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O LIPAH, KI [ELESTIJO
PRVE SLOVENSKE BESEDE

Lipa. In veter

O
d koder koli pridem, vedno pogledam drevored in zme-
raj jo vidim prvo, ki sred polja po~asi deli modrosti ti-
{ine, sladek blag vonj tik pred poletjem, prijetno senco

za popotnika makadama, tam, kjer se pot prevesi proti severu.
Ostrina dlet potrjuje zamisel, ki rojeva vztrajnost gibov v be-
sedilu prastare vere - vere v besede. Te mo~ne stvari so pov-
zele izpoved in razmi{ljanja zapisovalca, meniha, ki ga o`iv-
lja Matja`, ker druga~e ne gre. In {e en, mogo~e klju~en
vzvod, povezan s tistim vetrom, ki nosi besede z juga skozi
kro{nje lip - vonj njihovega telesa, ki ~loveka ne spusti, zato
re`e in re`e, ker z vsakim vrezom vdihne ta ~udoviti vonj
nekje med ~ajem in ma`o za nemirnega duha.

Besede

V
besedo je ~lovek posve~en, to potrjuje Matja`. Posve-
titev je trajna, ker besede nimajo trajanja in v~asih iz-
zvenijo, {e preden jih dobro razumemo. So zvoki go-

vora, misli brez glasu, sled sepije ali `elodove tinkture, izkle-
sane v kamen dobijo ve~nost in vrezane v lipovino postane-
jo kot meso, organske, mehke. Ko jih bere Matja`, ki jih je
`e tolikokrat prebral, kolikokrat je `e prebral vsako ~rko po-
sebej in vsako besedo skupaj, da jih pozna na pamet? Zakaj
jih je vrezal v telo lipe, potem ko ga je zmo~il z refo{kom?

Matja` Brojan
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Zato, ker so lipe njegov dom, njegovo pribe`ali{~e in njegov ku-
javnik, kamor se zate~e pred viharji vsakdana, zato, da bi spet
vstopil v preteklost ali v zgodbo, ki je nemara iz prihodnosti.

^as

N
jegov ~as je krogovi~je svetlobne rozete. Svetloba so
besede in iz njih zgodbe in iz teh preja ~asa, ki se vrti,
zato mu ni videti ne za~etka, kaj {ele konca. Zgodo-

vina je zanj vsakdan, v katerem se pogovarja s predniki, kot
da nimajo trajanja, in pogovarja se z besedami. S prvimi be-
sedami, ki so tako lepo stekle in ga omre`ile s ~udovito, na-
bito polno zgodbo njegovega `ivljenja. Vrti se v besedah in z
besedami, ple{e po presledkih in med vrsticami, re`e les in
ozemljuje pogovore z vzvi{enim, z besedami in zgodbami ri{e
~as, ki je neko~ bil. Vsaki~, ko potisne dleto, je to romanje v
naravo, prihod v besedo, iz nje v zgodbo in z njo v na{e srce.

Refo{k

R
ojen iz morske sape in fli{a, pomladanskih istrskih ne-
viht in pripeke poletja. Lipov sredozemski ljubimec po-
{ilja rde~e poljube z vetrom pod trmaste gore, da je pe-

sem videti kot ena sama velika gostija. Pesem, ki je usedlina
vina in veselega duha obenem, ki je zemlja, `enska in domovi-
na. Domovina, ki ji je Matja` urezal njene najstarej{e zapisane
besede, tako da je povezal vse {tiri elemente na{ega ~loveka:
lipo, besede, ~as in refo{k

Jurij Smole, akademski kipar
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VREDNOTE 
SLOVENSKE 
ZAVESTI

V
eliko sem bil v `ivljenju med ljudmi. V~asih se mi zaz-
di, da sem bil z mno`ico tistih, ki so me obdajali na
mojih `ivljenjskih poteh, obdarjen, vse ve~krat pa pre-

mi{ljujem, da mi vsa ta mno`ica mnogokrat tudi ni bila dar,
~e od{tejem tiste véde`nike, kar v znatnem {tevilu sem jih na
`ivljenjskih poteh sre~eval, ki so me obdarovali z znanjem,
vedenjem in duhovnim bogastvom, kolikor ga pa~ premorem.

Danes se mi zazdi (ta ob~utek je vse mo~nej{i), da sem v resni-
ci samoten ~lovek, ki se vse bolj in vse dalj predaja premi{lje-
vanjem, zve~ine o svojem preteklem `ivljenju, vse manj, sko-
raj ni~, pa o prihodnjem. In ~e si pred o~i prikli~em vse ne{te-
te danosti in hude preizku{nje, ki so me v `ivljenju na{le, je
bilo `al ve~ onih neprijaznih, kot tistih, ki so me osre~evale. V
takem intenzivno premi{ljujem, skoraj se mi zdi, da pravzaprav
vem, kako me je Fortuna spregledala med onimi, ki jih je `iv-
ljenjsko prevladujo~e obdarovala z naklonjenostjo, sre~a ji
obi~ajno pravimo. 
Ampak, ta ista Fortuna je zmogla, hotela in znala v meni
vzbuditi neizprosno slo ustvarjanja, slo, ki me `ene in me vle-
~e in vodi k novim in novim izzivom. Izmislek nje, Fortune,
je tudi ta, da k sre~i zmorem v takih, prevladujo~e neprijaznih
ob~utjih, najti trenutke posebne vznesenosti. Take trenutke
do`ivim ob ob~udovanju velikih ljudi in njihovih, prav tako
velikih, izjemnih dejanj slovenske preteklosti. Z vsem, kar
sem izvedel o njih, z vsem, kar so po~eli, z ̀ ivljenjem, kakr{ne-
ga so `iveli, so me nenavadno potegnili v svoj svet; neglasen,
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nekako odmaknjen, zdi se zapu{~en, a zame neznansko drago-
cen. Zdi se mi, da mi tako mnogi veliki Slovenci na poseben na-
~in, z glasovi, ki jih ne sli{im, a popolnoma prepoznavno ob~u-
tim, vzpostavljajo z mano stik, odnos in nad~utno povezavo.

Vse mo~neje zaznavam te slovenske glasove iz davnine, z raz-
vitimi nenavadnimi ~utili se zmorem preseliti mednje v tiste
~asa izpred tiso~letja, ko je slovenska govorica prvobitnih pre-
bivalcev na Kranjskem izpod peresa dveh ali treh izbrancev
naroda, dobivala prve zapisane podobe v bri`inskem zapisu.
Bila je to prva zaveza narodu, veri, kulturi in zavedanju, da smo
Slovenci (tedaj {e Kranjci) davno ukoreninjeni del tedanje
omikane Evrope. Takrat, pred tiso~letjem, je nastajal prvi poli-
ti~ni dokument narodnostnega zavedanja, hotenje poglobiti in
ohraniti vernost se je z njim tudi izrazilo, pokazala se je poudar-
jena narodova volja, da bi sami razpolagali s svojo usodo.
Ko se je zgodil ta prvi zapis, ta ~astitljivi spomin s praga pr-
vega v drugo tiso~letje, je s tem dejanjem vzplamtel zanos
slovenstva, tisti zanos, ki je bil moralni vodnik naroda skozi
vse preizku{nje in ki je bil hkrati temelj nikoli uti{ane volje
imeti svojo dr`avo. Ta zanos, spo~et s prvim zapisom sloven-
ske besede v Bri`inskih spomenikih, je do`ivel vrhunec v
osamosvojitvenem dejanju, ki je pripeljalo do uresni~enja
omenjene `elje - biti svoj v svoji dr`avi: s svojim ozemljem,
jezikovno kulturo in ljudmi, ki bodo znali ceniti omenjeno
najdragocenej{o vrednoto od vseh, kar jih je. 
Nekje v svojih arhivih sem na{el zapis Franceta Vodnika (5.
marec 1903 - 14. avgust 1986), znanega slovenskega pesni-
ka, kritika, esejista in prevajalca:
»Verovati moramo, da je kultura {e vedno narodova mo~ in nje-
gova obramba. Kultura je izraz narodove duhovne podobe in
njene mo~i. Na vseh koncih sveta se {e dandana{nji prebuja zgo-
dovinski spomin, ki o`ivlja tradicijo, v kateri narod spoznava

