, prestavili na kolodvor, pristanišče samo pa nav-
zgor po strugi Ljubljanice na trnovski Jek (Vrhovnik 1933, 69; 
Stopar 1992, 102). 

Levo in desno stran vedute sklepata pozneje porušeni Engels-
hausova palača in gostilna Pri zlati ladjici, po domače Pri Šifbir-
tu – ta je padla s postavitvijo Šenjakobskega mostu (dokončan 
je bil l. 1824), torej kmalu po nastanku Wolfove litografije. V 
njej so se radi krepčali tudi krakovski ribiči in trnovski čolnarji, 
združeni vsaki v svoj ceh oz. bratovščino – čolnarji celo v dve: 
veliki čolnarji so po Ljubljanici tovorili velike ladje s trgovskim 
blagom, mali ljudi in drobno blago, o čemer poroča že Valvasor 
(1689, XI, 634ss). 

bf
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Neznana vezilja, Ljubljana, pristanišče na Bregu; vezenina s svileno 

nitjo na svileni podlagi, tempera, 190 x 256 mm. NMS, inv. št. O–373.

Kidrič 1949, 26 (predloga); Vrhovnik 1991, 62–63; Stopar 1996, 108–109 (predloga).

Datacija: po letu 1830.

Vezena veduta Ljubljane predstavlja pristaniški Breg ob Ljublja-
nici: poslopje brodarske mitnice z javno tehtnico in skladiščem, 
novi, l. 1824 zgrajeni Šentjakobski most in okoliška poslopja. 
Minuciozno delo je v popolnem ikonografskem in barvnem 
sozvočju z risbo neznanega avtorja, okoli l. 1830 izvedeno v 
akvarelu in temperi (Muzej in galerije mesta Ljubljana, inv. št. 
1054). Do najmanjšega detajla in do zadnjega barvnega odtenka 
se namreč ravna po likovnih podatkih, ki jih je vezilji narekovala 
predloga. S primerjavo obeh, tudi po formatu identičnih izdel-
kov, je namreč upravičeno sklepanje, da je vezenina nastala v 
naslonu na precizno anonimno risbo. Ne povsem neutemeljeno 
bi lahko tudi domnevali, da je risba preliminarni osnutek za 
vezenino, a večja je verjetnost, da je risani izvirnik nastal neod-
visno od namere, da bo neposredno vodil veziljino roko. Ivan Vr-
hovnik je v zgodovini trnovske fare navedel, da je krasno žensko 
vezivo iz svile v naravnih barvah delo rodbine Steinböck (Vrhovnik 
1993, 62–63). 

Jedro vedute je reka v izraziti perspektivični skrajšavi; gledal-
čevo oko jo spremlja v nasprotni smeri toka. Struga deli mesto 
na desni – plemiški in levi – meščanski del, povezuje pa ju novi 
Šentjakobski most. Njegova lokacija je prastara; izbrana je bila 
približno tam, kjer so most postavili že stari Rimljani (v bližini 
Zoisove palače, t. j. zadnje v nizu hiš ob desnem bregu Ljubljani-
ce). Most je zelo oviral vodni promet, ki pa je tedaj pojemal tudi 
zaradi konkurence ceste in železnice. 

bf

181
Georg Pajk po Franzu Seraphu pl. Kurz zum Thurn und Goldenste-
in, Ljubljana, Frančiškanska cerkev; kolorirana litografija, 235 x 325 mm. 

Signatura l. sp. pod prizorom: Aufgenommen Franz v. Kurz.; d. sp. 
pod prizorom: Lithog. und verlegt v. G. Paik in Laibach. Napis pod 
prizorom: Die Pfarrkirche Maria Verkündigung in Laibach. NMS, 
inv. št. G–2518.

Kidrič 1949, 129; Šumi 1980, 79 (nekolorirana različica); Ovsec 1985, 10; Kopriva 

1989, priloga; Stopar 1996, 36, 120–121; Prelovšek 1998, 160.

Datacija: okrog 1836.

Veduta je del Pajkove topografske suite, ki predstavlja štiri izbra-
ne poglede na Ljubljano (poleg frančiškanske cerkve še Cukrar-
no in vojašnico (kat. 182), Stanovsko gledališče in Kongresni trg 
z uršulinsko cerkvijo). Serija je izšla v črno-beli različici, pa tudi 
decentno ročno kolorirana. Založnik, po katerem je dobila ime, 
je Goldensteinove pripravljalne risbe (stanovsko gledališče je 
skiciral sam) v svojem litografskem podjetju tudi litografiral. Če 
se je še l. 1833 podpisal kot litograf v delavnici c. kr. generalnega 
kvartirnega mojstra (Stopar 1996, 46), pa je imel nekaj let pozne-
je (okoli l. 1836) – kakor pričajo signature na drugih upodobi-
tvah – svojo založbo oz. litografsko podjetje. 

Goldenstein-Pajkova upodobitev predstavlja frančiškansko 
cerkev Marijinega oznanjenja z obdajajočo jo arhitekturo, ki se 
zrcali na mirni gladini Ljubljanice. Desno od nje stoji še leseni 
Špitalski most, imenovan po mestnem špitalu sv. Elizabete, 
postavljenem na desnem bregu Ljubljanice. Most oz. njegov 
predhodnik se je pred tem imenoval tudi Stari, Spodnji (v odno-
su do Zgornjega, zdaj Čevljarskega ob zgornjem teku Ljubljani-
ce) in Avguštinski oz. Frančiškanski (po bližnji cerkvi, ki je sprva 
pripadala avguštincem, nato frančiškanom). V času nastanka 
vedute so bile na njem še lesene kramarske lope, l. 1842 pa so ga 
zamenjali s kamnitim in ga posvetili nadvojvodi Francu Karlu. 

Čeprav so okoli leta 1820 znali litografijo odtisniti tudi že v 
barvah, pa barve na dobro desetletje poznejši veduti niso tiska-
ne – list je ročno koloriran.

bf
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Georg Pajk po Franzu Seraphu von Kurz zum Thurn und Gol-
denstein, Ljubljana, Vojašnica in Cukrarna ob Ljubljanici; kolori-

rana litografija, 235 x 313 mm. 

Napis pod prizorom: K. K. Militär – Caserne – K. K. priv: Zucker 
Raffinerie Czeicke, Dutilh, Tichi & C. / in Laibach. Signatura l. sp. 
pod prizorom: Aufgenommen Franz v. Kurz.; d. sp. pod prizorom: 
Lithog. und verlegt v. G. Paik in Laibach. NMS, inv. št. G–1558.

Prelovšek 1972, 20–21, 25, op. 20; Prelovšek, Mahnič, 1988, 85–86; Kopriva 1989, 

priloga; Mal 1993, 543; Stopar 1996, 36, 116–117.

Datacija: 1835/1836.

Goldenstein, v kranjsko deželno prestolnico priseljeni slikar in 
učitelj risanja na Mahrovi trgovski, pozneje na lastni slikarski 
šoli, je skiciral del šempetrskega predmestja s c. kr. vojašnico in 
Poljanskega oz. Novega nasipa (Neuer Damm) z rafinerijo slad-
korja – Cukrarno. Med obema stavbnima gmotama teče Ljublja-
nica, čeznjo pa vodi l. 1835 postavljeni Šempetrski most, ki je 
poleg datuma slikarjevega prihoda v Ljubljano (spomladi istega 
leta) zanesljiva opora za datacijo vedute. Če je leto 1835 terminus 
ante quem non za časovno opredelitev risane predloge in tudi po 
njej izdelane Pajkove litografije, pa zgornjo mejo določa napis 
pod veduto, ki med lastniki rafinerije navaja še ime Dutilh. Ta je 
septembra 1836 zapustil svoja družabnika, zato se je družba od 
tedaj imenovala le Czeicke, Tichy & Comp. (Prelovšek 1972, 21, 
25, op. 20; Stopar 1996, 117).

Tovarniški proizvodnji namenjeno zgradbo, najvišjo in eno 
največjih v tedanji Ljubljani, je l. 1828 najverjetneje načrtoval 
tržaški arhitekt Matthäus (tudi Matteo) Pertsch, dokončana pa 
je bila šele čez nekaj let. Teren za zidavo ob Ljubljanici so prido-
bili z delnim nasutjem struge v bližini tedanjega Kasarniškega 
mostu (do l. 1776 je bila tam čez reko speljana le lesena brv, za 
katero so skrbeli ljubljanski škofi, tesani Kasarniški most pa je l. 
1835 nadomestil ponovno leseni Šempetrski). Na nasprotnem, 
levem bregu reke stoji poslopje šempetrske vojašnice, nasled-
nice kužnega lazareta iz l. 1543. Poslopje, ki je l. 1715 v svoje 
okrilje sprejelo mestne reveže, l. 1742 in 1745 pa francoske »pri-
zonirje«, se je v vojašnico prelevilo l. 1747. 

List je del t. i. Pajkove suite štirih ljubljanskih vedut; litograf 
in založnik Georg Pajk jih je izdal v črno-beli in v barvni izvedbi. 

bf

183
Heinrich Ferstler, Ljubljana, Šentjakobski most; litografija s kredo,  

267 x 378 mm. 

Signatura l. sp. pod prizorom: Gedr. bey... Klagenfurt; d. sp. pod 
prizorom: Aufgenommen im Innern, bey der Wehre von Heinr. 
Ferstler und lith. 1838. Napis pod upodobitvijo: LAIBACH. NMS, 
inv. št. G–2510.

