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Izvleček
Avtor v magistrskem delu preuči, kako je mogoče trenutni koncept krajine
in model gibanja umestiti v arheološko prakso na izbranem delu Posavskega
hribovja. Za vzorčni primer izbere pojav ugreznjenih poti, ki še ni bil sistematično raziskovan. Zato najprej preuči kakšen arheološki podatek te poti
so in na kakšen način lahko pričajo o nekdanjih gibanjih. Zanima ga, kakšna
je dinamika teh poti na obravnavanem območju, v kakšnem razmerju so do
ostalih arheoloških in zgodovinopisnih podatkov iz mlajših obdobij ter kako se
vključujejo v sam koncept krajine. Pri tem so mu v pomoč Lidarski in kartografski podatki. Tekom naloge avtor ugotavlja, da so ugreznjene poti tesno
povezane z gibanjem po grebenih in hkrati z arheološko–zgodovinopisnimi
podatki najrazličnejših obdobij. So nepogrešljive arheološke sledi, ki kažejo
na dinamično naravo krajine. Slednja se namreč vzpostavlja kot ritmizirana
kompozicija tesno prepletenih gibal, od katerih so ugreznjene poti kompleksen “naravno–kulturni” hibrid.

Ključne besede: arheologija, krajina, krajinska arheologija, gibanje,
model gibanja, omrežje, hoja, ježa, vožnja, ugreznjene poti, poti, ceste, grape,
Hortonov odtok, grebeni, indeks topografskih pozicij, centralnost, ustno izročilo, Posavsko hribovje, Litija, Šmartno pri Litiji, Višnja Gora, Stična,
Šentvid, Sava, tovorništvo, promet, pašništvo, vinarstvo.
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Abstract
Landscape archaeology and archaeology of mobility in the Posavje hills region: A case study of Hollow ways
The present master’s degree thesis examines the way in which contemporaneous landscape concept and model of movement could be implemented
on the selected part of Posavje hills region. As a case study, the author
selects the phenomenon named Hollow ways (or Sunken lanes), that weren’t
yet examined systematically. Consequently, he examines whether and how
Hollow ways are legitimate archaeological clues, and how they could testify
about past movements. The author is interested in the dynamics of these
lanes, their relation to other archaeological and historical information, and
finally how they are included in the concept of Landscape archaeology. In
his exploration, he consults Lidar and other cartographic sources. During his
research, the author learns that Hollow ways are inherently connected with
the movements on top–hill ridges and with other archaeologically and historically attested information. They are indispensable archaeological trails that
show the dynamic character of the Landscape. The Landscape is constituted
as a rhythmic composition of tightly intertwined agents, of which the Hollow
ways are a complex “natural–cultural” hybrid.

Keywords: archaeology, Landscape, Landscape archaeology, movement,
model of movement, network, walking, riding, driving, Hollow ways, Sunken
Lanes, paths, roads, gullies, Horton overland flow, ridges, Topographic position index, centrality, oral history, Posavje hills, Litija, Šmartno pri Litiji,
VIšnja Gora, Stična, Šentvid, Sava, freight, traffic, grazing, winemaking.
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2

UVOD

1.1

TEMA TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V zadnjem desetletju je tudi v arheologiji popularna paradigma mobilnosti in se čedalje bolj pogosto uporablja v povezavi s teoretskim konceptom
krajine1 . Moj cilj je, da v magistrski nalogi koncept krajine in paradigmo mobilnosti na primeru izbranega dela Posavskega hribovja razvijem, pri čemer
si bom pomagal s pojavom imenovanim ugreznjene poti.
V magistrski nalogi se želim spopasti z vprašanjem kakšna je dinamika
teh ugreznjenih poti v Posavskem hribovju. V prvi vrsti koliko sploh je
takšnih poti, kam tečejo in kakšen vzorec sestavljajo ter ali so med njimi
razpoznavni kakšni koridorji?
Kot drugo pa me zanima, kako so te poti del krajine Posavskega hribovja.
Kako poti vzpostavljajo krajino pri njenem nastajanju oziroma v kakšnem
razmerju so do klasičnih arheoloških in zgodovinopisnih podatkov2 ?
Po pregledih koncepta krajine in paradigme gibanja bom pokazal, kaj
pojav ugreznjenih poti pomeni za arheološko vedo in kako se povezuje z omenjenim konceptom in modelom. Za ustrezen odgovor na prvi sklop vprašanj
bo potrebno zbrati in predstaviti ugreznjene poti v Posavskem hribovju. Za
to bom uporabil javno dostopne podatke Lidar snemanja z resolucijo 1x1m.
V okolju qGis bom kartiral tiste sklope ugreznjenih poti, ki pričajo o nekdanjem gibanju. Tega bom definiral in predstavil metodo, s katero lahko
dobimo reprezentativen vzorec zanj.
S pomočjo historičnih kart nameravam dobljen vzorec komentirati, in
sicer iz vidika ohranjenosti in gostote, gledoč današnjo situacijo in tisto s
konca 18. stoletja. Z izdelavo modela nekdanjega gibanja želim predvsem
navezati se na drugi del vprašanj, kjer bom skušal razumeti vlogo, ki so jo
ugreznjene poti imele pri oblikovanju krajine. In sicer tako, da v vseh teh
situacijah analiziram ter primerjam na eni strani taktike gibanja (kako se je
gibanje dogajalo in se dogaja), na drugi pa strategije (zakaj se je dogajalo in
se dogaja).
Ugotovitve želim vzporejati s študijem arheoloških podatkov iz mlajših
obdobij3 , zgodovinskih in izročilnih podatkov. S tem želim razumeti kakšno
mesto imajo ti podatki v optiki gibanja ali povedano preprosteje – če lahko
1

Primer: Aldred 2014 in Edgeworth 2011.
S klasičnimi arheološkimi podatki ne mislim zgolj arheoloških najdišč, ampak tudi
toponime in ustna pričevanja.
3
Črpam predvsem iz delitve, kot jo poznamo v Sloveniji. Arheologija mlajših obdobij
je neke vrste historična arheologija, ki pa ne zajema antične tradicije ter zgodnjega srednjega veka. V študiji bom zajel tudi zgodnji srednji vek in s tem poskusil ujeti prehod v
visokosrednjeveško obdobje.
2
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ugreznjene poti kakorkoli razložijo njihov obstoj, ohranjenost in pomene.
Pričakujem, da bom lahko diskutiral tudi o dataciji ugreznjenih poti in
obenem razumel odraz kakšnih in čigavih gibanj so ter zakaj prihaja do morebitnih razlik v njihovi ohranjenosti in njihovem poteku. Pričakujem tudi,
da se bo jasno pokazalo, da je razumevanje ugreznjenih poti nepogrešljivo, če
želimo bolje razumeti arheološke in zgodovinske podatke skupaj z izročili kot
dele povezane krajine, ki ne samo vsebuje sledi gibanja, ampak se temeljno
vzpostavlja z gibanjem.
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1.2

KRAJINA KOT KONCEPT

Brez detajlnega pregleda, ki bi bil za ta prispevek preobsežna in prezahtevna naloga, lahko z dobro mero zaupanja rečem, da ima tudi v sodobnih
arheoloških diskurzih o teoriji in praksi še vedno eno pomembnejših mest
koncept krajine.
Krajina je pojem, ki ima nekje v svojem bistvu moč, da sopostavlja druge
pojme, kot so človek, sebstvo (jaz), družba, kultura, perspektiva in materialnost. Kot tak, je predvsem torišče epistemologij, predvsem pa ontologij v
vedah, ki se ukvarjajo z omenjenimi pojmi. Torej predvsem v geografiji, antropologiji, slikarstvu, arheologiji, zgodovini, pa tudi v neznanstveni žanrski
literaturi.
Kot kaže pa je najpomembnejše mesto pojem krajine dobil v kulturni
geografiji, kjer je postal pomembna raziskovalna tema. Pravzaprav je tam
postal koncept, v svoji raznovrstnosti odvisen predvsem od filozofskih smeri,
ki so vplivale na generacije kulturnih geografov. Od tam je vplival tudi na
ostale znanosti in vede 4 .

1.2.1

V ARHEOLOGIJI

V arheologijo se je ta koncept vgradil na različne načine, kot je Johnson v
svojem pregledu Ideas of Landscape (2007) pokazal. Temeljna razlika izhaja
iz vprašanja kako dojemamo funkcijo prostorske spremenljivke, ki je poleg
časovne ena od dveh temeljnih arheoloških spremenljivk iz filozofske ideje
prostor – čas.
Ko se torej sprašujemo o koncipiranju prostora v arheologiji, se torej sprašujemo o tem kaj arheologija v bistvu je. Johnson je menil, da lahko že pred
formalnimi, institucionalnimi začetki arheologije zasledimo dva impulza, ki
tvorita tisto, kar je predmet “arheo–loškega”. Impulza sta si nekako nasprotna in v medsebojni napetosti še danes ustvarjata produktiven diskurz. Na
eni strani antropološki impulz, ki skuša posploševati in ugotavljati vzorce
(nekdanjega) vedenja, ter drugi – antikvarski, ki izhaja iz radovednosti o
historičnih partikularizmih (Johnson 2007, 193f.). Podobno razdeljenost je
opazil tudi Novakovič (2003, 28f. ali 198), ki jo je (s pomočjo Langtona) poimenoval kot obliki dveh epistemologij, ene znanstveno–analitične, ter druge
humanistične (Id. 198). Prva poglobljeno problematizira odnos med podatki
in interpretacijo. Skuša razviti metodologijo, ki bo čimbolj nepristranska
in bo lahko omogočila spoznanje vzročno–posledičnih zvez med podatki in
resničnostjo. Druga se osredotoča na posamezne probleme in metodologijo
4

Dober, diahron pogled poučno predstavlja Wylie (2007).
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razvija vsakokrat znova. Metodologija je bolj improvizirana, predmetno–
problemsko–specifična 5 .
Kot rečeno; vse je v temelju odvisno od tega, kaj arheologija je. V ZDA je
denimo arheologija del antropološke deteljice, kar je v določeni meri vplivalo
na to, da denimo generacija Novih arheologov ni črpala iz spoznanj ameriške
kulturne geografije (Johnson 2007, 196–198). V tej procesni arheologiji se
je bolj kot o krajini, govorilo o krajinskem pristopu do materialne kulture.
Krajinski pristop je bil v kontekstu tedanjega časa nov, od najdišč 6 (site)
in naselbin ter njih vzorcev (settlement patterns) razširjen okvir opazovanja,
zbiranja, proučevanja in razlaganja podatkov. Bolj kot o krajinski arheologiji se je torej govorilo o arheološki krajini, pa še to ne toliko o krajini v
pravem pomenu besede, kot o prostoru (space) ali okolju (environment), in
sicer takšnemu, kot se kaže arheologu v luči arheoloških najdišč ter zgodovine različno trajajočih oblikovalnih procesov (formational history/–ies), ki
so arheološke depozite oblikovali (Wandsnider 1992).
Drugače je če arheologijo dojemamo skozi historično–partikularistični impulz. Ta impulz je humanističen, tu je krajina skozi kulturno geografijo zaživela kot koncept, od koder ga je arheologija – če posplošim – tudi sprejela.
Posplošim pravim zato, ker je za humanistične vede namreč večkrat značilno,
da mnogokrat presegajo disciplinarne meje, saj so v iskanju razumevanja posameznih pojavov precej eklektične kar se tiče metod. Wylie (2007) je denimo
Hoskinsa, ki ga imajo za direktnega predhodnika angleške krajinske arheologije (Johnson 2007, 196) postavil ob bok geografom Carlu Sauerju in J. B.
Jacksonu in jih opredelil za začetnike koncepta.
Koncept krajine je torej že v začetku tesno povezan s “humanistično”
arheologijo. Verjetno zato ni presenetljivo, da je koncept krajine znotraj
arheoloških diskurzov večji razmah doživel predvsem v času poprocesne arheologije, ki je v svojem temelju bolj humanistična in ki jo je Novakovič celo
enačil s krajinsko arheologijo (Novakovič 2003, 195).

1.2.2

GLAVNE IDEJE O KRAJINI

Na tem mestu želim sedaj predstaviti kaj koncept krajine prinaša in kakšne možnosti ponuja arheologom. Ker je koncept izposojen, bom glavne
ideje črpal iz že omenjenega Wylie–vega geografskega pregleda (2007). Krajina je za Wylie–ja predvsem skupek napetosti, ki se odražajo v različnih
5

To razcepljenost vidita tudi Layton in Ucko znotraj arheoloških konceptualizacij prostora in jo prav tako pojmujeta kot razliko med razumevanjem in razlago (Layton in Ucko
1999, 2)
6
Najdišče je za procesne arheologe pomenilo kraj, kjer so bili najdeni arheološki artefakti (Wandsnider 1992, 286)

6

UVOD

raziskovalnih pristopih — tudi znotraj posamezne vede. Gre za tri osnovne
napetosti med blizu/daleč, telo/um, subjektivno (izkustvo)/objektivno (opazovanje) (Wylie 2007, 1–11).

1.2.3

KULTIVACIJA KRAJINE

Začetniki krajinskega koncepta — (kulturni) geografi (in zgodovinarji)
Hoskins, Sauer in Jackson so krajino dojemali kot nekaj komonsensnega oziroma skupnega, nekaj kar je tam zunaj, in sicer kot objekt ali dejstvo, ki
ga je mogoče opisati. V teh pogledih je krajina zares geografija, torej opis
zemeljskega površja. Krajini je v tem pogledu močno poudarjena njena materialna komponenta, zato gre pri začetnih študijah krajine bistveno za študij
oblik objektov. Te oblike so objekti narave, ki je bila s pomočjo človeške kultivacije spremenjena. Te oblike so lahko nato na razpolago za beleženje z
empiričnimi metodami kartografije in katalogizacije (Wylie 2007, 17–54).
Kritika teh pristopov opozarja predvsem na to, da kultura v teh kontekstih ni problematizirana. Je nek nedefiniran agent, ki spreminja materialni
svet, ni pa zavedanja o simbolnih razsežnostih, ki jih materialno ima. Očita
se jim romantičnost: poveličevanje ruralnih prostorov, pred–modernih, ki
imajo za raziskovalce močno pozitivno etično komponento (Wylie 2007, 28f.,
34).

1.2.4

GLEDANJE KRAJINE

V 80–ih in začetku 90–ih let 20. stoletja pa se je omenjena kritika udejanjila v obliki različnih pristopov. Začeli so raziskovati kako krajino vidimo
in kaj nam podoba o njej govori.
Izhodišče je bilo, da vsaka objektivizacija krajine temelji na renesančnem,
to je perspektivičnem pogledu, ki strukturira prostor. Ljudje torej ustvarjamo re–prezentacije, podobe in podobe podob o krajini, njihove oblike pa
določa predvsem naš sistem mišljenja: naše vrednote, norme. Krajina = kulturna podoba oziroma (re)prezentacija, s tem nekaj vizualnega, in kot taka
skrivajoč ideologije (Wylie 2007, 55f.).
V prvi fazi takšnega pristopa so raziskovalci krajino primerjali s tančico,
ki jo je treba s pomočjo spoznanj marksistične filozofije odkriti7 , da bi prišli
do prave podobe. Krajino se je enačilo s produkcijo in posledično tudi z
re–produkcijo. Krajina je tako izdelek družbenih nestrinjanj, izpodbijanj
med sloji, nekakšen rezultat družbenega boja, ki v bistvu pomeni (tudi)
7

Zagovornik takšnega pristopa je bil predvsem kulturni geograf Denis Cosgrove, ki ga
je Wylie večkrat navedel (denimo Wylie 2007, 65).
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ekonomski boj. V enem smislu je krajina že totalna — narejena, v drugem
pa še v nastajanju (Wylie 2007, 58–70; 99–108).
In prav slednja je bila kasneje predmet kritike: ali ni tudi marksistični
pogled le eden izmed pogledov? Ali ni tudi ta pogled še vedno odmaknjen
(detached)? Kako vemo, da je “pravi” (Wylie 2007, 55–70)?
Zato so nekateri raziskovalci krajino domislili kot tekst8 — torej kot nekaj
kar ni fiksno, ampak je podvrženo spremembam. Nastajajo in preoblikujejo
se pomeni, ki se nalagajo. S pomočjo strukturalizma in semiotike lahko
razberemo strukturo teksta in ugotovimo kdo je pisal, kaj je pisal in kaj nam
govori. Po analogiji lahko enako postopamo s krajino, če prepoznamo njeno
strukturo (Wylie 2007, 70–72).
Ta pristop so kmalu razširili, kajti pomeni se ne nalagajo in ne strukturirajo zgolj preprosto. Pomeni so prepleteni s citati, predhodnimi, vmesnimi,
nasledujočimi pomeni, ki se nalagajo, izmenjujejo, preobražajo. V jedru
je pravzaprav šlo za kritiko pristopa, ki tekst bere komonsensno, češ da je
nek tekst direktna referenca na objekt. Za ta novi inter–tekstualni pristop
pa je značilna maksima, da tekst ni referencialen in da teksta ne moremo
brati komonsensno, ampak zgolj intertekstualno. Tekst postane inter–tekst,
to je skupek vseh podob, misli, besed, slik, idej o nečem. V tem post–
strukturalističnem pristopu se preučuje, kako se pomen gradi v diskurzih 9 .
Krajina = konstrukcija, sestavljena iz kulturnih pomenov, ki so zakodirani v
re–prezentacijah in so nastali v nekem diskurzu (Wylie 2007, 72–82).
Post–strukturalisti zagovarjajo prakso, pri kateri sledimo objektom in
praksam, ki so krajino izoblikovale, pri čemer se ne sprašujemo toliko kaj
krajina je, ampak kako je, kako deluje. Pri takšnih postopkih raziskovalci
ugotavljajo, da krajina ni samo ozadje nekih akcij, ampak nekakšen subjekt
upravljanja, ki je nabit s kulturnimi pomeni. Upravlja se jo kot lastnino,
njena forma pa odraža moralne in estetske vrednosti, pri čemer vedno obstajajo možnosti alternativ. Vprašanje kako se družbena moč odraža v krajini so
dala zagon posebni smeri raziskave, kjer je v centru zanimanja potovanje in
njegove posledice za prenos ideologij in za oblikovanje identitet (Wylie 2007,
110–128).

8

Glavna podpornika te ideje sta bila kulturna geografa Denis Cosgrove in Stephen
Daniels. Wiley se predvsem nanaša na njuno temeljno delo Ikonografija krajine, ki je izšlo
leta 1988 (Wylie 2007, 70)
9
Diskurz je totaliteta izjav o neki temi. Obsega tekste, dialoge, misli, dejanja. Je
historično specifična zadeva. Temelji na post–strukturalizmu, kot ga je razvil Foucault.
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FENOMENOLOGIJA KRAJINE

Na svoj način je kritiko zgornjih pristopov ponudila fenomenologija, ki je
v jedru kritizirala prav opazovalno epistemologijo. Ta naj bi bila kartezijanska. V njej je misel, izenačena z vidom, edini porok pravega spoznanja. Za
razliko od tega so center bivanja fenomenologi postavili v telo, ki je hkrati
v–svetu in tudi del–njega. Telo je v–svet zasidrano tako, da brez njega sploh
ne obstaja. Pristop je bil bolj kot v epistemološkem smislu, pomemben predvsem v ontološkem — kaj smo kot osebe–v–svetu. Z bivanjem–v–svetu se
telo in svet povežeta na poseben, povraten (reverzibilen način). Ko gledam,
denimo, sem tudi gledan. V tem smislu je svet tisti, ki nas rodi: reči–v–svetu
rodijo slikarja in ne obratno (Wylie 2007, 139–153).
Na prvi pogled kompleksno zastavljeno ontologijo je apliciral predvsem
Ingold, in sicer v antropologiji. Ingold je kritiziral prav omenjeno osredotočenje preteklih generacij na kulturo, ki je bila prepostavljena kot nekaj
nematerialnega. Material je tako ostajal neživ, oživljen pa bil šele s tem, ko
so mu dali kulturne pomene. V tem smislu je materialnost tudi konstruirana s
človeškim pogledom — kot da bi ljudje živeli le v svetu pomenov in bili ločeni
od “narave”. Takšno perspektivo je Ingold poimenoval kot “zgrajeno perspektivo”, sam pa predstavil novo, fenomenološko, to je — bivanjsko perspektivo
(dwelling perspective). Za bivanjsko perspektivo je značilna vpletenost z materialno okolico, v katero je človek od začetka potopljen. Ta vpletenost je
aktivna in sicer skozi različna opravila, ki sestavljajo polje opravil (taskscape)
(Wylie 2007, 153–162).
Posledica tega je bil premik od re–prezentacij, vizualizacij krajine, k raziskovanju performansa krajine. Re–prezentacije niso bile več toliko označevalci nekih ideologij, ampak so bolj izdelki, ki so performativni sami na sebi.
Tako se odpre raziskovalni fokus v vprašanje kako življenje dobi obliko in
izraz skozi izkustva, skozi delovanje, skozi participacijo v polju opravil. S
tem so se nekateri raziskovalci lahko odmaknili od subjektivnega fenomenološkega pogleda in se začeli spraševati kako deluje svet (namesto kako deluje
človek ali njegova zavest). V iskanju odgovorov so se osredotočali tudi na
ne–osebne tvarine krajine. To bi lahko poimenovali tudi kot obrat k praksam
krajinjenja. Torej kako se krajina vzpostavlja z različnimi praksami: hojo,
gledanjem, vrtnarjenjem, ipd ... (Wylie 2007, 162–179).
Kritika takšnih pristopov je šla predvsem v smer, da fenomenologija poskuša postaviti kakšne naj bodo norme naravne, nekakšne prvobitne (inherentne) percepcije, ne problematizira pa svojega lastnega pogleda. Kljub
temu, da fenomenologija kritizira predpostavko, da je človek center in merilo
vsega, je pri njej človek še vedno tisti, ki opazuje in opisuje, četudi pod pretvezo bolj aktivnega sodelovanja v krajini skozi bivanjsko perspektivo (Wylie
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2007, 182–185).

1.2.6

NOVE ONTOLOGIJE

Fenomenologija je bila, kot rečeno, pomembna v ontološkem smislu: kako
misliti prostor, kaj je sam na sebi. V tem smislu je odprla imaginacijo raziskovalcev, saj se je odprlo kar nekaj načinov kako dojemati prostor. Wylie
je namreč pregled koncepta krajine zaključil z nekaj novimi trendi, ki so na
nek način prav nadaljevanje tega ontološkega obrata (Wylie 2007, 189–215).
Izpostaviti velja relacijsko (dejali bi — odnosnostno) ontologijo actor–
network teorije (ANT). V tej percepciji se pojavlja težnja misliti prostor v
smislu omrežij, pretokov, povezanosti in identitet, ki sta jim skupna pojma
gibanja in odnosov. Odnosi ustvarjajo omrežja v katerih ni diskretnih nepermeabilnih meja, ampak so omrežja spletena v mešanice (melange). Ob
stikih posamezne čiste kategorije razpadejo v amalgame/hibride (Wylie 2007,
199–201).
Pomembne so tudi ontologije, ki se povsem odmikajo od humanističnega
pristopa in si za pomoč jemljejo matematične koncepte. Ena takih je denimo
topologija, ki se osredotoča na prostor glede na njegove povezave in ne na
njegovo pozicijo v kakšnem drugem smislu (geodetskem, zgodovinskem,...).
Kako — na kakšen način je prostor povezan, je tu glavno vprašanje (Wylie
2007, 201–206).

1.2.7

POTENCIAL KRAJINE

V zgornjih odstavkih sem s pomočjo Wylie–jevega pregleda (2007) pokazal, kako se je koncept krajine spreminjal skozi čas. V pregledu je lepo vidna
dialektika, ki teče od začetnikov koncepta, do končne množice “ontologij”.
Kljub razlikam v dojemanju koncepta pa krajina še vedno obstaja kot medij,
nekakšen posrednik materiala in človeške zavesti. Medij, v katerem je materializiran tako prostor–čas, kot tudi človekov idejni, pojmovni, vrednostni
svet, pri čemer je v novejših pristopih vse bolj jasno, da tudi ti “nematerialni vidiki” človeške zavesti koreninijo, oziroma so v kompleksnih odnosih z
materialnostjo samo, ki je še vedno dana–v–svetu in se zdi “zunaj” zavesti.
Vsi ti pristopi pa so očitno še globlje povezani, in sicer v mestu, ki ga
ima v konceptu krajine pojem gibanja. Izgleda, da se je v sedanjem času le
bolj jasno izpostavilo tisto, kar je v študijah krajine že dolgo prisotno (Kot
je menil Wylie (2007, 208)), a v preteklosti še ni bilo eksplicitno prepoznano,
kako je gibanje v resnici tisto, ki je podlaga vsem prostorskim razmerjem
(Sheller in Urry 2006). Wylie je menil, da je najbistvenejša napetost v krajini
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prav tista med gibanjem in bivanjem (Wylie 2007, 208ff.)10 . Zato prihodnost
krajinskih in posledično tudi arheoloških študij vidim prav v osredotočenju
na tematiko gibanja.

1.2.8

GIBANJE V KRAJINI

Verjetno ta premik k gibanju ni nekaj nenavadnega. Shellerjeva in Urry
sta že leta 2006 znotraj družboslovja opazila, da nastaja (je nastala?) nova
paradigma (Sheller in Urry 2006). Ta usmeritev raziskovalnega interesa je
morda posledica mere, do katere je današnji svet v neprestanem, hitrem
gibanju, kot sta avtorja tudi zagovarjala (Id., 207).
To znanostim predstavlja precejšen problem, sploh sociologiji11 , ki se
ukvarja z današnjo družbo. Kako ob spoznanju gibljivosti, ko se ves svet
konstantno spreminja in preobraža, v znanosti sploh postaviti vprašanja?
Kako izbrati metode za raziskovanje te gibljivosti, tega gibanja? Omenjeni
prispevek na celovit način pokaže kakšna je ta nova paradigma mobilnosti
in kaj znanostim prinaša, obenem pa sta jo avtorja hotela nekako sistematizirati, ter predstaviti kako je treba za potrebe te nove paradigme v znanosti
spremeniti tako objekt raziskave, kot tudi metodologijo. Na tem mestu bom
naredil zgolj krajši povzetek bistvenih ugotovitev in nato diskutiral o vpeljavi
tega v (krajinsko) arheologijo.

10
11

Dwelling tu razumljen kot statičen, denimo sedentaren.
Avtorja sta sociologa.
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PARADIGMA MOBILNOSTI

Paradigma kritizira bivališčno perspektivo, češ da je preveč statična.
Kljub temu to ni paradigma, ki bi odpravljala pojme moči, neenakosti, dostopnosti, meja, niti ne želi odpraviti pojmov krajev in lokacij, ki se zdijo
statični. Paradigma želi te pojme izzvati in jih postaviti v novo perspektivo,
ter jih obogatiti. To pa s serijo vprašanj, teorij in metod, s katerimi želi
poudarek prenesti na gibanje kot konstitutivni element prostora (Sheller in
Urry 2006). Na kratko — raziskovati je potrebno kako se materiali, ljudje
in objekti gibljejo in kako ta gibanja organizirajo, strukturirajo, oblikujejo
življenje samo.
Kaj je to gibanje? Avtorja (Sheller in Urry 2006) sta vanj vključevala
vsa fizična, kot tudi idejna gibanja, hkrati pa tudi vse imobilne strukture
in materialnost samo. Zagovarjala sta, da bi morali raziskovati vse skupaj,
kajti vse je povezano skozi gibanje (Sheller in Urry 2006)!

1.3.1

TEMELJ PARADIGME

Statične strukture oziroma imobilne, kot sta jih imenovala12 , so materializirana gibanja. To so neki fiksni lokusi, kraji ali pa sidrišča (moorings), ki
gibanja omogočajo in obratno, gibanja omogočajo nastanek imobilnih struktur. Na te strukture je mogoče gledati kot na nekakšna vozlišča, kjer se stika
družbeno življenje. Toda slednje se odvija na več nivojih. Ti nivoji so različni zaradi različnih skupnosti in njihovih različnih interesov, kar v raziskavo
bistveno pritegne vprašanja družbene moči, kontrole, ideologije, dostopnosti.
S temi pojmi so povezani režimi pretokov gibanja, ki zavisijo od hitrosti
gibanja, merila, na katerem gibanja potekajo, pa viskoznosti. Navidez fiksna sidrišča tako posedujejo določen potencial privlačnosti ali odbojnosti in
se celo sami premikajo, ker so v tesnih odnosih s premikajočimi se ljudmi,
živalmi, materialom. Na ta način nastajajo nekakšni hibridi materialnosti
in mobilnosti, “materialnostno–mobilnostni sistemi”, ki kombinirajo objekte,
tehnologije, družbe in posameznike (Sheller in Urry 2006, 207–214).

1.3.2

METODE

Za raziskovanje teh pojavov sta predlagala več metod: Prvič zgolj opazovanje ljudi v gibanju, drugič konzultacija obstoječih dnevnikov potovanj, pri
12

To je lahko denimo bencinska črpalka, za arheologa morda nek grad, ali pa neko
gradišče ali pa neke mutationes et mansiones. To so lahko tudi neke ideje, vrednote o
kraju. To so lahko neke konvencije – denimo o času, ki omogočajo točna srečanja, dogodke,
da se gibanja lahko srečajo, prekrivajo.
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čemer se osredotočimo na vprašanje kdaj in kje so potovali. Predlagala sta
študije objektov — kako objekti preko ljudi postanejo orodje spomina, kako
z njimi potujejo? V aktivnem smislu sta predlagala sodelovanje, izkustvo
v nekakšni mobilni etnografiji in pa fenomenološko uporabo imaginacije pri
opisovanju “občutka prostora”. Predlagala sta tudi računalniško modeliranje
(Sheller in Urry 2006, 217–219).

1.3.3

GIBANJE V ARHEOLOGIJI

Na svoj (skoraj manifesten) način je gibanje, kot sta ga pojmovala Shellerjeva in Urry (2006), v arheologijo skušal spraviti že Ingold. V Temporality
of Landscape (Ingold 1993) sem opazil, da po mnenju Ingolda vsako polje
opravil in vse oblike krajine nastajajo z gibanjem. Krajina je kolapsirano
polje opravil, ki se časi s hitrostjo, ki jo ljudje ne opazimo s prostim očesom.
To kar zaznavamo so navidez statične značilnosti v krajini13 . Statične zato,
ker se zaradi svojih specifičnih materialov oziroma substanc14 na eni strani in
zaradi različnosti v hitrosti gibanja med ritmom enega človeškega življenja in
ostalih ritmov krajine na drugi strani, ljudem kažejo kot statične. V resnici
pa presegajo15 časenje življenja ene osebe in prav zaradi tega so v časenju
človeških skupnosti oziroma njih kultur pridobile posebne pomene. Če bi hitrost gibanja pospešili, bi opazili, da se celoten svet giblje v raztezanju časa
— časenju.
Seveda je ob tem problematično vprašanje, kako takšno pojmovanje gibanja sploh vključiti v arheološko prakso? Na to je skušal odgovoriti Aldred
(2014). Aldreda je v svojem prispevku zanimalo bližnje območje naselja
Vatnsfjördur na Islandiji, v povezavi s tem pa tema gibanja v arheologiji.
Aldred je naredil verjetno enega najboljših pregledov tega, kako je (bil)
koncept gibanja umeščen v arheologijo (Aldred 2014, 29–42).
Tri glavne skupine arhetipov so po njegovem mnenju povezane z gibanjem v arheologiji, na njih pa se potem vežejo različni pristopi. Prva skupina
je gibanje, na katerega gledamo iz perspektive človeških kultur. Gibanje je
tu povezano z gibanjem kulturnih skupin in je abstrahirano, saj uporablja
kategorije izmenjave objektov in ljudi, ki jih opisuje in razlaga z migracijami,
demsko difuzijo, trgovino in izmenjavo. Druga skupina je gibanje, ki je povezano z gibanjem (predvsem posameznih) teles. Tu je perspektiva krajina,
uporabljajo pa se prakse refleksije, da bi z njimi razumevali nekdanje gibanje
13

Ki jih arheologi ponavadi opazujemo. Statične relikte neke preteklosti.
Za primer: kako se v primerjavi s tekom enega človeškega življenja časi življenje črnega
bora ali pa časenje ledenika, tektonskih plošč...
15
Dejali bi, da so transcendentne.
14
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in nekdanjo krajino. Tretja skupina je tista, ki je povezana z družbenimi praksami gibanja16 . Ukvarja se s tem, kako je gibanje strukturirano in kakšne
materialne strukture so povezane z njim. S pomočjo tega skuša opisovati
nekdanje družbe — kako so izgledale, bile organizirane in kako so same organizirale okoliški prostor. Slednja morda še najbolj od vseh treh skupin sloni
na dejanskih arheoloških ostankih gibanja, na materialnih ostankih.
Aldred pa je hotel od tega narediti korak naprej. Začel je pri vprašanju,
kako je bilo gibanje materializirano in kako gibanje vpliva na izoblikovanje
arheološkega zapisa. Njegov namen je bil to, da razvije metodološki sistem
oziroma načine, kako preučiti sledove človeške mobilnosti s tem, da v obzir
vzamemo arheološka najdišča in odnose med njimi, značilnosti krajine in
človeško telo samo (Aldred 2014, iii). Ob tem ga je zanimalo tudi, kako
lahko s svojim modelom gibanja pripomore k razvoju krajinske arheologije
kot enotnega koncepta v arheologiji. Prav zaradi teh ambicij je vredno, da
si Aldredov prispevek natančneje ogledamo.