svojo pravo podobo. Najti torej pota k starim izro~ilom in starim
duhovnim vrednotam. Kultura je namre~ vse tisto, kar je ~lovek
izna{el in ustvaril nad potrebami trenutka in golega `ivljenja na
podro~ju duhovnih vrednot.« 
H kulturi naroda, tako {e pi{e France Vodnik, spada tudi ves
intimni in verski svet ~loveka. Resni~no pravo in legitimno
narodovo skupnost morejo graditi le tisti, ki koreninijo v
ljudstvu in `ive v ljubezni do slovenstva, pri tem pa ubirajo
poti strpnosti in medsebojnega spo{tovanja.
Edina pot je pot rasti ~love~nosti; ̀ al pa se na tej poti v tem mo-
jem ~asu hudo spotikamo, nekateri pa tudi ovinkarijo, da ja ne
bi stopili nanjo. @iveti svojo kulturo, ki jo seveda `ivimo vsak
na svoj na~in, pomeni `iveti ustvarjalno v svobodi z velelniki
pameti in vsak po svoji vesti. Tudi sam se ob mnogih spotika-
njih nahajam na tej skrotovi~eni poti skozi svoj kratki `ivljenj-
ski ~as kot nekak{en za~asni romar na bo`jih poteh `ivljenja.
Ko sem na{el najlep{a ustvarjalna vabila v mo`nostih, ki so mi
jih ponujali Bri`inski spomeniki, potem pa {e vse drugi stari za-
pisi pradavne slovenske besede, sem si za`elel, da bi vsak od us-
tvarjalnih ljudi na Slovenskem mogel najti tak ko{~ek veselja v
spo{tovanju nebe{ko zasnovane razstave, ki se, kar mene zadeva,
v tiso~ih starih slovenskih besedah v sedanjem ~asu razgrinja
pred nami. Ta veli~astna razstava slovenske prabitnosti bi se mo-
rala kazati z na{im odnosom v spo{tovanju in ob~udovanju naj-
prej na{ega jezika, potem pa {e {tevilnih podob pesmi, skladb,
starih hi{, cerkva in gradiv, iger in stoterih drugih stvari, ki se kot
izjemne narodove dragotine {e ohranjajo skozi ~as z na{imi kon-
servatorji, umetniki. Ta imenitna zakladnica vsega spo{tovanja
vrednega se nadaljuje s poezijo, prozo, umetni{kim jezikom in
vsem tistim, kar podalj{uje duh, vrednote slovenstva in kulture
naroda skozi ~as. Zase upam, `elim in skromno pri~akujem, da
sem s svojim delom prispeval drobec k uresni~evanju tega cilja.

Po~ivajo~e pri~akovanje
zlepljenih lipovih ploskev.

^ebelji vosek je 
darilo narave.
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SVETLOBA IZPRED
TISO^LETJA

R
ezbarstvo, podobarstvo in pozlatarstvo so bili neko~ po-
klici, ki so se postavljali ob bok {e bolj ~islanim sposob-
nostim anti~nih umetnikov, delujo~ih na podro~ju sli-

karstva in kiparstva. Njihove ve{~ine, umetni{ko izrazno mo~ in
voljo do potankosti izmojstrene sposobnosti izraziti v barvah,
kamnu in lesu lahko - {e dolga stoletja potem, ko so bile ustvar-
jene - evropski ~lovek najde in ob~uduje v mno`ici cerkva, ga-
lerij in fasad, javnih in zasebnih zbirk ter {e mnogokje, kjer nji-
hova umetni{ka izrazna mo~ z izdelki rok in duha kljubuje sto-
letjem in tiso~letjem. V vsem ~asu z umetnostmi nagrajenega
~love{tva se je njihova ustvarjalnost najbolj razcvetela v dobi
baroka, ko je izpod rok rezbarjev in pozlatarjev nastalo brez {te-
vila mojstrovin. Te bodo ali so `e pre`ivele vse svoje ustvarjalce,
~as, {tevilne druge modne tokove in vse, kar se {e ponuja v stra-
hovito veliki ponudbi raznovrstnega ~love{kega ustvarjanja. 

Tudi Slovenci smo se kdaj `e z mnogimi rezbarji in pozlatar-
ji priklju~ili vsem tistim umetnikom, ki so z dletom v roki
sku{ali na svoj na~in prispevati dele` v sakralno umetnost po
slovensko, opremljati cerkve in druge narodove objekte z
rezbarjenim pohi{tvom in na ta na~in uveljavljati rezbarsko
umetnost na tleh nekdanje Kranjske, sedanje Slovenije.

Nikoli v mladih letih - ko je bila glava polna misli na {port,
prosti ~as v naravi, plavanje, nogomet, potapljanje in vse os-
talo, kar mi je ob sicer{njem prebiranju knjig izpolnjevalo
mojo mladost - nisem pomislil, da bom kdaj pozneje dobesed-
no, popolnoma in docela z vsem bitjem predan lesu, njego-
vim strukturam, mehkobi, smoli in vsem drugim kemijskim

esencam, ki v njem po~ivajo in se dra`e~e sprehajajo do mo-
jih nosnic in ~util, ko mi posledi~no s svojo ~udovito roman-
ti~nostjo oblikujejo tudi razpolo`enje, predvsem pa odnos do
narave in vsega stvarstva.
Potem se mi je zgodilo na pragu srednjih let, da mi je usoda
porinila v roke lesene ~oke, debla, {tore in vsakr{ne kose lesa,
iz katerih sem potem za~enjal z dleti izvabljati oblike in podo-
be, ki so se mi zdele lepe in vredne oblikovanja. Mno`ica le-
senih izdelkov, ki je iz{la izpod mojega dleta, je postala veli-
ka, z razstavami sem mnoge teh lesenih stvaritev sku{al pred-
staviti tudi dom`alski in drugi javnosti. Omenjena rezbarska
dejavnost me je izpolnjevala ob mojem novinarskem delu in
je postala uresni~enje vsega, kar sem bil avtorsko v konkret-
nem ~asu sposoben »dati od sebe«. Izpolnil sem kar nekaj za-
misli, ki mi jih je navrglo iskanje izraznih mo`nosti v lesu.
Potem ko sem pred mnogimi leti - leta 1980 - na{el kos velike-
ga topolovega {tora, v njem zagledal ve~ izboklin (gr~) in vbo-
klin ({pranje v lesu) ter prepoznal obliko obraza, me je neka ne-
doumljiva sila povabila, naj iz tega lesenega odreza naredim in
ustvarim nekaj ve~, kot se je sam, naraven, kot je bil, predstav-
ljal. Pridobil sem si nekaj ravnih dlet, les vpel v mizarsko mizo
in za~el! Iz gr~ so po~asi nastajale o~i, iz najve~je {pranje so se
raztegnila usta v {irok, re`e~ smehljaj in kar naenkrat me je z de-
lovne povr{ine opazoval ~uden obraz. Nenavaden spak me je
gledal in opazoval v po~etju, ki mi je s~asoma postalo ljubo.