Stopar 1996, 125; Holz, 1997, 38.

Datacija: 1838.

Ferstlerjeva podoba Ljubljane je posneta z obrežja Ljubljanice 
izpred nekdanjih grabelj, kakor je zorni kot ob signaturi pod 
prizorom opredelil tudi avtor sam. Bi lahko bili nerazložljivi 
predmeti v reki zares ostanki tega vodnega objekta – v rečno dno 
zasajenih in med sabo povezanih kolov, s katerimi so stari Ljub-
ljančani prestrezali naplavljen les in uravnavali vodni promet? 
Postavljene poševno od mestnega stolpa na Bregu do Vodnih 
vrat na Žabjeku so čolnom omogočale vstop v mesto le mimo 
mestne straže tik ob desnem bregu (po Valvasorju: Vrhovnik 
1991, 43). Svojevrstno znamenitost vidimo na starejših vedutah 
od nizozemskemu vedutistu Folpertu van Ouden Allenu pripisa-
ne perspektivične skice (sl. 189) in Valvasorjevega velikega prospek-
ta (kat. 175) do Wiserjevega Brega (kat. 176) in anonimne banderne 
slike bratovščine velikih čolnarjev iz trnovske cerkve (sl. 171). Zaradi 
mnogih nevšečnosti s plovili, ki so se zapletala vanje, jih je dal 
magistrat na željo Gabrijela Gruberja l. 1776 odstraniti (Vrhovec 
1895, 115). 

Veduta je nastala v obdobju, ko so se v umetnosti prepleta-
le romantične in bidermajerske prvine. To jo je zaznamovalo 
slogovno, v tehničnem pogledu pa je še v dvajsetih letih 19. sto-
letja prevladujoči bakrorez oz. jedkanico dokončno izpodrinila 
litografija. List, datiran z letnico 1838, je izšel v Celovcu, kjer je 
avtor, sicer rojen in izšolan na Dunaju, nekaj časa služboval kot 
c. kr. portretist in profesor risanja na normalki. Predstavil je 
urbano tkivo na obeh bregovih reke od frančiškanske do šentja-
kobske cerkve, v ospredju pa Ljubljanico, ki mirno polzi proti l. 
1824 postavljenemu šentjakobskemu mostu.

bf
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Anton Jurmann, Ljubljana, most nadvojvode Franca; gvaš,  

106 x 196 mm.

Signatura d. sp. na prizoru: A. Jurmann. NMS, inv. št. G–1405.

Mal 1993, 799; Stopar 1996, 140.

Datacija: 1860 post quem non.

Vedutist Anton Jurmann je za prenos na jeklorezno ploščo pripra-
vil vrsto preliminarnih risb pomembnejših ljubljanskih zgradb 
oz. delov mesta, med njimi tudi prizor mostu nadvojvode Franca 
Karla. Motivi so bili kot kolaž sestavljeni v spominsko celoto, 
dopolnjeno z grbi in s kranjskimi nošami. Jeklorez s podnapi-
som Erinnerung an Laibach. je l. 1860 izšel kot priloga v turistič-
nem vodniku Gustava Dzimskega Laibach und seine Umgebung 
nebst einer Beschreibung der interessantester Punkte in Krain. Ein 
Wegweiser für Fremde und Einheimische (sl. 185). Knjižico je izdal 
ljubljanski založnik Janez (Johann oz. Giovanni) Giontini; na 
začetek priloženi jeklorez so vrezali in odtisnili v umetniškem 
podjetju avstrijskega Lloyda v Trstu. Ohranjena je tudi različica 
jekloreza (NMS, G–2808), na katerem so tri od sličic zamenjane 
z drugimi, prav tako Pajkovimi motivi, t. i. Francov most pa je na 
obeh odtisih isti.

Prizor – prvi med pripravljalnimi gvaši za jeklorez – pred-
stavlja Marijin trg na levem in Francovo nabrežje na desnem 
bregu Ljubljanice – povezuje ju l. 1842 zgrajeni most, ki so ga 
Ljubljančani z vklesano dedikacijo posvetili nadvojvodi Francu 
Karlu: ARCHIDVCI. FRANCISCO. CAROLO. / MDCCCXLII. / CI-
VITAS. Kamniti Francov most je nadomestil lesenega Špitalske-
ga, ki je bil tedaj že v zelo slabem stanju in brez prenekatere od 
kramarskih lop, saj so si številni trgovci že postavili uglednejše 
prodajalne ob frančikanski cerkvi. Dvanajstega maja 1840 so 
stari spetausk Must poderel in ta nove Staciune naredel – kakor je 
v svoj dnevnik zapisal brodar Janez Krstnik Tomec s Trnovega. K 
se je pisal 1842 […] je biu spetausk Must dodelan (Vrhovnik 1991, 
65). Novi most je iz rezanega kamna skonstruiral beljaški podjet-
nik Giovanni Picco.

bf

185
Franz Seraph pl. Kurz zum Thurn und Goldenstein (1807–1878), 
Ljubljanica pri Fužinah; lavirana perorisba s tušem, bela tempera, 170 x 235 

mm (risba), 198 x 267 mm (nosilni karton).

Sekundarni napis na nosilnem kartonu l. sp. pod upodobitvijo: 
Unter den Mühlen in Kaltenbrunn. NMS, inv. št. R–1988.

Reisp 1991, 27, Holz, 1997, 31; Stopar 1999, 37.

Datacija: sredina 19. stoletja.

Franz Seraph pl. Kurz zum Thurn und Goldenstein (1807–1878), 
Ljubljanica pri Fužinah; lavirana perorisba s tušem, bela tempera, risba se 

razširja vzdolž celotnega desnega roba v ozkem pokončnem pasu še na nosilni 

karton, 175 x 240 mm (risba), 203 x 270 mm (nosilni karton).

Sekundarni napis na nosilnem kartonu l. sp. pod upodobitvijo: 
Wasserfall der Laibach bei Kaltenbrunn. NMS, inv. št. R–490.

Reisp 1991, 25; Reisp 1998, 47; Stopar 1999, 37.

Datacija: sredina 19. stoletja.

Po Trostovem bakrorezu gradu Fužine v albumu Topographia 
Ducatus Carniolae modernae (1679) se s tem slikovitim motivom 
ob Ljubljanici, zlasti v 19. stoletju, srečamo še večkrat. Avstrijski 
slikar in glasbenik (učitelj risanja, član ljubljanske filharmonič-
ne družbe in regens chori ljubljanske stolnice) Kurz zum Thurn 
und Goldenstein ga je sredi 19. stoletja iz različnih zornih kotov 
upodobil kar trikrat. Eno njegovih risb je kot predlogo za lito-
grafijo, ki je l. 1843 izšla v seriji Malerische Ansichten aus Krain, 
uporabil moravski litograf in založnik Joseph Wagner (sl. 175). V 
nasprotju s pretežno vojaško-strateškimi interesi topografov in 
vedutistov prejšnjih obdobij se je ta čas nagnil k bolj atmosfer-
skemu in romantičnemu doživljanju narave – tako so intonirani 
tudi Goldensteinovi motivi Fužin. Živahne brzice, slapovi ter 
razpenjene vode ob mlinih in grajskem poslopju so privlačili 
umetnika, ki se je v dveh primerih celo upodobil v ospredju pri 
skiciranju veličastne stvaritve narave in človeških rok. Rene-
sančni dvorec ljubljanskega župana in sodnika Vida Khisla – v 
19. stoletju last industrialca Fidelisa Terpinca – na Fužinah ali 
pri Mrzlem studencu (Kaltenbrunn) je povezal v razpoloženjsko 
sozvočje z neukročeno pokrajino, bistro vodo in mlini ob njej.  

Železnica, ki je sredi 19. stoletja tudi Ljubljano pritegila v 
mrežo evropskih železnih cest (l. 1857 je Trst prek kranjske de-
želne prestolnice povezala s cesarskim Dunajem), je omogočila 
potovanja ne le vedutistov, ki so tako dosegli prenekatero loka-
cijo, temveč tudi potencialnih naročnikov oz. zainteresiranih 
uporabnikov njihovih izdelkov. Nova gospodarska panoga – turi-
zem – jim je razširila zemljepisna obzorja in zanimanje za znane 
in neznane, domače in tuje kraje, kar je vplivalo tudi na vedutno 
slikarstvo in grafiko. 

bf



Milić, Lemajič, Perovšek, Istenič Konserviranje in restavriranje najdb iz Ljubljanice417



Ljubljanica - življenje ob reki od prazgodovine do moderne dobe 01 / Prazgodovina 418186
Franz Seraph pl. Kurz zum Thurn und Goldenstein, Ljubljana, 
Poljansko predmestje; lavirana perorisba s tušem, bela tempera, srebrni 

svinčnik, 151 x 228 mm (risba), 212 x 288 mm (nosilni karton).

Sekundarni napis l. sp. na nosilnem kartonu: Laibach gegen 
Süden. NMS, inv. št. R–468

Prelovšek 1972, 21, 22, 25, op. 24; Kopriva 1989, priloga; Stopar 1996, 144; Holz 

1997, 32.

Datacija: 1854 post quem non.