1.3.4

ALDREDOV MODEL GIBANJA

ZAKAJ GIBANJE
Osredotočenje na gibanje je v veliki meri očitno poledica tega, da je Aldred sam priznal, da si je bil s krajino okoli Vatnsfjordura nedomač (Aldred
2014, 58–59). Izročila ni mogel študirati zaradi ovire pri jeziku in pa tudi zaradi njegove a–priorne pozicije, da moramo “najprej upoštevati arheologijo,
nato šele ostale vire”, kajti ostali viri lahko povzročijo, da raziskava postane
obremenjena z njimi (Id., 62). Aldred pa je tudi želel, da ga pri raziskovanju
vodi njegovo telo, ki ga je razumel kot orodje za arheološko raziskavo in tako
v svoj prispevek vključiti tudi fenomenološki pristop v krajinski arheologiji
(Id., 61 – o položaju telesa, Id., 46 – o vključitvi fenomenologije, kot legitimni arheološki metodi). Tako je krajino hotel in moral spoznati začenši z
gibanjem, ki je tako postalo predmet raziskave, kot tudi metoda s katero je
raziskavo izvedel (Id., 58–59).
Definiral je, da ga od gibanja zanima zgolj hoja. Bolj kot mehanika in
tehnologija gibanja, ga je zanimal sam fenomen — dejanje gibanja oziroma
konkretno strategije (vzroki zakaj se je gibalo) in taktike gibanja (kako, s
čim se je gibalo), pri čemer se je osredotočil na druge. Aldred je kritiziral, da
se je dosedaj v arheologiji poudarek dajal predvsem strategijam, o taktikah
16
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pa se je govorilo pavšalno in splošno. Menil pa je, da je bolje govoriti o
taktikah oziroma o za gibanjem ležeči infrastrukturi gibanja, ki nam lahko
dobro izpriča tudi strategije zakaj se je gibanje dogajalo (Id., 3–4). S tem se
je Aldred vključil v paradigmo mobilnosti, kot sta jo začrtala Shellerjeva in
Urry (2006).

ZAKAJ GIBANJE V KRAJINI
Nekako očitno je, da se gibanje vedno dogaja v dejanski krajini. O gibanju ni mogoče govoriti brez predlogov: gibanje v, na, po ... V tem smislu
bi lahko celo dejali, da gibanja ni brez predloge–krajine, vendar o tem več v
naslednjem poglavju. Poleg tega pa je študij krajine tudi najmodernejši arheološki pristop in verjetno se je Aldred zato odločil zanj. Ta najnovejši koncept
krajine je rezultat tega, da se je že s procesno arheologijo zanimanje iz na najdišče in kulturo osredotočene arheologije preneslo v opazovanje prostorskih
razmerij med najdišči in hkrati prepoznavanja velike kompleksnosti teh razmerij. Da bi Aldred lahko sledil trendu, je moral narediti poglobljen ekskurz:
najprej v zgodovino arheološkega dojemanja prostorskih razmerij in potem
v zgodovino arheološkega dojemanja gibanja (Aldred 2014, 13–27 in 29–41).
Opazil je, da zorni kot skozi katerega arheolog opazuje prostorska razmerja
oziroma krajino, deli njen koncept odvisno od posameznega primera. Ta razdeljenost se je Aldredu kazala in se še kaže v zgodovini arheologije. Tako je
denimo opozicija med zornima kotoma prostora in časa rezultirala do drugačnega pisanja “krajinske zgodovine” že v času O. G. Crawforda. Pa potem
opozicije med naravo in kulturo, med zgodovino in arheologijo, ter v zadnjih
desetletjih predvsem opozicija med kvantiteto in kvaliteto v t. i. procesni
arheologiji ter opozicija med subjektivnostjo in objektivnostjo v t. i. poprocesni arheologiji. O teh razdeljenostih in napetostih sem že govoril pri opisu
koncepta krajine in vidimo, da je Aldred prišel do enakih spoznanj.
Nadalje je namreč menil, da je koncept krajinske arheologije še najbolj
enoten in smiselen, če ga pišemo iz zornega kota bivanja (inhabitation perspective), ki predpostavlja gibanje (Id., 27). Človek se namreč tekom življenja
v neki krajini konstantno giblje po opravilih. To je zelo podobno Ingoldovemu dojemanju krajine skozi bivališčno perspektivo (dwelling perspective),
v kateri je krajina zgodba, s katero moramo stopiti v odnos, da jo spoznamo.
To pa najlaže storimo tako, da bivamo v njej (Ingold 1993), kar pa vključuje
gibanje. In prav iz Ingoldovega koncepta krajine je Aldred temeljno izhajal,
kar je razvidno na več mestih (Aldred 2014, 27–28 in 172).
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POVEZANOST GIBANJA IN KRAJINE
Gibanje in krajina sta torej tesno prepletena skozi bivališčno perspektivo.
Morda je, namesto o gibanju, bolje konkretneje govoriti, in sicer kar o premikajočih se telesih brez katerih ni gibanja. Krajina je v odnosu do teles
več kot le podlaga ali prostor zapisa njihovih premikanj. Krajina oblikuje
gibanje teles s tem, da ga usmerja in tudi briše. Lahko bi celo dejali, da teles
ni brez krajine, kot sem predlagal že v prejšnjem poglavju. Po drugi strani
pa se povezanost gibanja teles in krajine odraža tudi tako, da krajine ni brez
gibanja teles. Gibanje teles jo oblikuje, usmerja in briše v nivojih, plasteh,
ritmih (ne pozabimo tudi na gibanja v geološkem in biološkem smislu, kar
daje vtis, da se giblje tudi sama krajina, in sicer brez vpliva človeka!). Tako
bi lahko dejali, da krajine ni brez gibajočih se teles. Ob teh spoznanjih je
očitno, da je prav gibanje tisto, ki povezuje tako krajino oziroma njeno materialnost kot tudi telesa, ki se gibljejo skupaj z njo. Tu je razvidno zakaj
Aldred toliko stavi na to spreobrnitev optike v arheologiji: Iz statičnosti v
dinamičnost ali kot sam pravi na nekem mestu: Iz “mreže krajev (network
of places) [...] v mrežo gibanj (network of mobilities)” (Aldred 2014, 179).
Preden pa dospemo do tega, da je Aldred gibanje postavil v središče, je
ob zgornjih spoznanjih treba postaviti še dve vprašanji, ki si ju je moral zastaviti tudi že Aldred če je hotel upravičeno nadaljevati: Ali zaradi gibljivosti
krajine lahko študiramo t. i. pretekle krajine oziroma ali sploh obstaja nekaj
takega kot je pretekla krajina? In ali sta materializirana krajina in telesa;
če jih začnemo povezovati skozi zorni kot gibanja, sploh še dva ločena pojma
oziroma v kakšnem odnosu sta?
Teh vprašanj se je Aldred posredno dotikal skozi celotno nalogo. Tistega
o preteklih krajinah posebej eksplicitno, ko je spregovoril o tem, da je materialnost krajine tista, ki priča o njeni preteklosti. Skozi njeno materialnost
lahko opazujemo tudi (nekdaj) materializirano preteklo gibanje teles (Id.,
33). Arheološke značilnosti so torej odraz gibanj preteklih teles. Z ustreznim
študijem tega materializiranega gibanja lahko arheolog dostopa do razumevanja gibajočih teles nekoč: “[Arheolog z lastnim telesom, op. a.] ustvari
konkretne in oprijemljive povezave med materiali, krajino in ljudmi s proučevanjem povezanosti med njimi v preteklosti in sedanjosti” (Id., 99–100).
Aldred sicer ni mislil najti “neoporečne zveze” med preteklim in sedanjim
gibanjem, ampak je želel preteklo gibanje zgolj bolj razumeti in razlagati v
smislu: 1. vzorcev — kje gibanje teče danes in v preteklosti; 2. trajanja —
koliko časa gibanje traja in 3. vzročnosti — ne intenc ali strategij gibanja,
ampak kako (je) gibanje rezultira(lo) v materialnost. Aldredu je to pomenilo
korak k razumevanju same operacije gibanja v preteklosti (Id., 57–58).
Prav tako kot pri prvem vprašanju lahko tudi pri drugem skozi celotno
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Aldredovo delo opazujemo, da je konstantno v precepu med preteklostjo in
sedanjostjo, materialnostjo krajine in telesi (svojim in tistimi iz preteklosti)
ter gibanjem. V precepu med tem, da mora uporabljati bolj ali manj definirane termine in tem, da bi jih združil v eno. Študij gibanja se mu kaže
kot potencial preko katerega bi lahko zbližal material in telesa ter preteklost in sedanjost. Menil je, da stični odnos med omenjenimi opozicijami
oziroma ločenimi/zamejenimi/določenimi entitetami “leži na interfaciji med
ostanki preteklosti v obliki najdišč in tem, kako so uporabljena medtem ko
se premikamo med njimi” (Id., 49).
KAKŠNE METODE UPORABITI
Zaradi zgoraj omenjenih napetosti je tudi v metodološkem smislu Aldred
najprej želel preučiti vsak pojem posebej: S čim študirati samo materialnost
krajine, nato s čim telesa in šele potem s čim gibanje.
METODE ZA MATERIALNOST KRAJINE: Za študij materializirane
pretekle krajine Vatnsfjordura in premikajočih se teles v njej je uporabil
štiri metode. Dve za materialnost in dve za telesi, vse pa so mu služile kot
nekakšen delen vpogled v dejanska gibanja, ki so se dogajala v preteklosti.
Prva metoda s katero je obravnaval materialnost krajine je bila poglobitev v historične podatke. Ti niso koristni samo kot informacije kdaj in
kje so se gibanja dogajala, ampak so ob pozornem branju (če so viri dovolj
detajlni) lahko koristni tudi za razbiranje taktik gibanja: kako so se gibanja
nekoč odvijala, v kakšnem prostorskem in časovnem obsegu. Koristen vir pri
iskanju preteklih poti so tudi izročila, pri čemer je Aldred omenjal predvsem
toponime, ki lahko dopolnjujejo fragmentarno izročilo itinerarijev ali ustnih
izročil (Aldred 2014, 43–45).
V povezavi s študijem materialnosti je Aldred omenjal tudi drugo metodo
in sicer GIS–analizo. Njen pomen je videl predvsem v tem, da historične podatke, ki so večinoma podatki virtualne narave, do določene mere povežemo z
realnim stanjem v krajini. GIS postane orodje, s katerim poskušamo premostiti prepad med virtualno in realno krajino. Po drugi strani pa je uporaben
tudi kot sredstvo s katerim lahko izvajamo različne analize na materialnosti:
Z opazovanjem topografije lahko analiziramo t. i. idealne poti (least cost paths) in jih primerjamo z dejanskimi, izvajamo analize vidljivosti ipd... (Id.,
43–45).
METODE ZA RAZISKOVANJE TELES: Tretja metoda je povezana z
analizo gibajočih se teles. Gre za iz fenomenološke misli vzeto prepričanje,
da je človeško telo orodje, ki ga lahko uporabimo na hevrističen ali metričen
način in tako dostopamo do strategij (hevrističen način) in taktik (metričen
način), ki so vodile preteklo gibanje (Id., 49). Za Aldreda je človeško telo
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orodje, ki ga uporablja predvsem na metričen način, tako da izvaja topografski pregled.
Toda zakaj je Aldred menil, da lahko upravičeno uporablja telo in na
kakšen način ga uporablja? O tem sem že spregovoril koncem prejšnjega
poglavja ko sem dejal, da je Aldred menil, da stični odnos med omenjenimi opozicijami oziroma entitetami prostor/čas, materialnost/telo, preteklost/sedanjost; “leži na interfaciji med ostanki preteklosti v obliki najdišč
in tem, kako so uporabljena medtem ko se premikamo med njimi” (Id., 49).
Pri Aldredu je tako v središču predvsem raziskovalčevo telo, njegovo samo.
O tem je jasno spregovoril (Id., 58) in individualni pristop k raziskovanju
celo priporočil (Id., 63). Vendar pa se ni mogel izogniti vprašanju ali je to
legitimna pozicija — namreč: Ali je naša sedanja izkušnja gibanja skozi materializirano krajino kakorkoli povezana s preteklo? Zato je Aldred menil, da
je bolje kot o izkušnjah govoriti o srečanjih (encounters) s krajino. Pri srečanjih s krajino oziroma materialnimi ostanki v njej, je v središču opazovanje
kako oziroma na kakšen način s telesom potujemo skupaj s krajino in kako
materialne ostanke uporabljamo pri gibanju. Gre za to, da je po Aldredu
študija taktik gibanja bolj zanesljiva od študija strategij gibanja.
Zakaj? Material, je menil Aldred, se je obdržal tekom stoletij in ni razloga, da bi dvomili, da je bil nek materializiran kažipot v obliki grmade
kamenja drugače uporabljen nekoč (Id., 61–62). Čeprav je priznal, da bi morali v obzir pri študiju tega kako so se ljudje srečevali s krajino in materialom
jemati razlike denimo v spolu in starosti, pa je Aldred menil, da so te razlike
precej manj problematične kot če bi študirali razlike v izkušnjah, razlike v
doživljanjih krajine. Tako je fenomenološka metoda pri Aldredu drugačna
od denimo Tilleyeve, saj je šlo pri Aldredu prvenstveno za to, da je človeško
telo orodje, ki ga uporabljamo v metričnem in ne hevrističnem smislu — kot
orodje meritev in ne izkustev, s tem pa orodje za dostop do informacij o
taktikah (Id., 176).
Ostane še četrta metoda, ki jo je Aldred predlagal za študij teles v krajini.
Gre za Time Geography ali geografijo časovnega dometa. Z njo lahko proučujemo kako so različni deli krajine dostopni z ozirom na čas, ki ga porabimo
za to, da jo prečkamo. S pravilno vnesenimi podatki se nam pokažejo trajektorije, ki pokažejo na morebitna gibanja teles v preteklosti. Kljub temu, da
ta metoda do določene mere upošteva telesa, pa je v svojem rezultatu bližje
materialu. Rezultat je namreč dvodimenzionalna pot v GIS okolju, ki bolj
kot gibanje oziroma premikajoča se telesa predstavlja nek prostor — prostor
hipotetičnega pretoka teles. To pa je za Aldreda še vedno blizu tradicionalnemu arheološkemu pogledu na gibanje, ki je “materializirano v obliki krajev,
kjer so se dogajali zaporedni postanki” (Id., 47–48).
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METODE KI POVEZUJEJO MATERIALE IN TELESA TER
ŠTUDIRAJO GIBANJE
Aldred je menil, da so zgornje metode preveč selektivne in niso sposobne
zbliževati materialov in teles. Kljub temu pa je priznal, da so ustrezne in
celo potrebne, da jih uporabimo kot nastavitve (setup). S historično analizo,
analizo ustnega izročila in GIS analizo je Aldred namreč zamejil materialno
podlago na kateri je izvajal analize: grmade (nekakšni kupi kamenja, ki jih v
angleščini imenuje cairns), poti in kmetije. Njegovo telo pa mu je služilo kot
merilno orodje, s katerim si je pomagal pri terenskih pregledih in identificiral
lokacije kupov in poti. Šele po tem je uporabil tri metode s katerimi je
materiale in telesa poskušal zbližati. To so bile: analiza omrežij (network
analysis), analiza operacijske sekvence (chaine operatoire) in analiza ritmov
(rythm analysis) (Id., 49–50).
ANALIZA OMREŽIJ: Z metodo analize omrežij je mogoče študirati kako
intenzivno so določeni kraji povezani eden z drugim. Kraji so sicer sami po
sebi statične enote, vendar so v omrežju vedno prehodni oziroma povezani v
dejanju gibanja. Delujejo tako, da privlačijo in potiskajo gibanje, ga usmerjajo proč od sebe ali k sebi. Aldred se je osredotočil na to kako povezane so
bile kmetije in pokazal, kako so posamezne tudi vplivale na razvoj omrežja
povezav (Id., 134–135).
OPERATIVNA SEKVENCA: Operativna sekvenca je metoda, s katero
sledimo preoblikovanju materiala skozi verigo posameznih stopenj ali sekvenc.
Kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da je to metoda za študij materialov, pa
je že od teoretskih začetkov prisotna premisa, da materiali potujejo skupaj s
telesom in da je preoblikovanje materiala povezano s preoblikovanjem telesa.
Vsako preoblikovanje materiala je namreč povezano z nekim idejnim ozadjem,
ki se v procesu izdelave prenaša, dopolnjuje in tudi spreminja z akterji (Id.,
52–53).
Aldred je tako sestavil operativni sekvenci iz kupov kamenja in iz topografske sekvence (pozicija telesa glede na topografijo – gor, dol, ravno) na
izbrani poti med dvema kmetijama. Vendar sta mu ti izdelovalni verigi le
malo povedali o taktikah, ki stoje za gibanjem, zato je predlagal še drugo sekvenco. In sicer verigo ključnih stadijev in dogodkov na poti, ki jih označuje
material in način, kako se z njim utelešeno srečamo. Za primer poda pot, ki
jo opredeljuje serija stadijev, ki so: materialni koridor (iz kupov kamenja),
stična točka, koridor vizualnih povezav, vrata, topografski koridor, itd. ...
Ko je to izdelovalno verigo združil s poprejšnjimi je dobil dober pregled nad
tem, kako gibanje poteka (in je verjetno potekalo) na izbrani poti. Na ta
način je tudi konkretneje povezal sam material in telesa, gibanje pa je že
bolj stopilo v ospredje v primerjavi z analizo omrežij, kjer je bilo gibanje bolj
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abstrahirano (Id., 138–142).
ANALIZA RITMOV: Zadnja izmed metod je bila analiza ritmov (rhytmanalysis). Koncept v katerem opazujemo ritme se je razvil tekom 20. stoletja na mnogih področjih družboslovja, predvsem pa v psihologiji. To je bil
refleks na opažane ambivalence v družbi (denimo aktivnost/počitek, depresija/manija, ipd. ...), vpeljava ritmov pa je pomenila nekakšno zdravilo tej
polariziranosti (Id., 53–54). Filozof H. Lefebvre je analizo ritmov poskusil
uvesti v svoje študije vsakdanjosti, pri čemer je raziskoval kako so kompleksni
ritmi vključeni v ritme vsakdanjika. Analizo ritmov je primerjal z glasbo, ki
v sebi združuje ritem, harmonijo in melodijo ter jih povezuje. S tem se je
strinjal tudi Aldred, ki je menil, da na podoben način tudi gibanje združuje
materiale in premikajoča se telesa, pri čemer pa je bila Aldredova kritika
usmerjena v to, da teles in materiala Lefebvre ni obravnaval enako, čeprav
je bila to njegova začetna teoretska pozicija, ki je potem ni mogel povsem
udejanjiti (Id., 54).
Aldred pa je v svoji nalogi poskušal združiti nekdanja gibanja teles, ki
so rezultirala v materialnosti (arheoloških ostankih), z virtualnimi posnetki
gibanj, ki jih tvorimo arheologi, in sicer skozi predstavitev ritmov. Z zapisom,
ki je še vedno tradicionalno omejen (dvodimenzionalen), je skušal te ritme
čimbolje predstaviti. Predstaviti to, da se v ritmu tako čas in prostor kot
tudi material in telesa sinhrono in harmonično združujejo (Id., 54–56), kar
pomeni, da bi bilo s to metodo lahko preseči opozicije o katerih sem govoril
v četrtem poglavju. Na ta način je dobil t. i. ritmične podpise krajine
oziroma posamezne poti (rythmic signatures), ki so v bistvu grafični zapisi.
Ti v obliki krivulj prikazujejo nadmorsko višino in naklone v topografiji in
hkrati značilnosti krajine kot so razni koridorji, posamezni kupi kamenja ...
Aldred je menil, da prav ti podpisi prikazujejo gibanje, ki mu lahko skozi ta
zapis sledimo in ga beremo kot nekakšen notni zapis: od povezanega toka
do prekinitev in točk tranzicije, ki spreminjajo ritme in v sklopu z ostalimi
dajejo karakter, harmonijo celotni poti (Id., 153–155). Ko je podpisu dodal
še krivuljo, ki prikazuje tempo telesa, je Aldred združil premikajoča telesa z
materialom.
Aldred je pri takšnem zapisu v obliki več grafičnih krivulj govoril kar o
slojenju gibanja, pri čemer vsak sloj pomeni drugačen ritmični značaj. Če
sta nadmorska višina in naklon sloja, ki predstavljata temeljni ritem, so
kupi kamenja nekakšne točke prevoja, menjave ritma. Ostale značilnosti v
krajini je poimenoval kar appoggiatura oziroma podpora trenutnemu ritmu.
Premikajoča telesa pa imajo kot zadnji sloj gibanja zmožnost, da ritmu dajejo
tempo, kar je Aldred označil z glasbenim izrazom intonacija (pitch) (Id., 160).
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PRED IZVEDBO

2.1

ZAMEJITEV

Po pregledu temeljnih pojmov, koncepta krajine in paradigme gibanja,
bi sedaj rad pojasnil, kako ju bom uporabil na zastavljenem praktičnem primeru. Arheologi tradicionalno bodisi argumentirano bodisi ne zamejujemo
svoj “prostor preučevanja” oziroma območje, na kateremu vzorčimo, izvajamo analize in interpretiramo. V kulturno–zgodovinski arheologiji se je bolj
kot prostor, zamejevalo pojem zanimanja — ta ali oni tip materialne kulture
in šele potem kako se kaže v prostoru.
V procesni arheologiji je bilo obratno. Najprej zamejitev prostora, potem
pa kako se “tipskost” v njem kaže. Bodisi se je preučevalo najdišče samo,
bodisi se je preučevala neka ekološka niša oziroma regija, v kateri je bilo
mogoče rekonstruirati nek določen človekov tip prilagoditve. Bio–geografske
regije in njih “naravne danosti” so pogosto zamejevale raziskavo.
Videli smo, da je pri krajini drugače. Humanistična perspektiva v
kulturno–zgodovinski maniri išče bolj partikularne probleme, poleg tega pa
novejše raziskave kažejo, da ni več mogoče gledati na “naravo” kot tisto, ki
pogojuje “družbeno” ali “kulturno”. Po pregledu koncepta krajine smo videli,
da je ploden pojem zanimanja lahko gibanje, mobilnost.

Slika 2.1:
Barvno je označen prostor preučevanja (Vir podatkov:
[DMV0050])
Kako se nekdanja 17 mobilnost kaže v Posavskem hribovju? Posavsko
hribovje je geografski izraz za specifičen tip reliefa Osrednje Slovenije, pa
vendar me v nalogi ne zanima kot tak v celoti. Ime uporabljam zgolj zato, da
bralec takoj prepozna s katerim delom “prostora” se ukvarjam. Ker krajinska
17

O tem kaj pomeni nekdanje bom razpravljal v naslednjem sklopu.
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perspektiva ne dovoljuje, da se omejimo zgolj le na en, denimo geografski
vidik, sem območje zanimanja zamejil arbitrarno. Zanima me izbrani del
od Litije na severu in Višnje Gore na jugu, nekako v območju kot 480120,
494790, 85355, 104665 v Gauss–Kruegerjevem koordinatnem sistemu (Slika
2.1 in 2.2).
Območje izbiram zato, ker sem na njem delal analize že tekom študija, mi
je pa tudi domače, ker ga iz terensko–izkustvene, torej fenomenološke podlage
poznam (–vam) že več let. Ker je Posavsko hribovje heterogena tvorba, sem
se odločil, da okvirne dimenzije obravnavanega območja zamejim tako, da
primerjam njegov stik z drugimi geografskimi pojmi — Dolenjskim gričevjem
in pa reko Savo. Dimenzije so tudi prilagojene mojemu času in zmožnostim.

Slika 2.2: Območje preučevanja z najpomembnejšimi kraji omenjenimi v
besedilu (Vir podatkov: [DMV0050])
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2.2

DEFINICIJA GIBANJA

Prva stvar, ki jo je treba izpostaviti je, da želim preučevati nekdanja, to
je pretekla gibanja. To se mi zdi pomembno izpostaviti, kajti arheologija
je veda, ki si mora postavljati vprašanja o preteklosti, sicer ni arheo–logija
ampak zgolj neka — logija. Brez da odidem na to staro burno področje,
kaj arheologija je sama zase in kaj v razmerju do drugih ved, kot je denimo antropologija, lahko tako v krajinskem duhu rečem — arheologija z
antropologijo, na poti, proti enotnemu razumevanju in razlaganju človeškosti. Nekakšna dvo–edinost v enem telesu, kjer se arheologija osredotoča na
probleme preteklosti, nekdanjosti, starosti ...
Nekdanje gibanje je vsako gibanje, ki je trajalo v preteklosti. V tem smislu je tudi motorizirano gibanje nekdanje gibanje, ampak ne bo predmet te
študije niti ne del definicije nekdanjega gibanja za potrebe te naloge. Nekdanje gibanje v tej nalogi definiram kot gibanje, ki je potekalo peš, s konjem in
vozom. To so tri oblike gibanja, ki so različno “stare”’. Bipedalnost človeka
je več milijonov let poznan način gibanja, začenši s pokončnimi hominidi.
Uporaba vozov je izpričana že v 4. tisočletju pr. Kr. (Schier 2014, 7ff.),
enako tudi morebitna ježa, kot posledica udomačitve konja (Outram 2009).
Te tri oblike gibanja 18 so torej človeku najbolj prvinske, predvsem pa so
mnogo starejše od gibanj, ki za svoj glavni vir energije trošijo parne, naftne in električne vire s pomočjo motornih vmesnikov. Preučevanje sledov
prvinskih gibanj ima torej potencial, da z njim dospemo do razlaganja in
razumevanja nekdanjega gibanja.

2.2.1

KAKO ŠTUDIRATI NEKDANJE GIBANJE V
POSAVSKEM HRIBOVJU

Seveda moramo za študij gibanja ali (pre)tokov v krajini prepoznati neposredne sledove teh dogajanj ali pa jih posredno rekonstruirati. Aldred si je
pomagal s študijami historičnih podatkov, geografijo časovnega dometa ter
terenskimi pregledi, vendar mu je glavni vir podatkov za dobljen model poti
izšel iz lastnega izkustva gibanja med kupi kamenja (cairns).
ZGODOVINA RAZISKAV GIBANJA V POSAVSKEM HRIBOVJU
Če hočem v Posavskem hribovju kakorkoli raziskovati gibanje, moram
prej ovrednotiti, kaj so tisti arheološki podatki, iz katerih lahko razpravljam
18

Ne upoštevam gibanja po vodi!
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o gibanju.
Pregled arheološke literature na to temo je pokazal, da če se je že19 , se je
gibanje obravnavalo posredno, podobno prvemu modelu po Aldredu 20 . Pri
študijah prazgodovine gibanje ni v prvem planu raziskave, hkrati pa je brez
izjem zabrisano ali abstrahirano. Neposredni sledovi gibanj so upoštevani
zelo redko, predvsem kot pokazatelji dostopa do najdišč. Posredne rekonstrukcije gibanja se redko nanašajo na kakšne konkretne sledove, ampak so
izvedene intuitivno ter niso konkretno umeščene v topografijo. O gibanju
namreč v teh študijah raziskovalci razpravljajo predvsem na podlagi posamičnih najdb, ki so včasih vključene v kontekst bodisi zaprtih najdb bodisi
akumulacij in njihovih formacij. Njihov prostorski položaj in medsebojne
odnose pa razlagajo z migracijami, demsko difuzijo, trgovino ter izmenjavo,
in sicer največkrat v sklopu obravnave poselitve neke regije v izbrani časovni
periodi 21 .
Večkrat je gibanje vsaj navidezno v ospredju raziskave pri tistih študijah,
ki se ukvarjajo z rimskim ali poznoantičnim obdobjem 22 . Navidezno zato,
ker bolj, kot da bi študije preučevale nekdanje sledove gibanj, preučujejo zgodovino in potek cest, pri čemer si zopet pomagajo predvsem s povezovanjem
fragmentov posamičnih in zaprtih najdb ter ledinskimi imeni 23 . Tako smo
neredko soočeni s kartami, ki prikazujejo peščico bolj ali manj zanesljivih
modelov tras cestišč, ki povezujejo točke v prostoru, vmes pa puščajo ogromno praznega prostora. Gibanje je tako spet v ozadju in le iz posameznih
notic lahko posredno razbiramo načine, kako se je nekdanje gibanje odvijalo.
Podoba gibanja v srednjem veku je do določene mere poznana predvsem
iz zgodovinopisja, ob relativno mladi usmeritvi arheološkega raziskovalnega
interesa za mlajša arheološka obdobja to ni presenetljivo. Zgodovinopisne
študije bralcu predvsem odstrejo resnično bogastvo historičnih informacij
v smislu kaj se je dogajalo, kje se je dogajalo, koliko časa je trajalo. Ta
historični vidik je osredotočen predvsem na strategije gibanja: zakaj se je
gibanje dogajalo. O taktikah gibanja se zopet razpravlja posredno. Gibanje
19

Pregledi stanja slovenske arheologije gibanje izpuščajo, ali pa mu je namenjeno zelo
malo prostora, kar kaže, da se je poudarek dosedaj dajal predvsem naselbinam in nekropolam (Temeljni pregled slovenske rimske provincialne arheologije denimo vsebuje pol strani
o rimskih cestah – Horvat 1999, 219–20).
20
Glej poglavje "Aldredov model gibanja"
21
Primeri: (Dular 2001, 89 – izvleček); (Pavlin in Dular 2007, 82 denimo); (Dular in
Tecco Hvala 2007, 70 – opredelitev, 142, primerjaj s 152f. in 155).
22
Denimo delo Premersteina in Rutarja (1899), Šašla (1975), predvsem pa Pahičevo delo
na Štajerskem, kjer je s sistematičnimi topografskimi pregledi uspel locirati trase poti, ki
jih je pripisoval rimskemu obdobju (Horvat 1999, 220 z vso pripadajočo literaturo).
23
Primeri: Vuga 1974, 428, sl. 4, ter primerjaj s 439f.; in 1998, Slapšak 1977; Cvikl
Zupančič 1979; Ciglenečki 1985; 1999; 2007; Modrijan 2011, 62.
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je torej spet bolj ali manj abstraktno, v ozadju raziskave, nadomešča pa se
ga z ožjimi kategorijami, kot so promet, potovanja, romanja, vojaški pohodi
ipd. Temu je tako zaradi narave zgodovinopisnega vira, kjer je sled gibanja
močno zabrisana v informacijo, ki jo je mnogokrat težko prevesti v konkretno
krajino in ji dati materialni vidik 24 .
Vsi omenjeni arheološki viri so posredne sledi gibanj, iz katerih je težko
prepoznati konkretna gibanja ali pretoke v krajini. Veličina raziskovalnih
del, ki preučujejo te vire, je v naporu, da bi poskušali razložiti, kako se v
krajini odražajo določeni vidiki človeškega bivanja: denimo pokopavanje ali
poselitev. Predvsem pa naporom, da bi materialnim virom pripisali časovno
dimenzijo in z njihovo pomočjo razlagali spremembe omenjenih vidikov bivanja.
Ta način dela je povsem ustrezen za vprašanja, ki si jih raziskovalci zastavljajo in bo vedno dobrodošel ter koristen v arheološki epistemologiji. Toda
ali je ob ontološkem obratu h krajini; tako s teoretskimi (Ingold, Aldred), kot
tudi metodološkimi (Lidar, Aerofotografija) doprinosi in novimi arheološkimi
modeliranji, tak način dela še vedno edini pravi? Ali je sploh mogoče izvesti
arheološko študijo gibanja, ki bi pod drobnogledom še vedno imela prostor
Posavskega hribovja in uporabila bolj neposredne sledi nekdanjih gibanj oziroma na kakšen način je mogoče povezati vse omenjene posredne arheološke
vire iz tega prostora, ki odražajo širok spekter različnih človekovih praks iz
različnih obdobij?