V tem trenutku se je za~elo za moje `ivljenje nekaj pomem-
bnega, lotila se me je sla ustvarjanja v lesu, z lesom in iz lesa,
sla, ki me dr`i `e vsa ta dolga desetletja dru`enja v tem lepem
in toplem materialu. Pobrskal sem po literaturi in ugotovil, da
so ravno to, kar mi je usoda menda namenila za moj prvi izde-
lek, po~eli `e davni narodi, afri{ki pa po~nejo {e danes. Za~el
sem oblikovati afri{ke maske. Iz Kopra, kjer so se ustavljale

Lipovina je za rezbarja
vabe~a in topla tvarina.

©
  
 w

w
w
.z
go

dv
in
a.

eu
 -
 M

at
ja

ž 
 B

ro
ja

n 
  
©

Tudi Slovenci smo se kdaj `e z mnogimi rezbarji in pozlatar-Tudi Slovenci smo se kdaj `e z mnogimi rezbarji in pozlatar-
ji priklju~ili vsem tistim umetnikom, ki so z dletom v rokiji priklju~ili vsem tistim umetnikom, ki so z dletom v roki
sku{ali na svoj na~in prispevati dele` v sakralno umetnost posku{ali na svoj na~in prispevati dele` v sakralno umetnost po
slovensko, opremljati cerkve in druge narodove objekte zslovensko, opremljati cerkve in druge narodove objekte z
rezbarjenim pohi{tvom in na ta na~in uveljavljati rezbarskorezbarjenim pohi{tvom in na ta na~in uveljavljati rezbarsko
umetnost na tleh nekdanje Kranjske, sedanje Slovenije.umetnost na tleh nekdanje Kranjske, sedanje Slovenije.

Nikoli v mladih letih - ko je bila glava polna misli na {port,Nikoli v mladih letih - ko je bila glava polna misli na {port,
prosti ~as v naravi, plavanje, nogomet, potapljanje in vse os-prosti ~as v naravi, plavanje, nogomet, potapljanje in vse os-
talo, kar mi je ob sicer{njem prebiranju knjig izpolnjevalotalo, kar mi je ob sicer{njem prebiranju knjig izpolnjevalo
mojo mladost - nisem pomislil, da bom kdaj pozneje dobesed-mojo mladost - nisem pomislil, da bom kdaj pozneje dobesed-
no, popolnoma in docela z vsem bitjem predan lesu, njego-
vim strukturam, mehkobi, smoli in vsem drugim kemijskimvim strukturam, mehkobi, smoli in vsem drugim kemijskim

esencam, ki v njem po~ivajo in se dra`e~e sprehajajo do mo-esencam, ki v njem po~ivajo in se dra`e~e sprehajajo do mo-
jih nosnic in ~util, ko mi posledi~no s svojo ~udovito roman-jih nosnic in ~util, ko mi posledi~no s svojo ~udovito roman-
ti~nostjo oblikujejo tudi razpolo`enje, predvsem pa odnos do
narave in vsega stvarstva.narave in vsega stvarstva.
Potem se mi je zgodilo na pragu srednjih let, da mi je usodaPotem se mi je zgodilo na pragu srednjih let, da mi je usoda
porinila v roke lesene ~oke, debla, {tore in vsakr{ne kose lesa,porinila v roke lesene ~oke, debla, {tore in vsakr{ne kose lesa,
iz katerih sem potem za~enjal z dleti izvabljati oblike in podo-iz katerih sem potem za~enjal z dleti izvabljati oblike in podo-
be, ki so se mi zdele lepe in vredne oblikovanja. Mno`ica le-be, ki so se mi zdele lepe in vredne oblikovanja. Mno`ica le-
senih izdelkov, ki je iz{la izpod mojega dleta, je postala veli-senih izdelkov, ki je iz{la izpod mojega dleta, je postala veli-
ka, z razstavami sem mnoge teh lesenih stvaritev sku{al pred-ka, z razstavami sem mnoge teh lesenih stvaritev sku{al pred-
staviti tudi dom`alski in drugi javnosti. Omenjena rezbarskastaviti tudi dom`alski in drugi javnosti. Omenjena rezbarska
dejavnost me je izpolnjevala ob mojem novinarskem delu indejavnost me je izpolnjevala ob mojem novinarskem delu in
je postala uresni~enje vsega, kar sem bil avtorsko v konkret-je postala uresni~enje vsega, kar sem bil avtorsko v konkret-
nem ~asu sposoben »dati od sebe«. Izpolnil sem kar nekaj za-nem ~asu sposoben »dati od sebe«. Izpolnil sem kar nekaj za-
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ladje, ki so na celino dova`ale afri{ki les, sem uspel dobiti ne-
kaj naro~ij eksoti~nega afri{kega lesa, pravzaprav je {lo za od-
padke, in za~el dolbsti mehki in lahki tropski les.

Izpod mojih dlet je nastala je mno`ica mask, ki sem jim, kot
se za maske spodobi, izdolbel ozadje, nali~je pa je govorilo z
vsake maske posebej s svojo stra{ljivo in grozljivo govorico.
Bil je to ~as, ko me je dleto in ne{teto mo`nosti, da uresni~im
zamisli izdelav mask, popolnoma prevzelo. Navdu{evalo me je
dejstvo, da sem lesenim, poprej popolnoma neuporabnim, ko-
som lesa izvabil izraze strahu, ~udenja, jeze, veselja, zgro`eno-
sti, miru ali katerega drugih ~ustev, ki jih ~lovek sam ob~uti. Z
vso svojo mo~jo in rezbarsko ve{~ino, kolikor sem je v tem pr-
vem obdobju sploh posedoval, sem sku{al vsa omenjena ~us-
tva preseliti v izraznost ustnic, nosu, obrvi, ~ela in mi{ic, ki na
obrazu delujejo kot pomo~ za izrazilo ustvarjalnega hotenja. 

Na desetine zastra{ujo~ih in bizarno delujo~ih afri{kih mask se
je, vsaka v druga~ni podobi, splazilo izpod mojih rok in dlet, ki
so obsedeno dolbla v vsakr{no lesno tvarino; predvsem afri{kih
lesov, ki mi jih je v odpadnih ko{ih dobavljal iz koprskega prista-
ni{~a moj stanovski koprski novinarski kolega Franci Obolnar.

Poglabljal sem se v ob~utja afri{kih ustvarjalcev, njihove avtor-
ske ambicije. Bili so (in so {e vedno) mo~no povezani z `ival-
mi, zato sem v tisti afri{ki les vstavljal rogove divjih `ivali, ~e-
kane in druge stra{ljive zobe divjih merjascev ali kaj tretjega,
kar sem presodil, da bo prispevalo k bolj pristnemu afri{kemu
videzu mojih izdelkov. Kmalu se mi je pokazalo, da s svojimi
epigonskimi afri{kimi izdelki niti slu~ajno ne dosegam mojih
slavnih bosopetih Afri~anov, ki prakti~no brez orodja, kakr{no
je bilo meni v podrobnostih na voljo, dosegajo ugodnej{e rezul-
tate meni nedosegljivih mojstrstev. Ko sem spoznal tematsko