Velik del Goldensteinovega vedutnega opusa risb, hranjenih v 
Narodnem muzeju Slovenije, je posvečen Ljubljani in Ljubljanici 
kot jedru mestne formacije in dogajanja v njej. Med njimi je tudi 
pogled na mesto, usmerjen proti rečnemu toku, ki ga v ozadju za-
pira Šempetrski most. Njegova lesena konstrukcija je bila postav-
ljena l. 1835 na mestu nekdanjega tesanega Kasarniškega mostu 
oz. prvotne ozke brvi, za katero so do njene odstranitve l. 1776 
skrbeli ljubljanski škofi. Mesto se razteza iz poljanskega pred- 
mestja oz. t. i. Novega nasipa (Neuer Damm) proti stari Ljubljani – 
situacija je ravno nasprotna kakor na slikarjevi preliminarni skici 
za Pajkovo litografijo (kat. 182). Na desnem bregu Ljubljanice je to-
varniško poslopje rafinerije sladkorja (Cukrarne) in sprehajališče 
pred njim, na levem, v šempetrskem predmestju, zgradba c. kr. 
vojašnice. Nad mestom v ozadju se vzpenja grič z grajsko utrdbo, 
kvišku pa se dvigajo tudi zvoniki ljubljanskih cerkev: stolnice ter 
frančiškanske in šempetrske cerkve. Nabrežja Ljubljanice so ure-
jena z drevoredi in sprehajalnimi potmi. Z dvema natovorjenima 
čolnoma v ospredju je avtor pričaral pristaniško razpoloženje in 
predstavil rečni promet; ta je zaradi konkurenčne železnice, ki je 
l. 1849 stekla skozi mesto in do l. 1857 povezala Dunaj s Trstom, 
zamrl kmalu po nastanku vedute. 

Risbo je mogoče datirati v zgodnja petdeseta leta 18. stoletja. 
Opora za datacijo je zgradba Cukrarne, že dvignjene za dve nad-
stropji – povišali so jo v štiridesetih letih. Njeno 11-osno stavbno 
telo pa dokazuje, da veduta ni mogla nastati po l. 1854, saj so jo 
takrat podaljšali za nadaljnjih sedem osi (Prelovšek 1972, 23). 

bf

187
Franz Seraph pl. Kurz zum Thurn und Goldenstein, Ljubljanska 
Cukrarna v plamenih; gvaš, srebrni svinčnik, 233 x 328 mm (risba), 340 x 437 

(nosilni karton).

Signatura na nosilnem kartonu d. sp.: F. v. Kurz pinx. Napis na 
nosilnem kartonu pod prizorom: Laibach. Der Brand der Zucker-
raffinerie, im Jahre 1858. NMS, inv. št. R–1992. 

Andrejka 1934, 58–59; Valenčič 1957, 44; Prelovšek 1972, 23; Kopriva 1989, prilo-

ga; Stopar 1992, 181; Stopar 1996, 36, 158.

Datacija: 1858.

Poslopje ljubljanske rafinerije sladkorja v Poljanskem pred-
mestju, postavljeno na prodišču Ljubljanice (teren za gradnjo 
so pridobili z nasutjem dela struge) so 25. avgusta 1858 zajeli 
ognjeni zublji. V tednu dni so plameni pogoltnili tovarno z vso 
opremo in skladišče z veliko zalogo sladkorja (Novice, 1. sept. 
1858, 279). Raztaljeni sladkor iz skladišča (štirietažne zgradbe 
med tovarniškim in stanovanjskim krilom) je skozi okni druge-
ga nadstropja – kakor je videti tudi z Goldensteinove upodobitve 
– kot gost sirup tekel v Ljubljanico in jo obarval s temnimi toni. 

Nočni prizor slika to poznopoletno katastrofo na desnem 
bregu Ljubljanice, ki se kakor v ogledalu zrcali na mirni vodni 
gladini – z odsevom v vodi ni podvojena le slika, dvakrat večja se 
zdi tudi razsežnost tragedije. Tako kakor zorni kot, ki omogoča 
reflektiranje dogodka na gladkem zrcalu reke, je skrajno učin-
kovit tudi kolorit, saj goreče poslopje kontrastno izstopa pred 
temnim nočnim nebom. Poslopje na Goldensteinovem prizoru 
je monumentalnih razsežnosti (enajstosno tovarno so l. 1854 
podaljšali za sedem osi, za dve nadstropji pa so jo povišali že v 
štiridesetih letih; Prelovšek 1972, 23). 

Na levem bregu Ljubljanice v Šempetrskem predmestju je za 
drevoredom vidno pročelje c. kr. vojašnice. Bregovi rečne struge 
so še neregulirani, čeprav so se s poskusi regulacije bolj ali manj 
uspešno ukvarjali razni gradbeni mojstri in arhitekti vsaj že od 
16. stoletja; zelo dejavno v tem pogledu je bilo denimo 18. stolet-
je z Johannom Georgom Schmidtom, Candidom Zullianijem, 
Ernstom Wenzlom Durchlasserjem in Gabrijelom Gruberjem. 

bf
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Franz Seraph pl. Kurz zum Thurn und Goldenstein (1807–1878), 
Ljubljana z Ljubljanico v ospredju; lavirana perorisba s tušem, svinčnik, 

bela tempera, 178 x 269 mm (risba), 229 x 302 mm (nosilni karton).

Sekundarni napis v pisani gotici l. sp. na nosilnem kartonu: 
Laibach gegen Nord. NMS, inv. št. R–1424.

Kopriva 1989, priloga; Stopar 1996, 148–149; Holz 1997, 33.

Datacija: okoli 1860.

Goldensteinov zajetni krajinski in vedutni opus obsega nekaj 
upodobitev kranjske deželne prestolnice, na katerih je v ospred-
ju prav Ljubljanica. Eden takšnih je portret ljubljanskega juž-
nega predmestja s plovno reko v prvem planu. Po plitvi in široki 
strugi pluje nekaj značilnih čolnov trnovskih čolnarjev: manjša 
ladja, imenovana strehar, s kakršnimi so – kakor poroča že 
Valvasor – prevažali potnike, in trije manjši čolni (t. i. škatle) za 
njim. Sotočje z Gradaščico ali Malo Ljubljanico, kakor so jo ne-
koč imenovali (Valvasor 1689, II, 154), bolj slutimo kakor vidimo 
v smeri toka proti trnovski cerkvi. Cerkev – v njeni predhodnici 
je Prešerna na veliko soboto l. 1833 zadela Amorjeva puščica ob 
pogledu na Primčevo Julijo – so dokončali l. 1857, torej ne dolgo 
pred nastankom vedute, posvetili pa, kakor je bilo za božje hiše 
ob vodi v navadi, sv. Janezu Krstniku. Pred ozadjem se vzpenjajo 
tudi zvoniki drugih ljubljanskih cerkev, poleg gradu glavni arhi-
tekturni poudarki mesta.

Promet po Ljubljanici je v tem času že precej opešal, saj sta 
mu močno konkurirali cesta in železnica. Še vedno pa je po 
njej plulo nekaj čolnov in ladij, s katerimi so se Ljubljančani na 
»svetek« vozili k službi božji ali na zabavne izlete, na »petek« pa 
zaradi vsakdanjega zaslužka prevažali blago in potnike ter lovili 
ribe. Črni dan v zamiranju ljubljanskega čolnarstva je bil l. 1857 
dan odprtja železnice Dunaj–Trst; vodnemu prometu sta ostala 
zvesta le še Vrhnika in Podpeč, od koder so plavili les in kamen 
(Vrhovnik 1991, 63, 69).

bf

189 
J. Schulze po V. Weiszu, Ljubljana, Meksikajnarska  kasarna in 
Cukrarna ob Ljubljanici; tiskano v litografskem zavodu Jožefa Blaznika v 

Ljubljani, litografija, 148 x 223 mm.

Napis pod prizorom: Reiseerinnerungen aus Krain von Dr. H. 
Costa. / Mexicanische Caserne, (vorhin Zuckerraffinerie in  
Laibach). Signatura l. sp. na prizoru: J. Schulze lit.; l. sp. pod  
prizorom: Gez. V. Weisz, M. Cadet.; d. sp. pod prizorom: Lith. 
Anst. v. J. Blasnik in Laibach. NMS, inv. št. G–2825.

Costa 1848, priloga (izvirnik); Valenčič 1957, 41; Prelovšek 1972, 24, 25, op. 22; 

Stopar 1992, 181; Stopar 1996, 27. 

Datacija: sredina šestdesetih let 18. stoletja.

V litografski tehniki izvedena podoba t. i. Meksikajnarske ka-
sarne (nekdaj rafinerije sladkorja) ob Ljubljanici je bila predvi-
dena za ponatis Costovih Popotnih spominov s Kranjske (Costa 
1848), ki pa nikoli niso izšli. Motiv je skiciral kadet Weisz, na ka-
mnito ploščo pa prerisal litograf J. Schulze. V primerjavi s štiri-
mi vedutami iz prve knjižne izdaje, natisnjenimi v litografskem 
zavodu Heriberta Lampla v Gradcu, je bil Schulzejev mlajši odtis 
izdan pri ljubljanskem založniku in tiskarju Jožefu Blazniku na 
Bregu; hiša ob Ljubljanici s številko 14, v kateri je bilo od l. 1829 
njegovo litografsko podjetje, stoji še zdaj. Nastal je sredi šest-
desetih let 19. stoletja, ko so se v Ljubljani – v Meksikajnarski 
kasarni – zbirali prostovoljci za odhod v Mehiko, kjer naj bi tam-
kajšnjega cesarja Ferdinanda Maksimiljana Habsburškega (bra-
ta avstrijskega cesarja Franca Jožefa I.), ki so ga l. 1864 okronali 
za mehiškega cesarja podprli v boju s Juaresovo osvobodilno 
vojsko. Nabor je potekal v letih 1864, 1865 in še zadnjič 1866 – 
zadnja odprava ni dosegla svojega cilja. Od t. i. meksikarjnarjev 
se je na ljubljanski železniški postaji poslovil takratni župan 
Henrik Costa, avtor potopisnih spominov in verjetni naročnik 
litografije. 