24

Denimo Holz (1994) in Kosi (1998), za Posavsko hribovje pa predvsem Golec (1995).
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UGREZNJENE POTI

Glede tega se mi v Posavskem hribovju kaže neposredni potencial, ki
ga imajo ugreznjene poti. Neposredni prvič zato, ker so te poti; kot bomo
videli v naslednjih odstavkih, direkten rezultat gibanja. Drugič pa zato, ker
so ugreznjene poti v Posavskem hribovju razmeroma pogost pojav. Kljub
temu so malo raziskane, saj šele v zadnjih dveh desetletjih pridobivajo na
pomembnosti, in to ne samo v arheologiji.

2.3.1

ARHEOLOGI IN UGREZNJENE POTI

Od arheoloških so znani predvsem prispevki Wilkinsona, kjer se je avtor ukvarjal s širokimi potmi vodeč v bronastodobne naselbine na Bližnjem
vzhodu (Wilkinson 2003; Wilkinson et al. 2010). Pionirsko delo tega Angleža
je nadgradil Casana (2013).
V Evropi ima preučevanje ugreznjenih poti sicer daljšo tradicijo, a fenomen ni bil nikoli tako sistematično raziskovan kot na Bližnjem vzhodu. Tako
iz 19. stoletja poznamo predvsem študije v obliki historične geo–topografije,
katerih najslavnejši podaljšek bi lahko bil Hoskinsov prispevek (1955). Hoskins je že v 50–ih letih 20. stoletja v svojo zgodbo o zgodovini angleške
krajine vpletel tudi podatke o ugreznjenih poteh (Id. 31f.), a zelo omejeno.
Uporabljene so bile tudi v geografskih in zgodovinarskih kompendijih, ki so
se ukvarjali s cestami in potmi v preteklosti 25 V centralno–evropskem prostoru je bil začetnik študija starih poti in cest Landau (Landau in Görich
1958) in sicer že sredi 19. stoletja, v antikvarski tradiciji. Toda šele Nicke
jih je v sklopu heimatskunde prepoznal kot pojav ugreznjenih poti in ugibal
o razlogih za njihov nastanek in njihovi kronološki umestitvi (Nicke 2001a;
2001b in 2002).
Ta navezava ugreznjenih poti z ljubiteljskimi študijami, ki poskušajo opisovati lokalno zgodovino, ni izjema. Danes lahko najdemo kar nekaj internetnih portalov, kjer ljubitelji poskušajo rekonstruirati poteke ugreznjenih
poti znotraj opazovane regije. Nemalokrat jim pripišejo določeno starost,
pač glede na raziskovalno zanimanje. 26
Kar se tiče našega prostora, je v arheološkem smislu šele Mlekužev prispevek (2014) pokril primanjkljaj. Izgleda, da je s člankom Mlekuž predvsem
skušal opozoriti na potencial, ki ga imajo ugreznjene poti za naše razumevanje: ne samo preteklosti, ampak tudi tradicionalnih arheoloških definicij in
kategorij. Povzel je temeljno angleško literaturo in z njeno pomočjo podal
25
26

Denimo Taylor (1979) in Hindle (1993; 2001).
Denimo Mechelhoff (2005) ali pa Cundrič (2017).
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definicijo, kjer so ugreznjene poti tiste poti, ki jih je dolgotrajna raba izdolbla
v tla (Mlekuž 2014, 7). Kasneje je to dopolnil s tem, ko je poti prepoznal
predvsem kot sledove gibanja in jih povezal s konceptom pretoka oziroma
gibanja (Id. 7f., 9). Pokazal je, da jih za sabo pušča gibanje ljudi in živali
ter vode, da pa gibanje po njih pravzaprav vseskozi poteka. Ponekod so ugreznjene poti jasno izražene kot značilni uvalasti vrezi v površje, ki mestoma v
več vzporednih pasovih usmerjeno tečejo z na prvi pogled nejasno formuliranimi izhodišči in cilji. V takšni obliki so ugreznjene poti dobro razpoznavne
tudi na lidarskih posnetkih površja, kjer jih je mogoče videti v širši perspektivi. V tem smislu je Mlekužev prispevek eden prvih, ki jih skuša umestiti v
vprašanja arheološke teorije, ne razpravlja pa toliko o problematiki njihove
vidljivosti, ohranjenosti, starosti (Mlekuž 2014, 7–10).
V arheologiji so tako, z izjemo Wilkinsona (2003) in Casane (2013), to
precej prezrta vprašanja, zaradi česar verjetno pojem ugreznjenih poti ostaja
podcenjevan in celo zasmehovan 27 .

(a) Sussex, Anglija (Elliot Fraser, 2013)

(b) La Meauffe, Francija
(Romain Breget, 2014)

(c) Cireglio, Italija (Gianluca Fagioli)

Slika 2.3: Trije primeri ugreznjenih poti po Evropi
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Ko sem mnogim ljudem poskušal razložiti s čim se ukvarjam, so se podcenjevalno
zasmejali in dejali, kakšen smisel je v preučevanju traktorskih cest v hosti.
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UGREZNJENE POTI IN NARAVOSLOVJE

Raziskovanje pojava ugreznjenih poti raziskovalca slej kot prej pripelje na
sled, ki so jo za seboj pustili predvsem geomorfologi in hidrologi 28 . V teh vodah pa tema ni prav nič podcenjevana, saj že vsaj dve desetletji razpravljajo
o ugreznjenih poteh kot dejavniku odvodnjavanja (drainage). Ugreznjene
poti so dokazano eden večjih faktorjev pri onesnaževanju rek, poplavljanju
vasi in nanosih sedimenta v doline (Boardman 2013).
Zanimivo je, da geomorfologi oziroma hidrologi v razprave večkrat vključujejo arheološko–zgodovinopisne vsebine, ki so med arheologi — izgleda —
prezrte! Tako denimo vrhunska študija Vanwalleghema s sodelavci (2003), ki
je pri raziskavi formacije gozdnih grap oziroma odtočnih kanalov (gullies) v
Belgiji posledično morala priti tudi na pojem gozdnih poti 29 ter slednje celo
vzporejati z arheološkimi najdišči. Ugotovili so, da je nastanek grap tesno
povezan s človekovimi posegi v prostor, bodisi v železni, bodisi v rimski dobi.
Mikrotopografija gozda — tudi tista, ki se zdi najbolj naravna, je lahko posledica verižne reakcije, ki nastane zaradi človeškega gibanja (v preteklosti).
Izgleda, da je prispevek Vanwalleghove ekipe trenutno najboljša študija tega,
kako ugreznjene poti nastajajo, četudi to ni bil njen namen. V tem pogledu
je poleg Casaninega (2013) prispevka Vanwalleghemova študija edina, ki res
celovito pristopa k problemu ugreznjenih poti. Do članka se bom še vrnil pri
poglavju “Izvedba”.

2.3.3

KAKŠEN ARHEOLOŠKI
UGREZNJENE POTI

PODATEK

SO

V zgornjih odstavkih je bralec lahko zasledil, da so ugreznjene poti pojav,
ki je že dolgo poznan, se pa je očitno zdel preveč samoumeven, da bi se ga
izplačalo bolj poglobljeno raziskovati. Mlekuž (2014) je v svojem prispevku
že opozoril na njihov pomen, na tem mestu pa naj sedaj še sam razvijem
njegovo tezo.
Arheologija si je o preteklosti od nekdaj postavljala vprašanja, ki se nanašajo na nematerialno, čeprav je kot vir podatkov izbirala materialno gradivo.
To kar se je zgodilo namreč pušča sledove, ki se, če so ohranjeni, lahko tudi
odkrijejo in registrirajo (Möberg 1990, 50). Ali in kako so ugreznjene poti
del tega uveljavljenega, tradicionalnega pogleda na arheologijo?
28
29

Pregled literature na to temo ima Boardman (2013, 1637f.) ki sem mu tudi sledil.
Vanwalleghem jih namreč ni imenoval ugreznjene poti. . .
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Ugreznjene poti niso klasične arheološke najdbe, niti niso arheološki
depoziti ali formacije, prav tako ne zgolj arte– ali ekofakti. Kvečjemu so to
arheološke erozije, ali pa motufakti (Motus–gibanje, facere–izdelati.). Zaradi
teh zagat je najbolje uporabljati terminologijo sledov 31 , kot je menil že
Mlekuž (2014, 9), kar pa arheologijo približuje ihnologiji in zahteva razmislek
o bivanju v krajini (Id., 9).
Toda kaj zares prinaša ta obrat k sledovom v krajini? Ingold je v uvodu zbornika
Ways of Walking – Etnography on foot (Ingold 2008) pokazal, da preučevati sledove,
pomeni preučevati življenje samo. “Poti
vzdolž katerih hodimo, so poti vzdolž katerih živimo” (Id., 1 in glej tudi Mlekuž 2014,
13). Tekom bivanja v krajini, tekom vseh
opravil neprestano puščamo sledove, vtise
v krajini. Ti vtisi niso predpripravljeni,
ampak so spontani. Gramozirana ali tlakovana rimska cesta je artefakt ali pa deSlika 2.4: Različni sledovi
pozicija, toda šele kolesnice na njej so slegibanj in artefakti povezani
dovi. Sledovi pa ne morejo biti fragmentiz njimi. Koliko časa bodo
rani, ampak zgolj bolj ali manj vidni. Invidni?
gold je dejal, da so stopinje trajne (vidne)
toliko, kot je dinamična krajina v kateri so
sledovi nastali (Ingold 2008, 8). Od hitrosti gibanja celotnega polja opravil
je torej odvisno, kaj bo ohranjeno in kaj ne.

2.3.5

ONTOLOGIJA IN EPISTEMOLOGIJA SLEDOV

Obrat k sledovom torej ni nič novega in povsem sodi v tradicionalno arheološko spoznavno prakso! Težava je v tem, da na eni strani ugreznjene poti
zahtevajo tako novo arheološko ontologijo — takšno, kot jo prinaša koncept
30

Parafraza Mlekuža (2014, 13)
Zanimivo, kako je že Möberg predvidel obrat k sledovom: “Treba je torej razširiti
pojem arheološke najdbe ali pričevanja: zajemati mora vse sledove človekovega delovanja
onstran predmetov samih, kombinacije predmetov in spomenikov. Taki sledovi so pričevanja o obdelovanju tal (npr. oranju), gradnji, raznih vrstah urejevanja in drugega. V
moderni arheologiji je njihova vloga zelo pomembna, še pomembnejša pa bo v prihodnosti”
(Möberg 1990, 37, poudarki avtorja).
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krajine — in na drugi definirano epistemologijo. Zakaj?
V prvi vrsti ugreznjene poti arheologiji predstavljajo ontološki izziv —
kaj ugreznjene poti so same na sebi?
Prvič : Ugreznjene poti so materialni vir podatkov, zaradi česar so predmet arheološke študije. Predpostavljamo, da so nastale zaradi gibanja, ki se
je zgodilo. Problematične so zato, ker se gibanje po njih še vedno dogaja:
morda z vozili, morda peš, morda zgolj zaradi živali ali kanaliziranja vode.
Problem je v tem, da naj bi arheologija spoznavala preteklost, kakorkoli jo
že definiramo.
Drugič : Ugreznjene poti so se ohranile. V različnih intenzitetah se v
krajini kažejo kot nepravilnosti v topografiji. Njihova kontroverznost je v
tem, da se ohranjajo! In to ne nujno samo zaradi človeka. Včasih dobimo
vtis, da se ohranjajo same. Njihova oblika in umeščenost namreč povzročata
(Vanwalleghem 2003), da kljubujejo procesom denudacije in akumulacije sedimenta, zaradi česar se njihova oblika ohranja naprej.
Iz tega sledi tretja točka: Ugreznjene poti so multitemporalne. Razlamljajo tradicionalne arheološke dihotomije kot recimo narava/kultura in ne
moremo jih kar datirati. Razumemo jih lahko le s konceptom časenja krajine!
Četrtič : Ugreznjene poti so sedaj bolj kot kdajkoli na voljo za odkrivanje in registracijo, kar je pač tradicionalen arheološki postopek. Prihodnja
poglavja te naloge so korak na poti v to smer, vendar sem pri tem soočen z
njihovo kontroverznostjo in hkrati s tem, da nimam veliko uhojenih poti v
obliki raziskav, po katerih bi se ravnal.
Toda četrta točka ni več ontološki, ampak epistemološki izziv. V drugi
vrsti se je potem potrebno vprašati: Kako naj vem, odraz česa so ugreznjene
poti? Kot sem pokazal pri zgodovini študija ugreznjenih poti, je problem v
pomanjkanju študij, ki bi se tega lotile. Razlagamo jih lahko le s pomočjo
študij kot je tista Vanwaleghema in sodelavcev (2003) in, kot bomo videli,
tradicionalno arheološko primerjavo in razvrščanjem. Seveda pa je pri vsakem razlaganju potrebno kaj že razumeti, zato je konstantno pred očmi treba
imeti koncept časenja krajine. Vsaka ontologija temelji na epistemologiji in
obratno.

Poglavje 3
IZVEDBA
V tem poglavju nameravam odkriti in registrirati ugreznjene poti v izbranem delu Posavskega hribovja. Zato se moram bolj posvetiti epistemologiji
ugreznjenih poti, ki sem jo načel v prejšnjem poglavju.
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IZVEDBA

ARHEOGRAFIJA KRAJINE DA ALI
NE?

Ob taki množici podatkov kot jih ponuja lidarski posnetek površja, značilnosti krajine človek intuitivno začne razvrščati. Oko je pač mogočno analitično orodje in včasih je človeku dovolj že bežen pogled na neko stvar, pa
nam njen ustroj oziroma struktura kmalu postaneta jasna.
Pustimo ob strani ali je to razvrščanje delo razsvetljenskega očesa32 ali ne
— treba je reči, da tako za razumevanje kot za razlago potrebujemo podatke.
Potrebujemo snov, ki jo pre–beremo. Prebrati nekaj pomeni v besedilu razpoznavati kaj paše skupaj in kaj ne, da sploh lahko sledimo rdeči niti: Branje
torej predpostavlja veščino branja, ki pa je v osnovi veščina primerjanja in
razvrščanja.
Bralec tega teksta, ki je pozorno sledil razvoju te naloge verjetno sedaj že
sluti, kam merim: Tako za razlaganje kot za razumevanje moramo podatke
prepoznati. Prepoznavanje oziroma odkritje podatkov33 pa s sabo prinaša
dejanje registracije, ki podatke filtrira oziroma rečeno lepše: primerja in razvršča34 . In temeljni problem ki se tu poraja je, kako naj arheolog bere arheološke podatke oziroma kaj sploh pomeni brati jih? Kakšna naj bo arheološka
epistemologija?
To je eno osrednjih vprašanj sodobne arheološke teorije, ob katerem se
odpirajo burne debate. Kritika gre predvsem v smer, da poprocesna arheologija in arheologija kot jo zagovarja denimo Ingold, napačno razumevata
proces nastajanja arheološkega znanja. Medtem ko poprocesualisti in “Ingoldova šola” zagovarjajo sedanje izkustvo kot tisto temeljno izhodišče vsake
arheološke zgodbe35 , pa pozabljajo na to, da ima arheologija svojo zgodovino,
z razvito epistemologijo, ki je za seboj pustila podatke v arhivih. Kritiki menijo, da je prav to konstantno vračanje v arhiv, v izkustva in beležke drugih
arheologov, temeljno za razumevanje, razlaganje, produkcijo in posredovanje
arheološkega znanja oziroma védenja. Tako vsaj razumem Hicksov luciden
32

V arheološki literaturi sem večkrat zapazil to kritiko, ki se nanaša na to, da naj bi bila
tradicionalna arheološka epistemologija preveč obremenjena z razumskim, razsvetljenskim
pogledom na svet (denimo Layton in Ucko (1999, 3) in glej to delo, poglavje ’Razumevanje
in razlaganje krajine’).
33
Lahko bi rekli da že to, da rečemo nečemu podatek pomeni, da smo ga pre–brali in
ločili od ne–podatkov!
34
Möberg je celo dejal, da lahko arheologijo razumemo kot vedo o podobnostih, oziroma
da ima vprašanje podobnosti in nepodobnosti v arheologiji osrednje mesto (Möberg 1990,
73).
35
Za njih je namreč arheologija bolj informirana zgodba, bolj veščina (art) kot pa znanost
(science) (glej denimo Ingolda (1993, 152f. in 172) ali pa malodane programski tekst
Austina (1998)).
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prispevek (Hicks 2016).
Ta naslonitev na tradicijo je bistvena, saj brez nje znanje propade. Propade pa tudi Ingoldov koncept. Sam Ingold je v Temporality of Landscape
arheološko spoznavno prakso primerjal s tisto (mezolitskih) lovcev (Ingold
1993, 153), toda že v Ways of walking (2008, 5f.) je pokazal, kako je za
ljudstvo Dogrib nenadomestljivega pomena interakcija odraslih z mladimi.
Po eni strani v obliki zgodb odraslih, ki temeljijo na izkušnjah in po drugi
strani hkrati s hojo po terenu, kjer mladi sami ubirajo pot, odrasli pa jim
sledijo.
Zaradi tega se ne morem povsem strinjati z Mlekužem, ki je dejal (2014,
10f.), da nas “Ugreznjene poti (...) učijo, da postanemo bolj dojemljivi za
problematične kategorije. Naše delo krajinskih arheologov ni čiščenje. Ko
se trudimo očistiti zapletene, mehke, umazane in blodnjave stvari, kot so
krajine, ustvarjamo le še večjo zmedo (Law 2004)”. Morda res ni naša naloga
čiščenje, je pa naša naloga razumevanje in razlaganje ugreznjenih poti, kar,
kot sem zagovarjal, zahteva primerjanje in razvrščanje podatkov. Zmeda
je velika, toda kot je dejal Slapšak na konferenci o karakterizaciji krajin:
“Obstajajo podatki, ki jih poznamo”36 . In z njimi si moramo pomagati, ko
se okornih korakov učimo s stopicanjem v neznanem. Soočiti znano s tem,
kar odkrivamo v neznanem.

3.1.1

ARHEOSKOPIJA

Če torej hočem v Posavskem hribovju študirati nekdanje gibanje na konkretnem primeru ugreznjenih poti, jih moram prepoznati kot sledove nekdanjega gibanja.
Povedano preprosteje — kako izbrati katere ugreznjene poti, da bi s pomočjo njih lahko razpravljal o nekdanjem gibanju? V praksi je to nadvse
problematičen postopek, kljub temu, da je razlika med ugreznjeno potjo in
denimo neko mlado asfaltirano cesto na prvi pogled jasna. Problematičen
zato, ker če sprejemam teoretski zorni kot krajinske arheologije, vem, da je
krajina nenehno v nastajanju, v gibanju. Ugreznjene poti torej niso neke statične značilnosti krajine, ampak so kot del krajine — krajina sama. Tako so v
nenehni metamorfozi in nihče ne more reči, da tam, kjer je danes asfaltirana
cesta, nekoč ni potekala ugreznjena pot. Nekatere izmed prometnic, ki so
danes intenzivno v uporabi, namreč ničkolikokrat kažejo podobo ugreznjene
36

Konferenca o karakterizaciji krajin je potekala v petek 28.
11.
2014
v Mestnem muzeju Ljubljana, organiziralo jo je Slovensko arheološko društvo
(http://www.arheologija.si/index.php/obvestila/30-karakterizacija-biografija-krajine).
Stavek sem izoblikoval prosto, prof. Slapšak je v burni diskusiji podal opazko, da v krajini
pač poznamo določene podatke, ki jih lahko datiramo, vizualiziramo, ipd.
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poti, zaradi česar je težko zatrditi ali so kot take rezultat motoriziranih gibanj, ki so relativno mlada kar se tiče nastanka ali plod bolj prvotnih (kot
so hoja, tek ali ježa).
Podobno se ne dogaja zgolj na državnih in občinskih ter zasebnih prometnicah, ampak predvsem v gozdovih. Tudi sem je poseglo motorizirano
gibanje, in to v tolikšni meri, da za potrebe spravila lesa noben del krajine
ni postal preveč nedostopen.
Zato je namen naslednjih poglavij, da se seznanim z vprašanjem: Kakšen
postopek uporabiti pri razločevanju ugreznjenih poti?

3.1.2

METODA ZA IZBOR POTI

Kot rečeno: Na ugreznjenih poteh lahko torej gibanja potekajo še danes
ali pa ne več. To spoznanje niti ni tako bistveno za moj prispevek, saj je
predmet moje naloge študija nekdanjih gibanj, ki jim zaradi definicije krajine
moram dopuščati tudi možnost mlajših gibanj. Ta mlajša gibanja nekdanja
gibanja le nadaljujejo in na arheologovo srečo ohranjajo “nekdanjo krajino”
v gibanju, v življenju.
V procesu izdelave čimboljšega vzorca za nekdanje/prvinsko gibanje sem
torej hotel za začetek v krajini izluščiti zgolj ugreznjene poti, ki so nastale
zaradi prvinskih načinov gibanja in niso več v primarni uporabi,
vsaj ne za mlada motorizirana gibanja, ki sem jih definiral v prejšnjem
poglavju (glej poglavje: “Definicija gibanja”).
Toda s kakšno metodo jih izbrati? Smo v fazi kjer še nimamo povsem
zamejene materialne podlage s katero bi preučevali gibanje.
Če se vrnem na Aldredov prispevek o tem, katere metode izbrati za raziskovanje gibanja (glej poglavje: “Model gibanja”), lahko opazim, da je za to
fazo raziskave predlagal predvsem študij historičnih podatkov, GIS analize
in analize izročila. Glede na situacijo s katero sem soočen v Posavskem hribovju, lahko omenjen predlog preoblikujem. Na voljo imam namreč lidarske
podatke, ki materialne podatke dobro razvrščajo glede na njihovo obliko, kar
je, kot sem dejal, ena temeljnih arheoloških postopkov arheoskopije.
Zaradi tega sem se odločil, da bodo ti podatki moje izhodišče, medtem
ko bom historične in izročilne podatke k raziskavi pripustil šele povsem na
koncu. Tudi sicer je Aldred menil, da je bolje, da raziskava ni že v izhodišču
obremenjena z njimi. Sam jih je uporabil le vtoliko, da je z njimi zamejil
materialno podlago za svojo raziskavo (Aldred 2014, 58–62).
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Tako sem za pomoč pri razločevanju med sledovi mladega motoriziranega
gibanja in sledovi nekdanjega gibanja najprej uporabil Temeljni topografski
načrt v merilu 1:5000 ([TTN5]) in vektorizirane podatke o cestah iz Državne
topografske karte merila 1:25000 ([DTK25]).
S pomočjo teh podlag in njihovih ključev sem izoliral in iz opazovanja izločil tiste površine, ki so sposobne prevajati motorizirana gibanja. Ko sem te
podlage primerjal z Lidarskimi podatki ([Lidar]) o današnjem mikroreliefu, so
hitro postale jasne glavne značilnosti teh prometnic: Za potrebe motoriziranega gibanja so nastale široke, posute (metalled) in asfaltirane prometnice37 .
Te prometnice se ponekod prilagajajo reliefu, ponekod pa se “zarezujejo”
v krajino in dajejo občutek, kot da za njih ne velja pravilo krajinske arheologije: da krajina usmerja gibanje. Za takšna “invazivna” gibanja noben
hrib ni prestrm, nobena voda nepremostljiva. Poleg relativno širokega voznega pasu jih zaznamuje težnja po horizontalnosti, kar rezultira v pogosto
serpentinjenje in pa v dejstvo, da na pobočjih spodnji rob cestišča (tisti, ki
je obrnjen navzdol) ni ugreznjen v relief, ampak vanj ostro prehaja. To je
posledica planiranja vozne površine, ki na eni strani zaseka v pobočje, na
drugi pa odvečni material spusti čez rob cestišča. Presek mladih cest po
širini je torej na vzpetinah tako bolj podoben obliki L kot pa oblikama U in
V, ki sta značilni za ugreznjene poti (Slika 3.1).
V postopku prepoznavanja in kartiranja ugreznjenih poti pa sem poleg
omenjenih izpustil tudi tiste prometnice, ki, četudi so v preseku ugreznjene,
danes nosijo asfaltirane in gramozirane površine v obliki cest in poti. Po teh
principih sem se izogibal tudi kolovozom38 , kajti površina slednjih je prav
tako večinoma zmožna prevajati tudi moderna motorizirana gibanja.
Omenjene sledove s površinami namenjenimi motoriziranim gibanjem sem
vključil samo na tistih odsekih, kjer je bilo res jasno videti, da očitno potekajo
na mestih, kjer so prej potekale ugreznjene poti. Takšna mesta prepoznavam po več razlogih. Denimo po tem, da neka moderna prometnica preseka
ugreznjeno pot (Slika 3.3). Drugič, da se moderna prometnica združuje z
ugreznjeno potjo, a je pri okoliškem kontekstu slednje vidno, da je imela
prvotno drugo usmeritev (Slika 3.2), na kar predvsem kažejo njeni vidni sle37

Tipi od 010 do 030, torej različne podvrste avtocest (010), cest (020) in poti (030)
(Topografska baza za merilo 1:25000, str. 10).
38
Tip 040 (Topografska baza za merilo 1:25000. Standardi 2004, 10).
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Slika 3.1: Razlika med mlado prometnico in ugreznjeno potjo (modra) v
preseku. Felič Vrh (Vir podarkov: [Lidar]).

Slika 3.2: V ugreznjeno pot (modro) umeščena asfaltirana prometnica (zeleno) in kolovoz (vijolična). Velika Štanga proti Komunu (Id.).
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Slika 3.3: Mlada prometnica je presekala ugreznjene poti (zeleno). Tičnik
nad Ponovičami (Id.).

Slika 3.4: Od jugozahoda proti severovzhodu na osrednjem pobočju vidimo
mnogo vzporednih linij ugreznjenih poti. Jablanica pri Litiji (Id.).
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dovi. In tretjič, da poleg moderne prometnice poteka več vzporednih linij
ugreznjenih poti (Slika 3.4), ki niso prepoznane kot vlake ali kolovozi.

3.2.2

UGREZNJENE POTI V GOZDOVIH

V zgornjem poglavju sem opisal predvsem kako sem se spopadel s prepoznavanjem ugreznjenih poti na območjih, kjer njihovo sliko popačijo razmeroma mlade intervencije v obliki državnih in občinskih cest ter zasebnih
prometnic, navadno s posuto ali asfaltirano površino.
Veliko večja težava pa se pojavi, ker sta tako Temeljni topografski načrt ([TTN5]), kot tudi kasnejša Državna topografska karta ([DTK25]) zelo
nepopolna kar se tiče pogozdenih območij. V gozdovih so na območju Posavskega hribovja danes v uporabi številne, t. i. gozdne prometnice, pri čemer
poznamo dve vrsti prometnic — ceste in vlake.
Razlikujemo jih zaradi njihove različne funkcionalnosti, pravnega statusa
in — v večini primerov — tudi zaradi različne konkretne oblike. Prav oblika
teh prometnic je nadvse važna, zato strokovnjaki gozdne prometnice kategorizirajo predvsem glede na to, in sicer bodisi na kategorijo grajenih bodisi na
kategorijo negrajenih prometnic.
Kategorija grajenih prometnic se nanaša predvsem na prvo vrsto, torej
gozdne ceste, ki “so nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne
ceste, omogočajo racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, so javnega
značaja, in so vodene v evidenci gozdnih cest” (UL RS 2009, 328). Gozdne
vlake so druga vrsta prometnic in lahko označujejo tako “grajene ali negrajene
gozdne prometnice, namenjene spravilu lesa s spravilnimi sredstvi” (UL RS
2009, 328).

3.2.3

KAKO RAZLIKOVATI
PROMETNICAMI
IN
POTMI?

MED GOZDNIMI
UGREZNJENIMI

Kako torej ločiti ugreznjene poti prvinskih gibanj od poti, ki so podvržene
mladim motoriziranim gibanjem?
Prav kategorija grajenosti je tista, zaradi katere lahko grajene prometnice — gozdne ceste in grajene vlake — lahko ločim od ugreznjenih poti.
Grajenost namreč pomeni, da “prometnice katerih kote planuma v mešanem
profilu odstopajo od kote terena za več kot 0,5 m na pretežni dolžini trase,
štejemo pod kategorijo grajenih prometnic” (UL RS 2009, 328). V praksi to
pomeni, da so grajene prometnice širše od ugreznjenih poti, njihov planum je
jasen in kontinuiran, predvsem pa se ponekod vrezujejo v okoliško topogra-
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fijo zaradi intenzivnih mehanizacijskih posegov, s katerimi so bile narejene
in so v preseku podobne državnim in občinskim cestam, ki sem jih opisal v
zgornjih odstavkih. Ugreznjene poti se od njih razlikujejo tudi po tem, da so
mestoma zabrisane, manj vidne.
Zavod za gozdove hrani tudi vektorizirane podatke o gozdnih cestah in
vlakah39 , zato jih je mogoče na lidarskem posnetku takoj prepoznati in razlikovati od ugreznjenih poti. Na podlagi vseh teh ugotovitev lahko brez večjih
težav iz opazovanja izločim tako gozdne ceste, kot tudi grajene vlake (Slika
3.5).

Slika 3.5: Spodnji dve puščici kažeta gozdno cesto (leva) in grajeno vlako
(desna). Pri ugreznjenih poteh je planum bolj nepravilen (puščice zgoraj).
Spodnji Log pri Litiji (Vir podatkov — [Lidar], vizualizacija — avtor).
Večja težava je razlikovati med ugreznjenimi potmi in negrajenimi gozdnimi vlakami. Gozdne vlake so po definiciji tiste, ki so namenjene domačijski uporabi za spravilo lesa. Zaradi tega je krajina polna gozdnih vlak,
39

Za vektorizirane podatke se zahvaljujem dr. Juriju Begušu iz Zavoda za gozdove Slovenije. Podatki niso javno dostopni, zato jih ne navajam kot ostale. Podatki so pomembni
predvsem za gozdne ceste, ki so precej dosledno vrisane, za vlake pa so izjemno nepopolne.
Kljub temu je na mestih kjer so vrisane, relativno lahko prepoznati kakšen trend vidljivosti
imajo.
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Slika 3.6: Gozdne vlake (zeleno) in ugreznjene poti (modro). Ohranjeni so
tudi sledovi nekdanje gospodarske izrabe prostora - peskokop (?), terasiranje... (rdeče) (Vir podatkov — [Lidar], vizualizacija — avtor).
kar mi na lidarskem posnetku otežuje vidljivost. Poleg tega gre pričakovati,
da je bilo mnogo ugreznjenih poti preuporabljenih za vleko lesa: Lastniki
gozdov so izkoristili relativno lepe trase, ki jih je bilo treba le po potrebi
preurediti. Na to nakazuje že sam uradni list (UL RS 2009, 328, poudarek avtorja): “(P)ripravljena gozdna vlaka je negrajena gozdna prometnica,
na trasi katere se odstranijo ovire in poravna planum ter opravijo druga
potrebna dela”. Potemtakem je še najboljši kriterij za razločevanje to, da
tako negrajene vlake, kot tudi grajene nimajo prekinitev v svojem poteku,
medtem ko so ugreznjene poti večkrat zabrisane in prekinjene v razmerju do
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topografije (Slika 3.6).
Poleg tega pa je značilnost ugreznjenih poti, da mestoma hkrati potekajo
v več vzporednih pasovih. Zaradi tega lahko včasih tudi določeno grajeno ali
negrajeno vlako štejem pod kategorijo ugreznjenih poti, če poleg nje opazim
ugreznjene poti. To sploh pride v poštev če je slednjih mnogo, so močno
razvejane, njihov stratigrafski položaj pa kompleksen in z očitnimi znaki, ki
pričajo, da je mlada prometnica presekala potek ugreznjenih poti (Slika 3.6).