pomembnej{e stvari, se mi je odmaknilo dleto od afri{kih mask
in lotil sem se izdelovanja starih pisav, inicialk in drugega take-
ga zanimivega gradiva, ki me je izpolnjevalo le {e fizi~no.
Po tem obdobju se mi je v nekam trenutku tudi zgodilo, da sem
se z nekaj zagozdami lotil velikega pokon~nega lipovega ~oka.
Nad tem, kar se mi je pri tistem posegu v notranjost ~oka razkri-
lo, sem se hipoma navdu{il, saj sem v notranjosti obdelanega ma-
sivnega kosa lesa na{el z razkolom mno`ico gr~, preklanih ali le
nalomljenih iverí ter nevsakdanjo, le meni v tem kosu razkrito le-
poto lesenih pasa`, tkiva, letnic in drugega, krasnega, naravnost
fantasti~nega notranjega ustroja lesa in ustvarjalnosti narave. 
Ko sem najdeno bogastvo iz sredice lipovih kosov pokazal neka-
terim prijateljem, so se tudi oni navdu{ili ob dejstvu, da je vsa-
kokratni lesni razkol - ki sem ga obi~ajno osredil v pokon~no
pravokotno obliko - le eno sámo enkratno in nikoli in nikjer po-
novljivo dejanje oblike. Zaneslo me je potem, ko so me povabi-
li nekam v gozdove nad Logatcem, kjer so mi ponudili mno`ico
padlih, torej `e po`aganih lip. Ko sem se zna{el med njimi, nisem
premi{ljeval drugega kot le, katere oblike se mi bodo v razkolu
razkrile. V velikem in napornem transportu sem uspel tisto mno-
`ico preseliti na doma~e dvori{~e, kjer sem ve~ tednov vihtel te`-
ko kladivo in se jezil nad jeklenim zagozdami, ki nikakor niso ho-
tele v sicer mehko (a gr~asto) lipovino. V jezi, ki je za tako silo-
vito vihtenje kladiva vsekakor potrebna, pa se mi mnogokrat ni
iz{lo tako, kot sem `elel. Debla so pokala po svoje, narava mi ni
pustila, da bi velikokrat uresni~il tisto, kar sem si prizadeval in z
vsakim kosom nameraval najti v sredici posameznega debla.
Soo~en sem bil z veliko odpadka, s katerim potem res nisem
imel kar po~eti. Lipovina, posebej {e sve`a, nikakor ni dobro
kurivo, saj sama po sebi pa~ no~e veselo goreti, ~e ob sebi
nima drugega lesa, bolj obdarjenega s smolami ali eteri~nimi
olji; lipa jih namre~ nima.

Beseda sledi besedi, 
ko se te selijo na les.

Tiso~krat pogledam: 
kako je `e zapisano 
v osnovnem zapisu?
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lesov, ki mi jih je v odpadnih ko{ih dobavljal iz koprskega prista-lesov, ki mi jih je v odpadnih ko{ih dobavljal iz koprskega prista-
Franci Obolnar.

Poglabljal sem se v ob~utja afri{kih ustvarjalcev, njihove avtor-Poglabljal sem se v ob~utja afri{kih ustvarjalcev, njihove avtor-
ske ambicije. Bili so (in so {e vedno) mo~no povezani z `ival-ske ambicije. Bili so (in so {e vedno) mo~no povezani z `ival-
mi, zato sem v tisti afri{ki les vstavljal rogove divjih `ivali, ~e-mi, zato sem v tisti afri{ki les vstavljal rogove divjih `ivali, ~e-
kane in druge stra{ljive zobe divjih merjascev ali kaj tretjega,kane in druge stra{ljive zobe divjih merjascev ali kaj tretjega,
kar sem presodil, da bo prispevalo k bolj pristnemu afri{kemukar sem presodil, da bo prispevalo k bolj pristnemu afri{kemu
videzu mojih izdelkov. Kmalu se mi je pokazalo, da s svojimividezu mojih izdelkov. Kmalu se mi je pokazalo, da s svojimi
epigonskimi afri{kimi izdelki niti slu~ajno ne dosegam mojihepigonskimi afri{kimi izdelki niti slu~ajno ne dosegam mojih
slavnih bosopetih Afri~anov, ki prakti~no brez orodja, kakr{noslavnih bosopetih Afri~anov, ki prakti~no brez orodja, kakr{no
je bilo meni v podrobnostih na voljo, dosegajo ugodnej{e rezul-
tate meni nedosegljivih mojstrstev. Ko sem spoznal tematskotate meni nedosegljivih mojstrstev. Ko sem spoznal tematsko

pomembnej{e stvari, se mi je odmaknilo dleto od afri{kih maskpomembnej{e stvari, se mi je odmaknilo dleto od afri{kih mask
in lotil sem se izdelovanja starih pisav, inicialk in drugega take-in lotil sem se izdelovanja starih pisav, inicialk in drugega take-
ga zanimivega gradiva, ki me je izpolnjevalo le {e fizi~no.
Po tem obdobju se mi je v nekam trenutku tudi zgodilo, da semPo tem obdobju se mi je v nekam trenutku tudi zgodilo, da sem
se z nekaj zagozdami lotil velikega pokon~nega lipovega ~oka.se z nekaj zagozdami lotil velikega pokon~nega lipovega ~oka.
Nad tem, kar se mi je pri tistem posegu v notranjost ~oka razkri-Nad tem, kar se mi je pri tistem posegu v notranjost ~oka razkri-
lo, sem se hipoma navdu{il, saj sem v notranjosti obdelanega ma-lo, sem se hipoma navdu{il, saj sem v notranjosti obdelanega ma-
sivnega kosa lesa na{el z razkolom mno`ico gr~, preklanih ali lesivnega kosa lesa na{el z razkolom mno`ico gr~, preklanih ali le
nalomljenih iverí ter nevsakdanjo, le meni v tem kosu razkrito le-nalomljenih iverí ter nevsakdanjo, le meni v tem kosu razkrito le-
poto lesenih pasa`, tkiva, letnic in drugega, krasnega, naravnostpoto lesenih pasa`, tkiva, letnic in drugega, krasnega, naravnost
fantasti~nega notranjega ustroja lesa in ustvarjalnosti narave. fantasti~nega notranjega ustroja lesa in ustvarjalnosti narave. 
Ko sem najdeno bogastvo iz sredice lipovih kosov pokazal neka-Ko sem najdeno bogastvo iz sredice lipovih kosov pokazal neka-
terim prijateljem, so se tudi oni navdu{ili ob dejstvu, da je vsa-terim prijateljem, so se tudi oni navdu{ili ob dejstvu, da je vsa-
kokratni lesni razkol - ki sem ga obi~ajno osredil v pokon~nokokratni lesni razkol - ki sem ga obi~ajno osredil v pokon~no
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Zgodilo se mi je tudi to, da je bilo ob meni vse ve~ ljudi, ki
se jim moje po~etje ni zelo ni~ posebnega. [e ve~; nekateri
so se za~eli nor~evati iz mojih lepih razklanih struktur, ki je
vsaka zase razgrinjala posebno, unikatno bogastvo lesne sre-
dice - narave v najlep{i podobi. 
S to lepoto, ki sem ji bil zelo osamljen ob~udovalec njene kra-
sote, sem pripravil tudi tri ali {tiri razstave, ki pa niso vzbudile
kaj prida pozornosti. Tudi potem ne, ko sem v take lesene raz-
kole z lepili nekako vra~al tiste elemente, ki so po mojem mne-
nju vanj spadali in jih les, ko je {lo za njegovo izraznost, ni mo-
gel pogre{ati. S krhkostjo lesenih iveri, dletovih odkru{kov in
razli~nih viter, vzetih iz odreza, tudi nisem spodbudil kaj prida
dobrih odmevov, tako da sem po letu ali dveh nekako opustil
moje »razklanke«, kakor sem izdelke {e prej poimenoval. Seve-
da sem se nad njihovo lepoto, ki sem jo v lesu sam iskal - in na-
{el - navdu{eval {e naprej. Sosedom in nekaterim prijateljem
sem podaril kakih dvajset ali trideset takih razklank, vendar so
kmalu eden za drugim, to sem z ̀ alostjo opazoval, snemali s svo-
jih sten omenjene razklanke in jih nadome{~ali s slikami: vsak
seveda s slikami po svojem okusu. Je pa vedno tako, to sem
ugotovil `e zdavnaj: kar je podarjeno, je malo vredno, za kar je
treba pla~ati, je vredno ve~, saj vsak bolj spo{tuje svoj (te`ko
prislu`en) denar, kot pa tvoje avtorsko (~etudi te`a{ko) iskanje
in podarjen izdelek, za katerega ni treba pla~ati. 
Medtem sem bil v mno`ici svojih aktivnosti (kot tudi `e mnogo
prej) zelo navezan na svet slovenskega ornamenta. Pridobil sem
si vso mo`no in dostopno literaturo mojstrov ornamenta Alberta
Si~a, Ivana Podbor{ka in Jo`eta Karlov{ka. Navdu{il me je po-
sebej slednji, Dom`alec starega kova, ki je slovenskemu ornamen-
tu, to lahko zatrdim, posvetil vse svoje `ivljenje. Razen naravnost
obsedenega zbirateljstva se je Jo`e Karlov{ek (1900-1963) z vso
`ivljenjsko mo~jo zagnal v avtorsko ustvarjanje novih in novih