Veduta predstavlja stavbo Meksikajnarske kasarne v Poljan-
skem predmestju; l. 1928 so jo začeli graditi na desnem bregu 
Ljubljanice kot rafinerijo sladkorja. Po požaru l. 1858 temejna 
dejavnost v njej ni bila več obnovljena, zato so stavbi nekajkrat 
spremenili namembnost: bila je vojašnica, tobačna tovarna, 
končno pa je kot stanovanjska zgradba dajala skromno zavetje 
najrevnejšim prebivalcem – med njenimi hladnimi in vlažnimi 
zidovi so denimo živeli in ustvarjali nekateri glavni predstavniki 
slovenske moderne; Kette in Murn sta tam – mlada – tudi umrla.

bf
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190
Ladislaus von Benesch (1845–1922), Močilnik (a); akvarel, 422 x 308 mm.

Sign. in datacija ob d. sp. robu lista: Oberlaibach 3.4./? 1887. NMS, inv. št. 
R–3397.

Beno Puteani (1877–1943), Izvir Ljubljanice (b); oglje, 429 x 330 mm (podlaga), 300 x 

227 mm (list).

Sign. d. sp.: B. Puteani 1931. NMS, inv. št. R–3349.

Datacija: 1887 (a), 1931 (b).

Ljubljanico imenujejo reka sedmerih izvirov, skozi oči slikarjev pa ima vsak 
izmed njih več obrazov. Ladislav Benesch (Turk, 1973, 110–119; Gröning  
1994, 41–42: geslo  Benesch, Ladislaus von), častnik, ki ga je pritegnil svet 
risbe in slikanja, pa tudi naša dežela, v kateri je poleg naravnih in kulturnih 
lepot našel tudi življenjsko družico, nečakinjo ravnatelja Kranjskega deželne-
ga muzeja Karla Dežmana (1821–1889), Julijo Pauer, je svoj odnos do krajine 
razvil pod vplivom avstrijskih krajinskih slikarjev, še posebej Edouarda Peith-
ner von Lichtenfelsa (1833–1913), za katere je značilen preplet realističnega 
pristopa in romantičnega razpoloženja. To je razvidno tudi iz Benescheve 
upodobitve Močilnika (a), najverjetneje Velikega Močilnika: v prvem planu je-
zerce, ki je nastalo z zajezitvijo reke, v ozadju Hudičeve stene, med obema pa 
žaga, ki je stala na mestu današnje parkirne ploščadi. V Grafičnem kabinetu 
je hranjena risba s svinčnikom, ki jo je morda do zadnje podrobnosti narisal v 
naravi, medtem ko je akvarel nastal v zavetju domačega ateljeja po omenjeni 
predlogi. Risbo odlikuje nežen, sončen kolorit, lahkotna, igriva atmosfera in 
zanimiva kompozicija, osredotočena na leseno stavbo v sredini lista.

Drugačna občutja prebuja v gledalcu risba Bena Puteanija, bolj znanega 
kot silhuetista (b): izbrani izvir je  zaradi značaja risbe in izseka težko natanč-
no definirati, domnevamo pa lahko, da je eden izmed izvirov Ljubljanice v 
Močilniku. Vzdušje je v primerjavi s tistim na Beneschevi risbi (a) bolj drama-
tično, bolj razgibano, ne tako nežno zasanjano. Med obema deloma je skoraj 
polstoletna razdalja.

dm
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Ladislaus von Benesch (1845–1922), Pogled na Ljubljanico,  
Francov most in frančiškansko cerkev v Ljubljani; laviran tuš,  

246 x 197 mm.

Sign. ob l. sp. robu prizora: LBenesch. NMS, inv. št. R–1372.

Turk 1973, 116.

Datacija: 80. leta 19. stoletja.

Ladislava Benescha odlikuje zelo natančna, morda celo tehnična 
risba in hkrati pretanjen smisel za ustvarjanje intimnega vzdušja 
v naravni ali urbani krajini. To lahko prepoznamo tudi v izbranem 
motivu. Podobo Francovega mostu (zdaj osrednji del Tromostovja) 
in Marijinega trga (zdaj Prešernov) je zajel z desnega brega reke, ki je 
bil tedaj še utrjen s kamnom. V reki so še vidne skale, na videz ume-
tno oblikovane, na katerih so ženske prale perilo; pod Francovim 
mostom dve to tudi počneta.  Na trgu kraljuje frančiškanska cerkev s 
samostanom, desno še vedno stoji Bučarjeva hiša, ki so jo po potresu 
1895 porušili (Turk 1973, 116; Kopriva 1989,150; Stopar 1992, 124; 
Kladnik 2004,158–159), levo pa vidimo delček Hauptmannove hiše, 
ki je bila zgrajena leta 1873 in bila poleg cerkve s samostanom edina, 
ki je preživela ljubljanski potres leta 1895. Glede na znane podatke 
lahko risbo datiramo med leti 1873 in 1895, vendar glede na druge 
Benescheve upodobitve Ljubljane in tudi že zrel lastni izraz delo lah-
ko postavimo v 80. leta ali morda začetek 90. let 19. stoletja.

dm
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Ladislaus von Benesch (1845–1922), Skicirka šte-
vilka XIII;  
31 listov, 188 x 259 mm (platnice), 181 x 250 mm (list).

Oznaka na notranji strani platnice v levem kotu 
zgoraj: XIII; sign. v d. zg. delu prvega lista: Benesch 
invt. NMS, inv. št. R–428. 

Mlin na Ljubljanici, 15b list iz skicirke (a); svinčnik  

in akvarel. 

Sign. v d. sp. robu listu: Thiergarten 14/6 872. 

Mlin na Fužinah, 16. list iz skicirke (b); svinčnik. 

Sign. ob spodnjem robu lista: Kaltenbrunn 19 Mai 
1872. 

Datacija: 1872.

Skicirka, v kateri sta ti dve Beneschevi risbi, je 
bila napolnjena v zgodnjem obdobju njegovega 
ustvarjanja. Prevladujejo motivi iz narave, ki ga je 
navduševala ves čas njegovega ustvarjanja. V doži-
vljanje krajine je pod vplivom svojega učitelja E. P. 
von Lichetnfelsa (1833–1913) in dunajskega kroga 
slikarjev krajine in vedut vnesel realistično-roman-
tično noto.

V predstavljenih motivih se kaže že njegovo 
prebujajoče se zanimanje tudi za arhitekturo in 
etnologijo. Izmed predstavljenih risb je še posebej 
zanimiv akvarel (a) s podnapisom Thiergarten. Pod-
ročje je najverjetneje dobilo tako ime po živalskem 
vrtu, ki ga Valvasor omenja že v 17. stoletju. Pred 
tem je bil lastnik Adam Zigelfest, ki na njem – razne 
preprostega mlina – ni uredil ničesar (Reisp 1991, 
24; Reisp 1998, 41). Podoba mlina, ki je pred nami, 
v nas prebuja vprašanje, ali je to Benescheva vizija 
ali pa, kar je verjetneje, je lastnik Fidelis Terpinc na 
tem mestu postavil nov mlin. Risba izraža avtorjevo 
občutljivost na trepetanje svetlobe, ki ustvarja rahlo 
nostalgično, romantično razpoloženje.

Podoben mlin je s svinčnikom izrisal na sosednji 
strani: v marsikaterem detajlu prepoznamo sorod-
nost s prejšnjo risbo – navede nas celo na misel, da 
je upodabljal isti mlin, čeprav je podnapis drugačen 
(tokrat je to Kaltenbrunn – Mrzli studenec). Risba je 
izdelana z minuciozno natančnostjo, brez umetni-
ških pretenzij. Jasno dokumentira tudi čisto tehnič-
ne značilnosti mlina (vodna kolesa, korita). Čeprav 
šele na začetku svoje umetniške poti, Benesch obli-
kuje svoj likovni izraz med realizmom in romantiko.
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Beno Puteani (1877–1943), Perice ob Ljubljanici (a); svinčnik, 118 x 

150 mm. 

Napis na zadnji strani risbe: 31/V. 1933 / Perice ob Ljubljanici / 
(Trnovski pristan). NMS, inv. št. R–3346. 

Beno Puteani (1877–1943), Na Špici (b); svinčnik, 133 x 206 mm.

Sign. l. sp.: 24./VIII. 1925. NMS, inv. št. R–3350.

Datacija: 1931 (a), 1925 (b).