3.2.4

RAZLIKOVANJE MED NARAVNIMI SLEDI
IN UGREZNJENIMI POTMI

Ostaja mi še naloga, da ugreznjene poti razločim od tistih geomorfoloških
oblik, za katere vemo, da niso direktni sledovi človeških gibanj.
Pri tem je v edino pomoč lahko le specialistična geomorfološka študija.
Tista Vanwalleghema in sodelavcev (2003) se kaže kot najbolj primerna. Avtorje je namreč zanimalo kako so v belgijskem gozdu nastale vse ugreznjene
značilnosti, ki niso del prvotnega površja nastalega ob formaciji nekega geološkega masiva. Tako je v študijo, ki se v osnovi ukvarja z grapami in odtočnimi
kanali, Vanwalleghemova ekipa nehote zajela tudi vse oblike ugreznjenih poti.
NASTANEK GRAP
Študija je pokazala, da je nastanek kakršnihkoli erozijskih depresij v gozdovih, v direktni odvisnosti od (nekdanje) rabe zemljišč (Vanwalleghem et al.
2003; glej tudi nadaljevanje v Vanwalleghem et al. 2006). Ugotovili so, da
so grape nastale tik pod uravnanimi predeli (t.j. “platoji”), ki so bili zaradi
svojega majhnega reliefnega naklona primerni za neko gospodarsko40 izrabo
ter posledično iztrebljeni visoke in srednje vegetacije (Vanwalleghem et al.
2003).
Takoj po odstranitvi vegetacije so na teh predelih obdobja močnih padavin povzročila Hortonov odtok41 v sosednja pobočja z višjimi nakloni reliefa,
kjer je voda erodirala razne grape oziroma kanale42 . Ob zmernem padavinskem režimu in kontinuirani rabi teh zemljišč so se grape občasno tudi
izravnavale zaradi akumulacije sedimentov. Ko so ljudje te gospodarske niše
prepustili gozdu, ni bilo več zaledja, ki bi produciralo na eni strani visok
Hortonov odtok ter na drugi strani sedimentacijske procese, to pa zaradi ve40

Kopišče, apnenica, travnik, njiva. . .
Pojav, kjer delež padavin presega sposobnost infiltracije površja, kar povzroča erozijo.
42
Za uvod v temo grap in odtočnih kanalov bralcu predlagam temeljno delo Poesna in
sodelavcev, kjer je sodeloval tudi Vanwalleghem sam (Poesen et al. 2006)
41
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like kapacitete, ki jo pogozdeno površje ima pri infiltraciji površinske vode
(Vanwalleghem et al. 2006, 397–399).
RAZLIKA MED POTMI IN GRAPAMI
Toda ali so ti ugrezi oziroma kanali enaki ugreznjenim potem? Vanwalleghem je s sodelavci pokazal, da so ugreznjene poti brez izjem umeščene na
relief blagih nagibov, potekajo po višjih topografskih kotah in imajo tako
praktično nič reliefnega zaledja za odvodnjavanje (drainage area). Ugotovili
so, da so povprečne širine zgornjih kot v preseku pri poteh vsaj 4m manjše (8
vs 4 m), prav tako s pol manjšim standardnim odklonom (4 vs 2 m StDev).
Enako je njihov nivo ugreza približno pol manjši kot pri grapah (60 vs 120
cm). Poleg tega pa ugreznjene poti tvorijo linearne skupine in se večkrat
pojavljajo v vzporednih skupinah (Vanwalleghem 2003, 19 in Tab. 3) (Slika
3.7).
UGREZNJENE POTI IN GRAPE NA NEPOGOZDENIH OBMOČJIH
Toda zgornje ugotovitve se, kot smo videli, nanašajo izključno na danes
pogozdena območja. Vprašanja kakšno je razmerje med grapami in ugreznjenimi potmi na kultiviranih zemljiščih pa se Vanwalleghem ni toliko dotikal.
Omenil je le, da so tam potekali rahlo drugačni procesi. Na kultiviranih zemljiščih so se od vseh (efemernih, t. j. kratkotrajnih43 ) kanalov ohranili le
posamezni, ki so imeli največje odvodno zaledje, ki je ob padavinah prispevalo najbolj intenziven Hortonov odtok, medtem ko so se ostali kanali zaradi
erozije, ki sta jo povzročala voda in oranje, sčasoma napolnili s sedimentom
(2006, 394).
Večina grap je na takšnih kultiviranih zemljiščih že pošteno zabrisanih,
zmehčanih. So pa prisotne posamezne grape, ki so jasno izražene. Zanimivo
je, da po nekaterih potekajo prometnice, ki imajo površine sposobne prevajati motorizirana gibanja. Poleg tega se na takšne ugreznjene značilnosti
referencira poljska razdelitev.
Boardman je pokazal, kako takšne poti v obdobjih močnih padavin postanejo “grape”, skozi katere se v dolino — v vasi in reke — transportira
odvečna voda, sedimenti oziroma vse kar je “na poti”. Ta hidrološki vidik
ugreznjenih poti je podcenjen, njegova vloga pa je, vsaj kar se Anglije tiče,
dokumentirana že v 16. stoletju (Boardman 2013).
43

trokoven izraz je ephemeral gullies, kot drugi pol navadnih grap v gozdovih.
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Slika 3.7: Slika prikazuje kako različne so si grape (zeleno), mlade gozdne in
javne prometnice (vijolično) ter ugreznjene poti (modro). Jablanica pri Litiji
(Vir podatkov — [Lidar], vizualizacija — avtor).
POTI IN GRAPE V RITMIH GIBANJA
Ob tem se človek nehote vpraša ali so bile prej poti ali grape? Zgornji
primeri so jasno pokazali, da so tako odtočni kanali kot tudi ugreznjene poti
tesno v zvezi z gibanjem človekovega polja opravil. V gozdovih so ugreznjene
poti direktni sledovi tega gibanja, odtočni kanali pa indirektne posledice44 .
Še bolj ta povezava izstopi na kultiviranih zemljiščih, kjer pa je nemogoče
razlikovati med “naravnim” in “kulturnim”. Celotno polje opravil se staplja
v gibanju, ki zaradi nepretrgane človeške energetske investicije povzroča sledove, na podlagi katerih je precej težje razpravljati o nekdanjih gibanjih.
44

Glej podobnost pri sled* in po–sled–ica!
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Zaradi hitrosti, s katero se krajina giblje oziroma časi na kultiviranih območjih, namreč ni mogoče preprosto razločiti sledi od posledic!
Ker pa v tej magistrski nalogi preučujem sledove nekdanjega gibanja,
moram izpustiti vsako ugreznjeno pot, ki nosi takšno prometnico, ki je sposobna prevajati motorizirano gibanje in se osredotočiti le na tiste, ki temu
ne ustrezajo.

3.3 OBLIKE UGREZNJENIH POTI V POSAVSKEM
HRIBOVJU
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Potem ko sem v prejšnjih poglavjih določil parametre po katerih lahko
upravičeno vzorčim poti, ki bi pričale o nekdanjem gibanju, sem jih registriral
s pomočjo lidarskih podatkov. V tem poglavju bom pokazal rezultate tega —
torej kakšne oblike ugreznjenih poti se pojavljajo na mojem obravnavanem
območju.
Ugreznjene poti se na lidarskem posnetku mojega obravnavanega območja
kažejo v več sklopih in sicer po razvrstitvi, kjer sem jih razločil glede na
parametre širine, ugreznjenosti in razvejanosti. Razvrstitev sem razvil na
podlagi tega, kako so se ugreznjene poti kazale tekom opazovanja reliefa v
obliki vizualizacij45 .
Uporabil sem predvsem tri metode vizualiziranja, in sicer slope gradient,
skyview factor in negative openness. Predvsem zadnji metodi vizualizacije
površja sta bili izredno priročni.
Skyview factor in openness sta namreč metodi, ki sta podobni standardni
metodi senčenja reliefa iz nekega usmerjenega vira svetlobe (hillshading)46 ,
ki je najboljša metoda za vizualizacijo topografskih kót nekega površja. A
njuna prednost je v tem, da svetlobnega vira ne postavljata na določen kot,
ampak predpostavljata za vse točke enoten vir svetlobe na vrhu nebne sfere.
V praksi bi to pomenilo, da metodi pokažeta, koliko nebesnega svoda vidimo
iz določene točke (zato sky–view). V praktičnih poizkusih se je pokazalo, da
sta metodi še posebej primerni za odkrivanje linijskih struktur v reliefu, kar
je za mojo nalogo še posebej uporabno (Zakšek, Oštir, Kokalj 2011, 401–404,
sploh 404).

3.3.1

PRVI SKLOP

Tako se v krajini kaže prvi sklop razvejanih ugreznjenih poti, ki so glede
na ugreznjenost lahko neostre ali ostre (globoko ugreznjene).
1. A.: Neostre razvejane poti srečujem predvsem na planotastih delih
dolenjskega podolja: 1) Leskovec pri Stični–Stična, 2) Metnaj–Šentvid pri
Stični, 3) Mali Kal–Zaboršt pri Šentvidu, 4) Zavrtače–Ivančna Gorica. Poja45

Vizualizacije sem opravil s pomočjo odprtokodnega programa RVT Tools (Zakšek,
Oštir, Kokalj 2011).
46
Standardna metoda Hillshade predpostavlja, da svetlobni vir kot je sonce, vedno posveti iz točno določene smeri neba, pod točno določenim kotom. Vir svetlobe je torej
usmerjen, in ne posveti na vsako reliefno obliko enako, zato je mikrorelief nekaterih predelov slabo prikazan.
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vljajo pa se tudi na nizkih gričevjih med Ivančno Gorico in Velikim Gabrom
(Slika 3.8).

Slika 3.8: Slika prikazuje neostre razvejane poti v okolici Malega Kala pri
Bukovici (Vir podatkov — [Lidar]).
1. B.: Ostre razvejane poti so značilne predvsem za območja večjih nagibov v Posavskem hribovju, medtem ko so v dolenjskem podolju razmeroma
redke, a so tudi tam vezane na predele z večjimi nagibi (Slika 3.9).

3.3 OBLIKE UGREZNJENIH POTI V POSAVSKEM
HRIBOVJU
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(a)

(b)

Slika 3.9: Slika prikazuje ostre razvejane poti v okolici Jablanice (a) in v
okolici Zavrtač pri Novi Vasi, ki pa so že del dolenjskega podolja (b) (Vir
podatkov — [Lidar]).
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DRUGI SKLOP

Drugi sklop so nerazvejane poti, ki se spet delijo na stopnjo ugreznjenosti, in sicer na ostre in neostre. Ta sklop poti je glede na prvi sklop skoraj
dvakrat manjši, kar je pogojeno z mojo kalibracijo pri kartiranju. Glede na
zgoraj opisana merila sem precej bolj pogosto za zanesljive označil poti, ki
se pojavljajo kot razvejane, medtem ko sem moral biti pri posameznih poteh precej bolj previden. Te so lahko mnogokrat preuporabljene, zato mora
njihovo “starost” potrditi več parametrov: recimo širina (ozkost pomeni, da
pot ni preuporabljena kot gozdna vlaka), morebiten presek z moderno cesto,
poljem, peskokopom, potočnim hudournikom oziroma grapo. Primerjal sem
jih celo z aerofotografskimi posnetki, kjer sem lahko razbral ali so nerazvejane poti utrjene kot kakšne od prometnic (kolovoz, makadam, asfalt) in jih
posledično izločil (Slika 3.10).
2.A.: Neostre nerazvejane poti najdem predvsem na grebenih oziroma
na površinah manjšega nagiba ali naklona, medtem ko za njih ni značilna
določena prostorska zamejenost, kot to velja za 1. skupino (Slika 3.11).

(a)

(b)

Slika 3.10: Slika prikazuje isto območje. Glej kako se razlikuje vidljivost
ugreznjene poti na kultiviranem zemljišču! Veliki Kal pri Velikih Češnjicah
(Vir podatkov — [Lidar]).
2.B.: Ostre so podobno kot prva skupina vezane predvsem na površine večjih nagibov, medtem ko za njih ni značilna določena prostorska zamejenost,
kot to velja za 1. Skupino.
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Slika 3.11: Slika prikazuje neostro nerazvejano pot (vsaj na SZ delu grebena)
v okolici Golišča pri Jevnici (Vir podatkov — [Lidar]).

3.3.3

TRETJI SKLOP

Oba zgornja sklopa sem razdelil predvsem glede na razvejanost in ostrino.
Obstaja pa še tretji sklop poti, ki so skoraj brez izjem nerazvejane, odlikuje pa
jih tudi pogostoma velika širina47 med zgornjima (višjima) kotama v preseku.
Imajo videz mehkih robov, kjer gladko prehajajo v okoliško topografijo, zato
jih imenujem mehke poti. Prav tako kot za 2. sklop tudi za njih ne velja
posebna prostorska zamejenost (Slika 3.12).

47

Prva dva sklopa sta navadno iz ozkih poti, to pomeni vse od 0,5 do 2m med spodnjima
kotama, medtem ko zgornji koti nista bistveno širši, kar pomeni, da ima taka pot večkrat
vtis ostrine. Široke poti pa imajo zgornji koti v preseku precej bolj narazen kot spodnji
dve, zato dajejo videz mehkobe, saj je teren med zgornjima in spodnjima kotama bolj
položen.
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Slika 3.12: Slika prikazuje dve liniji mehkih poti, ki se združita tik pod
prazgodovinsko naselbino na V strani Sitarjevca pri Litiji. Na JZ robu lahko
opazimo ostre razvejane poti (Vir podatkov — [Lidar]).
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Slika 3.13: Slika prikazuje razvejane ugreznjene poti na obravnavanem območju (Vir podatkov za ugreznjene poti — [Lidar], podlaga — [DMV0050]).
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Slika 3.14: Slika prikazuje nerazvejane ugreznjene poti (Vir podatkov za
ugreznjene poti — [Lidar], podlaga — [DMV0050]).
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Slika 3.15: Slika prikazuje mehke ugreznjene poti (Vir podatkov za ugreznjene poti — [Lidar], podlaga — [DMV0050]).
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ZAKAJ TAKŠNE OBLIKE, KAKO SO
NASTALE, KAJ DOPUŠČAJO SKLEPATI

V zgornjih odstavkih sem pokazal, da so ugreznjene poti predmet arheološkega preučevanja. Predvsem pa so to, kot večina arheološkega materiala,
“fragmentirani” podatki. V mojem primeru morda ne toliko fragmentirani,
kot na določenih delih slabo vidni, prekinjeni, zabrisani sledovi48 — torej
različnih oblik in intenzitet. Prav ta njihova specifična oblikovna pojavnost
je bila glavni faktor s katerim sem si pomagal pri njihovi razločitvi od mlajših
gibanj. V tem poglavju bom skušal ovrednotiti kaj ta pojavnost pomeni, o
čem priča in kaj dopušča sklepati.

3.4.1

RAZVEJANOST

Večja razvejanost je rezultat razpršenih gibanj. Razpršenih pravim, ker
gibanja niso vedno potekala po eni sami trasi, ampak očitno izbirala različne smeri, improvizacije, alternative49 . En vzrok je verjetno v reliefu, ki je
preprečeval izdelavo preproste premočrtne linije. Denimo velika razvejanost
poti v dolenjskem gričevju (1.A.) je verjetno rezultat intenzivnega gibanja,
ki se je izogibalo pogostim kotanjam, kar je povzročilo velik prepleten vzorec
vozlov z vmesnimi prazninami (Slika 3.13). Toda relief je le eden izmed vzrokov takšne razvejanosti, ki ga lahko iz lidarja prepoznam. Predpostavljam
lahko, da je obstajalo mnogo več faktorjev, ki so botrovali k izoblikovanju
takšne slike. Tako ekonomski kot družbeno–politični in še kakšni faktorji so
povzročili, da so akterji gibanj vedno znova izbirali danemu trenutku najbolj
smiselne, priročne trase ali celo namenoma izbirali alternative, hkrati pa vedno znova uporabljali tudi že obstoječe trase. Po vsaki od tras je namreč
moralo gibanje kontinuirano potekati vsaj nekaj časa, da je lahko pustilo za
sabo sledove, a več o tem v naslednjem odseku “Nivo ugreza” (1.A. in 1. B.).
Šele ko so se gibanja približala grebenom, so se počasi začela združevati.
Tam namreč ponavadi najdemo ostanke nerazvejanih poti (2. Sklop, A in B,
Slika 3.14). Kaj je vzrok tega, da nekateri sledovi gibanj nimajo vzporednic
oziroma alternativ je vprašljivo, morda pa je del odgovora v tem, da so
nerazvejane poti bolj pogoste na območjih, kjer je se je gibanje zaradi oblike
48

Artefakt je lahko fragmentiran, kar je sled destruktivnih procesov. Ugreznjena pot
načeloma ne more biti fragmentirana, razen, če jo nekaj preseka. Presekajo jo skoraj vedno
sledovi motoriziranih gibanj, kar je svojstvena priča mere invazivnosti in destruktivnosti
(gibanj) današnjega časa. . .
49
Podobno že Mlekuž (2014, 10) opaža neurejenost ugreznjenih poti.
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površja moralo zožiti, kot v obliki lija, kar v primeru grebenov, ki so v
Posavskem hribovju nemalokrat relativno ozki, deluje smiselno.
Ni jasno zakaj so v 3. sklopu poti brez izjem nerazvejane, za njih namreč
ne velja nobena določena prostorsko–topografska pogojenost, kot to velja za
prva dva sklopa (Slika 3.15).

3.4.2

NIVO UGREZA

Omenil sem že, da je Vanwalleghem s sodelavci pokazal, da je nivo ugreznjenosti odvisen predvsem od (nekdanje) rabe zemljišč (Vanwalleghem et
al. 2003, Uvod, prim. Zaključek). Če je kultivirano območje kmalu po izoblikovanju grap prekril gozd, so se tudi grape ohranile kot značilni vrezi.
Če temu ni bilo tako, se je večina grap napolnila s sedimenti. Vendar očitno
to niso edini faktorji. Treba je reči, da na območju Posavskega hribovja nimamo enotne geo–pedološke sestave tal, kot to drži za majhno območje, ki ga
je raziskovala Vanwalleghemova ekipa. Poleg tega na mojem obravnavanem
območju nimamo enakih naravnogeografskih režimov. Denimo za območje
stika Posavskega hribovja z dolenjskim podoljem sta značilna tako fluvio–
denudacijski, kot tudi kraški relief, s kompleksnimi prehodnimi oblikami50 .
Oblika konkretnega površja bo torej odvisna od tega, kakšni procesi bodo
prevladovali: rečni (fluvialni) ali kraški (Komac 2004, 57 in 59).

3.4.3

UGREZ IN TIP POVRŠJA

V Posavskem hribovju imamo v osnovi dve glavni geološki skupini —
ena so paleocojske silikatne kamnine in drugi sklop mezocojske karbonatne
kamnine, ki povsem na jugu že prehajajo v kraški tip površja. Vzorčenje
ugreznjenih poti je pokazalo, da umeščenost ugreznjenih poti s temi podlagami ni direktno pogojena, saj imamo podobne oblike razvejanih, nerazvejanih, ostrih in neostrih poti tako na eni kot drugi podlagi. Morda tako tudi
za ugreznjene poti velja ugotovitev Vanwalleghema, da bolj kot sam geo–
pedološki tip površja, na formacijo grap vplivata predvsem naklon reliefa in
nekdanja gospodarska raba tal.
50

Gams je že leta 1959 opazil, da je pas od spodnje Temenice, Šentvida do Višnje Gore
mejni pas med Posavskim hribovjem in dolenjskim krasom (Gams 1959, 81). Ima specifično
obliko dolomitnega kraškega površja (po definiciji Komaca 2004, 59), na kateri prihaja do
specifičnih oblik kraškega reliefa (Komac 2004, 57f.).
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UGREZ IN NAKLON RELIEFA

Neostrost ugreznjenih poti je verjetno posledica dejstva, da na manj strmih nagibih kraških planot zgolj občasni fluvio–denudacijski procesi niso intenzivneje poglabljali utečenih poti (1.A.). Podobno se je verjetno dogajalo
na grebenih na nekraškem svetu (2.A.), kjer ob deževju ni tolikšne količine
površinske vode, kot se to dogaja ob vznožjih pobočij. Le na teh bolj izpostavljenih predelih z večjimi nagibi reliefa, se je zbirala odtočna voda iz pobočij.
Za te bolj ostre poti lahko tako domnevam (1.B., 2.B.), da je njihova večja
ugreznjenost posledica delovanja erozije. Ob obilnejših padavinah se utečeni
koridorji spremenijo v hudournike in kanalizirajo odvečno površinsko vodo
proti dnu dolin in zraven odnašajo še zajet material.

3.4.5

UGREZ IN RABA TAL

Vprašanje, ki ostaja, je: Ali so vse oblike ugreznjenih poti nastale na
tleh, kjer je bila izsekana visoka vegetacija ali pa njihova različnost kar se
tiče nivoja ugreza priča o različni vegetaciji za časa njihovega nastanka. Ko
primerjam dobljeni vzorec ugreznjenih poti vidim, da so praktično brez izjem
vse umeščene na teren, ki je danes pod gozdom (Slika 3.16).
Seveda vem zelo malo o tem, kako se je raba tal spreminjala skozi zgodovino. V pomoč mi je lahko le Franciscejski kataster za Kranjsko ([AS 176])
in specifična poročila o nekdanji rabi tal51 , ki pa so zelo redka. Poleg tega
franciscejski kataster za moje obravnavano območje na žalost ni georeferenciran. Ta naloga presega meje mojega prispevka, čeprav bi bila zanj izjemno
dobrodošla. Na tem mestu lahko le predstavim nekaj posameznih primerjav med ugreznjenimi potmi in rabo tal iz začetka 19. stoletja, oziroma s
pomočjo vojaških kart iz konca 18. stoletja.
Krajša raziskava pokaže, da je verjetno večina prepoznanih oblik ugreznjenih poti bila že tedaj pod gozdom, niso pa bili vsi sklopi poti že tedaj
zabeleženi kot poti (Slika 3.17. Vsaj nekatere ugreznjene poti so torej verjetno starejše od časa Avstrijske monarhije, določene pa se že tedaj niso več
uporabljale kot poti, ki bi bile uradno zabeležene (prim. Sliki 3.17 in 3.18).
Zanimivo je, da se tako tiste, ki so bile vrisane, kot tudi tiste, ki niso bile,
na lidarskem posnetku kažejo kot zelo podobne.
To spet potrjuje ugotovitev Vanwalleghema, da bolj kot sam geo–
pedološki tip površja, na formacijo grap vplivata predvsem naklon reliefa
in nekdanja gospodarska raba tal.
51
Izgleda, da je bil vsaj SZ del mojega obravnavanega območja (Okolica Štange pri
Litiji) vse do sredine 16. stoletja praktično kompletno pokrit z gozdom in bil kot posebna
enota - t.i. “Štangarski gozd” vsaj dve stoletji deželnoknežja last (Valenčič 1955).
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Slika 3.16: Zeleno so prikazane površine, ki so danes pokrite z gozdom. Ugreznjene poti (rjavo) so tesno povezane z njimi (Vir podatkov — DMV0050;
DTK50).
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(a)

(b)

Slika 3.17: Sliki prikazujeta območje Litije in Šmartna na Franciscejskem
katastru, z vrisanimi ugreznjenimi potmi (b) (Vir podatkov — AS 176).

Slika 3.18: Jožefinska vojaška karta prikazuje območje Litije in Šmartna.
Modro sta označena predela Sitarjevca in Cvingerja (Vir podatkov — Rajšp
1995).
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V zgornjih poglavjih sem pokazal, da se v Posavskem hribovju da razločiti
ugreznjene poti kot samostojen sklop direktnih sledov nekdanjih gibanj, ki so
se in se še vedno vključujejo v sedanja gibanja. Njihova razločitev od ostalih
— mladih motoriziranih in “naravnih” gibanj — je predvsem mogoča, če se
nahajajo v gozdovih. Prostorsko, so tam predvsem topografsko pogojene.
Imajo namreč tendenco, da se združujejo v vzporedne pasove, vzpenjajoč se
po slemenih in blagih reliefnih naklonih. Njihove oblike so plod kompleksnih
ritmov gibanj, ki presegajo zgolj človeška polja opravil, čeprav so nastala
predvsem zaradi njih. Na kultiviranih zemljiščih so še vedno tako prežeta
z gibanji, da jih je težko prepoznati kot direktne sledove nekdanjih gibanj,
ampak lahko o teh nekdanjih gibanjih le špekuliramo. Njihov izvor sega pred
kakršnekoli pisne in kartografske podatke. Slednji nam le posredno kažejo,
da so poti že stoletja tako v uporabi, kot tudi neuporabi, kar pa ni bistveno
vplivalo na njihov izgled.

3.5.1

DIAHRONA REKONSTRUKCIJA

1. Faza: Ljudje se (z živalmi) gibajo navkreber po ugodnem reliefnem
naklonu. Izbira vedno približno enakih tras povzroči, da se rastje na določenih predelih potepta do takšne mere, da nastanejo plitve steze. Do neke
manjše mere se te steze poglabljajo, ker izkrčeno rastje ne more infiltrirati
površinskega odtoka po posameznih intenzivnih padavinah (Slika 4.1a, 4.1b).
2. Faza: Ko grebene in okolico izkrčijo visoke in srednje vegetacije, se
po posameznih intenzivnih obdobjih padavin steze bolj intenzivno začnejo
poglabljati in hkrati mestoma napolnjevati s sedimentom. Ljudje izbirajo
alternative, kjer se zaradi večjih poškodb to zdi smiselno.
Ker pa so te poti vseeno na območjih slemen in blagih nagibov, tako
erozija, kot tudi sedimentacija nista tako močni, kot v nastajajočih sosednjih
grapah. Po izkrčenju se zato verjetno kmalu izoblikuje stabilna mreža poti
(Slika 3.19c), ki gibanja s svojo obliko tudi usmerjajo, ob občasnih intenzivnih
padavinah pa delujejo tudi kot enotni režimi odvodnjavanja v dolino. Tako
se neposredna okolica ne fragmentira toliko, kot na območjih grap, ki imajo
tudi sicer mnogo večje zaledje za potencialni Hortonov odtok (Slika 3.19d).
3. Faza: Če gozd kmalu zaraste grebene in okolico poti, se te ohranijo
v svoji razvejani obliki alternativ. Nasprotno pa tam, kjer pa gibanja kontinuirano potekajo po kultiviranih zemljiščih, verjetno obstane zgolj peščica
efemernih tras (Slika 3.19c), z največjo sposobnostjo drenaže — enako, kot
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pri efemernih grapah na kultiviranih zemljiščih.

(a) 1. Faza

(b) 1. Faza

(c) 2. Faza

(d) 2. Faza

Slika 3.19: Nastanek ugreznjenih poti (Skica — Janez Polda, u.d.i.a.)

3.5.2

PROBLEMI TAKŠNE INTERPRETACIJE

Vprašanje, ki pri takšni interpretaciji še vedno ostaja odprto, je, zaradi
kakšnih gibanj so te poti nastale? Zaradi hoje, ježe, vozov? Naloga prihodnjih študij ostaja kakšne trase so za seboj puščala različna gibanja.
Nadalje interpretacija sloni na besedni zvezi “izbira vedno približno enakih tras povzroči . . . da nastanejo plitve steze”. Ali so dejansko potovali
po eni in isti trasi in koliko časa potrebujejo različna gibanja, da za seboj
pustijo izrazito sled, ki verjetno vpliva tudi na usmeritve vseh kasnejših gibanj. Ali je formacija neke ugreznjene sledi torej rezultat neke planiranosti?
Neke politike gibanja? Kdo ali kaj usmerja gibanja po “vedno približno enaki
trasi”?

3.5 INTERPRETACIJA OBSTOJEČIH PODATKOV
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Jasno je tudi, da ostaja potreba po posebni geomorfološki študiji, da bi
lahko z gotovostjo trdili kako je človeška gospodarska izraba vplivala na nivo
ugreznjenosti poti in grap. Vprašanje je namreč kakšne so količinske meje
padavin, ki v Posavskem hribovju ob različni vegetaciji povzročajo Hortonov odtok na fluvio–denudacijskem in na drugi strani kraškem reliefu, ob
upoštevanju različnih naklonov in geo–pedološki sestavi tal.
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4.1

MODELIRANJE SHEME NEKDANJEGA GIBANJA

PRED IZDELAVO MODELA NEKDANJEGA GIBANJA

Sedaj sem na točki, ko morem in moram po argumentirani interpretaciji
“fragmentiranih” podatkov tvoriti enoten model nekdanjega gibanja, ki bi to
delno sliko vzorca povezal.
Fragmente arheologi navadno presejemo in sicer tipološko, čemur takoj
pridamo kronološko. V mojem primeru vzorca (še) ne morem razvrščati
tipokronološko, saj razvrščenih oblik poti ni mogoče (zaenkrat) z ničemer
datirati, kljub temu, da med njimi lahko opažam izjemno kompleksna stratigrafska razmerja in tipe, ki so mestoma povezani z določenimi kronološko
opredeljenimi najdišči.
Sicer pa predmet te naloge ni datiranje poti, niti ni njihovo razvrščanje po
tipih namenjeno izdelavi kronologije, ampak splošna študija nekdanjega gibanja v krajini, ki ima, kot smo videli v uvodu, izrazito multitemporalni značaj.
Oblike poti sem na tej stopnji raziskave uporabil zgolj kot potencialno informacijo o tem, kako je nekdanje gibanje za seboj pustilo sledove. Datacija
bistveno presega okvire te študije, saj tradicionalna arheološka metoda (datiranja) zahteva tradicionalne arheološke podatke (artefakte), pridobljene na
tradicionalen način (izkopavanja). Takšni postopki so v tesnem sodelovanju z
geomorfologi in pedologi, ter izjemno detajlni analizi zgodovinskih podatkov
(katastra, urbarjev, prvih omemb zemljišč v darovnicah ipd. ...) seveda mogoči in bodo lahko logično nadaljevanje te splošne študije (primer: Izhodišče
— Vanwalleghem et al. 2003 in logično nadaljevanje — Vanwalleghem et al.
2005).
Kako naj torej tvorim arheološki model, ki bi povezal posamezne vzorce
sledov in upravičeno odražal nekdanjo resničnost gibanja?

4.2 UGREZNJENE POTI IN GREBENI

4.2
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UGREZNJENE POTI IN GREBENI

Moje vodilo pri izdelavi enotnega modela gibanja so bile zopet oblike
poti in sicer glede na razvejanost ter njihove oblike glede na stopnjo ugreza
in položaj v reliefu. Prepoznane ugreznjene poti so pri dolinah in nižinah
večkrat močno razvejane. To pomeni, da je iz nižin gibanje po mnogih smereh
segalo do slemen, kjer pa se je navadno zožilo. Poprej razvejane poti se pod
grebeni namreč zožijo v obliko lija in pogosto izginjajo v eno samo mlado
predelavo ali pa v ozek pas ene do dveh neugreznjenih poti. Prve odpadejo
iz vzorca, druge pa so na Lidarskem posnetku skoraj nerazpoznavne.
Zaradi teh lijakastih form od dolin proti slemenom sem sklepal, da so
grebenske poti delovale kot glavne prometnice: Tik pod njimi so se razvejane
poti združile, oziroma so se tik pod njimi od njih odcepljale. Poti na grebenih so tako povezovale več izhodišč in hkrati tudi končnih točk v dolinah.
To pravim zato, ker nič ne vem o usmerjenosti gibanja kar se tiče začetkov
(izhodišč) in koncev (destinacij) posameznih gibanj. Zaenkrat lahko zgolj
predpostavljam, da je med potmi na grebenih in ugreznjenimi potmi potekalo, za domet te naloge, neusmerjeno gibanje.
Da pa pomembnost grebenov ni zgolj špekulacija, mi pove znan primer
grebenskih poti, ki so v tujini posebej prepoznan pojav (ang. Ridgeways)52 .
Da so bile to pomembne prometnice ni nenavadna ideja, saj je za Posavsko
hribovje že tako redka poselitev značilna predvsem za višje predele, medtem
ko so bile doline prvotno mokre in je za njih bila značilna temperaturna
inverzija (Gams 1979, 83–87). Nadalje ima gibanje po grebenih prednost
pred gibanjem po nižini, kajti v nižini obstaja nevarnost poplav, poleg tega
pa tam potrebujemo strukture za prečkanje vodotokov (Nicke 2001, 7). Poleg
tega pa je na grebenih včasih mogoče najti kakšen odsek ugreznjene poti.
Zaradi teh ugotovitev je predpostavka, da so ugreznjene poti povezane s
potmi na grebenih, precej močna; četudi ta povezava ni vedno tako jasno in
direktno vidna na lidarskih posnetkih. Celo več! Za vprašati se je ali je sploh
smiselno ločevati med tema dvema pojavoma. Zakaj? Kot je izpostavil Nicke
(Nicke 2001, 14), so ugreznjene poti ugreznjene predvsem zaradi erozije, ki
je pospešena zaradi trenja vozil (tudi njihovih zavor 53 ) oziroma pešcev s
podlago. Zaradi tega je razumljivo da na grebenih, ki so večinoma uravnani in
položni, gibanje ni pustilo tako izrazitih sledov kot na pobočjih. Potemtakem
so tako grebenske poti kot ugreznjene poti del enega in istega procesa, in sicer
procesa gibanja, ki na različnih naklonih pušča različne materialne sledove.
Znova naj spomnim na študijo Vanwalleghema, ki je opozoril, da poti za
52
Malo raziskan pojav. Nekaj raziskav v Nemčiji (Landau 1958; Nicke 2001; nato Mechelhoff 2005).
53
Včasih so za zaviranje vozov na pobočjih uporabljali težje uteži (Nicke 2001, 14).
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razliko od grebenov potekajo po slemenih in so povprečno manj ugreznjene
kot grape (2003). Po analogiji — na bolj uravnanih predelih so tudi poti
manj ugreznjene (Glej poglavje “Zakaj takšne oblike”).
Zaradi vseh teh ugotovitev sem se odločil, da shemo nekdanjega gibanja lahko modeliram tako, da vzorce ugreznjenih poti povežem s potekom
grebenov, kjer upravičeno pričakujem, da je gibanje nekoč potekalo.