ornamentalnih vzorcev - tako detajlov kot kompozicij, ki so {le v
stotine predlog, naravnost navdu{ujo~e kakovosti. Umetnostni
zgodovinar Nace [umi je v svoji knjigi o njem zapisal: Ornament
mu je bil vse in vse mu je bilo ornament.
Ornamente, ki sem jih za~el izdelovati v velikem {tevilu, pa sem
ponudil na tablah, na katere sem ume{~al tudi najrazli~nej{e
kose kovanih predmetov iz kme~kega `ivljenja. Ti predmeti,
zve~ine je {lo za kose kme~kih voz, so seveda imeli tudi svoja
poimenovanja, {lo je pove~ini za popa~ene nem{ke besede. Le
redko kateri od teh starih, z rjo obdanih predmetov, je imel slo-
vensko ime, zato mi je bil v mojem delu poseben izziv, da sem za
posamezen kos, ki se je zna{el pod kova~evim kladivom pred
stotimi ali stopetdesetimi leti, sku{al najti slovensko poimeno-
vanje. Nekaj poimenovanj je v slovenskem jeziku ̀ e znanih, po-
ve~ini pa {ele v tem ~asu najdevamo ustrezne slovenske izraze za
staro kovano lepoto. Ornamentom sem namenjal rde~o barvo,
kovino in les pa sem obdal v bar`unasto temino, ki je z rde~o
prina{ala lepo stendhalovsko sozvo~je lesenega izdelka s kovino.
Nekaterim moja temno siva, skoraj ~rna osnova omenjenih iz-
delkov ni bila v{e~, ampak tako je bilo - dokler je trajalo. Opus
se je zaklju~eval, moja iskanja pa so se nadaljevala.
Potem sem se lotil izdelave ur. Ker sem z lesenim izrezljanim
okrasjem posegel v obdobje secesije, sem se zna{el med mno`ico
secesijskega okrasja, ornamentalno zasnovanega lepotenja pred-
metov, kakr{nega so se lotevali ob koncu devetnajstega stoletja,
vse do dvajsetih let dvajsetega stoletja. To obdobje, predvsem pa
mno`ica dekorativnih detajlov sta mi bila `e od nekdaj zelo v{e~,
zato sem v ustvarjanju teh ur rad in z u`itkom posegal v to za-
kladnico. Velika likovna ~istost, disciplina ustvarjalcev in ure-
jena lepota - vse to me je prepri~alo, da sem za za~etek sku{al
dognati ~im ve~ od onega, kar ~lovek mora vedeti, ~e se `eli re-
sno ukvarjati s kako stvarjo. Prebral ali pregledal sem deset knjig

Dolga stoletja se ni nih~e
ukvarjal z okrasjem pisnih
dokumentov slovenstva.

Kdo bi vas razumel, misli
izpred davnih stoletij?
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seveda s slikami po svojem okusu. Je pa vedno tako, to sem
ugotovil `e zdavnaj: kar je podarjeno, je malo vredno, za kar jeugotovil `e zdavnaj: kar je podarjeno, je malo vredno, za kar je
treba pla~ati, je vredno ve~, saj vsak bolj spo{tuje svoj (te`kotreba pla~ati, je vredno ve~, saj vsak bolj spo{tuje svoj (te`ko
prislu`en) denar, kot pa tvoje avtorsko (~etudi te`a{ko) iskanjeprislu`en) denar, kot pa tvoje avtorsko (~etudi te`a{ko) iskanje

Medtem sem bil v mno`ici svojih aktivnosti (kot tudi `e mnogoMedtem sem bil v mno`ici svojih aktivnosti (kot tudi `e mnogo
prej) zelo navezan na svet slovenskega ornamenta. Pridobil semprej) zelo navezan na svet slovenskega ornamenta. Pridobil sem
si vso mo`no in dostopno literaturo mojstrov ornamenta si vso mo`no in dostopno literaturo mojstrov ornamenta 

Jo`eta Karlov{ka. Navdu{il me je po-. Navdu{il me je po-
sebej slednji, Dom`alec starega kova, ki je slovenskemu ornamen-sebej slednji, Dom`alec starega kova, ki je slovenskemu ornamen-
tu, to lahko zatrdim, posvetil vse svoje `ivljenje. Razen naravnosttu, to lahko zatrdim, posvetil vse svoje `ivljenje. Razen naravnost
obsedenega zbirateljstva se je Jo`e Karlov{ek (1900-1963) z vsoobsedenega zbirateljstva se je Jo`e Karlov{ek (1900-1963) z vso
`ivljenjsko mo~jo zagnal v avtorsko ustvarjanje novih in novih`ivljenjsko mo~jo zagnal v avtorsko ustvarjanje novih in novih