Ljubljanica je pritegnila tudi slikarja in silhuetista Bena Pu-
teanija (SBL II, 604–605), za katerega lahko domnevamo, da 
se je začel intenzivneje ukvarjati z risanjem po upokojitvi leta 
1920. Pred tem je bil štiriindvajset let v vojaški službi. Risbici 
sta zanimivi predvsem z dokumentarnega vidika. Prva (a) se 
dotika povezanosti človeka z reko, v tem primeru peric, ki so na 
bregovih prale še do druge svetovne vojne, čeprav že takrat voda 
ni bila več zelo čista – vanjo so se stekale odplake iz stanovanj.  
Okolje bi bilo brez zapisa na zadnji strani lista neprepoznavno, 
razberemo pa lahko, da je bil po bregu urejen enostaven dostop 
do vode – celo s stopnicami. V Trnovskem pristanu je bila torej 
»urejena« pralnica ob Ljubljanici.

Zanimiva je druga risbica z motivom Špice (b) – kraja, kjer se 
stikata Ljubljanica (levo) in Gruberjev kanal (desno). V  daljavi, 
čez Gruberjev kanal, se pne most, dokončan leta 1911 (Prelov-
šek 1975  35–36). Bregovi reke in kanala delujejo kot naravna, 
in ne kot kulturna krajina. Šele Jože Plečnik jim je po letu 1931 
vdahnil intimnejšo podobo.

dm
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Beno Puteani, V strugi Ljubljanice; perorisbi, 124 x 178 mm in 124 x 177 mm.

Signatura l. sp.: B. Puteani; signatura d. sp.: 1933; napis ob 
obeh zgornjih robovih desno: v strugi Ljubljanice. NMS, inv. št. 
R–3347, R–3348.

Datacija: 1933.

Beno Puteani je bil amaterski slikar in risar, ki se je tej dejavno-
sti bolj posvetil šele po upokojitvi leta 1920. Pred tem je službo-
val kot častnik. V Grafičnem kabinetu hranimo tri risbe z motivi 
del v strugi Ljubljanice. Nastale so leta 1933, ko so bila dela v 
polnem teku. S hitro, živahno linijo je avtor pričaral težavnost 
del pri preoblikovanju struge. Večina jih je temeljila na velikem 
fizičnem naporu: ročno kopanje struge, nalaganje v vedra, ki 
so jih delavci s pomočjo žerjavov praznili v vozičke. Nekateri so 
bili obuti v gumijaste škornje, drugi so raje stali kar v navadnih 
čevljih v luži in blatu, tako da so bili mokri do kolen. Poleg tega 
so stali tesno drug ob drugem in se med delom včasih skoraj ovi-
rali med seboj. Za vse to pa so bili precej slabo plačani. Časopis 
Slovenec poroča, da so prejemali za težaško delo samo 4,50 din 
na uro, kar pospremi s komentarjem: »Na vsak način je ta plača 
naravnost sramotna in pomeni res izrabljanje brezposelnosti! Ko 
so regulirali Ljubljanico pred vojno, so prejemali delavci, ki so de-
lali v strugi, enake plače kakor zidarji, kar bi pomenilo danes 6–7 
din na uro.« (V blatu na dnu Ljubljanice, Slovenec, 10. 6. 1931, št. 
127, str. 4).

Izbrani risbi prikazujeta kopanje dna struge zaradi pogla-
bljanja in nošenje kamenja po strugi. Odvečni material so nala-
gali v vozičke, ki so jih s pomočjo »lokomobila« ali konjev vozili 
iz struge.
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Neznani fotograf, Izpraznjena struga Ljubljanice (a); fotografija, 584 x 483 mm 

(fotografija s paspartujem), 361 x 261 mm (fotografija).

NMS, inv. št. F–1957.

Neznani fotograf, Nabrežje svetega Jakoba (b); fotografija, 238 x 178 mm.

NMS, inv. št. F–227.

Datacija: 1914 (b); okoli 1914 (a).

Izbrani fotografiji sta dragocena dokumenta o preoblikovanju struge Ljublja-
nice pred prvo svetovno vojno. Avtor fotografije ni znan, glede na format bi 
lahko slutili, da je slikal po naročilu – bodisi Magistrata ali pa katerega izmed 
sočasnih časopisov, npr. Ilustriranega Slovenca. Fotografije gotovo niso nasta-
le pred poletjem 1912, ko so se začela dela v strugi.

Najprej so napravili »provizoriš« zapornico na izlivu Gradaščice v Ljublja-
nico in njen tok speljali v Gruberjev kanal. Nato so sredi struge naredili dva 
metra širok jarek ter dva stranska jarka, kamor se je stekala voda iz mestnih 
kanalov (a). Zaradi čiščenja struge so občasno spustili vanjo svežo vodo. Nato 
so začeli strugo poglabljati. Ker je bila sestava tal raznovrstna, poleg mivke so 
v njej našli tudi lapor, so pri delu uporabljali različne metode, med drugim 
razstreljevanje, ki so ga izvajali vsak dan opoldan. »Dopoldne navrtajo delavci 
luknje in jih nabašejo z dinamitom. Vrhu teh min nalože skupaj zvezano tramov-
je in veje. To ima namen, da ne nese preveč daleč kamenja, ko se mina vžge. Ob 
12. uri nadzornik zatrobi v rog in delavci hitro popuste delo.« (Slovenec, 14. 10. 
1912, leto XL, št. 237, str. 4). Levo in desno stojita po dva delavca z rdečima 
zastavama v rokah ter zadržujeta opazovalce na ustrezni oddaljenosti. Včasih 
posredujejo tudi stražniki, kajti miniranje zbuja veliko pozornost obiskoval-
cev. Nato nadzorniki prižgejo vžigalne niti in še sami gredo hitro na varno. Ko 
začne pokati, se sproščajo različni zvoki, kamenje pa leti visoko v zrak. Kako 
so pripravili strugo za miniranje, je lepo razvidno na fotografiji Nabrežja sve-
tega Jakoba (b). 

V strugo so položili tudi dva tira za prevoz materiala; za to so uporabljali 
par »lokomobilov« in »vozhuntov«.
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Peter Naglič (1883–1959), Regulacija Ljubljanice, razglednice/fotografije. 
Last Zmaga Tančiča.

Gradnja provizoričnega jezu v strugi Ljubljanice (a); 89 x 139 mm.

Odvažanje materiala na vozičkih s konjsko vprego (b); 88 x 138 mm.

Betoniranje dna struge (c); 89 x 139 mm.

Datacije: 1932 (c), 1934 (a, b).

Za predstavitev teh dragocenih fotografij se lahko zahvalimo njihovemu lastni-
ku Zmagu Tančiču, ki jih je nekega dne odkril na bolšjem sejmu, prepoznal 
njihovo dragocenost za zgodovino Ljubljane, jih kupil ter jih tako ohranil 
zbrane na enem mestu. Poleg tega je veliko pripomogel k odkrivanju tega po-
membnega amaterskega fotografa (Zupančič 2004, 44; Zupančič 2004a, str. 6) 
tudi s tem, da prijazno posoja Nagličeve fotografije za razstavo.

Zbrane razglednice pričajo o nadaljevanju regulacije, ki se je začela že leta 
1908, a je bila zaradi prve svetovne vojne ustavljena. Z delom so nadaljevali 
šele leta 1931. Projekt so zaupali Jožetu Plečniku, ki je bil deloma prisiljen 
nadaljevati uresničevanje Kellerjevih načrtov, sam pa jih je oplemenitil z 
ozelenjevanjem (Prelovšek 1992, 293; Krečič 1992, 201–203). Še istega leta je 
časopis Slovenec (16. julij 1931, št. 157, 4) objavil članek z naslovom Pragozd 
na dnu Ljubljanice, ki se kritično in ironično spopade s stanjem v strugi Ljub-
ljanice: »Huda suša, ki se pozna precej občutno povsod, je prizanesla strugi 
Ljubljanice, ki jo namakajo, pa naj odpove nebo in Ljubljanica, z najboljšo vodo 
ljubljanski kanali. Zato je razumljivo, da se je struga v vsej širini bogato zarastla 
z uprav tropskim rastlinstvom. Meter visoka trava in plevel je na dnu Ljubljani-
ce nekaj navadnega. Preden bo trimostovje (gradili so ga med letoma 1929 in 
1932, op. avt.) zgrajeno, bo zrastel na dnu že pravi pragozd. Upamo, da bo ob-
činska uprava poskrbela, da se tudi to novo pridobljeno ozemlje primerno izko-
risti.«. Najprej je bilo potrebno vodo zajeziti (a), da so lahko začeli poglabljati 
strugo. Za odvoz in dovoz materiala so na dno (b) ali pa na posebne konstruk-
cije položili tirnice, po katerih so se premikali vozički. Te so vlekli konji (b) ali 
pa vlakec, uporabljali pa so tudi žerjave. Ko je bila struga dovolj globoka, so 
dno utrdili s prodom in kamenjem ter jo zalili z betonom (c).
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Jože Plečnik (1872–1957) in Edvard Ravnikar (1907–1993), Zapornica na Ljub-
ljanici; lavirana perorisba s tušem, svinčnik, akvarel, 57 x 80 cm.

Datacija na prečni gredi med tremi stolpi: ANNO DOM – MCMXXXIII.  
Last dr. Damjana Prelovška.

Krečič 1992, 252–254; Hrausky, Koželj, Prelovšek 1996, 125–127; Prelovšek 2005, 326. 