4.2.1

INDEKS TOPOGRAFSKIH POZICIJ

Kaj pa pomeni greben in kako naj grebene definiram, da bi mogel po njih
rekonstruirati obliko nekdanjega gibanja?
Obstaja matematična metoda, s katero lahko poenostavim reliefne oblike
v več skupin: grebene, območja velikega, manjšega nagiba, platoje, doline...
Gre za metodo, ki jo je vpeljal Weiss (2001) in se od tedaj intenzivno uporablja v vrsti habitatnih študij (Jennes 2006, 4). Metoda razvršča topografske
pozicije (topographic position index), saj po določenih matematičnih algoritmih primerja vrednosti celic v rastrski mreži digitalnega modela višin (Weiss
2001).
Svoj sloj topografskih pozicij sem izdelal iz digitalnega modela višin
([DMV0050]), ki sem ga obdelal v okolju QGIS (Quantum GIS Development
Team 2017), in sicer z uporabo vtičnika GDAL TPI (GDAL development
Team 2017) (Slika 4.1).
Fragmente ugreznjenih poti sem nato povezal tako, da sem sledil njihovim
smerem in jih primerjal z dobljenim slojem topografskih pozicij in temeljno
topografsko karto. Moja predpostavka je bila, da je nekdanje gibanje potekalo tako, da je izbiralo najugodnejše smeri, sploh po grebenih, in da se je
izogibalo pretiranemu prehajanju iz ene topografske pozicije v drugo. Vsak
arbitrarno določen odsek poti med dvemi dejanskimi arheološkimi sledmi
ugreznjenih poti torej: 1. upošteva usmerjenost fragmentov in 2. upošteva
njuno topografsko pozicijo, ter se ju skuša dosledno držati.

4.2 UGREZNJENE POTI IN GREBENI
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(a) Sloj topografskih pozicij z vrisanimi(b) Povezane ugreznjene poti v hipoteugreznjenimi potmi.
tično omrežje.

Slika 4.1: Slika prikazuje modeliranje omrežja (Vir podatkov za ugreznjene
poti — [Lidar], podlaga — [DMV0050]).

70

4.3
4.3.1

MODELIRANJE SHEME NEKDANJEGA GIBANJA

MATEMATIČNA RAZLAGA SHEME
MODELA NEKDANJEGA GIBANJA
TEORIJA OMREŽIJ

Obstaja možnost, da lahko dobljeni model gibanja najprej opišem v naravoslovnem/matematičnem smislu. In sicer tako, da ga spremenim v omrežje
in ga ovrednotim po postopkih, ki jih prinaša teorija omrežij54 . V temelju
gre pri omrežjih za različne odnose med diskretnimi objekti, kar je predmet
preučevanja teorije grafov v diskretni matematiki in iz česar izhaja tudi teorija omrežij (Newman 2003, 2). Newman sicer pravi, da je dovolj že sam
pogled na omrežje, da lahko na preprost način razumemo odnose med vozli
(vertices) in povezavami (edges), ter da je šele 2. pol. 20. stoletja z razvojem
računalnikov omogočila, da z virtualnim očesom pogledamo na izjemno obsežna omrežja, ki prej človeškemu očesu niso bila dostopna zaradi številčnosti
vozlov in povezav (Newman 2003, 2).
V arheologiji je analiziranje omrežij razmeroma novo55 , čeprav arheologi
že desetletja govorijo o omrežjih različnih vrst: cestnih omrežjih, omrežjih
surovin ipd. ... V bistvu gre za opisovanje odnosnosti, pri čemer se današnje
opisovanje od nekdanjega razlikuje po tem, da smo arheologi podobno kot
matematiki začeli do temelja prevpraševati kaj je arheološko omrežje: Torej
kaj je arheološko vozlišče in kaj arheološka povezava v njem (Knappett 2013,
3). Namen edinega arheološkega zbornika, ki je preučil pojem omrežja v
arheologiji, je bil prav zato pokazati, kakšna različnost obstaja v sedanjih
definicijah vozlišč in povezav v omrežjih, ter to raziskati (Knappett 2013, 3).
Po pregledu prispevkov se zdi, da so v zborniku (Knappett 2013) še vedno ostajali osredotočeni predvsem na omrežja, ki jih definirajo kot omrežja
krajev (network of places), kar spominja na sodobno perspektivo Davida in
Thomasa (2008, po Aldred 2014, 20, 27, 179). Čeprav je taka perspektiva
dober premik od krajev k krajini, pa je Aldredova vizija, ki jo v uvodu pred54

Network theory. Dober in dovolj preprost uvod v temo je opisan v članku Newmana
(2003), in ponuja dodatne vidike, ki jih uvod obsežnejše monografije, ki je sicer referenčno
gradivo za to tematiko, ne (Newman 2010, 1–12). Newman se že skoraj 20 let ukvarja s
teorijo mrež (Newman 2017, glej seznam publikacij in Curriculum Vitae) in za katerega
bi lahko dejali, glede na poprejšnje, da je ena vodilnih avtoritet na tem področju.
55
Vsaj tako trdi Knappett (2013, 3). Toda študija članka, katerega eden avtorjev je
tudi Knappett (Rivers, Kanppett, Evans, 2013, 126) pokaže, da je nekaj malega raziskav
v tej smeri bilo že izvedenih med 70. in 90. leti 20. stoletja Zame je pomemben predvsem
članek Gorenfloja in Bella, ki mi je do sedaj edini poznan prispevek ki se je ukvarjal s
cestnim sistemom in analizo omrežij (Gorenflo, Bell 1991). Uvod je izjemno berljiv in
izpoveden in ga priporočam vsem začetnikom v teoriji omrežij.
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stavljam, še bolj zahtevna — da se premaknemo od omrežja krajev k omrežju
mobilnosti (»[. . . ] from network of places to network of mobilities« Aldred
2014, 179).
Ta magistrska naloga ima potencial doseči prav to! Moj model poti predstavlja linije, in sicer kot nekdanje pretoke v krajini, gledoč na dejanske
materialne ostanke in na topografske omejitve. Vozli v modelu niso najdišča,
ampak so križišča pretokov, zato moj model lahko dejansko najbolje opišem
kot omrežje mobilnosti.

4.3.2

CENTRALNOST

Kakšne so sedaj metode za opisovanje mojega omrežja mobilnosti? Metoda, ki najbolje opisuje pretok, je metoda centralnosti (centrality). Opisuje
s tem, da meri pomembnost vozlišč v omrežju, pri čemer identificira najpomembnejša (Newman 2010, 9). V mojem primeru imamo možnost, da izmerimo katera vozlišča gibanj so najbolj centralna, oziroma, da prepoznamo
katera vozlišča so najbolj povezana z ostalimi, kar pomeni, da lahko izmerimo
pretočnost omrežja ugreznjenih poti. V končni fazi lahko dobimo podatek
o tem, katere poti so v mojem modelu najbolj pretočne, kar pa že utegne
koristiti nadejanemu razumevanju tega, kako (je) gibanje vzpostavlja(–lo)
krajino Posavskega hribovja.
Obstaja več načinov merjenja centralnosti, pri čemer me v moji nalogi
zanimajo predvsem meritve vmesnosti (betweenness), bližine (closeness) in
eigenvektorske centralnosti (eigenvector) na neusmerjenih omrežjih.
Eigenvektorska centralnost je podaljšek preproste in osnovne stopenjske
centralnosti (degree centrality), ki meri koliko povezav ima vozel s sosednjimi
vozli. Eigenvektorska centralnost to nadgrajuje s tem, da ne izpostavi samo
tistih vozlov, ki imajo več povezav, ampak predvsem tiste, ki so povezani z
močnejšimi vozli (Newman 2010, 169–172).
Centralnost bližine izpostavi tiste vozle, ki so najbližji vsem ostalim.
Kljub temu, da imajo takšni vozli strateško najboljšo dostopnost do vseh
drugih vozlov v omrežju, pa ni nujno, da imajo tudi dobro pretočnost (Newman 2010, 181–185).
Pretočnost bolje meri centralnost vmesnosti, ki meri koliko najkrajših
poti med posameznimi vozli teče skozi izbran vozel. Vsak vozel v omrežju je
toliko centralen, kolikor najkrajših poti v omrežju teče skozenj. Vozli z veliko
centralnostjo vmesnosti so tisti, ki v omrežju lahko imajo vlogo nadzornika.
Po eni strani zato, ker skozi njih teče največ pretoka in po drugi zato, ker bi
lahko v primeru njihove odstranitve resneje poškodovali pretočnost omrežja.
Vse to seveda velja, če predpostavljamo, da pretok poteka po najkrajših
poteh (Newman 2010, 185–193).
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Na dobljenem modelu ugreznjenih modi sem torej izvedel opisane tri metode za izračun centralnosti. Pomagal sem si z odprtokodnim programom
GRASS GIS (GRASS Development Team 2017). Shemo poti sem najprej
obdelal z orodjem za izdelavo topologije56 , nato pa sem iz tega pripravil
mrežo vozlov in povezav57 . Na njej sem lahko izvedel analize centralnosti58 .
Sloje sem pripravil v okolju QGIS (Quantum GIS Development Team, 2017).
Rezultati so pokazali zanimivo sliko povezav in izpostavili določena območja, ki so verjetno bila bolj pretočna kot druga. Kljub temu dobljeno sliko
lahko vrednotimo zgolj z dobršnjo mero pazljivosti: robovi so namreč popačeni. Zaradi arbitrarno zamejenega območja opazovanja so poti na robovih
prekinjene, kar pomeni da je slika povezav tam le delna; ne vem namreč,
kako so se nadaljevale. Kljub temu pa je slika povezav reprezentativna vsaj
za območje od Leskovca na zahodu, Temenice na vzhodi in do Šmartna pri
Litiji na severu obravnavanega območja.
Analiza eigenvektorske centralnosti je pokazala najbolj pretočen koridor,
ki je bil povezan z najbolj razvejanimi križišči, v katera so prihajala gibanja
iz najštevilčnejših smeri. To je v prvi vrsti pas od Stične proti Metnaju in
Planini ter v drugi vrsti pas od Leskovca proti Planini (Slika 4.2).
Analiza centralnosti bližine je pokazala, da je bil koridor, ki se je od
Pristave pri Stični razcepil proti Planini in Javorju, za odtenek bližji vsem
križiščem poti, kot tisti od Metnaja proti Planini (Slika 4.3).
Analiza centralnosti vmesnosti pa je pokazala, da je skozi koridor od
Planine mimo Javorja in skoraj vse do Preske potekalo največ najkrajših
poti. Temu koridorju sledita in se z njim stikata koridorja od Leskovca proti
Šmartnemu pri Litiji in koridor od Temenice mimo Pristave nad Stično proti
Šmartnemu pri Litiji (Slika 4.4).

4.3.3

OVREDNOTENJE
LAGE

MATEMATIČNE

RAZ-

Analize različnih centralnosti so pokazale, da glede gibanja po grebenih
potencialno izstopa predvsem koridor od Šmartna pri Litiji, ki je v dveh variantah mimo Javorja in Planine potekal proti dolenjskemu Krasu. Poleg
koridorja, ki je od Jablanice potekal čez Presko nad Kostrevnico proti Temenici, je bila to edina možnost za vstop na ravnino od Višnje Gore do Velikega
Gabra59 , s tem, da je gibanje po drugem omenjenem koridorju moralo že
56

GRASS GISS–Topology maintenance tool (GRASS Development Team 2017).
GRASS GISS–Network preparation tool (GRASS Development Team 2017).
58
GRASS GISS–Network centrality (GRASS Development Team 2017).
59
Trasa rimske ceste Emona–Neviodunum!
57
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pri Temenici sestopiti v rečno dolino, medtem ko je gibanje po prvem na
grebenih ostalo vse do Stične, Šentvida, ali Velikega Gabra.
Največja vrednost teh analiz pa je, da kažejo predvsem na to, da intuitivno sicer lahko prepoznamo glavne koridorje v krajini, a pri tem spregledamo, da so ljudje tekom gibanja imeli možnost izbirati med spremenjenimi
variantami teh koridorjev. Omenjene variante so se razlikovale glede na število možnih povezav, bližino in oddaljenost izhodišč in (ali) končnih točk
potovanj in število najkrajših poti do izhodišč in (ali) končnih točk potovanj.
Te variante koridorjev so bile morda pogojene ali pa so celo pogojevale, kako
je krajina dobila različen karakter. Torej, da so se iz nekaterih delov ali
značilnosti krajine oblikovali kraji oziroma sidrišča. Sidrišča, ki so denimo
postala predmet poselitve (območje številnih povezav in razvejanih križišč),
spet druga predmet kontrole (bližina/oddaljenost ali število najkrajših poti,
ki vodijo mimo).
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Slika 4.2: Slika prikazuje rezultat eigenvektorske centralnosti (Vir podatkov
— DMV0050, TTN5).

4.3 MATEMATIČNA RAZLAGA SHEME MODELA
NEKDANJEGA GIBANJA
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Slika 4.3: Slika prikazuje rezultat centralnosti bližine (Vir podatkov —
DMV0050, TTN5).
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Slika 4.4: Slika prikazuje rezultat vmesne centralnosti (Vir podatkov —
DMV0050, TTN5).
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Zgoraj sem model gibanja opisal s pomočjo matematičnih pravil. V tem
odstavku pa bom podal opis, ki temelji na opazovanju mreže.

4.4.1

PRETOK

Mreža modela ugreznjenih poti v Posavskem hribovju tvori porečju podobno strukturo, ki pa je ravno obratne narave kot pri vodotokih. Pri vodotokih se gibanje zliva iz stranskih pritokov v glavno strugo, ki leži na najnižji
nadmorski višini. Gibanje ljudi pa je šlo v obratni smeri. Pri tem gibanju
se ves pretok zliva v glavne prevodnike, ki ležijo na najvišjih nadmorskih
višinah. Vsaj 26 takšnih modeliranih poti je mogoče izpostaviti, dolge pa so
med 3 in 10 km. Njihova značilnost je, da so to najdaljše možne trase, ki jih
je mogoče opraviti, preden se na enem od koncev spustimo v dolino. Na te
dolge — lahko bi rekel koridorje (Slika 4.5), se priključuje večje število poti
nižjih redov, ki so krajše in merijo od približno 500 m do 1,5 km. Te stranske
poti se tekom cele trase koridorjev v različnih intervalih in različnih gostotah
odcepljajo od njih in se končajo v dolinah, kjer bodisi izginjajo v površine
polij, njiv in travnikov ali pa se navezujejo na moderne ceste in poti.

4.4.2

PREKINITVE

Ravno ta značilnost sicer smiselnemu in lepo zaokroženemu modelu gibanja po slemenih in grebenih hribovja prida pomembno pomanjkljivost, ki
bi jo lahko opisal kot problem prekinitev gibanja v dolinah oziroma nižinah.
Nižin na začetku modeliranja namreč nisem upošteval60 , saj se je povezava
ugreznjenih poti z grebeni zdela veliko bolj smiselna. Grebeni so mi delovali
kot ozka grla, ki so zbirala povezave različnih smeri. Mnogo manj obvladljivo se je zdelo ovrednotiti vso to množico različnih priključkov iz nižin. V
tem delu prispevka bom poskušal nakazati, kako lahko tudi te dele krajine
ovrednotimo iz stališča gibanja.
Glavni koridorji skupaj s stranskimi priključki tako delujejo kot nekakšni
izolirani otoki (Slika 4.5), ki se na robovih v nižino izgubljajo. Kje in kako se
je gibanje nadaljevalo, oziroma: Na kakšen način so bili ti posamezni otoki
koridorjev in stranskih priključkov povezani?
O tem lahko razpravljam na podlagi usmerjenosti ugreznjenih poti in
poteku modernih poti. Tako kot sem opazil, da se pri skrbnem pregledu ob
60

Glej poglavje “Zakaj takšne oblike” in nadaljevanje ...
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modernih prometnicah na grebenih najdejo posamezni meandri, ki pričajo
o nekdanjem gibanju, tako morda tudi v nižinah. Toda tam so še redkejši
zaradi delovanja akumulacije in depozicije sedimentov ter kultivacije zemljišč.
V nižinah predvsem vidim, kako so nekatere moderne poti umeščene v
starejše. Te moderne poti (večinoma kolovozi ali gramozna nasutja) so še
danes uporabljane, kakor dostopi do posameznih poslopij in kot povezave
do glavnih občinskih teh državnih cest, ki danes ležijo predvsem v dolinah.
Zanimivo je, da smeri takšnih poti eventuelno kažejo na brvi, na drugi strani
pa se iz nasprotnega pobočja dogaja enaka situacija (Slika 4.6).
Na takšnih stičiščih — kjer se ugreznjene poti z grebenov srečajo v nižini,
najdem ne samo večjih poselitvenih aglomeracij, ampak tudi specifične gospodarske obrate — mline, žage ipd., ki so ponekod izpričana le še s toponimi.
Nadalje na stičiščih najdem kapele in znamenja (Slika 4.7).
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Slika 4.5: Slika prikazuje koridorje (rdeče) in priključke (modro). (Vir podatkov — [DMV0050, TTN5]).
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Slika 4.6: Slika prikazuje situacijo na kultiviranih površinah pri Dolenji vasi
pri Temenici. Rjavo so označene ugreznjene poti, vijolično asfaltirana cesta,
roza pa kolovoze ali asfaltirane stranske ceste, ki imajo mestoma podobo
ugreznjene poti. Modri so vodni sistemi (Vir podatkov — [Lidar]).
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Slika 4.7: Slika prikazuje pozicijo kapel, cerkva in drugih religioznih znamenj
(Vir podatkov — [DMV0050, TTN5]).

Poglavje 5
ARHEOLOŠKI PODATKI
Dejal sem, da bom v nalogi preveril, v kakšnem odnosu so ostali arheološki
podatki, predvsem tisti arheologije mlajših obdobij in hkrati tudi zgodnjega
srednjega veka do teme gibanja oziroma konkretno ugreznjenih poti (glej
Uvod).
Pri tem je najprej treba poudariti problem arheoloških podatkov v arheologiji mlajših obdobij. V arheologiji mlajših obdobij so arheološki podatki
(bili) pravzaprav zgodovinopisni podatki ali pa arhitekturni podatki. V bistvu pa so ti podatki arheologija, ki stoji in zahteva pri obravnavi drugačne
teoretske in metodološke pristope, kot smo jih vajeni. Malo je študij, ki bi
se skušale odmakniti od zgolj zgodovinopisja ali od zgolj suhoparne formalne
analize.
Šele v zadnjem času smo priča najdiščno–specifičnim študijam in (ali) pa
tipološkim, ki se ožje usmerjajo v določene skupine materialnih ostankov,
ki jih arheologi dojemamo kot bolj prave, bolj tradicionalne. S tem se sicer
počasi polnijo vrzeli v poznavanju materialne kulture, še vedno pa ostaja
vprašanje širših, denimo regionalnih študij.
Gre za težavo, ki pride do izraza pri vsakem zastavku neke takšne študije,
in sicer težavo pomanjkanja “materiala” za to. Referenčna baza arheoloških
podatkov (ARKAS) je praktično prazna kar se tiče kategorij “srednji in novi
vek”. Pa vendar je vsak grad oziroma celo vsaka vas61 zase že potencialen predmet arheologije mlajših obdobij, pa ne samo za stavbno–analitično
študijo, ampak tudi kot informacija o nekdanji krajini.

61

Ti niso vključeni v portal ARKAS!
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ZGODNJI SREDNJI VEK

Pregled arheoloških podatkov bom začel pri zgodnjem srednjem veku,
kajti odločil sem se, da bom vključil tudi to obdobje, in sicer kot prehod v
visoki srednji vek. Študija, ki sem jo izvedel že tekom študija na 2. stopnji,
je pokazala (Fele 2016), da imamo v Posavskem hribovju le peščico najdišč
z zgodnjesrednjeveško fazo (Slika 5.1).

Slika 5.1: Slika prikazuje zgodnjesrednjeveška najdišča v Posavskem hribovju
(Viri podatkov — [Arkas, Fele 2016, DMV, Lidar]).
Na mojem obravnavanem območju poznamo dve zanesljivi najdišči, in
sicer Zagorico pri Velikem Gabru in Pristavo nad Stično. Na obeh najdiščih
so bile najdene najdbe, ki kažejo na dolgotrajno prisotnost človeka. Najdbe
iz Pristave so sploh zanimive, saj jih lahko umestimo v obdobje vsaj od
2. stoletja po Kr. pa vse do visokega srednjega veka (Ciglenečki 1985a,
261; Karo 204f.; Brodar 2016, 43–48,). Pristava je bila že interpretirana kot
poznoantično pribežališče, predvsem zaradi svoje lege, ki naj bi bila skrita
in odmaknjena (Ciglenečki 1985, 261), vendar to drži samo v primeru smeri
vzhod–zahod. Analiza vidljivosti nam namreč pokaže, da bi iz 10 metrske
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arhitekture iz Pristave lahko imeli odličen pregled v smeri sever–jug (Slika
5.2). Predvsem je dobro pokrito območje grebenov na zahodnem delu od
Osredka proti Vintarjevcu in Šmartnem, od tam pa proti Ponoviškemu delu
ter Rovišču ali Zasavski sveti gori, kjer je zanesljivo izpričana poznoantična
poselitev62 .

62

O poselitvi glej Vugo (1976).
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Slika 5.2: Slika prikazuje vidljivost (modra) iz Pristave ob predpostavki, da
1,7m visok človek stoji na 10m visoki platformi (Viri podatkov — [DMV],
Hauptman 2001, Sapač 2011. Analiza — QGIS (viewshed).).
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VPRAŠANJE LOKALIZACIJ

Širše območje Posavskega hribovja je bilo v visokem srednjem veku predmet različnih političnih napetosti, različni akterji so se potegovali za to, da
bi oblikovali njim ustrezna zemljiška gospostva. Posledično je na mojem
obravnavanem območju izpričanih kar nekaj gradov oziroma dvorov63 .
Z njimi je povezana problematika dejanskih lokalizacij64 . Medtem ko je
od visokosrednjeveških dvorov Vernek zdaj že skoraj z gotovostjo lokaliziran
(Črešnar et al. 2010; Črešnar in Mlekuž 2011, 361), enako velja za Lebek
(Hauptman 2001, 67ff.) tudi pri lokalizaciji Lihtenberga, ne moremo mimo
zanesljivih podatkov Valvasorja (Valvasor 1689, 337ff.), zgodovinopisnih soglasij (Jakič 1997, 188; ožje za moje območje Hauptman 2001 in Sapač 2011)
in predvsem izročila (Dolšek 2000, 113, 192; Hauptman 2001). Precej več
vprašanj se pojavlja pri dvoru Jablanica!
Dvor Roje se je v zgodovinopisni literaturi (primer: Kos 1994, op. 195)
večkrat omenjal kot grad Jablanica, o katerem naj bi govorili pisni viri 13.
stoletja. Prvi vir je listina iz leta 1257, s katero se je Ulrik III. Spanheimski
zavezal k miru z oglejskim patriarhom. Na koncu listine je navedena lokacija
pisanja listine, in sicer: “Acta sunt hec in novo castro nostro in Carniola circa
Werdeneke erecto” (Jaksch 1906, 507). Listina iz leta 1262 zopet omenja novi
grad — “Apud novum castrum circa Sowam” (Schumi 1887, 239). V obeh
listinah še ne zasledimo imena tega novega gradu. Za Jablanico prvikrat
izvemo šele v majski listini iz leta 1265, v kateri se je Ulrik zavezal k popravilu
gradu Vernek, ki ga je bil poprej v vojni s patriarhom razrušil. Obljubljal je
popravilo z “lignamine castri novi quod dictus dominusdux construi fecerat
in loco qui dicitur Afolter” (Jaksch 1906, 623).
Gledoč te tri najstarejše pisne vire, ki bojda govorijo o enem in istem novem dvoru, si stroka ni enotna. Franz Schumi in Ivan Stopar (ki ga povzema)
se oba zedinjata v tem, da gre pri Jablanici za dvor Zapodje pri Verneku.
Interpretacija temelji: Prvič — na opažanjih Franza Schumija in sicer da naj
bi bili v Zapodju še pred vojno dobro vidni sledovi grajskih temeljev (Stopar
2000, 78f.). Drugič — na samovoljni interpretaciji potrditve stiške darovnice, kjer se omenja samostanu darovana “villa quae dicitus Affoltren”, ki jo
63

Ustrezen izraz naj bi bil dvor (Sapač 2011).
Papež v mandatu iz leta 1258 namreč omenja, da si je Ulrik III Spanheimski prisvojil
tudi druge (v listini nepoimenovane) gradove in posesti (Komac 2006, 169). Potemtakem
ne smemo izključiti možnosti, da je Ulrik v okviru svoje “velikopotezne akcije”, katere obris
sluti Komac (Id., 168), postavil, renoviral, preoblikoval, porušil več kot le eno arhitekturo
v krajini.
64
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je Stopar dojemal kot Zapodje in tretjič — na dejstvu lokacijskih podatkov
iz listin iz leta 1257 in 1262, torej “circa Werdeneke” in “circa Sowam”, kar
je Stopar prevajal kot “v neposredni bližini oglejskega Verneka” (Id., 78f.).
Nasprotno je Dušan Kos dopuščal možnost, da gre pri Jablanici za Roje,
sledeč Milku Kosu. Slednji je v referenčnem Gradivu za historično topografijo
Slovenije Jablanico eksplicitno lociral na Roje (Kos 1975, 218). Temelji na
prozopografskih podatkih fevdalcev rodu Apfaltrer, ki se v poznem srednjem
veku omenjajo na Rojah. Nekateri izmed njih so se celo imenovali s »zu Roy«
(Golec 2015, 68). Znani so tudi kot lastniki pod Rojami ležečih Grmač, ki
so jih postavili, ko so Roje pogorele, kar omenja tudi Valvasor (Valvasor
2009, 225). V prid tezi Jablanica = Roje govori tudi dejstvo, da v bližini
Zapodja ne obstoji nobeno ledinsko ime s korenom jablan–, medtem ko le
kilometer od Šmartna pri Litiji obstaja vas z imenom Jablanica. Milko Kos
jo je v gradivu enačil z Rojami, prostorsko oddaljenost Roj od Jablanice
pa komentiral: “Mogoče se je ta grad, ki ima za srednjeveško postojanko
vse drugače ugodnejši položaj kot v dolini ležeča Jablanica, nekoč po rodu
izhajajočim iz te vasi ali po tej vasi sami imenoval tudi Jablanica — Apfalter”
(Kos 1975, 218). Andrej Komac sicer ni neposredno omenjal Roj, vendar
je menil, da je Jablanica stala nekje blizu Šmartnega pri Litiji65 , in sicer
predvsem zaradi strateške lege blizu Lihtenberga, ki je bil prav tako kot
Vernek sedež oglejskega patriarha oziroma njegovih ministerialov (Komac
2006, 175).
Pisni viri so precej bolj pogosti za obdobje od 15. stoletja naprej in
pričajo o tem, da je v tem času na mojem obravnavanem območju obstajalo
precej manjših neutrjenih dvorov, ki so bili na prelomu v novi vek opuščeni,
ponekod pa vključeni v nove dvorce (Sapač 2011, 373). V kompleksih, kot
so Turn (Sapač 2011, 379), Ponoviče (Id., 380), Knežji pot (Id., 383), Sela
(Id., 387), Pogonik (Id., 378), Bogenšperk (Id., 388f.) jih je Sapač prepoznal
kot eno–, dvo– ali trocelične zasnove, ki pa jih ni mogoče natančno datirati.
V splošnem sicer velja, da naj bi dvori nastajali med 12. in 14. stoletju, s
poudarkom na 13. stoletju, in sicer zaradi intenzivne kolonizacije (Id., 374).
V 16. in 17. stoletju so na mojem obravnavanem območju nastali še dvorci
Hotič (Id., 398), Boltija (Id., 398), Podšentjur (Id., 399), Grbin (Id., 402) in
Črni Potok (Id., 404) (Slika 5.3).

65
Na enem mestu pravi kar “nad Šmartnim pri Litiji”, pri čemer glede lokalizacije že
navaja tu omenjene avtorje, a se v problematiko Roj ne spušča (Komac 2006, 168).
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Slika 5.3: Slika prikazuje pozicije dvorov po fazah (Viri podatkov —
[DMV0050, DMV0250], Hauptman 2001, Sapač 2011).

Poglavje 6
ZGODOVINA GIBANJA
Dejal sem, da so historični podatki o gibanju precej posredni. Neposredno
spregovorijo predvsem o strategijah in ne toliko o taktikah gibanja. Pa še to
iz več vidikov: iz vidika agrarnega gospodarstva, trgovine, izmenjave, vojske,
kolonizacije ...
In prav zato je težko narediti pregled podatkov o gibanju v zgodovini,
kajti za to bi bilo potrebno preštudirati prav vse panoge gospodarske, družbene, religijske in še kakšne zgodovine — in to po zgodovinopisnih obdobjih!
Seveda je to za ta prispevek nemogoča naloga. Izbor je zato nujno selektiven,
toda kot bomo videli smiseln. Ker namreč želim gibanje postaviti v središče
raziskave, bom črpal samo tiste zgodovinopisne podatke, ki o gibanju nadvse
neposredno spregovoré, in sicer v območju lokalnega konteksta, ki ga preučujem. Začel bom retrogradno, s koncem 19. stoletja, segel pa bom nazaj
vse tja do zgodnjega srednjega veka in s tem zajel tudi prehod na področje,
ki ga preučuje arheologija mlajših obdobij.
Ena najpomembnejših oblik gibanja v srednjem veku je bilo gibanje zaradi
trgovine. O njej pa lahko kot je bilo večkrat poudarjeno (Gestrin 1972,
11; Žontar 1968, 32; Gestrin 1965, 296), razpravljamo predvsem s pomočjo
mitninskih knjig. Sreča je, da so bile za velik del mojega obravnavanega
območja (ves zahodni del, vključno z Litijo in Stično) ohranjeni podatki o
vsebini mitninskih knjig gospostva Višnja Gora, ki jih je temeljito raziskal
dr. Golec (1995). Njegov prispevek je tako pomemben predvsem zato, ker
z vključitvijo položaja 15., 16. in 17. stoletja odlično dopolnjuje podobo
prometa na tem območju, ki jo je za 18. in 19. stoletje podala dr. Eva Holz
(1994 in 2001).
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(17.), 18. IN 19. STOLETJE

Začenši s to podobo lahko pri njej opazim predvsem spremembo taktik
trgovinskega gibanja, ki so bile posledica realizacije sprememb miselnosti, to
je merkantilističnih idej (Golja 1952–53, 613). Ena od njih je bila, da je za
gospodarski napredek pomembna predvsem zunanja trgovina (Golec 1995,
93). Trgovina je bila že tako in tako ena temeljnih značilnosti srednjeveške
družbe in je botrovala njenemu razvoju (Gestrin 1972, 11), po ustanovitvi
Notranjeavstrijskih dežel pa se je v želji do povezovanja — tako znotraj kot
tudi navzven (predvsem proti Beneškemu prostoru) — začelo graditi, klasificirati in organizirati prometnice. Kako in kdaj se je to v praksi začelo
dogajati, je težko ugotovljivo, nasploh pa je opazno, da je 17. stoletje v kontekstu te problematike nekakšno “skrito stoletje”. Zgodovinopisni pregledi,
ki se ukvarjajo s temo prometa, se namreč večinoma začenjajo v 18. stoletju
in poročajo o popravilih, ki da so bila nujno potrebna (Šorn 1979, 157f., Holz
1994, 14). Šele posredno je iz primerjave zapisov v mitninskih knjigah mogoče izpeljati, da se je tekom 17. stoletja poudarek od tovorništva prenesel
na vozni promet 66 .
Kaj to pomeni za zgodovino gibanja oziroma kako je slednje potekalo?
Preprosto to, da se je najpozneje na začetku 18. stoletja počasi uveljavila
cesta v pravem pomenu besede. Torej koridor, ki je sposoben prevajati (in je
namenjen) predvsem gibanja z vozovi. Ti so bili različnih dimenzij, skupno
pa jim je bilo dejstvo, da so lahko premikali nekajkratno težo posameznega
tovora 67 . Povprečen voz je lahko prepeljal približno 10 centov, kar je preračunano na okoli 560 kg, vlekel pa ga je lahko par volov. Težki tranzitni
vozovi pa so lahko prepeljali kar 60 centov, to je približno 3,3 tone (Holz
1994, 14–16).
Jasno je, da mora biti napram takšnim težam cestna površina primerno
urejena. V arhivih najdemo zgodnjenovoveška poročila o slabem stanju cest,
ki so zaradi tranzita in (tokrat eksplicitno poudarjeno) zaradi vremenskih
pogojev težko prevozne. V povezavi s tem sredi 18. stoletja srečamo prve
smernice, ki zaradi intenzivnosti prometa 68 narekujejo gradnjo lop za vozove,
povečevanje hlevov, opazen pa je tudi porast gostiln po Kranjskem. Slabe
cestne razmere so skušali reševati z mitninami, pa tlako, vojsko in najetimi
delavci (Holz 1994, 16). Težave so koreninile v vzporedni oblasti, pojavu, ki se
66

Primerjaj Golčevo dokazovanje (1995) na straneh 89 in 92. Tudi Šorn je menil, da se
je v 17. stoletju še tovorilo (1979, 158). Glej tudi intuicijo Golje (1952–53, 613).
67
O tem, kaj je tovor in kaj pomeni za gibanja, glej odstavek kjer govorim o poznosrednjeveškem tovorništvu.
68
Prehodna lega Kranjske med Trstom in Dunajem, območje premikov vojaških čet v
18. stoletju!
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je nadaljeval že vse od visokega srednjega veka in je v konkretnem primeru
izšel v maksimo: Čigar cesta, njega oskrba 69 . Izgleda, da gre torej tudi
cestno omrežje — tako kot tudi katastrska davčna odmera in njen nadzor,
pa prvi pojavi natančne kartografije — z roko v roki s centralizacijo oblasti
deželnemu knezu oziroma cesarju. Šele po sredini 18. stoletja zlasti pa v 19.
stoletju, je namreč cestno omrežje vse bolj postajalo predmet zanimanja za
osrednjo komorno oblast, ki so ji sledile tudi posamezne deželne in okrajne
oblasti. To pomeni, da se je v tem času natančno kategoriziralo omrežje in
se ga hkrati precizneje in kategoriji ustrezno zakonsko opremilo 70 .