ornamentalnih vzorcev - tako detajlov kot kompozicij, ki so {le vornamentalnih vzorcev - tako detajlov kot kompozicij, ki so {le v
stotine predlog, naravnost navdu{ujo~e kakovosti. Umetnostnistotine predlog, naravnost navdu{ujo~e kakovosti. Umetnostni
zgodovinar Nace [umi je v svoji knjigi o njem zapisal: Ornament
mu je bil vse in vse mu je bilo ornament.mu je bil vse in vse mu je bilo ornament.
Ornamente, ki sem jih za~el izdelovati v velikem {tevilu, pa semOrnamente, ki sem jih za~el izdelovati v velikem {tevilu, pa sem
ponudil na tablah, na katere sem ume{~al tudi najrazli~nej{eponudil na tablah, na katere sem ume{~al tudi najrazli~nej{e
kose kovanih predmetov iz kme~kega `ivljenja. Ti predmeti,kose kovanih predmetov iz kme~kega `ivljenja. Ti predmeti,
zve~ine je {lo za kose kme~kih voz, so seveda imeli tudi svojazve~ine je {lo za kose kme~kih voz, so seveda imeli tudi svoja
poimenovanja, {lo je pove~ini za popa~ene nem{ke besede. Lepoimenovanja, {lo je pove~ini za popa~ene nem{ke besede. Le
redko kateri od teh starih, z rjo obdanih predmetov, je imel slo-redko kateri od teh starih, z rjo obdanih predmetov, je imel slo-
vensko ime, zato mi je bil v mojem delu poseben izziv, da sem zavensko ime, zato mi je bil v mojem delu poseben izziv, da sem za
posamezen kos, ki se je zna{el pod kova~evim kladivom predposamezen kos, ki se je zna{el pod kova~evim kladivom pred
stotimi ali stopetdesetimi leti, sku{al najti slovensko poimeno-stotimi ali stopetdesetimi leti, sku{al najti slovensko poimeno-
vanje. Nekaj poimenovanj je v slovenskem jeziku ̀ e znanih, po-vanje. Nekaj poimenovanj je v slovenskem jeziku ̀ e znanih, po-
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o omenjenem obdobju, predvsem pa sem si znosil na kup na sto-
tine motivov, med katerimi sem iskal detajle, ki bi jih lahko
vklju~il v svoje avtorske re{itve pri zasnovi mojih secesijskih ur.
Ko sem tak detajl ali iskani motiv na{el, sem ga sku{al avtorsko
obdelati; tako da sem ga lahko umestil na svoj izdelek. Taka ura
potem ni bila le funkcionalni dodatek hi{ni opremi, postala je de-
korativen del notranjosti vsakega doma, v katerem se je moja ura
zna{la. Pri tem sem u`il kar nekaj priznanj celo likovnih ali umet-
nostnih strokovnjakov (dr. Ivan Sedej), zato sem dobil z njimi
veliko spodbud, da s tako zasnovanim delom nadaljujem.
Kar zadeva ure - dolgo so me spremljale te `ive lepotice. V{e~ so
mi bile `e zato, ker so si jih ljudje, ki sem jih jim podarjal ali pro-
dal, nenehno ogledovali, vsaki~, ko so pogledali na uro. V{e~ mi
je bilo, ko sem jim vgrajeval mehanizme, da so pod mojimi roka-
mi o`ivele in ljudem postale vsakodnevne sopotnice. Skoraj vse
sem, preden so se druga za drugo odselile iz hi{e, tudi fotografiral.
Za njimi so potem ostali trije debeli fascikli fotografij teh mojih
nenavadnih h~era, ki so se raz{le po celem svetu. Za darila ali kak-
{en drug namen so jih raznesli po vseh kontinentih, kjer jih ve~i-
na nemara {e danes ljudem meri ~as.

MED STAROSVETNIMI
SPOMENIKI PISMENSTVA 

Z
godilo se je dokaj zgodaj, da sem v neki knjigi - po dolgih
letih, odkar sem se v gimnaziji be`no in bolj na hitro sez-
nanil z njimi - odkril vrednoto Bri`inskih spomenikov. Ti-

so~letje je mimo, odkar sta patra (ali morda trije) nekje pri Vrbi
na Koro{kem zapisala tedanje molitve v slovenskem jeziku. Po-
gledam in sku{am jih prebrati. Ne gre! Zazdi se mi, kot bi gledal
tur{ko pisavo. In v hipu, ko vidim, da sem ob svoji tiso~letni pi-
savi tujec, sklenem temu narediti konec. Priskrbim si ne prav
poceni faksimile - natan~ni posnetek dragocenega originala -
teh starih zapisov in znosim na kup vse, kar mi je bilo dostopno
zapisanega o na{em prvem zapisu izpred tiso~letja. Br` ugoto-
vim, da je gradiva, ki ga imam spoznati, veliko, zelo veliko!
V prvih korakih se potem potopim v sporo~ila: »E~e bi djed na{
ne segre{il« (^e bi ded na{ ne gre{il) »te na vjeki jemu be `iti«
(ve~no bi `ivel) … Potem naprej in naprej kopljem s ~edalje
ve~jo strastjo in z mo~jo uma na krilih radovednosti - najprej v
besedilu in {e dalje. Nenadoma se mi utrne misel, da vse to bo-
gastvo starega slovenskega izraza in preprostost te spokorni{ke
misli prenesem {e na svoje sporo~ilno gradivo - les. Od tod je le
{e korak. Z episkopom prenesem besedilo na zid, od tam gre na
papir, s papirja, ki sem mu podlo`il indigo, na les. Na {tiriintri-
desetih velikih tablah potem za`ivi celotno besedilo: spovedna
molitev, pokora in misli o tem, kak{na ravnanja so neko~ lju-
dem pomenila greh, danes pa ne ve~. Grehi dedov, o katerih be-
rem, da se jih je treba s sklonjeno glavo sramovati in se jih spo-
vedovati, niso ve~ grehi. Velikokrat so za one, ki `elijo napredo-
vati, uspevati, prodirati gor in naprej, neizogibna lastnost, ki
omogo~i in zagotavlja uspeh. Kak{en salto mortale!

Pove~ave s papirja skrbno
preseljujem na lipovino.
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Ob za~rtanih linijah ~rk na velikih in debelih lipovih ploskvah
(mnoge sem zlepil iz dveh delov) zare`em z rezbarskim no`i~em
in se`em v lipovo tkivo slab centimeter globoko in {e z dleti po-
tem. ^rko za ~rko, besedo za besedo, reliefno izbezam na dan,
previdno, skoraj boje~e rinem mala dleta v vse tiste lesene krivi-
ne, ovinke, loke in linije. Pred mano, izpod mojih rok, nastajajo
besede, sklopi besed, ki jim velikokrat ne vem pomena. Ampak
ve~krat, ko sedem k svojim lipovim plohom in k zapisanemu na
njih, bolj mi postajajo doma~e te besede, sporo~ila, misli in tisto,
kar sku{ajo bralcem iz davnine povedati v sedanjost. V delu, ki
ga te`ko merim v urah, ali dneh, v mesecih pa~, v letih {e bolj,
postajava prijatelja - njihov svet in ljudje izpred tiso~letja, ki so
spomenike pisali, in jaz, ki {tirideset generacij kasneje prodiram
z umom, mislijo in srcem vanje. Tedaj ugotovim, da mi je lepo,
da sem pravzaprav nagrajenec usode, privilegiranec med vsemi,
ki bi se tudi lahko podali v ta svet, pa se niso.
Vsa ta ob~utja, ki so mi podarjena, vzamem kot veliko nagrado,
ki je ni mogo~e meriti z denarjem, materialnim pla~ilom ali s ~i-
mer koli drugim. To nagrado, ki mi je tako nenavadno izpla~a-
na, {tejem za najve~jo milost, ki mi jo je rezbarsko delo navrglo.
Za nagrado jemljem tudi priznanje, da sem smel spomladi leta
2003 - le mesec dni potem, ko smo postali ~lani evropske zveze
narodov - brati v Narodni univerzitetni knji`nici (NUK-u) {e iz
slovenske knjige vseh knjig, Abrahamovega kodeksa, kamor so
Bri`inske spomenike pred ve~ kot tiso~letjem zapisali, Nemci pa
so nam omenjeno knjigo sedaj posodili za dober mesec dni.
Dolge kolone ~akajo~ih Slovencev so se v tisti pomladi 2003 vile
pred Ple~nikovo lepotico, da pri~akajo mo`nost vstopiti v zatem-
njen prostor, obdan s {tevilnimi ~rnimi zastori. V prostoru, v ka-
terem so zagotovili stalno 50-odstotno relativno vla`nost, ni bilo
ni~esar, le na sredini je stala osvetljena manj{a steklena vitrina, v
njej pa je bil na moder ̀ amet polo`en Kodeks {kofa Abrahama. V
tej zajetni knjigi raznovrstnih nem{kih in latinskih besedil je tudi

9 strani iz desetega stoletja, popisanih v slovenskem jeziku. V pi-
savi karolin{ki minuskuli (Slovenci, kot je znano, do Trubarja
skoraj nismo imeli pisne tradicije), se je na odprtih dveh straneh
ble{~al nekak{en evangelij slovenskega jezika. Prosili so me, da
sem obiskovalcem (bili so menda s Koro{ke) prebiral iz te svete
knjige Slovencev besedila Bri`inskih spomenikov.
Bilo je nepozabno, tega trenutka in te mo`nosti, ki mi je bila
dana, ne bom nikoli pozabil. Potem sem, bilo je nekaj let poz-
neje od tega trenutka, v isti sobi, vendar tedaj nezastrti, smel
razstaviti 48 tabel »svojih« Bri`inskih spomenikov v lesu.