Datacija: 1933.

Z nadihom žlahtnosti je arhitekt Jože Plečnik zaznamoval ne le objekte visoke 
kulture, posvečene bogu in človeku v njegovih plemenitih stremljenjih k le-
poti, znanosti in učenosti, temveč vsak predmet, ki se ga je dotaknila njegova 
ustvarjalna roka – tudi vsakdanje objekte tehnične kulture. Vse, čemur se je 
posvetil njegov iskrivi duh, je zažarelo v izbornih materialih, skladnih propor-
cih in dekorativnih nadrobnostih. S svojim estetiziranim, domala sakralnim 
odnosom do oblikovanja, je tudi zapornico na Ljubljanici (1939–1945) iz upo-
rabnega inženirskega objekta povzdignil v arhitekturni spomenik. 

Tam, kjer se reka na Poljanskem nasipu izvije iz obzidanega korita in zapuš-
ča mesto, je postavil monumentalno zaporo za uravnavanje vodnega pretoka. 
Izvedbo je l. 1933 v okviru regulacijskih del naročila ljubljanska mestna občina. 
Kakšna je bila arhitektova prva, nerealizirana zamisel zapornice, kaže risba, ki 
sta jo v Plečnikovem ateljeju narisala mojster in njegov nekdanji učenec, tedaj 
šestindvajsetletni Edvard Ravnikar. Tehnični, funkcijski del objekta je podrejen 
premišljeno načrovani arhitekturi, ki diskretno zakriva premični mehanizem. 
Tri rustično dekorirane stolpe povezuje prečna gred, na kateri je »vklesana« 
datacija ANNO DOM – MCMXXXIII. Skicirani objekt se zrcali na mirni gladini 
vode. 

Risba v Plečnikovem lesenem okvirju je sprva visela v Kresiji, v pisarni vod-
je mestnega gradbenega urada in Plečnikovega prijatelja inž. Matka Prelovška 
– enega glavnih pobudnikov regulacijskih del in podpornika arhitektovega 
prizadevanja za novo, žlahtnejšo podobo slovenske prestolnice. Po razpustu 
urada se je delo znašlo v »baraki« Vodne skupnosti, od tam ga je pridobil inže-
nirjev vnuk. 
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Tomislav Krizman (1882–1955), Ljubljana, Frančiškanska cer-
kev z Ljubljanico v ospredju; svinčnik, 345 x 495 mm.

NMS, inv. št. R–1990.

Datacija: 1934 ante quem non. 

Tomislav Krizman (1882–1955), Ljubljana, Frančiškanska cer-
kev z Ljubljanico v ospredju; svinčnik, 346 x 495 mm.

Napis d. sp. na prizoru: Ljubljana. NMS, inv. št. R–1989.

Datacija: 1934 ante quem non.

Sijajni slikar, grafik in ilustrator, eden vodilnih snovalcev hrvaš-
ke likovne avantgarde, se je z liričnim zanosom posvetil tudi 
pejsažu in veduti. Akademsko izšolan na Dunaju in svetovljan-
sko razgledan (izpopolnjeval se je v Münchnu, Parizu, Rimu) je 
vtise iz okolja z občutljivo, gibko in zanesljivo roko prenašal na 
risalni list in tako ustvaril obsežen opus topografskih portretov 
domačih in tujih krajev. Skice urbanega in podeželskega okolja 
je – prevedene v grafični zapis – izdajal v tematskih grafičnih 
mapah (Dunaj, Hrvaško zagorje, Dalmacija, Bosna, Makedoni-
ja), risbe slovenskih krajev pa so ostale brez grafičnih ekvivalen-
tov in tako neobjavljene. Umetnikova unikatna, z izrazito oseb-
no noto zaznamovana dela, so l. 1998 obogatila fond Narodnega 
muzeja Slovenije. 

Meščansko očarljivi podobi Ljubljane iz obdobja pred drugo 
svetovno vojno predstavljata nabrežja že regulirane Ljubljanice 
in urbano arhitekturo okrog nje – dominantna zgradba v osi je 
frančiškanska cerkev na Marijinem trgu. Krizman je izbral zani-
miv zorni kot neposredno nad reko in tako gledalca pritegnil v 
intimno bližino vode. Subtilen odnos do Ljubljanice je imel tudi 
arhitekt Jože Plečnik, njegova ureditvena dela na nabrežjih pa 
so hkrati opora za datacijo Krizmanovih risb. Plečnik se je reki 
posvetil med letoma 1931 in 1941: skladno s svojo rafinirano 
vizijo je nadaljeval regulacijska dela, ki jih je pred prvo svetovno 
vojno zastavil graški arhitekt Alfred Keller. Uredil je bregove 
struge, sprehajališča, drevorede in drugo zasaditev, že pred tem 
(1929–1932) je k obstoječemu Francovemu mostu iz l. 1842 do-
dal razprta stranska kraka za pešce. Spodnja časovna meja za 
nastanek Krizmanovih risb je l. 1934, ko je bila – po končanju 
regulacijskih del v tem delu struge – v betonsko korito ponovno 
speljana voda. 

bf
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Ivan Vavpotič (1877–1943), Ljubljana, Tromostovje; olje na platno, 

80 x 62,5 cm.

Signatura l. sp.: I. Vavpotič. MM, inv. št. 510:LJU;0019711.

Gaber 1933, 3; Gaber 1934, 2; Komelj 1987, 92, 242, kat. 80, sl. 76.

Datacija: 1932 (?).

Vavpotičev motiv Tromostovja in frančiškanske cerkve na Mari-
jinem trgu je pravi ognjemet svetlobe in barv, zaznamuje pa ga 
tudi zanimivo, nevsakdanje očišče. Glede na to, da si je slikar 
uredil atelje na podstrešju Kresije, mu je bil pogled na cerkev in 
novozgrajeni Plečnikov most gotovo ljub in domač. Pročelje cer-
kve in trg pred njo je zato večkrat upodobil iz kavalirske perspek-
tive, tokrat pa je si je zorni kot izbral pod mostom tik nad gladino 
vode. Jedro kompozicije je tako eden od stranskih krakov mostu, 
ki se v loku pne nad reko; stopnice vodijo na spodnjo teraso 
rečne brežine. Plečnik je s prizidavo dveh, lijakasto postavljenih 
brvi za pešce »razširil« in oplemenitil obstoječi Francov most iz 
l. 1842, ga s tem rešil pred porušenjem, hkrati pa estetsko obo-
gatil. S svetilkami in balustrskimi ograjami beneškega tipa  je 
opremil vse tri brvi in tako poenotil stari del z novim. L. 1932 do-
končano Tromostovje je s svojo klasicistično monumentalnostjo 
in beneškim pridihom privlačilo slikarje in fotografe; arhitekt 
sam je svojo stvaritev fotografiral iz skoraj enakega zornega kota, 
kakor ga je slikal Vavpotič – posnetek je objavljen v knjigi Archi-
tectura perennis (Plečnik, Stele, Trstenjak 1941, 144).

Slika, ki jo stroka datira v l. 1932 (Komelj 1987, 92), predsta-
vlja stanje, vzpostavljeno na Ljubljanici nič prej kot leta 1934, saj 
so šele takrat v regulirano strugo ponovno speljali vodo. Izrazita 
komponenta Vavpotičevega dela pa je prav voda, ki se pod mo-
stom preliva v svetlobno-barvnem vzorcu in opredeljuje avtorja 
kot dediča impresionistične in secesijske slikarske manire. Zara-
di te nejasnosti datacija slike ni potrjena.
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Ljubljana s Kamniškimi Alpami (a); fotokromlitografija, po 1904, 90 x 140 mm.  

NMS inv. št. K-5956.

Ljubljana – Francovo nabrežje (b); razglednica, fotokromlitografija, 89 x 139 mm.  

NMS, inv. št. K-6000.

Ljubljana – nabrežje svetega Jakoba (c); umetniška razglednica, izdala Künstlerverlag 

Hans Hausner – Wien, barvni tisk, 90 x 141 mm.

NMS, inv. št. K-5860.

Ljubljana – Francovo nabrežje (d); umetniška razglednica, izdala Künstlerverlag  

Hans Hausner – Wien, barvni tisk, 88 x 139 mm.

NMS, inv. št. K-5896.

Ljubljana – Jubilejni most (e); razglednica, fotokromlitografija, 89 x 138 mm.  

NMS, inv. št. K-6017.

Ljubljanica z grajskim gričem in Kamniškimi Alpami (f); razglednica, fotokromlito-

grafija, 89 x 138 mm.

NMS, inv. št. K-6065. 

Ljubljana – nabrežje svetega Jakoba z grajskim gričem v ozadju (g); fotokromoli-

tografija, 87 x 136 mm.

NMS, inv. št. K-6084. 

Ljubljana – Francov most z Marijinim trgom (h); fotokromolitografija, 91 x 138 mm. 

NMS, inv. št. K–5994.

Habič, First, Drnovšek 1997, 84 (d).

Datacija: po 1904 (b, g), 1910 (a, e), datirana 1912 (f), poslana 1915 (d), poslana 1916 (c), 1916 (h).