69

O politiki vzdrževanja cest glej: Holz 1994 in Golec 1995, 75.
O razvoju in konkretnih aplikacijah glej Holz 1994, kjer to je diahrono razvidno. Za
18. stoletje je podal splošno sliko tudi Šorn (1979).
70
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Predhodnik tega trgovinskega gibanja pa je bilo, kot bomo videli, bolj
“neurejeno” gibanje, iz katerega korenini tudi že opisana neurejenost v 17.
in 18. stoletju
O gibanju za časa 15. in 16. stoletja je iz zapisov mitninskih postaj
razvidno, da vozovi niso imeli tolikšne vloge kot kasneje. Zapisi kažejo, da
je prevladovala predvsem davčna mera tovor (samb) (Golec 1995, 92), to je
približno 160–190 kg teže, ki jo je bila ena tovorna žival zmožna nositi na
hrbtu (Vilfan, 1954, 69 in Gestrin 1972, 75f.)71 .
Kaj to pomeni za zgodovino gibanja oziroma kako je slednje potekalo?
Izkaže se, da se je torej večinoma hodilo in jezdilo, ponekod celo v večjih
združbah (Gestrin 1972, 61f.). To pomeni denimo 37 konjev72 , ki z vodniki
potujejo v nekakšni “koloni”. Toda za razliko od virov za 18. in 19. stoletja,
za ta čas vemo precej manj po kakšnih cestah ali poteh so ta gibanja potekala.
Kot po pravilu namreč vsi zgodovinopisni pregledi poti in cest izpuščajo
poglavja o tem. Res pa je, da je za razliko od zgodovinopisja, ki se ukvarja
z 18. in 19. stoletjem, tudi virov za predhodna obdobja precej manj. Golja
(1952–53) je prvi poskušal podati splošno sliko o stanju cest na Kranjskem v
16. in 17. stoletju, a njegov mestoma težko berljiv pregled jasno kaže na težko
berljivost, kar se tiče organizacije poti in cest. Že to je prva težava: kaj so v
tem času poti in kaj ceste73 ? Katere so čigave74 ? Posamezna poročila s konca
16. stoletja kažejo, da je občasno vlada75 določala temeljna vzdrževalna dela
(sečnja dreves in grmovja), sicer pa se je delalo kampanjsko (obisk cesarja,
hudournik), po potrebi, odvisno od lastnika mitnice — bodisi stanov, bodisi
vicedoma, bodisi posameznih deželnih gospodov — pri čemer so zasebniki za
ceste skrbeli najslabše (Golja 1952–53, 614–616 in denimo Golec 1995, 89).
V končni fazi pa tako poti in “ceste” tega časa ostajajo anonimni pre71

Teža raznolika, glede na izdelek, embalažo in sposobnost nošenja živali! 1 tovor – vse
od 160–190 kg, denimo 300 podkev, 13.000 žebljev, 1200 klobukov ... (Gestrin 1972, 75f.).
Primerjaj to s “peljajem”, t. j. mero za vozove (Vilfan 1954, 69 in predvsem Gestrin 1972,
62, ki celo pravi, da se “vozni promet nikjer (izrecno) ne omenja”).
72
Gestrin (1972, 62) je denimo dal primer desetih tovornikov, ki so leta 1536 iz Furlanije
v notranjost tovorili 37 tovorov vina, kar bi v idealnem primeru pomenilo tudi 37 tovornih
živali.
73
Golja je mestoma govoril o tovorniških poteh; potem pa o poteh in cestah, ki da so
vladarski regal že od Barbarose naprej (1952–53, 613). Nato pa je razpravljal zgolj in
samo o cestah.
74
Trdil je, da jih je nemogoče klasificirati (na kameralne, stanovske in zasebne), ker da
so tako razdrobljene (kar se lastništva tiče), da ni mogoče govoriti “o izključnem lastništvu
cestnega tira” (Golja 1952–53, 615). Pri tem lahko le dodam: Ali je sploh mogoče v tem
času govoriti o cestnem tiru kot o nečem enotnem!?!?
75
Notranjeavstrijska v Gradcu.

6.2 15., 16. IN (17.) STOLETJE

95

vodniki gibanj s konjskimi in človeškimi koraki, za zgodovino zabrisanih, na
površino posredno stopèč le v primerih posameznega prehoda mitnice in odlokov o popravilu manjših odsekov.
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V zgornjih odstavkih sem se osredotočil na trgovski promet, ker je ta, kot
smo videli, bistveno vplival na razvoj prometnih površin, ki so pač bodisi
materialni sledovi gibanja (ugreznjena pot) bodisi artefakti, namenjeni gibanju (planirana prometnica). Kot taki so najbližje arheologu in zastavljeni
temi te naloge.
Poskus nadaljevanja pripovedi v tej smeri nazaj v visoki in zgodnji srednji vek je zelo zahteven, saj o konkretnih poteh, cestah ali kakšnih mitnicah
tega časa nimamo praktično nobenega podatka. Vprašanje, ki se ob tem pojavlja, je, kakšno vlogo je imela trgovina v zgodnjem srednjem veku? Koliko
je bila razširjena in koliko je sploh lahko vplivala na to, da bi gibanje za
seboj puščalo sledove? Splošne študije trgovine v zgodnjem srednjem veku
so še vedno nekakšne študije nepovezanih točk na kartah, ki predstavljajo
posamične najdbe ali najdišča. Ta sicer pričajo o živahnem trgovanju (izmenjevanju?) tudi na dolge razdalje (denimo Curta 2010), a o konkretnem
gibanju v lokalnem kontekstu, kar poskušam doseči pri tej nalogi, je še precej
težje govoriti.
Temeljni zgodovinopisni deli, ki naj bi bistveno obravnavali tudi temo gibanja v Posavju v zgodnjem in visokem srednjem veku, sta zvezka Slovenske
gospodarske zgodovine (Blaznik et. al. 1970; Blaznik et. al. 1980), izpostaviti je potrebno predvsem zvezek 2 o družbenih razmerjih in gibanjih (Blaznik
et. al. 1980). Naj bi, pravim zato, ker se je bolj kot o gibanju govorilo o
družbenih razmerjih — pravnih položajih oseb in skupnosti, gibanja so bila
zastopana močno posredno, zabrisano, v ozadju. Sploh je to vidno v zvezku
1 o agrarni zgodovini, kjer je bil pojem kolonizacije tisti fokus raziskave, ki je
skupaj z zgodovino razvoja zemljiškega gospostva omejeno dopuščal bralcu,
da špekulira o gibanjih družbenih skupin.

6.3.1

DRUŽBENA RAZMERJA

Za odsek knjige o družbenih razmerjih in gibanjih, ki se ukvarja z zgodnjim in visokim srednjim vekom, je središčen problem razvoja fevdalizma
in z njim povezanim razvojem zemljiških gospostev (Blaznik et. al. 1980,
94). Raziskovalci so ponudili deljen pogled na ta razvoj: Poznoantično kontinuiteto so zavračali (Id. 101), ponudili več oblik germansko–frankovskega
razvojnega tipa gospostva (Id., 102–106), hkrati pa so omenjali tudi domače
razvojne elemente — torej nekakšno slovansko (?) privilegirano plemstvo
(knezi) ter svobodne kmete (koseze) (Id., 94–96), čeprav Pleterski ni bil prepričan ali gre pri knezih za figure iz upravnih ureditev slovanskega izvora
(Pleterski 2013, 338f.). Kosezi so vsekakor ostanek nekega starega pravnega
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položaja, zanimimivo pa je, da so prostorsko omejen pojav, po nekaterih
pogledih vezan na starokarantansko ozemlje (Blaznik et. al. 1980, 60).
Posebne politične figure tega časa so morali biti tudi župani. Po mnenju
Pleterskega jih lahko vidimo kot predstojnike posameznih teritorialnih enot
oziroma žup, ki naj bi bile nekakšen ekvivalent civitas — skupnosti, kot so
jo poznali Rimljani, le da je to avtohtona slovanska iznajdba. V tem smislu
naj bi bili župani najvišje politično telo nekdanje slovanske družbe (Pleterski
2013, 339). Župani so imeli mesto v sodnih praksah deželskih sodišč še celo
v novem veku (Blaznik et al. 1980, 62f.), kar se bere kot ostanek nekdanje
politične vloge, ki so jo imeli izvorno verjetno že v zgodnjem srednjem veku
(Blaznik et. al. 1980, 33–42).

6.3.2

IN GIBANJE?

Čeprav je gibanje pri teh podatkih zelo v ozadju, lahko iz indicev razberemo nekaj značilnosti. Videti je, da je bila najzgodnejša dolžnost populacije
“dolžnost do oskrbovanja kneza in njegovega spremstva, kadar je prihajal v
neki kraj opravljat svoje naloge (sodstva, uprave; moj komentar)” (Id., 99).
Omenja se predvsem ježa oziroma konj, kot poseben statusni simbol privilegiranih družbenih skupin (Id., 99). Ob tem dejstvu pa je zanimivo predvsem
to, da je še v 16. stoletju obstajal nek vzdrževalni davek, imenovan “pojezda”,
ki so ga organizirali župani (Id., 99).
Ob vsem tem je mogoče, če kaj, reči, da je za gibanje zgodnjesrednjeveškega obdobja značilna velika mobilnost. Potovalni način upravljanja je
bil središčen temu času in je potekal z roko v roki z naporom, ki se je vlagal v formacijo teritorialnih zemljiških gospostev, razvijajočih se še vse do
13. stoletja (Blaznik et. al. 1980, 106). Pa vendar je bil t. i. »potovalni
dvor« še tudi v 13. stoletju precej običajna zadeva. O tem pričajo tako
itinerarji velikih zgodovinskih figur tega časa76 in pa dejstvo, da šele konec
15. stoletja počasi nastajajo stalna cesarska namestništva oziroma njegovi
reprezentativni organi. Ena od njih je regiment ali vlada (regierung), ki je
leta 1493 na Dunaju postalo stalno vladarjevo namestništvo in je prevzemalo
upravno-sodno oblast na najvišji stopnji. Proces se je nadaljeval s kategorizacijo tudi na nižjih stopnjah, en mejnik tega je bila denimo ustanovitev
Notranjeavstrijskih oblastev v Gradcu.
Gibala se je torej predvsem elita — tisti, ki so bdeli nad davčno–upravnim
sistemom. Kaj pa gibanje večinske populacije?
76
Glej itinerarij, ki ga je denimo za Ulrika II Spanheima sestavil Komac (2006, priloga
— itinerarij).
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6.3.3

KOLONIZACIJA

Ob tem neizogibno trčimo na pojav kolonizacije prostora. Za zgodnji
srednji vek se za slovenski prostor omenja “slovensko kolonizacijo” (Blaznik
et al. 1970, 67), ki predpostavlja neko gibanje, neki tok ljudi, ki se doseljuje.
V jedru pa je pri tej kolonizaciji bistven problem oziroma vprašanje kontinuitete in preloma v odnosu Slovencev do “stare kulturne pokrajine”. Avtorji
so potrjevali načelo prvotnega naseljevanja Slovencev na odprte, slabo porasle predele, ki so bili v uporabi že poprej (Blaznik et. al. 1970, 67). Torej
naseljevanje vzdolž prometnih poti “predrimske in rimske dobe” (Id., 68).
Za čas od 10. do 13. stoletja so raziskovalci nato omenjali pojav notranje
kolonizacije, čas velikega naravnega prirastka, ki je zaradi novih agrarnih
tehnik rezultiral v pojav novih naselij (indikativni naj bi bili predvsem toponimi s pridevkom vas) (Blaznik et. al. 1970, 73f.). Že od 12. stoletja dalje
pa naj bi se kolonizacija pomaknila v hribovite in z gozdom zarasle predele
pokrajine, kjer so se razvila manjša, razložena naselja. Za to kolonizacijo
pričajo same oblike naselij, njih imena ter pripone –evo, –ovo (Id., 78f.).
Podobne so bile ugotovitve Svetozarja Ilešiča (1950). Njegova bistvena
ugotovitev je v tem, da so prvotne grude oblika poljske razdelitve, ki je
ostanek prvotne, primarne razdelitve skupne (kolektivne) posesti. Takšne
razdelitve velike ravnine ne poznajo in pripada predvsem zaselkom v gričevjih in hribovjih, a je bila zabeležena tudi v povezavi z gručastimi vasmi v
obsežnejših dolinsko–kotlinskih predelih, kot so Bohinj, Bled, Rož, Celovec,
Podjuna, Zila ... (Id., 24–26). Drugotne grude, sploh pa celki so relativno
mlajša oblika, sploh celki, ki so pri nas omejeni zgolj in samo na hribovita
območja (Id., 100).
To torej sovpada s poprejšnjimi ugotovitvami o kolonizaciji Slovanov “od
zunaj” in “znotraj” (Blaznik et. al. 1970, 67–68), vendar je treba poudariti,
da pri tem nismo rešili vprašanja nižin! O tem je že jasno spregovoril Ilešič,
in sicer, da zemljiška razdelitev za podrobno kolonizacijsko zgodovino ni
primerna, saj imamo v nižinskih delih toliko sprememb, ki so sukcesivno
brisale in spreminjale prvotne delitve, da je največ, kar lahko sklepamo, sklep
o relativni dataciji oblik zemljiške razdelitve. (Ilešič 1950, 26). Poleg tega je
bilo v nižinah zlahka uporabljati nove agrarne tehnike (plug, kolobarjenje),
relief tam ne pogojuje razdelitve (Ilešič 1950, 97), dodati pa je treba, da je
sama družbena struktura in njene ideologije, gotovo morale tudi v veliki meri
vplivati na to, kako se je zemljo delilo77 .
Kot nameček temu je treba dodati, da tudi arheologija že nekaj časa
ugotavlja, da je kolonizacija precej kompleksen pojem in da na preselitve in
77

Denimo centurijacija.
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doselitve ne smemo gledati popreproščeno78 . Prav tako se je temeljito prevetrilo koncept etnije, temelječe na materialni kulturi. Identiteta in pripadnost
neki skupnosti je tako kompleksno tvorjena, da danes nismo več upravičeni
gledati na nekdanje skupnosti kot na jasno zamejene enote, sploh ne s pomočjo dihotomij, kot so denimo tista “rimsko”/“barbarsko” (Hakenbeck 2011).
Podatke o kolonizacijski zgodovini je treba torej ob upoštevanju tega
jemati z rezervo, toda to še ne pomeni, da jih ne bi uporabljali. Najboljša
pot bi bila tista, ki bi podatke gledala karseda celokupno, jih sopostavila,
vendar ne v presplošnem okviru, ampak v kontekstu neke posebne lokalne
ali regionalne študije.

6.3.4

IN GIBANJE?

Vendar ali nam takšna študija lahko pomaga pri razlaganju in razumevanju nekdanjega gibanja? Ali ni življenje v kulturni pokrajini res prežeto s
statičnostjo, nekim obvezujočim poljem opravil, povezanim z agrarnimi cikli,
ki človeka že samo po sebi priklepa na zemljo — prej, kot je to storil zemljiški gospod? In nadalje; koliko je ta statičnost samo popreproščena domneva
o dejanskem stanju? Podobno je s kolonizacijo. Tudi če neka potencialna
“zunanja kolonizacija” predpostavlja neko gibanje, ne vemo ničesar o njegovem obsegu in o njegovi izvedbi. Enako pa tudi ne o njeni posledici oziroma
nadaljevanju.
Tako je gibanje večinske populacije izrazito zabrisano pisnemu viru, kar
ni nenavadno, glede na to kakšna je politika nastanka pisnega vira (Gurevič
1987)! Zato se poraja vprašanje, koliko sploh lahko z zgodovinopisjem dospemo do slike gibanja večinske populacije, sploh v zgodnjem srednjem veku,
ki je, kot smo videli — izrazito posredno, kar se virov tiče?
Zato bom v nadaljevanju posegel po študiji izročila, ki ima potencial, da
odgovori na ta primanjkljaj.

78
Primeri kontinuitete in sobivanja “Vlahov” in “Slovanov” v Bavec 2001; Pleterski
in Belak (2002). Še bolj jasen je bil Slapšak (2003, 247), ko je pisal o kompleksnosti
spremembe poselitve prazgodovinskih skupnosti na Krasu.
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7.1

USTNO IZROČILO O GIBANJU

ZAKAJ USTNO IZROČILO

V svojem bistvu je ustno izročilo upoveden odnos o človekovih izkustvih
krajine, ki so neredko pomensko obarvana. Pomeni se prenašajo, preoblikujejo in dopolnjujejo skozi več generacij in posledično je značilnost ustnega
izročila ta, da pogosto presega časovne okvire — kategorije oziroma kronologije, ki jih vzpostavljajo znanstvene discipline.
Za ustno izročilo je sploh značilno, da skoraj nikoli nima linearne kronološke strukture. Tako lahko recimo še danes srečamo izročilo, ki vrednoti
nekatere točke v krajini, ki bi bile po znanstveni kategoriji prazgodovinske.
Medtem ko se na polju historične arheologije uporaba ustnega izročila do pred
dvajsetih let nikoli ni zares prijela zaradi prevlade pisnega vira, je bilo že v
času antikvarjev pa tudi še kasneje v 19. stoletju ustno izročilo zelo privlačna
tema. Z utrditvijo pozitivistične znanosti v kulturnozgodovinski arheologiji
se je njegova vloga spremenila. Pripoved ni mogla biti objektiven dokaz, ki
bi povedal, kaj se je zgodilo v zgodovini, zato je bilo izročilo predvsem vir
informacij za iskanje novih najdišč (Jones in Russell 2012, 271–274).
Procesno arheologijo so na drugi strani zanimali trendi, zakoni prilagoditev ter razni drugi “nadčasovni” fenomeni ali fenomeni dolgega trajanja
(longuee duree), pri katerih poudarek iz tempus operandi zamenja poudarek
na modus operandi. S tem se je prvikrat začelo govoriti o širših vprašanjih
kvalitete človeškega bivanja, čeprav sprva zgolj v razmerju do naravnih procesov oziroma dejavnikov. V takšni arheologiji je imelo svoj prostor tudi
ustno izročilo, ki mnogokrat beleži človekov odnos do narave.
Poprocesna arheologija je letvico postavila še višje, legitimnih je postalo
še več vprašanj o načinu človeškega delovanja. Kvaliteta bivanja se znotraj
procesne arheologije opisuje glede na mehanizme kontrole, strukture moči in
podobne kategorije družbene teorije. V tem smislu je ustno izročilo zelo koristno, saj, kot sem že dejal, v sebi skriva doživljanje oziroma izkustvo ne samo
narave, ampak odnosnosti v še širšem smislu — odnosov do kulture same. Pa
ne gre samo za to, da bi bilo ustno izročilo zgolj podatek o odnosnosti, kakršnakoli že je, ampak tudi za to, da samo postaja predmet preučevanja. V tem
smislu je sploh lahko izpovedno, saj je spomin zelo prilagodljiva snov, njena
oblika pa odvisna od mnogih parametrov. Včasih je namreč pomembnejše
tisto, kar ni pomnjeno.
Tako nam v končni fazi preučevanje ustnega izročila lahko prinese široko
paleto zgodb, ki zelo živo kažejo na temeljne poteze človeškega bivanja v
krajini, ki vsebuje totaliteto odnosov med vsemi akterji v njej. Potemtakem
je tudi vsako arheološko najdišče akter, oziroma del krajine in je del totalitete
odnosov. V tem smislu ljudje v vsakem času ali hote ali nehote stopajo z
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najdišči v odnose, ustno izročilo pa je nekakšna realizacija teh odnosov.
Vpeljava tem ustnega izročila v historično arheologijo ima zaradi teh značilnosti zanimiv potencial: avtorici pravita, da je namreč historična arheologija raziskovalno polje, kjer se je od nekdaj intenzivno razpravljalo zgolj o
razmerjih med materialno kulturo in zapisanim izročilom (Jones in Russell
2012, 270f.). Slednje pa je samo po sebi le ena izmed praks družbenega spominjanja. In to, kljub temu, da je zapis verjetno najbolj zgoščeno, pa tudi
priročno sredstvo, če hočemo odnose izročati, oziroma transcendirati skozi
čas in prostor.
Toda tudi če je zapisano izročilo zelo uspešna praksa družbenega spominjanja, pa to še ne pomeni, da so ostale prakse v razmerju z njim podrejene.
Avtorici sta pokazali, da med različnimi praksami družbenega spominjanja
ni mogoče preprosto dihotomično razločevati, kot da bi bili denimo zapisani
viri samostoječi ali neodvisni. Vpeljava ustnega izročila kot alternativne prakse spominjanja namreč lahko razodene, da sta si praksi pisanja in govora
precej blizu: Ustno izročilo lahko vstopa v zapisani vir in je v njem izraženo,
kakor tudi obratno — obeležene konvencije se lahko trdno vtisnejo v obliko
spominske prakse, ki jo ljudje izpovedujejo iz generacije v generacijo (Jones
in Russell 2012, 271).
V tem smislu lahko ustno izročilo precej razrahlja tradicionalne “znanstvene” arheološke kategorije: ne glede na to, kako historično arheologijo
definiramo — bodisi z “obstojem tekstov, vzponom globalnega kapitalizma
ali po–kolumbovske moderne ere” (Jones in Russell 2012, 274), ustno izročilo
ne upošteva teh ločnic. To se je na polju historične arheologije že večkrat
pokazalo: Denimo pri arheologiji domorodnih ljudstev v Severni Ameriki,
pa v afriški in avstralski arheologiji — torej predvsem v pokolonialnih kontekstih in arheologijah domorodnih skupin, medtem ko so v Evropi zaživeli
poskusi razumevanja vernakularne kulture s pomočjo ustnega izročila (Jones
in Russell 2012, 268, 273f.).
Kaj torej lahko študija ustnega izročila nudi in česa se lahko raziskovalec
nadeja? Mislim, da sta S. Jones in L. Russell to ubesedili bolj ustrezno
kot bi sam: “[...] uporaba ustnega izročila v arheološkem raziskovanju nam
nudi bogat potencial. Je sredstvo za razumevanje tega, kako so ljudje v
preteklosti izkušali historične krajine in tega, kako je pomen ustvarjen in
izpogajan. Nadalje [...] nam omogoča videti skozi zapletene mehanizme
družbene reprodukcije in poudaja nasprotja in disjunkcije v simboličnem in
materialnem svetu” (Jones in Russell 2012, 274). Oziroma preprosteje — kot
sem že dejal: kaže na temeljne poteze človekovega bivanja v krajini, kar je v
kontekstu historične arheologije lahko še posebej zanimivo, saj se tu bogato
prepletajo, družijo in zlivajo različne prakse družbenega spominjanja.
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IZROČILO IN OBRAVNAVANO OBMOČJE

Izročilo črpam predvsem iz dragocenih zbirk, ki so jih izdali v zbirki Glasovi na ZRC SAZU. Imam to srečo, da se je z zbiranjem pripovedi o vsakdanjem življenju in delu na zahodnem delu mojega obravnavanega območja
ukvarjal Bojan Jerlah in izdal monografijo “Za skrbi je še jutri cajt” (2015),
ter z njo zajel območje od Ljubljane na zahodu do avtoceste na jugu, reke
Save na severu ter do Litije in Šmartna na vzhodu. Še večja sreča pa je, da je
območje, ki je pravzaprav identičnemu tistemu, ki ga tudi sam obravnavam,
v svojem izjemnem prispevku zaobjela Ida Dolšek (2000), ter z zapisom več
kot 400 pripovedi uspela ohraniti pravo bogastvo.
Posamezna izročila sem črpal tudi iz monografije Helene Hauptman
(2001), tam to eksplicitno povem. Nekaj pa sem jih zbral tudi avtor osebno.

7.2.1

ČASOVNI IN VSEBINSKI DOMET PRIPOVEDI

Sicer pripovedi temeljijo na resničnem življenju, kot so ga izkušali ljudje
rojeni v prvih dveh desetletjih 20. stoletja. Iz pripovedi je razvidno, da izročilo odraža tudi način življenja in diskurza na prelomu iz 19. v 20. stoletja.
To je mogoče ugotoviti iz raznih pridevnikov (Avstrijski, Banovinski, ipd.
...).
Mitične oziroma legendarne tvarine so v pripovedih prisotne v različnih
merah. V veliki meri to očitno temelji na osebnih preferencah oziroma zanimanju avtorja, ki o izročilu sprašuje in ga registrira. Pri Jerlahu (2015)
denimo zasledimo manj tega, dočim so te tvarine pri Dolškovi (2000) precej
bolj pogostne, četudi nanašajoč se na isti prostor. Tudi sicer je prispevek
Dolškove precej bolj discipliniran, saj pripovedi poskuša deliti v vsebinske
kategorije, zapisi pa so avtentični, tj. neposredno popisan govor pripovedovalcev v njihovem narečju.
Mitične oziroma legendarne tvarine imajo svojo zgodovinsko resničnost
in svojo časovno globino, ki je ne gre spregledati. Medtem ko mestoma bolj
točno pričujejo o časih turških vpadov, pa spet drugič čas ni določljiv. Govorim predvsem o pričevanjih o Ajdih, knezih, vilah in šacih. Tudi nadaljnje
raziskave so pokazale, da takšno izročilo dejansko seže še v zgodnji srednji
vek ali poznoantično dobo (Slapšak 1995, 19). Te pripovedi so včasih celo
dopolnjene s fragmenti akademske kronologije, ki ji je razlog prisotnost izkopavalcev — pripovedovalci so pomnili Meklenburško, pa Stareta in razne
“šolane ljudi iz Ljubljane”, ki so si ogledovali najdbe.
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Iz pripovedi je mogoče prepoznati različne vrste gibanj, ki so se dogajale.
Razvidnih je več sklopov, ki pričajo predvsem o strategijah gibanja — zakaj
se je gibalo in kdo se je gibal, precej manj pa je govora o taktikah, torej
kako se je gibanje dogajalo. Iz izpričanih pripovedi je mogoče podati neko
splošno sliko tudi o tem, kakšno vlogo je gibanje imelo za življenje ljudi v
obravnavanem prostoru in kako je gibanje definiralo identiteto bodisi oseb
bodisi skupin. Iz posameznih pripovedi je mogoče razbrati tudi določene
zgodovinsko–specifične stadije v razvoju taktik in strategij gibanj.

7.2.3

VLOGA POTI IN CEST

Poti in ceste so pomenile tisto, kar je tesno povezano z dostopnostjo
in premoženjem. Če je bila pot slaba, je bil tudi »slab zaslužek« (Jerlah
2015, 39), hkati pa je to “povzročalo konservativnost” (Id., 78). Kot da pot
pomeni tudi možnost za razvoj. Toda opozoriti gre, da pri tem ni jasno ali je
to izvorno avtorjev položaj. Odvisno je torej, iz katerega gledišča se gleda.
Lep primer za ponazoritev tega problema gledišča je primer vasi Javor, ki
se na enem mestu opisuje kot pomemben kraj, saj je tam otroke pot vodila
v šolo in cerkev, kamor so prihajali tudi iz oddaljenejših območij in pri tem
ubirali bližnjice ne glede na vreme (Jerlah 2015, 78). Toda spet na drugem
koncu je Javor omenjen kot konservativno mesto konservativnih ljudi, za kar
so bila kriva slaba pota, »ki so onemogočala živahnejše stike« in so zaradi
njih “novitete le stežka našle svoje mesto v vasi” (Id., 78). Ironija je, da so
se prav v Javorju s “prihajajočimi novimi časi pričeli počasi ozirati tudi za
novimi kulturami” (mišljeno: lan, bob, leča, paradižnik in – jagode). Javor je
bil namreč idealen za gojenje teh rastlin zaradi svojih osončenih bregov (Id.,
78f.). Še večja ironija pa je morda v pričevanju malo naprej, kjer izvemo, da
je bila Ljubljanska tržnica le uro oddaljena od Javorja (Id., 78f.).

7.2.4

RAZLIKOVANJE MED POTMI IN CESTAMI

Iz nekaterih pripovedi je jasno razvidno, kako so prebivalci mojega obravnavanega območja razlikovali med potmi in cestami. Lep primer je denimo
pripoved neke dékle, ki je skupaj s prijateljicami služila v Šentvidu pri Stični.
Ena izmed njih je imela kolo in je šla domov (v Metnaj) “okoli”, tj. skozi
Vir in Stično. Ostale pa so šle po “starih poteh”, ki so dobršen kos potekale
tudi pod gozdom (Dolšek 2000, 113).
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Podobno zavest nam izpričuje tudi močno mistificirana pripoved, katere
sestavni deli pa so jasni ter natančni glede razlikovanja med potmi, pri čemer
je poudarjeno, da poti namenjene (okovanim sic!) vozovom niso bila zmožna
prevajati avtomobilskih gibanj (Dolšek 2000, 104).

