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DOMOZNANSKI, ZGODOVINSKI, DRUŽBOSLOVNI, KULTURNI IN UMETNIŠKI PRISPEVKI TER NOVICE

BESEDA UREDNIŠKEGA ODBORA
Draga bralka, spoštovani bralec, luč sveta je zagledal Občasnik,
mlajši bratec starejših Razgledov, ki že vrsto let kot domoznanska zbirka izhajajo pod okriljem Muzejskega društva Bled in Zavoda za kulturo Bled!
Vsake tri mesece vam bo postregel z raznolikimi prispevki z
različnih področij, zlasti domoznanstva, zgodovine, kulture ... z
območja občin Bled in Gorje ter širše okolice. Vsake tri mesece
bo za vas brezplačno dostavljen v poštne nabiralnike, v Gorjah
kot priloga Gorjanskih novic.
Na ta način želimo utrinke, dogodke in obraze iz naše daljne in

bližnje preteklosti ter iz sodobnosti približati vsakomur, ki si to
želi, ima omejen dostop do informacij ali pa mu čas preprosto ne
dopušča poglobljenega študija. Zato se bomo v naših prispevkih
trudili poljudno in preprosto predstaviti različne vsebine.
Kar nekaj avtorjev se predstavlja že v tej številki, vabimo pa
tudi ostale, da se nam pridružite bodisi s svojim prispevkom bodisi zgolj s kakšno fotografijo ali predlogom vsebin za naslednje
številke.
Vaše prispevke lahko posredujete na e-naslov: info@mdbled.si.
Hvala, ker ste nas sprejeli!

STARODAVNA NASELBINA NA BLEJSKEM HRIBU?

Srečo Vernig

Na zahodni vzpetini Grajskega hriba je
ekipa arheologov v letu 2019 pod vodstvom dr. Andreja Gasparija odkrila posamezne najdbe, ki dokazujejo, da je bil
hrib naseljen že v daljni preteklosti.
Najdbe nas popeljejo v pozno bronasto in
začetek železne dobe, med 9. in 8. stoletje pr. n. št. Srečamo fragmente keramike,
bronasto iglo s stožčasto glavo, jantarjevo jagodo. Manjkajo le zidane strukture,
čeprav se ob vznožju hriba proti Blejskemu jezeru še danes vidijo ostanki zidov,
katerih čas njihove izgradnje še ni datiran.
Nekoliko mlajše najdbe keramike, okrašene s tipično valovnico,
zanesljivo segajo v 6. do 5. stoletje pr. n. št. Številni arheozoološki
ostanki drobnice podpirajo trditev o naselbinskem kompleksu v
tem obdobju.
Arheološko gradivo potrjuje naselitev tudi v drugi polovici 3. in
začetku 4. stoletja pr. n. št. Deli keramičnih posod in steklenega
nakita, tudi srebrnik cesarja Galiena (vladal 253-268) podpirajo
to datacijo.
Novoveške najdbe umeščamo med 15. in 18. stoletje. V to obdobje
sodijo ostanki gospodarskega in bivalnega objekta, najdbe žebljev,
fragmentov keramike, glaziranih in neglaziranih pečnic, delčkov namiznega posodja, poslikanih in glaziranih delov krožnikov,
delčkov skled in ročk.
Po ledinskem imenu Grajskega hriba »Nograd« lahko domnevamo,
da je bil na tem prostoru v zadnjem obdobju vinograd. Z vsako-
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letno obdelavo zemlje so vinarji razdejali spodnje plasti hriba in
uničevali dokaze o obstoju starodavne naselbine. Kakor vidimo,
ne v celoti.
Domišljijo prebujajo drobne najdbe trikotnih ploščic vitraja. Ali
nas bo ta drobna sled kdaj v prihodnosti pripeljala do ostankov
cerkvenega objekta na grajskem kompleksu? Kdo ve?