Omenjena sre~na dogodka sta mi v zavest naplavila novo zami-
sel, da se lotim {e rezbarjenja Sti{kih rokopisov, nastalih leta
1428 v Sti{kem samostanu izpod rok menihov ~e{kega rodu.
Besedilo teh spomenikov, enako kot Bri`inski spomeniki, pri-
na{a veliko lepih, nenavadnih misli, ki mi ta~as prina{ajo ve-
selje, izra`ajo duhovni mir in izpopolnjujejo ta, pravijo, `e se-
niorska leta `ivljenja. @ivljenja, katerega mi je ozalj{alo delo z
no`i~i in dleti starih rezbarjev. 
Danes, ko poznam skoraj ves duhovni svet prvih piscev sloven-
skih besedil, se mi z vso upravi~enostjo lahko zapi{e, da se mi je
zgodilo nekaj velikega, osre~ujo~ega, takega, da me je velikokrat
zbeganega v tem {e bolj zbeganem svetu vrnilo k duhovnosti, raz-
mi{ljanju in presojanju, kak{no `ivljenje je ~loveku v resnici
sploh `iveti. Po sre~anjih s prvimi slovenskimi zapisanimi bese-
dami sem postal druga~en ~lovek, ki na zdaj{nje `ivljenje gleda
druga~e in ki ve, za katere stvari se spla~a `rtvovati svoj ~as, na-
por duha in telesa. Nagrajen sem za vse dolge mesece in leta, ki
sem jih prebil sklonjen nad lipovimi deskami in tablami ter prev-
zet nad svetom, ki se je iz preteklosti in vrednostnega sveta pred-
nikov pretopil tudi vame. To je edino, pravzaprav pa tudi najbolj
dragoceno pla~ilo, ki sem ga za svoje delo mogel dobiti: Iz prepri-
~anja in po premisleku zato kli~em: Deo gratias!©
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VENETSKI NAPIS 
NA SLOVENSKEM

V
letu 2012 sem spoznal nadvse zanimivega ~loveka, mag.
Vinka Vodopivca, posebnega strokovnjaka, ki pa je do-
br{en del svojih raziskovanj in ljubiteljskega prizadeva-

nja usmeril v preteklost. Z vso ljubeznijo, ki jo je lahko opaziti
samo pri ljudeh, kateri svojih raziskovanj ne po~nejo za denar,
se je lotil z nenavadnega arheolo{kega, zgodovinskega in svoje-
vrstnega jezikoslovnega dela - nastanka in razvoja naroda, to je
tako imenovane etnogeneze Slovencev. Iz teh njegovih razi-
skav je iz{lo ve~ knjig (predvsem o starej{i slovenski etnogene-
zi), v katerih je na materialnih dokazih, kamnitih spomenikih,
reliefih in drugih takih dokazilih gradil svoje teorije in videnje
nastanka in razvoja etnije Slovencev, v konkretnem jezikov-
nem smislu, vendar tudi v duhovnem pomenu.
Mag. Vinko Vodopivec me je ve~krat obiskal, tudi sam sem bil pri
njem doma na zahodnem robu Ro`nika - pod Drenikovim vr-
hom. Njegovo delo, ki ~loveka navdu{i zaradi velike zaverovano-
sti avtorja v nove re{itve, {e nepoznane, nepredstavljene in, `al,
tudi po predstavitvah nerazumljene, me je pritegnilo, da sem {e v
letu 2012 za Radio Slovenija pripravil po pogovorih z njim dalj{o
radijsko oddajo. Mo` me je z vsako svojo izjavo in tezami o naj-
starej{ih materialnih ostankih, ki `e od kamene dobe pripovedu-
jejo zgodbe o `ivljenju na ozemlju dana{nje Slovenije. 
Nekatere od teh podatkov je Vinko Vodopivec ̀ e uporabil v pe-
tero zbornikih projekta Korenine slovenskega naroda. V njih
je oral ledino in raz{irjal obzorja primerjalnega jezikoslovja z raz-
biranjem doslej neznanih in nepojasnjenih vsebin vsakr{nih
starih zapisov, najve~krat zapisov, vklesanih v kamen. Pri Vin-
ku Vodopivcu me je posebej navdu{ilo njegovo samohodstvo,Davno zapisano venetsko vo{~ilo: Bodi zdrav, ~il, krepak!
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njegova raziskovalna sla in neuni~ljiva trmoglavost po svoje ra-
ziskovati podro~ja, za katera se je etablirana strokovna javnost
`e davno odlo~ila, da so dokon~no in za vse ~ase raziskana. Za
mag. Vinka Vodopivca so zna~ilne primerjave v razumevanju
razli~nih napisov, ki jih zahodnoevropski jezikoslovci in razisko-
valci nikakor niso znali razvozlati. Pojasnjevali so jih, uporablja-
jo~ zna~ilnosti latinskega in gr{kega jezika, zato jim nikakor niso
pri{li do prave razlage. Vendar pa so, po Vodopiv~evo, venetski,
retijski in etru{~anski jeziki mnogo starej{i in so pravi muzej za
razumevanje predanti~nih govorov, zato so postale Vodopiv~e-
ve teze in razlage prepri~ljive in potrjujejo sloven{~ino kot na-
justreznej{i jezik za razumevanje starih napisov.
S takimi gledanji se je mag. Vodopivec postavil kot avtor, katere-
ga teze in ta~as {e nepriznanih pojasnil o etnogenezi slovenskega
naroda ter o resni~nem ozadju {tevilnih materialnih, zve~ine
kamnitih napisov, se bodo strokovnjaki {ele morali lotiti. Bodo~i
raziskovalci bodo na osnovah, ki jih je on postavil, lahko v pri-
hodnosti nadaljevali njegovo delo; nekatera spoznanja bodo po-
trdili, druga spremenili, nekatera morda ovrgli. Mag. Vodopivec
je vedno trdil: »Velika {koda je, ker se omenjenega dela ni lotila
`e prej{nja generacija znanstvenikov in akademikov.« 
Zaradi njegovih zelo neposrednih, to je direktnih in ni~ kaj
v vato zavitih izjav v moji radijski oddaji, sem od svojih
predpostavljenih sli{al kar precej karajo~ih besed. Mag. Vo-
dopivec je namre~ v oddaji zelo neprizanesljivo obra~unal z
zgodovinarji in dosedanjimi razlagalci prve slovenske poseli-
tve, ki brez kakr{nih koli materialnih dokazov trdijo, kako je
v 6. stoletju potekalo preseljevanje plemen iz Zakarpatja pro-
ti na{im krajem. V petero njegovih knjigah in zbornikih o
etnogenezi Slovencev najdemo {tevilne kamnite, glinene in
skrilnate spomenike z mno`ico vklesanih, vrezanih, izpraska-
nih ali druga~e v trdo materijo vdelanih sporo~il, zapisov,
izrekov, gesel, v mno`ici pa tudi nepojasnjenih znakov.