7.2.5

GIBANJE IN POLJE OPRAVIL

UPRAVNE ZADEVE
Iz izročil je zanimiva predvsem slika upravne organizacije območja. Za
urejanje upravnih zadev so morali občani v Prežganje, kjer je bil sedež občine
ali pa na glavarstvo v Litijo. Po drugi strani naj bi župan živel v Velikem
Trebeljevem, kjer naj bi bili tudi prvi zametki občine — merije. Žandarmerijska postaja pa je bojda bila na Veliki Štangi, kamor so se zglasevali pri
pritožbah o manjših deliktih. Izkaže se, da je tudi orožnik sam precej potoval
po obravnavanem območju, in sicer za potrebe nadzora nad krivolovom in
razbojništvom (Jerlah 2015, 69).
Problem teh izročil je, da so rahlo pomešana kar se tiče zgodovinske točnosti. Vprašanje je, o kakšni organizaciji vsakokratni pričevalec govori —
o tedanji, o pretekli, o domnevni? Kot kaže pa mora v tej upravni razdrobljenosti biti neki smisel. Tudi iz območja Moravč pri Gabrovki je znano
nekaj podobnega: Alojzija Fele se spominja (Fele 2017), kako je bil sedež
župnije v Gabrovki (nekdanjem Sv. Križu pri Litiji), sedež občine prav tako,
župan pa naj bi stanoval v bližnjih Moravčah79 . Podobno je bil župan tudi
Na Preselcu80 , pomaknjen malo stran iz vasi Vintarjevec (Dolšek 2000, 194).
ŽIVLJENJE NA POTI
Življenje na poti je bilo očitno rezervirano za ljudi, ki so jih intervjuvanci
kategorizirali kar v svojstvene skupine. Ena teh so bili posebneži — berači,
priložnostni pomagači, cigani in potepuhi. Zgodbe o njih morda tvorijo kar
glavni del vseh Jerlahovih pripovedi (2015, 23–50), ki konkretneje spregovorijo o gibanju. Ljudsko domišljijo je fasciniralo predvsem to, da niso bili
stalno naseljeni in da so potovali iz kraja v kraj. To je bil njihov zaščitni
znak, ki jih je pravzaprav razločeval od »ostalih«. Pri tem je treba opozoriti
na to gledišče, kjer dominira kraj. Kraj je bil torej cilj potovanja in verjetno
se ne bi veliko zmotil, če bi zatrdil, da skupina intervjuvancev ni nikoli živela
“na poti”.
79
Tja so morali otroci tudi na nekakšno delovno akcijo, kjer so ob poti trli kamenje na
manjše kose, da so z njim lahko posuli cestišče.
80
Danes opazen v imenu domačije Preselčar nad Vintarjevcem ([TTN 5]).
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Druga skupina bolj ali manj potujočih ljudi pa so bili razni razbojniki.
V prostoru avtorjevega proučevanja naj bi bili še posebej aktivni, predvsem
(in spet, moja opomba) zaradi odročnosti in gozdnih predelov, ki tu niso bili
neredki. Izpostavljen je predvsem del od reke Save do Janč. Kljub domnevni
odročnosti naj bi tod nekoč vodila pot od Gorenjske (Moravška dolina) proti
jugu v Višnjo Goro, kar so izkoristili tako rokovnjači, razbojniki kot tudi
turški odpadniki. Prav zaradi slednjih naj bi Janče tudi dobile ime (Jerlah
2015, 10 in 11).
Da se je oblika življenja na poti intervjuvancem res vtisnila v zavest kot
nekaj posebnega pričajo tudi pripovedi o potovanjih Jezusa in sv. Petra
(Dolšek 2000, 119–125). Lika v mitskem kontekstu potujeta od vasi do vasi,
od dogodka do dogodka. Mestoma sta predstavljena hudomušno, kot brezdelneža. Postavljena sta naproti kmetu kot statičnem, zatopljenim v dnevna
opravila. Občasni postanki pri teh ljudeh vedno privedejo v napetost, ki na
koncu izide v zgodbo z moralnim podukom, lika pa se odpravita naprej. Po
eni strani sta tako Jezus in Sv. Peter čudaka, ki nista prizemljena, mestoma
celo osvobojena normalnih potreb (hrana, pijača ... Sploh Jezus je tak lik).
Po drugi pa sta šele onadva, ki sta na poti, res zmožna ovrednotiti življenje
in delo posameznika, ter mu postaviti ogledalo.
TRGOVINSKA GIBANJA
Velik del pričevanj zavzemajo predvsem poročila o gibanju zaradi zaslužka, pri katerem lahko opazimo dve ravni: Ena raven je gibanje po bližnji
okolici, druga raven pa gibanje v večja središča, denimo v Litijo81 in Ljubljano
(Jerlah 2015, 74f.).
Gibali so se furmani, ki so z lastnimi kmečkimi vozovi vozili les, gramoz
in blago po naročilu. Kramarji so ob sejemskih dnevih, romanjih in posebnih
praznikih pripeljali posebno trgovsko blago za prodajo pri cerkvah (Jerlah
2015).
Kmetje so tudi vozili svoje pridelke na trge, včasih so se komu pridružili
na vozu, včasih so peljali z ročnimi vozički, večinoma pa pešačili in nosili
koše (Jerlah 2015, 15; Dolšek 2000, 45, 86). Že zgolj za sklepanje pogodb
(les, živina) je bilo včasih treba pešačiti tudi po več ur (Dolšek 2000, 212).
Poseben primer teh trgovinskih gibanj so bili sejmi, na katere so se kmetje
odpravljali v želji po zaslužku, bodisi s prodajo živine ali pa posebnih izdelkov
domače obrti (Id., 37, 38, 41, 211). Poznamo tudi obratne položaje, ko so
potujoči trgovci prihajali na odkup živine (Id., 32f.)
Gibali pa so se tudi v bližnje mline, ki so bili v dolinah ob rekah oziroma
81

Sedež okrajnega glavarstva za to območje v Avstro–Ogrski.
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potokih z močnejšim pretokom vode (Jerlah 2015, 15). Za naše območje
je izpričano predvsem potovanje v dolino Besnice in pa dolino Reke (Jerlah
2015, 15). Štrikarji so izdelovali vrvi in jih prodajali po okoliških vaseh
(Jerlah 2015).
Izpričano je tudi pašništvo, predvsem je tu treba podariti Kum (Dolšek
2000, 131f.), ki je s 1220 m najvišji vrh Posavskega hribovja in zaradi tega
primeren za ta tip agrarnega gospodarstva. Očitno ta pojav ni bil razširjen
samo na omenjenem delu Posavja, ampak so to počeli tudi na bolj ali manj
hribovitih predelih (Id., 36, 209).
POŠTNA GIBANJA
Izpričan je en primer zakupa poštnih pošiljk (Jerlah 2015, 138f.). Eden
izmed ljudi se je obvezal k temu, da bo dostavljal pošiljke, prispele v Litijo.
Pobiral jih je z vozom, ob hudi zimi pa je moral pešačiti tudi po več ur.
SLUŽBOVANJE
Zelo redke so pripovedi, ki pričajo o tem, da bi nekdo imel posebno službo
(Jerlah 2015, 97). Pripovedi torej večinoma izvirajo iz kmečkega okolja, kjer
je vsaka domačija poskušala preživeti z lastno produkcijo. Toda tudi po tem,
ko je službovanje že postala bolj domača praksa, so še dolgo hodili na delo
peš, včasih tudi uro in več (Dolšek 2015, 64, 115).

7.2.6

RELIGIJA

Velik del gibanja pa je potekal predvsem zaradi religijskih vzrokov, kot
so krsti, poroke, birme ali pa zgolj vsakotedenske maše po župnih cerkvah.
Prežganje je bila denimo vas z župnijsko cerkvijo, kamor so, pred ustanovitvijo župnije na Polici pri Grosupljem, nosili krščevat otroke celo iz območja
blizu Grosuplja (Jerlah 2015, 10)!
Posamezna romanja so vsako leto prav tako pritegnila ljudi tudi iz daljne
okolice. Velika Štanga je bila znana romarska vas, poleg tega znana tudi po
slabih poteh. Očitno so romarji “gazili blato skoraj do kolen”. Upali so, “da
bo zdaj ko je pošodrano, vsaj za nekaj časa bolje” (Jerlah 2015, 95). Poleg
romanja v Štango so bila priljubljena božjepotna središča še Kum, Zaplaz
(Dolšek 2015, 151) in Žalostna Gora pri Mokronogu (Id., 153).
KAPELICE
V povezavi s to temo je treba izpostaviti poseben pomen, ki so ga imele
v kontekstu gibanja kapelice in ostala verska znamenja.
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Znani so primeri, kako je nekdo po neki zaobljubi postavil neko versko
znamenje ali celo cerkev (Dolšek 2000, 118, 228ff.). Toda kot kaže imajo ti
kraji precej večjo historično globino in pomen. Poznana je pripoved iz območja Obolnega, ki pravi, kako so pri neki hiši shranili “buhka”, tj. znamenje v
obliki človeške velikosti in podobe, s perutmi, brez rok, s krono in prebodeno
stranjo. Nekoč je stal na pomembnem mestu, nato pa so ga ob gradnji kapelice odstranili. Pravili so, da je ta “Buh” ustvaril štiri sosednje vasi: Obolno,
Osredek, Poljane pri Stični in Gozd–Reka. Pripoved pa se pomenljivo konča
z opazko, da ima “V glavnem (. . . ) vsaka kapelica, križ, svoj pomen.” (Id.,
118).

7.2.7

DOŽIVLJANJE GIBANJA

Ob tem prihajam do naslednje točke v raziskovanju gibanja v ustnem
izročilu. Z verskimi znamenji so tesno povezana tudi izročila o doživljanju
le–teh in hkrati doživljanju samega gibanja med njimi.
Po eni strani se do znamenj opredeljujejo pozitivno, kot do krajev srečanja
z Božjo milostjo oziroma epifanij ali pa zgolj počitka (Dolšek 2000, 115, 128,
154; Jerlah 2015, 95f.).
Po drugi strani pa kraje kapelic nemalokrat povezujejo z izkustvom
strahu, sploh če znamenja sovpadajo s kakšnimi križišči (Dolšek 2000, 58,
64f., 75). Tam straši, tako kot tudi na določenih predelih poti, predvsem
tistih, ki so »stari« (Id., 113) in (ali) poraščeni z gozdom (Id., 112f., 115). S
takšnimi doživljaji so povezani tudi prividi in prisluhi (Id., 61, 115).
Videnja ognja in luči pa so prava stalnica, ko je govora o starem, mističnem. Denimo na mestih, kjer so bila zakopana zlata teleta ali šaci. Lokacije
slednjih so kot po pravilu križišča, gradovi, ruševine, vrhovi (Dolšek 2015,
51, 53, 56f., 59.).

7.2.8

IZROČILO IN LEGENDE

V povezavi s tem je treba omeniti tudi razne legende, ki se pojavljajo kot
sestavina izročila. Ena izmed njih pripoveduje, da je včasih skozi Debeče,
Stično in Višnjo Goro potekala jantarna pot. Trgovci so hodili in prodajali
smolo in drug material. Bojda pa so jih v bližini Višnje Gore napadli Višnjegorski vitezi in na ta način obogateli. Ker se greha niso mogli oprati drugače,
so šli po odpustke, in sicer na grad Svibno ali pa v Želnik (?) (Dolšek 2000,
179).
To morebiti kaže na specifično navezanost mojega obravnavanega prostora
z dolenjskim gričevjem, kar podkrepi tudi legendarno izročilo o izvoru imena
Sveti Večer pri Podrojah. Ime je dobilo po predbožični noči, v kateri se je
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moral potujoči menih na poti iz Šmartna (podružnica, kjer naj bi maševal)
proti Stični ustaviti zaradi močnega dežja. Sprejeli so ga neki pogani, pri
katerih je bil tako prisiljen praznovati noč pričakovanja Jezusovega rojstva
(zapis izročila v Stare 1999, 30).

Poglavje 8
VPRAŠANJA OB
REFLEKSIJI ZBRANIH
PODATKOV
Glede na zgoraj opisano zgodovino gibanj, izročil in historičnih arheoloških podatkov, morem tudi na svojem obravnavanem območju preučiti njihove glavne prostorske značilnosti, ki mi bodo služile tudi pri razumevanju
predlaganega modela omrežja ugreznjenih poti in s tem nekdanjega gibanja.
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8.1

ZGODNJESREDNJEVEŠKI TEMELJI
V KRAJINI?

Malo je zgodovinskih in arheoloških podatkov, ki bi jih na mojem obravnavanem območju z gotovostjo prištevali času zgodnjega srednjega veka. Nekaj toponimov s koreni, kot so knez– ali knež– in pa kosez– ali koseš– verjetno
nakazuje na neko prisotnost prebivalstva s posebnim statusom, ki sega še v
čas zgodnjega srednjega veka. Toponimi so relativno pogosti v moravški in
zagorski dolini, kjer je skupina kosezov boreč se za svoje pravice izpričana še
v 17. stoletju (glej Golec 2015, 186, op. 760). Tik na severnem delu mojega
obravnavanega prostora imamo izpričan dvor Knežji pot, ki je sicer poznega
nastanka82 , a prostorsko sovpada z dvori83 , ki so bili postavljeni na vrhove ali
vznožja hribov in so verjetno bdeli nad tovornimi potmi do Vač84 ter naprej
v že omenjeno moravško dolino (Slika 5.3).
Ali to nakazuje na neko zgodnejšo zgodovinsko dinamiko oblikovanja
politično–upravnih struktur v krajini severno od Save, ki ima svoje temelje morda celo v zgodnjesrednjeveški? Dejansko iz tega severnega dela Posavskega hribovja nad reko Savo poznamo precej več zgodnjesrednjeveških
arheoloških najdišč kot južno od Save (Slika 5.1).
Ob tem je pomenljiv tudi relativno zgodnji razvoj župnijske strukture s
sedežem na Vačah, in sicer že v sredini 13. stoletja (Hofler 2015, 92ff.). V
nasprotju s tem se vikariatna župnija Šmartno pri Litiji omenja šele v 2. pol.
14. stoletja in je tedaj še spadala v okvir matične prafare Šentvid pri Stični,
samostojna župnija pa postala šele v 15. stoletju (Hofler 2015, 171). Ali in
kakšno cerkveno organizacijo lahko na mojem obravnavanem območju pričakujemo v visokem srednjem veku, trenutno ni mogoče odgovoriti. Vendar to
ne pomeni nujno, da je bil prostor prazen. O neki zgodnji cerkvenoupravni
administraciji verjetno priča izročilo o izvoru imena Sveti večer pri Podrojah, o politični pa tudi ljudski spomin o Višnnjegorskih. Oboje sem opisal
pri poglavju Izročilo.
Ob vsem tem je dodati, da starejši viri iz 13. stoletja omenjajo pokrajinsko ime Litija, ki je zajemalo tudi območje samega Šmartna (Golec 2011,
455). Poleg tega pa tudi Ilešičeva študija agrarne zgodovine (1950) poljsko
razdelitev območja Šmartna in Litije skupaj z že omenjenim delom pri Va82

15. stoletje (Hauptman 2001, 76).
Ti so izpričani predvsem v izročilu (Hauptman 2001). Hkrati pa sta tudi oba najzgodnejša gradova iz širšega Zasavskega območja — Lebek in Vernek — po mnenju Sapača
(2011, 372) edina primerljiva z ostalimi visokosrednjeveškimi dvori na Kranjskem in Štajerskem; oba namreč spadata prav v ta del hribovja severno od Save.
84
Tako sta Črešnar in Mlekuž videla vlogo Verneka (2011, 357).
83
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čah in nizkim Dolenjskim gričevjem pri Šentvidu pri Stični, šteje v kategorijo
tistih najbolj prvotnih85 (Slika 8.1). Ali ta homogenost kaže na neki enotni
razvoj agrarne krajine tako severno kakor (vsaj delno) tudi južno od Save?

Slika 8.1: Slika prikazuje sisteme poljske razdelitve na obravnavanem območju. Poševne linije so prvotne in drugotne grude, pikčaste pa celki. Ostalo
so mlajši tipi (Ilešič 1950, glej ’Priloga k razpravi’).
Dodatna težava je v tem, da poljsko razdelitev območja južno od Šmartna
in Litije proti Šentvidu, ter na zahodu in vzhodu opredeljujejo drugotne grude
in celki (Ilešič 1950, glej “Priloga k razpravi”). To bi pomenilo, da je bilo
zaledje litijske kotline kolonizirano šele v visokem srednjem veku (vsaj glede
celkov), a po drugi strani pa (vsaj glede drugotnih grud) zgolj posledica
genetskega razvoja iz prvotnih grud (Id., 28–32 in 95–100) (Slika 8.1).
Tako se ob problematiki nekdanje poselitve, cerkvene in upravne oblasti
in s tem izrabe te krajine odpira tudi problematika nekdanjega gibanja. Kam
in kdaj je bilo območje Litije in Šmartna odprto gibanjem? Katerim? Komu
odvisnim? Proti severu ali proti jugu? Očitno je glede cerkvenoupravne
85
Kategorija prvotnih grud. To so ostanki kolektivne razdelitve posesti, ki se močno
prilagaja terenu (Ilešič 1950, 24–26).
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delitve območje gravitiralo gotovo na jug, politično–upravno pa je zadeva
vprašljiva.

8.1.1

POLITIČNE IN UPRAVNE MEJE TER SAVA

Predpostavka, da je območje južno od Save tudi upravno gravitiralo na
Dolenjsko, je do neke mere logična, predvsem zaradi Savine funkcije razmejevanja prostora. Vzdolž nje je potekala notranja meja Kranjskih četrti,
distriktov in kasneje okrožij, ki so izpričani še na Franciscejskem katastru86 .
Vprašanje pa je, kako je bilo s tem v zgodnejših obdobjih.
Na Savo je Šašel postavil mejo med Panonijo in Norikom in sicer zgolj z
argumentom, da gre za naravno prepreko, ki je primerna za razmejitev (Šašel
1970, 139ff.). Na Savo je mejo Valerije postavil tudi kozmograf: “Quam
Valeriam finit fluvius maximus qui dicitur Saus” (“To Valerijo zaključuje
široka reka, ki se imenuje Sava”.) (Kozmografija IV, 21, 5).
Več argumentov o točnem poteku meja v bližnji okolici Save je doprinesla
Šašel–Kosova (1994), ki je reki sicer pripisala precejšen pomen. Po njenem je
šlo za žilo, po kateri so zlahka trgovali z Italijo. Že Strabon je namreč pričal,
da so v zameno za les, kovino, sužnje, živino, v kontinent dobivali vino, olje
in sol (Šašel–Kos 1994, 106). Ta način trgovanja je bil nekakšen fenomen,
ki bi ga zgodovinarji šole Annales opisali s tehničnim izrazom Longue durée.
Šašel–Kosova je namreč podala podatek, da so opisovalci savskega prometa še
leta 1911 izražali domala enake opazke o trgovanju z Italijo in vzhodom, kot
že nekdaj Strabon (Šašel–Kos 1994, 106)! V teh videnjih je Sava torej vedno
bila pomembna komunikacija smeri zahod–vzhod, zato je bila kontrola nad
njo predmet političnih prizadevanj od predrimskih časov (Šašel–Kos 1994,
105f.). Vemo namreč, da so v srednjem Posavju bivali Tavriski in ni izključena
možnost, da so nekje tu imeli tudi prestolnico Norejo87 . Ob tem pa so se
še borili za prevlado nad Savo (Šašel–Kos 1994, 105f.). Ali je mogoče, da
je aglomeracija noriškega kraljestva ob pomoči Rimljanov zaradi sovražnih
Tavriskov eventuelno dobila prevlado tudi nad Savo, kar bi se stoletja kasneje
odrazilo v zamejitvi južne meje province Norik? Zelo verjetno je namreč, da je
86
Šele konec 19. stoletja je okrajno glavarstvo Litija pod svojo upravo zajelo tudi del
ozemlja severno od Save. Vse do sredine 19. stoletja to ni bilo mogoče zaradi uveljavljenih
teritorialnih gosposk, mestoma še vedno v zasebni (in ne deželnoknežji) lasti. Šele po
zemljiški odvezi in dokončni prevladi državnega tira oblasti so bila okrožja odpravljena,
okraji pa so s tem lahko dobili svobodnejše meje in prevzeli vse naloge državne uprave na
najnižji stopnji (Žontar 1980, Serše 1999, 50–52). Ob tem je zanimivo tudi dejstvo, da je
bil v tem času zgrajen tudi prvi most preko Save v Litiji, in sicer leta 1855 (O gradnji glej:
Laibacher Zeitung 1855).
87
Šašel–Kosova (2010) je pustila vprašanje lokalizacije Noreje popolnoma odprto. Je pa
kot hipotetično možnost omenila Vače (Šašel–Kos 1994, 106 in op. 33).
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precejšen del Save — od Litije pa do Brestanice, najverjetneje spadal prav tja.
Šašel–Kosova je o tem sklepala na podlagi miljnikov, odkritih pri Spodnjem
Pijavškem pri Brestanici — torej na desnem bregu Save — na katerih je bila
zabeležena razdalja od Celeje in ne od precej bližjega Nevioduna (Šašel–Kos
1994, 106).
Kljub temu da to še ne pomeni, da je območje Litije še spadalo v Noriško
provinco, pa opažanje Šašel–Kosove nakazuje, da meje po Savi niso samoumevne. Pregled kasnejših zgodovinskih dogajanj to potrjuje. Nemški rajh je
denimo južno mejo proti Italijanski upravi na Dolenjskem postavil tik nad
dolino Bukovice, ki je v stroki bolj poznana zaradi najdišča Sv. Lambert pri
Pristavi nad Stično, ki se pne tik nad njo. Dolina ima tako strme robove, da
jo je mogoče prečkati in preiti na dolenjsko stran na le nekaj mestih in ena
izmed njih je prav Sv. Lambert.
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8.2

VISOKOSREDNJEVEŠKE POLITIKE
V KRAJINI

Zato ni presenetljivo, da so se v visokem srednjem veku prav na teh območjih dogajali kompleksni procesi formiranja zemljiških gospostev. Tik ob
Savi je verjetno že v 12. stoletju stal grad Vernek, ki je bil skupaj z Lihtenbergom v 13. stoletju že v rokah oglejskega patriarha in bil celo sedež
njegovega vicedominusa kranjskih posesti (Komac 2006, 170, op. 782; Črešnar in Mlekuž 2011, 361). Območje je bilo toliko predmet političnih trenj88 ,
da je po začetnem zavezništvu proti cesarju v iskanju prevlade nad večinskim
delom posesti in primatom med plemiči na Kranjskem, oglejski patriarh Gregor de Montelonga prišel v spor z drugim glavnim akterjem tedanjega časa na
slovenskem prostoru — koroškim vojvodo Ulrikom III. Spanheimskim (Komac 2006, 263f.). Po Komacu je bil “[...] uspeh ene od strani [...] odvisen
prvenstveno od zmožnosti uveljavitve na terenu. [...] Ulrik je bil na terenu
očitno uspešnejši, saj naj bi iz oglejskih rok iztrgal mnoge posesti in gradove,
med drugim naj bi razrušil postojanko oglejskega vicedoma na Kranjskem,
grad in trg Vernek ob Savi (Id, 264)”89 . Ob tem pa naj bi Ulrik nekje blizu
Verneka zgradil svoj grad z imenom Jablanica (Jaksch 1906, 507).
Toda kakšne so praktične posledice tega? Kakšna je praktična realnost
teh zgodovinopisnih razmišljanj? Kakšno taktiko je Ulrik ubral pri šibitvi
oglejskega patriarha in njegovih posesti, izpričanih na Verneku in Lihtenbergu? Učinkovita možnost je gotovo vnašanje motenj v komunikacijo in
prehodnost v prostor, ki deluje po nekem uveljavljenem sistemu. Komac je
del epizode, ki ustreza mišljenju v tej smeri, videl v Ulrikovi odločitvi, da
podre grad Vernek, ki je “(...) stal na strateško pomembni točki. Nadzoroval
je dolino Save oziroma plovbo po reki, po drugi strani je kot vsiljiva oglejska
postojanka ločeval veliki spanheimski gospostvi Lebek pri Vačah in Višnjo
Goro” (Komac 2006, 168). Postavitev Jablanice je Komac videl v tem kontekstu kot nevtralizacijo oglejskih postojank v osrčju Posavskega hribovja
(Id., 168), kar lahko preberemo tudi kot poskus zaokroževanja teritorialnega
gospostva, ki bi obsegalo tako ozemlje severno kot tudi južno od Save.
88

Verjetno zaradi kontrole pomembnih poti med Moravško dolino in Savsko nekje pri
Litiji (Črešnar in Mlekuž 2011, 357, 361).
89
Ulrik je prvič dedoval po svojem očetu, po svoji ženi Agnes pa je dobil še obsežno
Andeško–Višnjegorsko dediščino, ki se je raztezala celo v prostor, ki so ga (vsaj naslovno)
še naslavljali kot Marko (Komac 2006, 264). Ta dejstva odpirajo še novo obsežno problematiko, ki je tu nikakor ne morem odpreti — in sicer pojem (slovenske) Marke v visokem
srednjem veku in kako je ta povezana s Posavskim hribovjem.
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UPRAVE, GIBANJE IN UGREZNJENE POTI
NA POTI V POZNI SREDNJI VEK

In kaj nam vse to pove o gibanju? Dejstvo je, da ko primerjamo položaje
visokosrednjeveških gradov oziroma dvorov, ne moremo mimo dejstva, da so
vsi postavljeni na vzpetine, nekateri tudi vstran od današnjih uveljavljenih
poti (Lebek, Lihtenberk). Na obravnavanem območju sploh Višnjegorski
grad, Lebek in Lihtenberk neposredno sovpadajo s predlaganimi koridorji,
in sicer po grebenih. Tudi dvori iz časa poznega srednjega veka so še vedno
umeščeni na nižje vzpetine in grebene, kjer so nasledili morebitne zgodnejše
zasnove (Sapač 2011, 373f.).
Toda ali dejstvo, da ti dvori sovpadajo s predlaganimi koridorji pomeni,
da so ugreznjene poti iz časa njih nastanka? So ugreznjene poti sledovi gibanj
skupin ljudi, ki so visokem–srednjem veku s prostorom upravljali politično
in duhovno? Ali pa so potovali po že uveljavljenih poteh? Če da, kdo jih je
ustvaril?
So morebiti ugreznjene poti sledovi bolj vsakdanjih gibanj, povezanih s
poljem opravil preprostega prebivalstva? Študija izročila je pokazala, da se
je (vsaj konec 19. in v začetku 20. stoletja) gibalo tudi večinsko prebivalstvo,
in to zaradi različnih interesov — duhovnih (romanja, maše, spovedi, krsti,
poroke ...), upravnih (sodstvo, sklepanje pogodb ...) in trgovinskih (sejmi,
barantanja, prodaja ...). Kakršnakoli že je njihova historična globina oziroma
domet, ta gibanja so izpovedna predvsem v smislu, da ljudje niso nikoli
statični v odnosu do svoje okolice. Mundana, kot so, ta opravila kažejo na
nujno vpetost človeka v sistem skupnosti, ki je nobeno historično obdobje ni
moglo popolnoma omejiti v njenih tradicijah (gibanja).
Vprašanje bolje na mestu je, ali lahko polje vsakodnevnih opravil preprostega prebivalstva pušča za seboj sledove, kot so ugreznjene poti?
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8.3

POZNI SREDNJI VEK,
NOVI VEK IN MITNICE

ZGODNJI

Dejstvo, da je Višnja Gora bila v 2. pol. 16. stoletja sedež deželskega
sodišča (Golec 1995, 81), v svojem obsegu kaže na to, da je moje obravnavano
območje vsaj, kar se sodstva90 tiče, dokončno pripadlo prostoru poznejše
Dolenjske, meja pa je bila postavljena na reko Savo.
Imelo pa je deželsko sodišče pravico v tem območju tudi kontrolirati trgovski tranzit. Razporejenost mitnic nam sporoča, da je bilo ob koncu 16.
stoletja v interesu višnjegorskega deželskega sodišča oziroma mesta kot zakupnika njegovih mitnic, da kontrolira trgovski tranzit v krajih Litija, Zavrstnik, Osredek, Leskovec in Višnja Gora (Golec 1995, 80f.). Z izjemo Višnje
Gore so te mitnice nadalje od mesta zakupili kar kmečki ljudje, v Litiji pa
trška oblast oziroma njen sodnik. Mitnica v Litiji naj bi zapirala savski promet in promet, ki bi prišel iz levega brega Save. Tranzit se je od tod lahko
nadaljeval le proti jugu, kjer je Zavrstniška mitnica zapirala prehod proti
Ljubljani. Dalje na jug proti Višnji Gori je promet zapirala Leskovška mitnica, ki jo je že leta 1572 zamenjala tista v Osredku, ki je po mnenju Golca
lahko učinkoviteje nadzorovala varianto proti Stični (Golec 1995, 84).
Shema se je rahlo spremenila v 17. stoletju, ko je mitnico na Osredku
zamenjala tista na Obolnu, zavrstniško pa tista v Šmartnem pri Litiji. Vzpostavili so tudi semenske mitnice v Stični in Šentvidu pri Stični ter Primskovem
(Id., 87f.).
Ta razvoj mitnic kaže na to, da je bilo širše območje severozahodno od Pristave nad Stično konstantno pod vprašanjem, kje kontrolirati pretok, Šmartno pri Litiji pa se je izkazalo, kot bolj ustrezni nadomestek Zavrstniku zaradi
križiščne vloge91 . Očitno je bilo treba vzpostaviti tudi kontrole ob sejemskih
dnevih v krajih, ki so imeli to pravico.

8.3.1

SEVER–JUG? VZHOD–ZAHOD?

Presenetljivo je predvsem dejstvo, da so mitnice vsaj v najzgodnejšem
zabeleženem obdobju bile postavljene v kraje, ki se danes zde odmaknjeni in
popolnoma izven glavnih tokov današnjega gibanja. V prvi vrsti serija mitnic
v Leskovcu, nato Osredku in nazadnje Obolnu posredno priča o gibanjih, ki
jih je mogoče z lahkoto povezati s predlaganimi koridorji nekdanjega gibanja
90

I. stopenjsko za vse plemiče in II. stopenjsko za vse podložnike.
Ni povsem jasno, od kod Golcu ideja o križišču, verjetno pa zadeva drži: Šmartno pri
Litji je imelo v 18. stoletju pomembno pot proti vzhodu, mimo Kostrevnice proti Temenici
in dlje proti zagrebški državni cesti (Holz 2001, 554).
91
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po ugreznjenih poteh v smeri sever–jug.
V drugi vrsti preseneča tudi postavitev mitnice v Zavrstnik. Golec je razlog videl predvsem v zapori prometa proti Ljubljani (Golec 1995, 84), vendar
je mogoče, da so z zavrstniško mitnico želeli nadzorovati gibanja tudi proti
jugu. In sicer iz severnih koridorjev, katerih odcepi se v Zavrstniku združijo
in bi se v nasprotnem primeru lahko neovirano nadaljevali po alternativah?
So pri tem usmerjanju ob eventuelnih prestavitvah mitnic svojo vlogo igrale
tudi kakšne pregrade in ograje92 , ki so izpričane na vznožjih grebenov in se
ob njih stikajo odcepi grebenskih poti (Slika 8.2)?

8.3.2

TOVORNIŠTVO IN UGREZNJENE POTI

Ali so torej ugreznjene poti sledovi tovornih gibanj in kdo je v teh gibanjih
sodeloval? Očitno so mitnino plačevali le kmečki tovorniki, prebivalci trgov
in tuji trgovci (Golec 1995, 92). S tem lahko dobimo vpogled v dejansko sliko
tega s čim so preprostejše družbene skupine dejansko trgovale. Izpostavljeno
je žito, sadje, vino, usnje, pa poljščine, tekstil, živina, pa tudi surove kovine
in (predvsem orodni) izdelki iz njih (Id., 91f.).
Ves ta material se je očitno tovoril na konjih, ki so tako natovorjeni povzročali precejšen pritisk na hodno površino, sploh če so potovali v kolonah.
Še bolj je to trenje prišlo do izraza, če so gnali večje količine živine93 , kar je
moralo za sabo puščati določene posledice, ki jih zdaj že lažje povežemo z
ugreznjenimi potmi94 .
Pa vendar to še ni vsa slika realnega tranzita — poudariti je treba, da del
plemstva in duhovščina nista plačevala mitnin (Id., 92f.). Predpostavljamo
lahko, da je velik del tovorov izgubljen za zgodovino, tovorili pa niso malo.
Golec je namreč pokazal (Id., 93), kako so plemiči v nekem obdobju intenzivno zlorabljali privilegij za to, da so lahko neovirano trgovali z žitom in
vinom.
Vprašanje je, s katerim vinom? Dejstvo pa ostaja, da je na območju kasnejšega glavarstva Litija95 daleč največji delež vinogradov prav iz območja
Jablanice, Liberge in Primskovega, ter sporadično po celotnem območju občine Trebeljevo (Slika 8.3). Glede na močno zastopanost ugreznjenih poti
predvsem v Jablaniškem delu je mogoče domnevati, da so ugreznjene poti na
obravnavanem območju tudi sledovi gibanj zaradi vinarskega gospodarstva.
92

Glej sliko X, ki prikazuje toponime oziroma ledinska imena z varijacijami na ogra–.
Vsaj čez Muljavo se je v nekem obdobju gnalo precej čred iz Ogrske (Golec 1995, 85f.).
94
Pri zgodovini raziskav ugreznjenih poti sem navedel članek Casane (2013). Slednji
je dobro argumentiral predpostavko, da so ugreznjene poti posledica masivnih premikov
živine med večjimi bronastodobnimi naselbinami (Id., 15).
95
O obsegu glej op. 5 – konec 19. stol je zajemalo tudi Višnjo Goro!
93
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Slika 8.2: Slika prikazuje lokacije izpričanih mitnic (po Golec 1995) in toponimov s korenom ogra- (TTN5).

8.4 KAJ SPOROČA 18. STOLETJE?

8.4
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KAJ SPOROČA 18. STOLETJE?