Izkopavanja na zahodni vzpetini Grajskega hriba, 2019 (foto: Srečo Vernig)
Viri:
Luka Škerjanc, Dejan Kožuh, Andrej Gaspari: Integrirane raziskave arheološkega
najdišča na zahodnem vrhu Grajskega hriba na Bledu v letih 2018 in 2019, Gorenjski muzej - 9. Valičev arheološki dan
Igor Kavčič: Živahna zgodovina za gradom, Gorenjski glas
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GRB NA BLEJSKEM GRADU 1. del PRAZNIČNI, VELIKONOČNI ČAS
Na veliko soboto se od bližnje cerkve
(nekoč s posušeno bukovo gobo) zarana
na domove prinese blagoslovljen ogenj.
Z njim so gospodinje zakurile v štedilnikih in pričele s pripravo prazničnih
jedi. Na njih je tudi priprava košare jedi
za k popoldanskemu »žegnu«. V nedeljo
se v zgodnjih jutranjih urah odvija slovesna vstajenska procesija. Nekoč so v
pozdrav vstalemu odrešeniku, odrasli
fantje in možje »nabijali« z možnarji. Po
maši se družina zbere ob velikonočnem
zajtrku, kjer je prisotno meso, ki predstavlja Kristusovo telo; hren
so žeblji, s katerimi je bil pribit na križ, rdeči pirhi predstavljajo
Kristusovo kri, potica pa krono mučenika. Pri slovesnem velikonočnem zajtrku je v domeni staršev prisotno tudi vino. Nekoč so
vanj kanili grenkega pelina, saj so Kristusu med zasmehovanjem
in nošnjo težkega križa dajali piti grenkega žolča.
K veliki noči je sodilo »takalucanje pirhov«. V nedeljo
popoldan so se pobalini zbrali pri kateri vaških domačij.
Tamkaj so v »šupi« z listjem
za steljo v poševnino postavili
dvoje lat ali grabelj in že so se
kotalili pirhi, da bi se nekaj
za tem v vznožju zaustavili v
mehkem listju. Občasno se je
kateri njih razbil in potrebno
ga je bilo pojesti. To slednje z Bogato okrašena velikonočna pirha (foto:
razbitimi pirhi se je še češče Marjan Zupan)
dogajalo ob drugi igri, ko so pri »štručenju« udarjali s pirhom
ob pirh. Najponosnejši je bil kakopak tisti, ki je najdlje obdržal
celega. Tu je bilo tudi skokanje pirhov, kjer se je spretno vržen kovanec moral zariti v obarvano jajce. Odrasli pa so na velikonočne
nedelje dan fucali, kakor se pravi igri metanja in s tem bližanja
kovancev količku oziroma centru. Pri tem početju ni manjkalo zbijanja kovancev in, se ve, pravega mojstrstva v bližanju. Igra je ob
komentarjih in podžiganju vedno privabila nemalo glasnih opazovalcev. Tovrstna igra se je lahko igrala tudi na katerem skrbno pomedenih vaških dvorišč in lepo zaokrožila praznično Velikonočno
nedeljo. Na velikonočnega ponedeljka dan je prenekateri fant rad
prišel k ljubljenemu dekletu po lep primerek skrbno, z ljubeznijo
izdelanega pirha.

Marjan Zupan

Jože Rozman

Najstarejši ohranjen grb na Blejskem gradu je vzidan nad samim glavnim vhodom.
Grb v obliki poznogotskega polkrožnega
ščita je obdan s škofovskimi insignijami:
nad grbom je mitra, za ščitom na heraldični levi pa škofovska palica. Na prvem
od štirih grbovnih polj je simbol Briksna:
jagnje božje, ki nosi belo zastavo z rdečim
križem. Družinski grb Schroffensteinov je
na drugem in tretjem polju: črni kozorog z
rdečimi plameni namesto spodnjega dela.
Na zadnjem polju je simbol Tirolske: črn
orel z razprtimi krili in kremplji, na prsih ima položeno zlato škofovsko palico.
Grb pripada škofu Christophu
I. von Schroffensteinu. Rodil se je leta 1460 na gradu
Schroffenstein na Tirolskem.
Leta 1483 je doktoriral iz civilnega in kanonskega prava in
postal svetovalec briksenškega
škofa, leta 1485 pa celo svetovalec cesarja Maksimiljana.
Leto kasneje je postal koadjutor Ulrichu von Liechensteinskem, takratnemu knezoškof
v Trentu. Ko se je vrnil v Briksen je služboval kot koadjutor
pri knezoškofu in kardinalu
Melchiorju von Mechau. Leta Najstarejši ohranjen grb na Blejskem graje vzidan nad samim glavnim vhodom
1509 ga je nasledil na ško- du
(foto: Rok Mučič).
fovskem mestu. Šele dve leti
kasneje je bil posvečen v duhovnika oziroma škofa. Izdal je mašno
knjigo (Missale Brixinense, 1511) in dokončal gradnjo gradu Bruneck. Umrl je leta 1521. Pokopan je v stolni cerkvi v Briksnu.