Najstarejše znane ljubljanske razglednice so nastala vsekakor že v začetku 90. 
let 19. stoletja. (Lukan 1985, 9).  Prve so bile narejene v litografski tehniki, fo-
tolitografiji, pozneje pa tudi v tehnikah, ki so omogočale večje naklade in jih 
poznamo pod skupnim imenom kolotipija (heliotipija, fototipija …). Njihova 
priljubljenost se je povečevala z razvojem turizma in zbirateljstva. Z motivi, 
ki so jih izbirali, so želeli prikazati glavne značilnosti mesta ter tudi pritegniti 
obiskovalce. Zato ni presenetljivo, da je Ljubljanica na ljubljanskih razgledni-
cah pogosto osrednji motiv.

Gotovo je bil eden izmed bolj priljubljenih motivov najprej v vedutnem 
slikarstvu in grafiki, pozneje pa tudi na razglednicah Pogled na Ljubljano z 
jugozahoda, od koder se je zdela tedaj Ljubljanica pravi veletok, ki je bil v 
čudovitem kontrastu z belimi vrhovi Kamniških Alp v ozadju (a). Pozornost 
fotografov so pritegnili bregovi, na katerih se je skozi zelenje od časa do časa 
prikazala stavba ali delček arhitekture, pogosto tudi mostovi (b, e–h). Med zbi-
ralci so bile posebej priljubljene umetniške razglednice (c, d), ki so nastale po 
risbah, slikah ali grafikah in bile kot razglednice lažje dostopne ljubiteljem 
lepega. (Krušič 1985; Ovsec 1988, 337–361; Habič, First, Drnovšek 1997; Kla-
dnik 2004).
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Neznani fotograf, Ljubljanica s Šentjakobskim mostom in ribiškimi mrežami 
na Jeku (a); fotografija, 178 x 238 mm.

NMS, inv. št. F–1822.

Ivan Kotar (1865–1908), Čolnarjenje na Ljubljanici (b); razglednica, fotolitografija,  

89 x 138 mm.

Last Zmaga Tančiča.

Parnik na Ljubljanici (c); foto kromlitografija, 87 x 135 mm.

NMS, inv. št. K–5893.

Kopališče na Ljubljanici (d); razglednica, heliotipija, 87 x 138 mm.

Last Zmaga Tančiča.

Ovsec 1985, 16; Kladnik 2004, 178 (d); Drnovšek 1985, 90; Krušič 1985, 186–187; Ovsec 1985, 17 (b); 

Pivk 2005, 69; Stopar 1992, 21; Ovsec 1985, 13; Kopriva 1989, 205 (c);

Datacija: med leti 1898–1904 (b), med leti 1912–1914 (a), 1923 ante quem non (d), 1915 (c).

Reka Ljubljanica je omogočila prebivalcem preživetje, pa tudi zabavo, užitek in 
sprostitev. Veliko je dejavnosti, ki so jih ob reki, v njej in na njej lahko počeli. Med 
pomembnejšimi je bil vsekakor ribolov. Ribičev je bilo največ v Krakovem. Lovili 
so s čolni, dolgimi štiri do pet metrov – t. i. škatlami, in mrežami. Ulov so dali v 
ribarnico (polter;  Vrhovnik 1933, 73–76). Mreže pa so sušili kar na Jeku kot lahko 
vidimo na fotografiji (a), ki jo lahko datiramo med leti 1912, ko je na Gradaščici 
že bila narejena zasilna zapornica (Slovenec, 14. 10. 1912, leto XL, št. 237, str. 4) in 
1914, ko je bil porušen star šentjakobski most (Prelovšek 1975, 33).

Čolnarstvo je bilo še vse do začetka 18. stoletja nepogrešljiv sestavni del 
vsakdanjega življenja – večina potniškega in tovornega prometa se je odvija-
lo po reki. Po letu 1717 ga je močno okrnil cestni promet, po letu 1849 pa še 
železnica. Proti koncu 19. stoletja, še posebej po potresu 1895 pa so ponovno 
prevažali gradbeni material, pa tudi potnike po reki, kot prikazuje Kotarjeva 
fotografija (b) (Kambič, Kovič, Krečič 1989, 153). Za prevoz potnikov in blaga 
so uporabljali čolne, dolžine 18 do 20 metrov, široke 2,5 metra, globoke do 1 
metra. (Drnovšek 1985, 90; Vrhovnik 1933, 50–57; Pivk 2005, 70).

Leta 1840 je po Ljubljanici zaplul prvi parnik, ki pa je vozil le kratek čas (sl. 204); 
leta 1898 pa drugi (c). Njegov lastnik je bil Karel Kotnik iz Vrhnike (Vrhovnik 
1933, 61) ali Mirk (Pivk 2005, 70). Namenjen je bil tako prevozu ljudi kot tovora. 
A žal ni dolgo plul po reki: po enem letu ga je v nevarnem zavoju pod podpe-
škim mostom zajel vodni tok in odnesel proti mostu, kjer se je zabil v pilote ter 
potonil. (Karamboli na Ljubljanici, Slovenec, 16. april 1932, št. 87).

Leta 5. avgusta 1923 je bilo ob izlivu Malega grabna v Ljubljanico slavnost-
no odprto plavajoče kopališče (d), kjer je bilo še posebej poskrbljeno za slabe 
plavalce in neplavalce: z različnim obremenjevanjem splavov, privezanih na 
čolne, so ustvarili večjo ali manjšo globino plavalnega bazena. Na brežinah 
je bilo sončno kopališče. Dobri plavalci pa so plavali izven strogo omejenega 
prostora.
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Avgust (cesar), avgustejska doba je doba 
samostojne vlade prvega rimskega 
cesarja Avgusta, od 27 pr. n. št. do 14. 
n. št. Delimo jo na zgodnjo (27–15 pr. 
n. št.), srednjo (15 pr. n. št.–1 n. št.) in 
pozno (1–14) avgustejsko dobo. 

Barje. Nizko barje je v stalnem stiku s pod-
talnico. Velikokrat je njegov nastanek 
vezan na hladna obdobja, ki so sledila 
zadnjemu glacialnemu vrhuncu, ko 
so se v jezerih usedale večje količine 
drobnozrnatih sedimentov. Zasipava-
nje je vzrok za nastanek nizkega barja. 
Znana pa so tudi nizka barja, ki so 
nastala na kopnem zaradi dviga pod-
talnice. Značilne rastline nizkih barij 
so trsje, rogoz, šaši, vrbe in jelša. Nizko 
barje v ustreznih okoliščinah lahko 
preide v visoko barje. Na njem rastlin-
ski pokrov ni več v stiku s podtalnico, 
ampak se napaja izključno s padavin-
sko vodo, pH v tem okolju se giblje 
med 3 in 5. Naseljuje ga pretežno šotni 
mah (Sphagnum). Ta ima sposobnost 
hitrega priraščanja mladih poganjkov, 
njegovi spodnji deli pa odmirajo in se 
postopoma spreminjajo v šoto. Tako 
se plast šote debeli, barje pa se dviguje 
nad okolico. 

Centurion (stotnik), poveljnik centurije 
(enote 80–100 pešakov) v rimski legiji 
ali pomožni enoti. 

Cesarska doba, obdobje rimske države, ki 
je sledilo republikanski dobi (od 27 pr. 
n. št. do 476 n. št.).

Cezar, rimski politik, vojskovodja in zgo-
dovinar. Med 58 in 51 pr. n. št. je osvojil 

Galijo. V knjigi se pojem “čas Cezarja” 
ipd. nanaša na obdobje od začetka 
njegovega prokonzulata v Cisalpinski 
Galiji (severni Italiji) leta 59 pr. n. št. do 
njegove smrti leta 44 pr. n. št. 

Dendritična mreža gorskih ledenikov je 
sistem ledenikov, ki iz osrednjega dela 
gorstva po dolinah segajo na vse strani 
v predgorje. Zgled za obliko dendritič-
ne ledeniške mreže je Vatnajökull na 
Islandiji.

Depojske najdbe, sopomenka za zakladne 
najdbe. S tem izrazom v arheologiji ozna-
čujemo večje število namerno odloženih 
ali skritih predmetov. Depoji so poleg po-
samičnih in grobnih najdb najpogostejša 
okoliščina odkritja kovinskih predmetov 
iz časa bronaste in železne dobe. 

Dolenjska skupina starejše železne dobe, 
kulturna oznaka za halštatskodobno 
regionalno skupino na Dolenjskem, v 
Zasavju, Posavju in Beli krajini. Tod so 
se med 8. in 4. st. pr. n. št. razvila velika 
središča z utrjenimi gradišči. Pod njimi 
so umrle pokopavali v velikih družin-
skih gomilah. Grobove vodilnega sloja 
odlikujejo pridatki napadalnega in 
obrambnega orožja, bogata spenjal-
na in nakitna noša, luksuzni uvoženi 
predmeti, konjska oprema in konji.

Engoba (iz ital. ingobbio), tanek sloj bele 
gline, nanesen na keramično posodo, 
ki je bila oblikovana in posušena na 
zraku. V engobo je lončar vrezal ali na-
njo naslikal okras in posodo nato žgal 
v peči. Pred žganjem je nanjo lahko 
nanesel tudi glazuro.

Fibula, sopomenka za sponko oz. zapon-
ko za zapenjanje oblačil. Najstarejše 
fibule sodijo v pozno bronasto dobo. 
S svojimi raznovrstnimi oblikami so 
pogosto označevale različne socialne 
skupine, za sodobne preučevalce prete-
klosti pa so hkrati zanesljiv datacijski 
pripomoček. V visokem srednjem veku 
so fibule zamenjali spenjalni gumbi.