Imam to srečo, da je dr. Eva Holz, specifično za območje nekdanjega
litijskega okrajnega glavarstva96 , kritično ovrednotila zgodovinopisne vire, pri
čemer je upoštevala predvsem Valvasorjevo Slavo in pa vojaške zemljevide s
konca 18. stoletja, da je lahko opisala sliko povezav v 18. stoletju (Holz
2001).
Kot kaže, je bila večina poti na levem bregu Save, neprimernih za vojaške
vozove. Celo za kmečke vozove so bile te poti včasih neprehodne. Izjema
je bila le pot od Ponovič proti Vačam, ki bi bila ob primernem vzdrževanju
uporabna (Holz 2001, 553).
Na desnem bregu Save so prevladovale pešpoti, na katerih je bilo mogoče
tudi jezditi, le mestoma so bile primerne za kmečke vozove. Poleg poti od
Dolgega Brda in Jablaniških Laz, po katerih so lahko kmetje s svojimi vozovi
pripeljali poljščine do Litije, je bila izjema le pot, ki je iz Šmartnega šla
mimo Kostrevnice, Višnjega Grma in Temenice, ki bi bila ob manjši naložbi
očitno vozna tudi za vojaški voz (Holz 2001, 554). Holzeva je menila, da se
je omenjena pot od drugih poti razlikovala tudi po tem, da “ni bila speljana
po grebenih” (Holz 2001, 554).
Če kaj, potem lahko iz te slike razberemo, da se je v tem času poti že
vrednotilo glede na to, koliko so sposobna prevajati gibanja z vozovi. Ob tem
končno dospemo do omembe grebenov, za katere ni izključeno, da niso mogli
prevajati gibanj z vozovi (Jablaniške Laze in Dolgo Brdo sta na vinorodnih
območjih v hribovju — glej sliko 8.3), niso pa bili najbolj primerni.
Dolinske poti so torej zelo verjetno vseskozi obstajale, vendar ni nujno,
da so v relaciji do grebenskih bile v prednostnem položaju. Dejansko je
na mojem obravnavanem območju po grebenih mogoče lažje in hitreje priti
do ciljev. Kot primer naj navedem smer od Jablanice proti Moravčam pri
Gabrovki. Na vojaškem zemljevidu so označene predvsem grebenske variante
skozi Veliko Presko ali pa Presko pri Kostrevnici. Cesta čez Javorski Pil ni
vrisana in mora biti — kot bomo videli — stvar 19. stoletja (Prim. sliki 8.4
in 8.5).

96

Kamor je velik del mojega obravnavanega območja spadal ...
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Slika 8.3: Slika prikazuje vinograde v okrajnem glavarstvu Litija (po Seručnik
2011).

8.5 KAJ 19. STOLETJE?
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KAJ 19. STOLETJE?

Za prvo polovico 19. stoletje je še vedno znana predvsem mreža povezav
med samimi kraji, ki je bila v slabem stanju, tako da se do nekaterih občin
celo ni dalo priti z vozom. Dokler so imeli kraji dovolj za lastno preživetje
in je trgovina na podlagi tovora uspevala, je sistem še deloval, ko pa se je
hrana začela dražiti pa ni več ustrezal. Tudi med novozgrajeno železnico in
Zagrebško cesto na jugu ni bilo pravih povezav, kar je oviralo razvoj industrije
(kljub naravnim bogastvom tega prostora) (Holz 1994, 28–30).
Tako šele leta 1864 srečamo nov zakon o ustanovitvah in vzdrževanju
neerarskih cest97 , kamor so spadale stanovske, deželne, okrajne, občinske in
tovorne poti. V skladu s tem je v litijskem okrajnem glavarstvu šele v 2.
pol. 19. stoletja prišlo do povečanega interesa za ureditev voznih poti. Kot
kaže, je na obravnavanem območju obstajalo vsaj 9 okrajnih cest98 , ki pa so
bile v slabem stanju in z izjemami niso bile popolnoma gladko prevozne še
do začetka 20. stoletja99 :
1. ETAPA
Moravška dolina–Vače–Hotič
2. ETAPA
Kamnik–Litija: mimo Radomelj, Vira, Ihana, Dola, Dolskega, Senožet,
Ribč, Dašnika (?), Verneka, Hotiča, kjer se je priključila na pot Litija–Vače.
3: ETAPA
Zavrstnik–Šmartno–Litija–Radohova Vas
4. ETAPA
Ljubljana–Litija: skozi Hrastje/Brinje (most čez Savo), Dol, nato na
Kamnik–Litija.
97

Kot nasprotje erarskim, tj. državnim cestam, za katere je skrbela država.
Podatki iz Holz 1994.
99
Primer: cesto Litija–Pluska (Radohova vas), ki je postala glavni koridor, ki je povezal
Litijo z Zagrebško cesto, so po desetletjih prerekanj v deželnem in okrajnih zborih končno
popravili nekje do konca 20. stoletja (Holz 2001, 560-565).
98
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5. ETAPA
Ljubljana–Litija: Zalog, Podgrad, nato po desnem bregu Save do Laz,
Kresniških Poljan, Kresnic, Podšentjurja in Litije. Ena alternativa pa pri
Mostah do Fužin in od tam proti Besnici in Litiji.
6. ETAPA–ŠMARTINSKA KOMUNALNA CESTA
Ljubljana–Radeče: Štepanja Vas, Fužine, Gorica, Besnica, Poljane, Šmartno, Dolgo Brdo, Preska, Borovak, Kraje, Zagozd, Borje, Radgonica, Svibno,
Stari Dvor, trg Radeče.
7. ETAPA–ŠMARTINSKA STRANSKA POT
Severna varianta: Šmartno–Ponoviče (brod pri Zg. Logu ali most čez
Savo)–Vače ali južna varianta: Šmartno, Bogenšperk, Leskovica, Pusti Javor, Sobrače, Selo, Grm kjer se je povezala z Zagrebško cesto. En odcep pa
od Pustega Javorja v Sobrače, Radohovo Vas in Zagrebško cesto. Po slednji varianti so kasneje speljali najpomembnejšo pot Šmartno–Pluska, ki je
eventuelno postala deželna cesta in o kateri so se poslanci deželnega zbora
prepirali skoraj pol stoletja (glej opombo 18).
8. ETAPA
Litija–Polšnik–Mirna: Skozi Ustje, Zagorico, Breg, Spodnji Log, Tepe,
Polšnik, Goba, Čeplje, Brezovo, Orešje, Tihaboj, Selo, Migolica, grad Mirna.
9. ETAPA
Litija–Jablanica–Moravče: skozi Breg, Laze, Jablanico, Selšek, Cerovico
do Moravč. (etape povzete po Holz 1994, Poglavje “Mreža neerarskih cest
na Kranjskem”).
To so tudi poti, ki so bile kasneje predelane, tako da večina izmed njih
še danes pomeni temeljno prometno okostnico obravnavanega območja. Prilagajale so se potrebam vožnje, zato so bile večinoma speljane po dolinah
in so morale le mestoma poseči čez prelaz ali sedlo100 . Na najbolj strmih
območjih so bili šele v 20. stoletju na teh trasah speljani krajši alternativni
odseki, ki imajo značilno obliko serpentin. To je denimo vidno na primeru ceste Šmartno–Pluska, ki je sprva potekala po stari varianti Šmartno–Kamen–
Bogenšperk (razvidno iz Holz 2001, 563), danes pa teče po varianti Šmartno–
100
Javorski Pil denimo! Za primerjavo glej Sliki 8.4 in 8.5, oziroma situacijo v 18. stoletju
in 9. etapo pri 19. stoletju
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Črni Potok–Bogenšperk. Na te poti se je kasneje navezal tudi motoriziran
promet, za potrebe katerega so ceste še širili, asfaltirali in dograjevali z utrditvami, stabilizacijo, ipd. ...

Slika 8.4: Slika prikazuje območje od Jablanice na SZ do Moravč pri Gabrovki
na JV kot so si ga zamislili ustvarjalci jožefinskih vojaških kart (Vir podatka
— FMS, enako tudi Rajšp (1996), sekcija II, list 202).
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Slika 8.5: Slika prikazuje območje od Jablanice na SZ do Moravč pri Gabrovki
na JV danes (glavna cesta je označena z rumeno) (Vir podatka — FMS)

Poglavje 9
DISKUSIJA
Pregledal sem, kaj lahko o gibanjih izvemo iz arheoloških, zgodovinskih in
ustno izročenih (izgovorjenih) podatkov ter predpostavljenega modela nekdanjega gibanja na primeru ugreznjenih poti. Po refleksiji je čas za diskusijo
o temeljnih idejah, ki so se mi pojavile pri študiju in tudi o tistih, ki sem jih
začrtal že v uvodu.
Če, in če ja, kako, gibanje vzpostavlja krajino, tudi v njenih bolj statičnih
sledovih? Kako in na kakšen način je krajina povezana in kakšno vlogo imajo
pri tem ugreznjene poti? In ali je naposled mogoče kaj reči o njihovi dataciji
in njihovi historični globini?

128

9.1

DISKUSIJA

SLEDI IN POSLEDICE

Ljudje smo se v krajini gibali in puščali najrazličnejše sledove, ki so danes
bolj ali manj vidni. Od raznovrstnih, ne zgolj človeških procesov privlačevanja, združevanja, uporabljanja, izrabe, oziroma sodelovanja ali pa zgolj odbijanja nekih agensov–gibal krajine, pa so odvisne posledice. Sledovi puščajo
posledice, a posledice tega niso nič drugega kot le nova gibala krajine.
Ugreznjene poti v tem vidiku niso zgolj sledi, nastale zaradi človeškega
delovanja, ampak so tudi posledice, nastale zaradi delovanja nečloveških gibal — padavin, topografije, izrabe tal. Po eni strani so hkrati modificirana
gibala krajine, ki postajajo čedalje bolj avtonomna in tako po drugi strani
kot samostojna gibala v večji ali manjši meri stopajo nazaj v proces, ki bi ga
lahko poimenovali kar kompozicija gibal.
Kot v glasbi je ta kompozicija bistveno ritem! Proces, ki bi ga lahko
imenovali kar medigra gibal v njih pojavi in izginotju. Pa niti ne v izginotju,
ampak bolj v stopnji njihove intenzitete pojavnosti: izkáza in umika; krešendiranja in dekrešendiranja. Amplitude v valovni dolžini; kot bi lahko rekel.
Kaj pa je to v praksi?
Ta naloga je pokazala, da je serija dihotomij v krajini pravzaprav serija
amplitud ritmov gibal: Denimo reliefa — in s tem višin ter nižin; nadalje
tehnologije — ježe, hoje, vožnje; nato politike — razmejevanja (ločevanja),
stikanja (prepustnosti); in ne nazadnje temeljne amplitude krajine same —
gibanja in statičnosti.

9.1.1

MOBILNOST VS STATIČNOST

V nalogi sem jasno poudaril gibala krajine, ki se zdijo statična. Gradovi in mitnice so taki primeri. Medtem ko so mitnice danes povečini že
pozabljeni objekti, pa gradovi oziroma dvori še vedno v večji ali manjši meri
stojijo. So sidrišča, ki so s človeškim dejanjem komponiranja postala asemblaž materialov, namenjen upravljanju tako kulturnih kot fizičnih vidikov
krajine. Nastala so zaradi gibanja in po nastanku postali tudi sami gibala.
Statična se zde zato, ker je bila naložba v njih dolgotrajna, načrtno takšna,
da je kljubovala gibalom, ki gibajo k propadu!

9.1.2

OHRANJANJE VS PROPADANJE

Pa niso le “naravna” gibala tista, ki povzročajo, da se materija obrablja.
Tudi človeške odločitve vplivajo na to. Je namreč naključje, da je na različnih koridorjih, ki na obravnavanem modelu gibanja gravitirajo na jug toliko
različno ohranjenih gradov? Varianta Grmač in Roj je popolnoma efemerna,
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gradovi tam so ruševine. Varianta Bogenšperka obstaja, v alternativi iz poznega 19. stoletja, a tudi tam so nekatera sidrišča malodane zravnana z
zemljo.

9.1.3

SVOBODA GIBANJA VS OMEJEVANJE GIBANJA

Je naključje, da so ta sidrišča povezana z ugreznjenimi potmi ali vsaj njih
vznožji? Kakšno vlogo so imeli za ritme gibanja, sploh tistega, po grebenih?
Precej več sem o tem lahko razpravljal na podlagi mitnic. Kar se mi
glede tega na tem mestu zdi bistvenega pomena poudariti in razločiti je, da
če je za čas 18. in 19. stoletja značilen napor, ki se je investiral v formacijo
cestnega omrežja, ki je že samo po sebi regulatorno (sic!), je za zgodnejše
obdobje mitnic značilen predvsem napor, ki se je investiral v formacijo mitninskega omrežja, s katerim pa ni tako. Kot smo videli je to bolj mreža
posameznih točk, vmesni odseki pa še zdaleč niso regulatorni sami po sebi.
Edina regulacija so mitnice same. Gestrin je denimo vlogo mitnic videl kot
tisto, ki je lastniku omogočala dosego “finančnih ciljev”, kot tudi “uveljavitev
prisilnih poti” (Gestrin 1972, 12). Medtem ko tu ne nameravam razpravljati
o prvem delu (to je “finančnih ciljih”), pa me zanima predvsem drugi del, ki
je v razpravah zgodovinarjev precej prezrt.
Le Golec (1995) je posredno, a praktičneje prikazal, kako so z mitnicami
praktično skušali usmerjati in nadzorovati promet. Viri tega obdobja so namreč polni predpisov, ki opredeljujejo kazni za izogibanje mitnicam. Očitno
je bilo izogibanje pojav, ki je bil tako razširjen, da je še na začetku 18. stoletja
notranjeavstrijski urad dvorne komore kranjskemu vicedomu pošiljal zahteve
po vzpostavitvah nadzora. Kot kaže so torej mitnice res uveljavljale prisilne
poti, toda treba je poudariti, da so, kot kaže, nastajale na že tranzitnih območjih! Kar hočem reči, je, da gibanje vsekakor predhaja nastanek mitnic
in tudi pogojuje njihovo umestitev.

9.1.4

ZAHOD/VZHOD VS SEVER/JUG

Kot sem že v refleksiji opisal, je fascinantno, kam so postavili podeželske
mitnice. Dejansko sovpadajo s predlaganimi koridorji in celo z izsledki analize
centralnosti. Res je, da je bila mitnica v Višnji Gori v primerjavi z njimi daleč
najbolj tranzitna in razumljivo je, da je bilo tako zaradi nižavske povezave
zahoda z vzhodom, naslombe na neko že izpričano pot — namreč od Emone
do Nevioduna.
Toda kljub temu — mundana ali efemerna, kot se ta historična podeželska sidrišča zdijo v primerjavi s tem, prav tako kažejo na neke starejše
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naslombe. Je namreč naključje, da je Pristava nad Stično locirana v neposredno soseščino zgoraj opisanih koridorjev, na katere so se kasneje naslonile
tako podeželske mitnice kot tudi (visokosrednjeveški) gradovi?
Nadalje: mar niso oznake, kot sta “mundano” in “efemerno” že sama po
sebi preveč ozkogleda — nastajajoč iz določenega vidika? Denimo iz vidika
merkantilističnih idej o zunanji trgovini? Ali pa iz vidika modernih cest
napram ugreznjenim potem? Iz vidika povezanosti v smeri zahod–vzhod
nasproti sever–jug?

9.1.5

PRAZGODOVINA VS ZGODOVINA

Ob tem neobhodno dospemo do vprašanja, kakšen pa naj bo manj ozek
vidik gledanja, po eni strani na ta danes na videz odmaknjena sidrišča in
na drugi strani z njimi povezane ugreznjene poti? Kdaj in kako oziroma v
kakšnem smislu to ne bi bile obstranske ali obrobne poti, če sploh?
Na tej točki se jasneje kaže pomanjkljivost pri kronološkem obsegu te
naloge. Ekskurz v rimsko dobo, še posebej pa v prazgodovino, bi utegnil
jasneje odgovoriti na to vprašanje, hkrati pa bi še močneje poudaril v mojem
besedilu že nakazane ali slutene dihotomije: denimo tisto med dogodkovno
zgodovino in tisto dolgega trajanja ali pa o razmerjih poselitve nižina/višina.
V slovenski arheologiji še ne presežena Slapšakova prostorska študija
(1995 in splošneje 2003) je dobro umestila Braudelov koncept napetosti med
strukturama zgodovine dolgega trajanja in tisto dogodkovno. Prvo v Slapšakovem prispevku označujejo “temeljne gospodarske dejavnosti in izraba
naravnih virov”, drugo pa posamezne historične konjunkture, sploh tiste, v
katerih so glavno vlogo igrali posamezni hegemoni. Prva struktura je po
mnenju Slapšaka tako temeljna, da daje okvir vsem kasnejšim spremembam,
tudi tistim na dogodkovni ravni (Slapšak 2003, 247f.). In prav na primeru
Rodiške Ajdovščine se je pokazalo, da se je prazgodovinska organizacija prostora, ki je temeljila na gospodarski izrabi virov, obdržala še dolgo v rimsko
imperialno dobo. Šele pravne spremembe so katalizirale opustitev višinskih
naselij v korist nižinskim lokacijam (Slapšak 2003, 248ff.).
Za moje obravnavano območje sta podobni poskus opravila Dular in Tecco
Hvala (2007), vendar iz dela žal ni razvidno kakšna je bila mreža poselitve v
odnosu do temeljnih gospodarskih dejavnosti in danosti. Del težave je gotovo
v sami kompleksnosti regije kot take. Sub–alpska regija (katere del je tudi
Posavsko hribovje) je namreč kar se tiče agrarnih in ostalih naravnih virov
precej bolj raznovrstna kot Kras, na katerem je študije izvajal Slapšak. Poleg
tega pa je območje tudi “tranzitna cona” med Italijo in Balkanom in tako
odraža razne kulturne trende (Novakovič 1999, 90).
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Pri tem dospemo do drugega dela težave101 : Kako v takem prostoru zamejiti prostor opazovanja? Pa ne samo v geodetskem smislu — mislim tudi
vsebinsko.
Dular in Tecco Hvala (2007, 22–24) sta ga zamejila na podlagi Gabrovčevih primerjalnih tipoloških analiz grobnih pridatkov, vendar gre omenit, da je
natančna meja kljub temu arbitrarna in zajema precej različnih geografsko–
ekoloških niš. Zato niti ni čudno, da Vače na skrajnem severu večkrat “obvisijo” na obrobju interpretativnih modelov komunikacije ali denimo vidljivosti
(Dular in Tecco Hvala 2007, npr. sl. 128, 129). Pa vendar je Dular v članku
skoraj desetletje po tem ugotavljal (Dular 2016, 98), da so Vače bile že na
začetku železne dobe eno glavnih središč, ki pa se je v nekaterih značilnostih
tudi razlikovalo od drugih dolenjskih (Dular 2016, 95). Morda bi bilo zato
bolje Vače navezati na širše območje severno od Save, o čemer sem že razmišljal pri refleksiji historičnih arheoloških, ustno izročenih in zgodovinskih
podatkov ...
V tej nalogi pa se jasno kaže potencial pristopa, pri katerem se zamejimo problemsko–specifično, in sicer na temo gibanja. Gibanje je, kot se je
pokazalo pri analizi koncepta krajine, pravzaprav skupna lastnost vsega, kar
“je (bilo)”. Ugreznjene poti imajo namreč to značilnost, da usmerjajo naše
gibanje — lahko bi rekli, da nas gibajo. Ni razloga, da dvomimo, da je bilo
enako v preteklosti. Izgleda namreč, da ugreznjene poti sploh ne morejo nastati, če se nahajajo v gozdovih. Jasno pa je, da gozd zajema večinski del
obravnavanega območja, kjer danes srečamo ugreznjene poti, vsaj zadnjih
200–250 let.

101

Pravzaprav se vrnemo tudi na izhodišče te naloge!
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POT V PRETEKLE KRAJINE?

So torej ugreznjene poti usmerjale gibanja v še starejših: visokosrednjeveških, rimskih ali celo prazgodovinskih krajinah? Vsaj del njih verjetno da!
Ne samo, da namreč sovpadajo s sidrišči, kot so mitnice in gradovi, temveč
so tudi raznolikih oblik.
Morda tiste mehkejše spadajo še v prazgodovinski čas, kot se to sporadično kaže na nekaterih primerih 102 . Prav ta različnost v ostrini morda kaže
na omenjeno razliko v amplitudah posameznih gibal krajine. Kako bolje razumeti to bledenje sledov je naloga, ki ostaja za naprej. Vanwalleghem je
s sodelavci pokazal (Vanwalleghem et al. 2006), da je vsaj z izkopavanjem
grap mogoče razumeti spreminjanje reliefa tekom časa in s tem predvideti
tudi glavne “faze” glavnih erozijskih dogodkov, kar je dobra popotnica tudi
za morebitno študijo “zgodovine ugrezanja” poti.

102

Glej Sliko 3.12, ki kaže, kako mehka pot vodi v prazgodovinsko najdišče Sitarjevec.

Poglavje 10
ZAKLJUČEK
V nalogi se je jasno pokazalo dejstvo, da ugreznjene poti niso obstranski
arheološki podatki, čeprav morda vodijo v obstranska (iz vidika današnje
prometne mreže) najdišča (ki so predvsem neraziskana). Pregled arheoloških, ustno izročenih in zgodovinskih podatkov v tej nalogi je pokazal, da
razlagalni potencial teh poti narašča bolj, kot se pomikamo nazaj v historična obdobja. Jasna je njihova povezava predvsem s pozno– in novoveškimi
mitnicami ter zgodnejšimi dvori.
Glede na pridobljene podatke, zbrane v tej nalogi, je mogoče reči, da so
njihovemu nastanku botrovala predvsem gibanja zaradi obsežnejšega premikanja živine in ljudi hkrati (trgovina (tovorništvo), potovanje (ježa), pašništvo), ki vsa predpostavljajo večje frekvence gibanja po isti trasi. Hkrati s
tem je treba v obzir jemati tudi tranzit z vozovi, vendar pri tem v celoti
ostaja neznanka kakšnih naklonov in kakšne podlage se lahko v ekstremnih
primerih ta tehnologija poslužuje.
Vendar je tudi s to sliko razumevanja in razlaganja povezan en temeljni
problem: Ne vemo, v kakšnih in katerih okoliščinah točno so se ugreznjene
poti začele intenzivneje poglabljati. Raznolika pojavnost ugreznjenih poti
na eni strani ponuja sklep, da imajo te poti morda različno časovno globino, oziroma različno zgodovino izpiranja in nalaganja sedimenta. Skoraj
gotovo pa je, da je pri tem ključno vlogo igrala raba tal, in sicer takšna,
ki je povzročila izsek gozda. Glede na to, da je mreža ugreznjenih poti na
franciscejskem katastru ponekod že pod gozdom, pa je dodaten argument v
prid starosti vsaj nekaterih poti, ki jih lahko pripišemo preteklosti, segajoč
vsaj še v prazgodovino.
Morda pa zato razširitev pričujoče naloge — tako časovno kot tudi prostorsko, ponuja ugodno možnost za novo karakterizacijo prostorskih razmerij v arheologiji. Takšno karakterizacijo, pri kateri bi v perspektivi krajine
jasneje zaživele amplitude različnih gibal: tako političnih, reliefnih in teh-
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noloških, v smeri, ki jo kaže evolucija. Evolucija, ki je sama ritmizirana,
odvisna od prepletanja ritmov dogodkovne zgodovine in tiste dolgega trajanja. Evolucija, ki je na eni strani prometejska — kjer se vsebine dogodkov
vpisujejo v tisto dolgo–trajajočo zgodovino ter na drugi strani Logosovo —
ki rojeva življenja v že–dane okvire. Parafrazirajoč Wylieja (2007, 217) je
krajina tista, ki rodi arheologa, (v) arheologu pa misel.

Poglavje 11
POVZETEK
V magistrskem delu sem skušal na vzorčnem primeru izbranega območja
Posavskega hribovja implementirati sodoben koncept krajinske arheologije in
arheologije gibanja, s tem, da sem si pomagal s pojavom ugreznjenih poti.
Koncept krajine je pomemben predvsem v ontološkem smislu, saj prostor začnemo dojemati kot medij, kot nekakšen posrednik ali pa stično polje
(interfacijo) med materialnostjo in človeško zavestjo. Medij, v katerem sta
materializirana tako prostor–čas, kot tudi človekov idejni, pojmovni, vrednostni svet, pri čemer je v novejših pristopih vse bolj jasno, da tudi ti vidiki
človeške zavesti koreninijo v materialnosti sami, oziroma so z njo v kompleksnih odnosih, četudi se še vedno zdi, da je materialnost dana–v–svetu in se
zdi “zunaj” zavesti.
Toda vsi ti pristopi so očitno še globlje povezani, in sicer v mestu, ki ga
ima v konceptu krajine pojem gibanja. Izgleda, da se je v sedanjem času
le bolj jasno izpostavilo tisto, kar je v študijah krajine že dolgo prisotno,
a v preteklosti še ni bilo eksplicitno prepoznano: in sicer kako je gibanje v
resnici tisto, ki je podlaga vsem prostorskim razmerjem. Wylie je menil, da je
najbistvenejša napetost v krajini prav tista med gibanjem in bivanjem (Wylie
2007, 208ff.). Zato prihodnost krajinskih in posledično tudi arheoloških študij
vidim prav v osredotočenju na tematiko gibanja.
V nalogi se osredotočam na nekdanje gibanje, ki je vsako gibanje, ki
je trajalo v preteklosti. V tem smislu je tudi motorizirano gibanje nekdanje
gibanje, ampak ni predmet te študije niti ne del definicije nekdanjega gibanja.
Nekdanje gibanje v tej nalogi definiram kot gibanje, ki je potekalo peš, s
konjem in vozom. Te tri oblike gibanja so torej človeku najbolj prvinske,
predvsem pa so mnogo starejše od gibanj, ki za svoj glavni vir energije trošijo
parne, naftne in električne vire s pomočjo motornih vmesnikov. Preučevanje
sledov prvinskih gibanj ima torej potencial, da z njimi dospemo do razlaganja
in razumevanja nekdanjega gibanja.
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Študijo nekdanjega gibanja sem izvedel na primeru ugreznjenih poti. Prvič so ugreznjene poti materialni vir podatkov, zaradi česar so predmet arheološke študije. Predpostavljam, da so nastale zaradi gibanja, ki se je zgodilo.
Problematične so zato, ker se gibanje po njih še vedno dogaja: morda z vozili, morda peš, morda zgolj zaradi živali ali kanaliziranja vode. Težava je
v tem, da naj bi arheologija spoznavala preteklost, kakorkoli jo že definiramo. Drugič: ugreznjene poti so se ohranile. V različnih intenzitetah se
v krajini kažejo kot nepravilnosti v topografiji. Njihova kontroverznost je v
tem, da se ohranjajo! In to ne nujno samo zaradi človeka. Včasih dobimo
vtis, da se ohranjajo same. Njihova oblika in umeščenost namreč povzročata,
da kljubujejo procesom denudacije in akumulacije sedimenta, zaradi česar se
njihova oblika ohranja naprej. Iz tega sledi tretja točka – ugreznjene poti
so multitemporalne. Razlamljajo tradicionalne arheološke dihotomije kot sta
recimo narava/kultura in ne moremo jih kar datirati. Razumemo jih lahko
le s konceptom časenja krajine!
V nalogi sem razvil pristop, po katerem lahko iz lidarskih podatkov izločimo tiste ugreznjene poti, ki pričajo o nekdanjih gibanjih. Pokazal sem, da
se v Posavskem hribovju da razločiti ugreznjene poti kot samostojen sklop
neposrednih sledov nekdanjih gibanj, ki so se in se še vedno vključujejo v
sedanja gibanja. Njihova razločitev od ostalih — mladih in “naravnih” gibanj je predvsem mogoča, če se nahajajo v gozdovih. Prostorsko, so tam
predvsem topografsko pogojene. Imajo namreč tendenco, da se združujejo
v vzporedne pasove, vzpenjajoč se po slemenih in blagih reliefnih naklonih.
Njihove oblike so plod kompleksnih ritmov gibanj, ki presegajo zgolj človeška polja opravil, čeprav so nastala predvsem zaradi njih. Na kultiviranih
zemljiščih so še vedno tako prežeta z gibanji, da jih je težko prepoznati kot
direktne sledove nekdanjih gibanj, ampak lahko o teh nekdanjih gibanjih le
špekuliramo. Njihov izvor sega pred kakršnekoli pisne in kartografske podatke, slednji nam le posredno kažejo, da so že stoletja tako v uporabi kot
neuporabi, kar pa ni bistveno vplivalo na njihov videz.
Definiral sem več oblik poti glede na razvejanost in raven ugreza, vendar to ni bil predmet naloge niti njihovo razvrščanje po tipih niti izdelava
kronologije, ampak splošna študija nekdanjega gibanja v krajini. Oblike poti
sem na tej stopnji raziskave uporabil zgolj kot potencialno informacijo o tem,
kako je nekdanje gibanje za seboj pustilo sledove.
To delno sliko nekdanjega gibanja sem povezal s potmi na grebenih, ki
so očitno povezovale več izhodišč in hkrati tudi končnih točk v dolinah. Dobil sem omrežje, ki sem ga poskusil z analizami razumeti v smislu njegove
povezanosti in njegovih prekinitev. Največja vrednost teh analiz pa je bila,
da so pokazale predvsem na to, da intuitivno sicer lahko prepoznamo glavne
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koridorje v krajini, a pri tem spregledamo, da so ljudje tekom gibanja imeli
možnost izbirati med spremenjenimi variantami teh koridorjev. Omenjene
variante so se razlikovale glede na število možnih povezav, bližino in oddaljenost izhodišč in/ali končnih točk potovanj in število najkrajših poti do
njih. Te variante koridorjev so bile morda pogojene ali pa so celo pogojevale
kako je krajina dobila različen značaj. Torej, da so se iz nekaterih delov ali
značilnosti krajine oblikovali kraji oziroma sidrišča. Sidrišča, ki so denimo
postala predmet poselitve (območje številnih povezav in razvejanih križišč),
spet druga predmet kontrole (bližina/oddaljenost/število najkrajših poti, ki
vodijo mimo).
V drugem delu sem želel dobljen model nekdanjega gibanja razumeti tudi
s tem, da sem ga primerjal z obstoječimi arheološkimi, zgodovinskimi in izročenimi podatki. Ob tem se je v nalogi jasno pokazalo dejstvo, da ugreznjene
poti niso obstranski arheološki podatki, čeprav morda vodijo v obstranska
(iz vidika današnje prometne mreže) najdišča (ki so predvsem neraziskana).
Pregled arheoloških, ustno izročenih in zgodovinskih podatkov v tej nalogi
je pokazal, da razlagalni potencial teh poti narašča bolj, kot se pomikamo
nazaj v historična obdobja. Jasna je njihova povezava predvsem s pozno– in
novoveškimi mitnicami ter zgodnejšimi dvori.
Glede na pridobljene podatke, zbrane v tej nalogi je mogoče reči, da so
njihovemu nastanku botrovala predvsem gibanja zaradi obsežnejšega premikanja živine in ljudi hkrati (trgovina (tovorništvo), potovanje (ježa), pašništvo), ki vsa predpostavljajo večje frekvence gibanja po isti trasi. Hkrati s
tem je treba v obzir jemati tudi tranzit z vozovi, vendar pri tem v celoti
ostaja neznanka kakšnih naklonov in kakšne podlage se lahko v ekstremnih
primerih ta tehnologija poslužuje.
Vendar je tudi s to sliko razumevanja in razlaganja povezan en temeljni
problem: Ne vemo v kakšnih in katerih okoliščinah točno so se ugreznjene
poti začele intenzivneje poglabljati. Raznolika pojavnost ugreznjenih poti
na eni strani ponuja sklep, da imajo te poti morda različno časovno globino, oziroma različno zgodovino izpiranja in nalaganja sedimenta. Skoraj
gotovo pa je, da je pri tem ključno vlogo igrala raba tal, in sicer takšna,
ki je povzročila izsek gozda. Glede na to, da je mreža ugreznjenih poti na
franciscejskem katastru mestoma že pod gozdom, pa je dodaten argument v
prid starosti vsaj nekaterih poti, ki jih lahko pripišemo preteklosti segajoč
vsaj še v prazgodovino.
Morda pa zato razširitev pričujoče naloge — tako časovno kot tudi prostorsko, ponuja ugodno možnost za novo karakterizacijo prostorskih razmerij v arheologiji. Takšno karakterizacijo, pri kateri bi v perspektivi krajine
jasneje zaživele amplitude različnih gibal: tako političnih, reliefnih in teh-
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noloških, v smeri, ki jo kaže evolucija. Evolucija, ki je sama ritmizirana,
odvisna od prepletanja ritmov dogodkovne zgodovine in tiste dolgega trajanja. Evolucija ki je na eni strani prometejska — kjer se vsebine dogodkov
vpisujejo v tisto dolgo–trajajočo zgodovino ter na drugi strani logosovo —
ki rojeva življenja v že–dane okvire. Parafrazirajoč Wylieja (2007, 217) je
krajina tista, ki rodi arheologa, (v) arheologu pa misel.
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