IZ KNJIGE O LEPEM VEDENJU, 1910
»Kdor je izobraženega srca, značajen, ponižen, požrtvovalen
in resnično ljubi svojega bližnjega, pa to tudi v besedah, vedenju in dejanju nazunaj kaže, je vljuden in olikan.
Zato se zelo motijo tisti, ki mislijo, da so olikani, če se znajo
pravilno klanjati, kazati prijazen obraz in govoriti vljudne
fraze, da se drugim prikupijo, nimajo pa v svojem srcu prave
ljubezni do bližnjega in tistih čednosti, brez katerih nima
vljudnost prave veljave.«
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LJUDSKI GODEC ALBIN VALANT

Damjan Mulej

Mrkotov Albin je veljal za pravega veseljaka, ki je na porokah, veselicah, šrangah in drugih družabnih dogodkih s harmoniko, domačo pesmijo in besedo ter
iskro v očeh vsakomur pričaral nasmeh
na obraz.
Rodil se je kot deveti otrok pr´ Mrkotu
v Bodeščah na pustni torek. Šalil se je,
da je bil zato vse življenje bolj maškara.
Ljubezen do glasbe je začutil zelo zgodaj, saj je že kot majhen deček rad poslušal melodije, ki sta jih na harmoniko
na vogalu domače hiše igrala soseda, Cvernov Ivan in Polde. Svojo
prvo harmoniko mu je v 2. polovici 30. let prejšnjega stoletja iz
Bosne pripeljal starejši brat Francelj. Sedeč na njegovih kolenih
je zaigral prve viže.
Žal je prišla 2. svetovna vojna in kot 17-letni fant se je priključil
partizanom kot član brigade, nato je bil kurir na severnem Primorskem in na Jelovici. Do smrti mu je zaradi prijazne pomoči
krajanov v izredno lepem spominu ostal Prtovč. Pozimi je pogosto
moral prečiti mrzlo Sočo, ki ga je mnogokrat odela v leden oklep.
Po koncu vojne je moral na t. i. dosluženje vojaškega roka. V tis-

tem času se je naučil igranja harmonike. Bil je samouk z izrednim
posluhom. Not ni poznal, a je hitro znal zaigrati slišano melodijo.
Veliko se je naučil tudi od sokrajana, Orenčovga Tina.
Ko se je leta 1947 vrnil domov, je kar s kolesom odšel po svojo
prvo frajtonarico v Železnike. Tega leta je zabeležil prvi uradni
nastop, na Povšinovi ohceti v Ribnem, hkrati z legendarnim Vilkom Ovsenikom.
Decembra 1957 se je poročil s Francko iz Nemškega Rovta. Dobila sta tri sinove, Francija, Rajka in Andreja. Poleg trdega dela na
domačiji je bil kot gozdni delavec zaposlen v KZ Ribno, nato v KZ
Bled in nazadnje do upokojitve v GG Bled.
Priključil se je Folklorni skupini KUD Bled. V njej je aktivneje
deloval med leti 1990 in 2006 in zbral 1201 nastop. Leta 2007 je
postal njihov častni član in prejel bronasto plaketo Občine Bled.
Zadnjič je s folkloristi nastopil leta 2012 na prireditvi Veselo po
domače. JSKD Republike Slovenije mu je leta 2016 podelil najvišje priznanje, častno Maroltovo značko za več kot 30-letno delovanje v folklorni skupini.
Tudi v jeseni življenja je rad zaigral na frajtonarico, če so mu le
od trdega dela zaznamovani prsti to dopuščali. Z 88. leti je bil
najstarejši udeleženec srečanja harmonik na Bledu. Za njim je
ostala velika zapuščina ljudskih viž, plesov in zgodb.
Viri in literatura:
Begovič, Andrej: V slovo Mrkotovemu Albinu - Albinu Valantu. Blejske novice, 2018,
št. 2, str. 10.
Po pripovedovanju Francija Valanta in Angele Zupan 17. 2. 2020 v Ribnem.