Glaciali so hladna obdobja v pleistocenu.

Glazura (tudi lošč), tanek sloj prozorne 
steklaste snovi, ki je lahko obarvana 
z dodatkom kovinskih oksidov in na-
nesena na posodo. Po žganju v peči 
predmet dobi sijajno površino in je 
nepropusten.

Glina je sediment, ki ga sestavljajo zrna, 
manjša od 0,002 mm.

Grobne najdbe oz. pridatki so predmeti, 
položeni ob pokojniku v grob. Grobni 
pridatki so pomemben pripomoček za 
datacijo pokopa. Hkrati so pogosto edi-
ni element, s katerim se lahko sklepa o 
socialni skupini (spol, starost, stan), ki 
ji je pokojnik pripadal.

Halštatsko obdobje, kulturna in kronolo-
ška oznaka za starejšo železno dobo 
srednje in obsežnih delov zahodne 
Evrope. Eponimno najdišče Hallstatt 
na Gornjem Avstrijskem je bil med 8. 
in 5. st. pr. n. št. pomemben rudnik 
soli in središče trgovanja z njo. Halštat-
sko obdobje je čas velikih tehnoloških 
(uveljavitev železa) in družbenih spre-
memb (povečana družbena stratifi-
kacija). V knjigi je halštatsko obdobje 
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oznaka za čas med vključno 8. in 4. st. 
pr. n. št.

Interglaciali, toplejša obdobja v pleisto-
cenu.

Interstadiali, nekoliko manj hladna obdo-
bja v glacialih.

Karolinško obdobje, čas vladanja dinastije 
Karolingov (imenovane po začetniku 
vladarske družine Karlu Martelu) v 
mogočni frankovski državi od leta 751 
do 843, ko je bila država razdeljena na 
tri dele. V nekaterih delih so se člani te 
družine obdržali na prestolu do začet-
ka 11. stoletja. Frankovska država je od 
Karla Velikega obsegala tudi ozemlje 
zdajšnje Slovenije. 

Kompakcija sedimentov je pojem, s kate-
rim se v geologiji opisuje zmanjšanje 
poroznosti sedimenta oziroma poveča-
nje njegove gostote, predvsem zaradi 
statične obremenitve.

Kronostratigrafija, veda, ki preučuje sedi-
mente v časovnem kontekstu.

Kultura grobnih gomil, kulturna in krono-
loška oznaka za srednjo bronasto dobo 
v srednji Evropi med 16. in 14. st. pr. 
n. št. Osrednje območje kulture grob-
nih gomil je med gornjim Porenjem 
in osrednjim Podonavjem, proti jugu 
pa z gomilnimi grobovi pod Brinjevo 
goro dosega slovensko Štajersko. Za-
znamuje jo pretežno skeletni pokop v 
zemljenih gomilah s kamnitimi grob-
nimi konstrukcijami v osrednjem delu. 
Grobovi nakazujejo socialno razsloje-
nost z bojevniki mečenosci in z bogato 
nakitno nošo opravljenimi ženami na 
vrhu družbene hierarhije.

Kultura žarnih grobišč, kulturna in krono-
loška oznaka za pozno bronasto dobo 
v srednji ter na obširnih območjih 

zahodne, severne in južne Evrope med 
14. in 8. st. pr. n. št. Zanjo so značilne 
številne regionalne kulturne skupine, 
ki jih družijo posebnosti v obredu po-
kopa, grobnih pridatkih in predmetih 
vsakdanje uporabe. Za vse je značilen 
sežig pokojnikov in pokop njihovih 
ostankov v grobove, pogosto v grobnih 
žarah. Kultura žarnih grobišč je hkrati 
čas številnih depojskih in posamičnih 
najdb. 

Kutrolf, vrsta steklenice z ozkim, zavitim 
vratom.

Latensko obdobje, kulturna in kronološka 
oznaka za mlajšo železno dobo celin-
ske Evrope po eponimnem najdišču 
v plitvinah Neuchâtelskega jezera 
pri kraju La Tène v Švici. Na osrednjem 
območju med Francijo in Češko se 
značilne zgodnjelatenske oblike orožja 
in noše začnejo pojavljati že v sredini 
5. st. pr. n. št. V knjigi pomeni zgodnje-
latenski čas obdobje 1. polovice 3. stol. 
pr. n. št., srednjelatenski čas obdobje 
med pribl. 250 in 140–120 pr. n. št. ter 
poznolatenski čas obdobje med 140–
120 in 35 pr. n. št.

Litostratigrafija, veda, ki proučuje sedi-
mente v litološkem kontekstu. 

Majolika (po španskem otoku Mallorca) 
ali fajansa (po italijanskem mestu 
Faenza), tehnika izdelovanja oziroma 
vrsta keramičnih posod, ko je porozna 
glina prevlečena s steklasto prevleko 
(loščem oziroma glazuro). 

Merovinško obdobje, čas vladanja dinasti-
je Merovingov (imenovane po legen-
darnem vladarju Merovehu) v franko-
vski državi od 5. do sredine 8. stoletja. 
Frankovska država je obsegala velik del 
zahodne in srednje Evrope. Na pre-
stolu je Merovinge leta 751 zamenjala 
vladarska družina Karolingov.

Mokronoška skupina mlajše železne 
dobe, območje pojavljanja značilne 
mlajšeželeznodobne materialne kul-
ture, pripisane keltskim Tavriskom. 
Predmeti, značilni za mokronoško 
skupino, se pojavljajo na grobiščih s 
pretežno žganimi grobovi v osrednji in 
vzhodni Sloveniji ter na severozahodu 
Hrvaške. Veljavna relativna kronologija 
mokronoške skupine (Božič 1999) je 
sinhronizirana s srednjeevropsko po 
ključu: Mokronog I = zaključek zgo-
dnjelatenskega časa, Mokronog II = 
srednjelatenski čas, Mokronog III = 
poznolatenski čas.

Morfostratigrafija, veda, ki preučuje kvar-
tarne rečne sedimente in rečne terase 
glede na njihovo medsebojno relativno 
lego v prostoru.

Mulj, sediment, ki ga sestavljajo mineral-
na zrna, manjša od 0,063 mm.

Oktavijan, v zgodovinopisju uporabljamo 
ime Oktavijan za cesarja Avgusta pred 
letom 27 pr. n. št., ko je od senata pre-
jel častni naziv Avgustus. Oktavijan je 
bil Cezarjev pranečak in posinovljenec; 
iz državljanske vojne po Cezarjevi smr-
ti (44 pr. n. št.) je leta 31 pr. n. št. izšel 
kot zmagovalec. 

Otonska država, od leta 962 uradno ime-
novana Sveto rimsko cesarstvo – je 
bila naslednica nekdanje frankovske 
države. Do leta 1024 je bila na prestolu 
saška dinastija, trije cesarji iz te druži-
ne so se imenovali Oton (Otto). 

Pesek, sediment, ki ga sestavljajo zrna 
velikosti med 0,063 mm in 2 mm.

Posamične najdbe, predmeti, ki so bili 
večinoma po naključju odkriti zunaj 
območij sočasnih naselij ali grobišč. 
Razlog za njihov zakop ali odložitev je 
lahko naključna izguba ali, podobno 
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kot pri nekaterih depojih, začasni 
zakop zaradi njihove poznejše prido-
bitve, do katere pa ni prišlo. V mnogih 
primerih lahko sklepamo, da so bili 
namerno odloženi kot ritualno darova-
ni predmeti. Take so pogosto posamič-
ne kovinske najdbe, odkrite na visoko-
gorskih prelazih in v vodah.

Republikanska doba, obdobje rimske dr-
žave med kraljevino in cesarsko dobo, 
od okoli 510 do 27 pr. n. št. Poznorepu-
blikanska doba obsega čas od zadnje 
tretjine 2. stol. pr. n. št. dalje.

Stadiali, hladnejša obdobja v posameznih 
glacialih.

Svetolucijska skupina starejše železne 
dobe, kulturna oznaka za halštatsko 
obdobje v Posočju in Bohinju. Za 
grobove je značilen žgani, pogosto 
žarni pokop s pridatki, ki kažejo 
na posredniško vlogo svetolucijske 
skupine med venetskimi središči na 
severovzhodu Italije ter sočasnimi 
alpskimi, dolenjskimi in zahodnobal-
kanskimi središči.

Tavširanje, tehnika krašenja kovinskih 
predmetov, pri kateri je ena kovina 
vložena v poglobitve na površini druge 
kovine.

Tiberij, rimski cesar, vladal od Avgustove 
smrti leta 14 do leta 37.

Tropaion (gr.) oz. trofej (lat. tropaeum) je 
bil v grški in rimski antiki spomenik, 
ki so ga postavljali v spomin na zmago 
nad nasprotnikom. Navadno je šlo 
za drevo ali leseno konstrukcijo, na 
katero so izobesili orožje poraženega 
nasporotnika. V rimski pozni republiki 
so ga začele nadomeščati reliefne upo-
dobitve zaplenjene vojaške opreme.

 pripravili Andrej Gaspari, Aleksander 
Horvat, Janka Istenič, Timotej Knific, 
Tomaž Nabergoj, Peter Turk, Tomaž 
Verbič
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