PROGRAMI MUZEJSKEGA
DRUŠTVA BLED PRESTAVLJENI
Del ciklusa predavanj o Romanovih:
- torek, 17.3.2020 – Rusija na čelu Evrope: Čas Pavla I. in
Aleksandra I.
- torek, 24.3.2020 – Obdobje reform: Car Nikolaj I. in Aleksander II
- torek, 31.3.2020 – Konec dinastije: Aleksander III. in Nikolaj II.
- torek, 7.4.2020 – Mag. Radovan Pulko: Ruska emigracija v
Sloveniji po obdobju Romanovih
In ostali dogodki
- četrtek, 23.4.2020 – Viteška dvorana na Blejskem gradu:
PEN 2020 - Ifigenija Simonović z gosti
- četrtek, 26.03.2020 – Blejski pogovori z Romano Purkart –
Manca Ogorevc
- sobota, 23.5.2020 – Po poti Miklove Zale (strokovna ekskurzija)

Albin Valant, 1. 3. 1927 – 19. 12. 2017 (foto, družinski arhiv)
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Srečali se bomo v:
- četrtek, 27.3.2020 – Izid prve številka Občasnika Razgledi
- in dnevno, posnetki predavanj in dogodkov na:
http://www.mdbled.si
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ZAMUJENA OBLETNICA

Drago Bregant

V letu 2019 smo na žalost spregledali 90.
obletnico svečane otvoritve Gorjanskega
doma. Zgrajen in delno opremljen v letih 1925-26, sicer še brez fasade, ki so
jo zaključili leta 1929, je bil v dandanes
rekordnem času desetih mesecev. Župnija
Gorje je za nov kulturni dom prispevala
zemljišče, kmetje les, ostalo prebivalstvo
pa po svojih močeh, eni z denarnimi, drugi
s prostovoljnimi prispevki. Večnamenska
dvorana z odrom je bila namenjena kulturnim prireditvam in odrskim uprizoritvam,
hkrati pa je bila telovadnica katoliško naravnanih Orlov, ki so v letu
1921 ustanovili samostojno društvo. Novogradnja je razrešila problem odrskih prireditev, saj le teh stari Gorjanski dom, zgrajen leta
1884 za potrebe čitalnice in občinskih prostorov, ni omogočal, zato so
se odvijale v Domu kmetijskega društva ter na Moravčevem skednju.
Opis otvoritve in fotografije svečanosti, ki jih je posnel fotograf
Vengar iz Radovljice, so obelodanili tedanji časopisi. Obširno poročilo dogodka je zabeležil Vestnik prosvetnih zvez junija 1929,
med drugim se je med vrsticami znašel tale slavospev: »Redke so
fare na Slovenskem, da bi imele vsakovrstne organizacije tako razpredene in da bi bilo življenje v teh organizacijah tako živahno in
tako uspešno kot v Gorjah. Eno je za poznavalce razmer in kraja brez
vsega dvoma jasno: da je tako in ne drugače, je v veliki meri zasluga
duhovščine in učiteljstva, ki je slej ko prej korakalo in delovalo z roko v

roki – za napredek ljudstva. Župniki: Ažman, Piber, Knific; kaplani:
Turk, Markež, Bergant so vzgajali ta rod, to pristno zdravo gorenjsko
kri in korenino; tudi učiteljstvo je odlično sodelovalo pri tej temeljni
vzgoji – uspeh ni izostal. Drevo je obrodilo stoteren sad!«
Pa to ni bil edini dom kulture v tedanji občini. V Spodnjih Gorjah
sta bila v tedanjem času še Sokolski dom in dom Svoboda. Vsak
od treh na različnih političnih osnovah in vsak za sebe glasnik
kulturnega življenja ter udejstvovanja.
Obširnejši prispevek o tem sledi v Razgledih.

Otvoritev so ob 50-letnici prosvetnega društva 16. junija 1929 poleg kulturnih nastopov zaznamovala številna imena takratnega verskega, družbenega in političnega življenja kot npr. ljubljanski škof Gregorij Rožman, ki je dom tudi blagoslovil, in takrat
še deželni komisar Marko Natlačen (arhiv Leopold Kolman).

KDO JIH POZNA?

Gorjanski Orli pred Gorjanskim domom še brez fasade leta 1927 (arhiv Leopold Kolman).
Prosimo bralce, da sporočijo imena oseb na fotografiji na naslov: obcasnik.razgledi@mdb.si
OBČASNIK RAZGLEDI, 1/2020 - Izdajatelj Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, www.mdbled.si, e-pošta: info@mdbled.si. Odgovorni urednik: Srečo Vernig, uredniški odbor:
Drago Bregant, Damjan Mulej, Niko Mučič, Srečko Vernig, Marjan Zupan, Janez Bizjak. Občasnik izhaja štirikat letno, brezplačno ga prejemajo vsi naslovniki v občinah: Bled, v nakladi
3400 izvodov in Gorje, v nakladi 1200 izvodov. Oblikovanje: CUT Bled, tisk: Antus. Občasnik RAZGLEDI Muzejskega društva Bled je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod
zaporedno št. 2332. Muzejsko društvo Bled ima status nevladne organizacije na področju kulture.
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