Vsa ta mno`ica sporo~il, ki nas v razdobju ve~ kot dveh tiso~letij
nagovarja v dana{njem ~asu, govori o pismenosti ljudi, ki so ne-
ko~ `iveli na na{ih tleh. Z mnenji prijatelja mag. Vinka Vodopiv-
ca in mno`ice drugih prista{ev teorije o venetskem poreklu Slo-
vencev so bili na{i predniki tod naseljeni `e zdavnaj pred onimi,
ki jih sicer v etablirani polo`aj prvonaseljencev postavlja aktual-
na zgodovinska znanost. Neprizanesljivo so ravnali z njim, mojim
nerazumljenim prijateljem mag. Vodopivcem. 
Objavil je ve~ strokovnih ~lankov tudi s podro~ja vrednot in kul-
ture, fizike, ~ustvene in duhovne onesna`enosti etike in morale
ter ve~ kriti~nih razmi{ljanj o osnovnem, srednjem in visokem
{olstvu. Lotil se je vpra{anj odgovornosti in liberalizma, mno`i~-
nih kr{itev ~lovekovih pravic, la`ne, navidezne in ponarejene
zgodovine ter avtorjev, ki so tak{no zgodovino uresni~evali v svo-
jem sprevr`enem delu brez materialnih dokazov za svoje trditve.
Ko se je upokojil, se je {e bolj posvetil slovenskim koreninam, v
glavnem kamnitim »dokumentom« starej{e evropske in tukaj{nje
etnogeneze. Bil je velik strokovnjak, njegovo delo je temeljilo na
raziskovanju dostopnih materialnih dokazov, ki doma ni zaslu`ilo
ustreznega priznanja, v tujini pa~. O tem govorijo {tevilne med-
narodne konference ter devetero zbornikov, v katerih se je uve-
ljavil kot unikaten, najve~krat najavtoritativnej{i avtor. 
Njegovemu spominu v opombo sem v les vrezal najbolj prepoz-
naven napis z bronaste situle, ki so jo na{li kilometer jugozahod-
no od vasi [kocjan na Krasu. Po ugotovljenih zna~ilnostih so jo
uporabljali v ~etrtem ali petem stoletju pred Kristusom. Napis
na situli OSTIIAREJ pomeni `eljo ali napitnico, prevajajo pa
ga kot Ostani zdrav (tudi jar, mlad, ~il, krepak). V slovenskem
besedi{~u je pod geslom »jar« (SSKJ - 1994, stran 357) mogo~e
najti dva pomena: prvi zadeva `ito, ki se seje spomladi (torej
jaro `iro), drugi pomen pa je bil uporabljen v povezavi z novo-
nastalo gospodo ali vi{jim dru`benim polo`ajem (jari me{~an,
jaro ali novo plemstvo, jari bogata{, jara gospoda).

Berem: Govorite, molite 
za nami … Zlo`ena molitev prednikov.©
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Zaradi njegovih zelo neposrednih, to je direktnih in ni~ kajZaradi njegovih zelo neposrednih, to je direktnih in ni~ kaj
v vato zavitih izjav v moji radijski oddaji, sem od svojihv vato zavitih izjav v moji radijski oddaji, sem od svojih
predpostavljenih sli{al kar precej karajo~ih besed. Mag. Vo-predpostavljenih sli{al kar precej karajo~ih besed. Mag. Vo-
dopivec je namre~ v oddaji zelo neprizanesljivo obra~unal zdopivec je namre~ v oddaji zelo neprizanesljivo obra~unal z
zgodovinarji in dosedanjimi razlagalci prve slovenske poseli-zgodovinarji in dosedanjimi razlagalci prve slovenske poseli-
tve, ki brez kakr{nih koli materialnih dokazov trdijo, kako jetve, ki brez kakr{nih koli materialnih dokazov trdijo, kako je
v 6. stoletju potekalo preseljevanje plemen iz Zakarpatja pro-v 6. stoletju potekalo preseljevanje plemen iz Zakarpatja pro-
ti na{im krajem. V petero njegovih knjigah in zbornikih oti na{im krajem. V petero njegovih knjigah in zbornikih o
etnogenezi Slovencev najdemo {tevilne kamnite, glinene inetnogenezi Slovencev najdemo {tevilne kamnite, glinene in
skrilnate spomenike z mno`ico vklesanih, vrezanih, izpraska-skrilnate spomenike z mno`ico vklesanih, vrezanih, izpraska-
nih ali druga~e v trdo materijo vdelanih sporo~il, zapisov,nih ali druga~e v trdo materijo vdelanih sporo~il, zapisov,
izrekov, gesel, v mno`ici pa tudi nepojasnjenih znakov.izrekov, gesel, v mno`ici pa tudi nepojasnjenih znakov.

Vsa ta mno`ica sporo~il, ki nas v razdobju ve~ kot dveh tiso~letijVsa ta mno`ica sporo~il, ki nas v razdobju ve~ kot dveh tiso~letij
nagovarja v dana{njem ~asu, govori o pismenosti ljudi, ki so ne-nagovarja v dana{njem ~asu, govori o pismenosti ljudi, ki so ne-
ko~ `iveli na na{ih tleh. Z mnenji prijatelja mag. Vinka Vodopiv-
ca in mno`ice drugih prista{ev teorije o venetskem poreklu Slo-ca in mno`ice drugih prista{ev teorije o venetskem poreklu Slo-
vencev so bili na{i predniki tod naseljeni `e zdavnaj pred onimi,vencev so bili na{i predniki tod naseljeni `e zdavnaj pred onimi,
ki jih sicer v etablirani polo`aj prvonaseljencev postavlja aktual-ki jih sicer v etablirani polo`aj prvonaseljencev postavlja aktual-
na zgodovinska znanost. Neprizanesljivo so ravnali z njim, mojimna zgodovinska znanost. Neprizanesljivo so ravnali z njim, mojim
nerazumljenim prijateljem mag. Vodopivcem. nerazumljenim prijateljem mag. Vodopivcem. 
Objavil je ve~ strokovnih ~lankov tudi s podro~ja vrednot in kul-Objavil je ve~ strokovnih ~lankov tudi s podro~ja vrednot in kul-
ture, fizike, ~ustvene in duhovne onesna`enosti etike in moraleture, fizike, ~ustvene in duhovne onesna`enosti etike in morale
ter ve~ kriti~nih razmi{ljanj o osnovnem, srednjem in visokemter ve~ kriti~nih razmi{ljanj o osnovnem, srednjem in visokem
{olstvu. Lotil se je vpra{anj odgovornosti in liberalizma, mno`i~-{olstvu. Lotil se je vpra{anj odgovornosti in liberalizma, mno`i~-
nih kr{itev ~lovekovih pravic, la`ne, navidezne in ponarejenenih kr{itev ~lovekovih pravic, la`ne, navidezne in ponarejene
zgodovine ter avtorjev, ki so tak{no zgodovino uresni~evali v svo-zgodovine ter avtorjev, ki so tak{no zgodovino uresni~evali v svo-
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O BRI@INSKIH
SPOMENIKIH 
BI MORALI VEDETI

B
ri`inski spomeniki, nastali so med leti 972 in 1039, so naj-
ve~ja pisna dragocenost slovenske kulturne zavesti. Poi-
menovani so po nem{kem mestu Freising (v slovenskem

prevodu gre za Bri`in), kjer so na{li zbornik srednjeve{kih latin-
skih rokopisov. Poimenovali so ga Kodeks {kofa Abrahama. 
Zbornik je bil v starem {kofijskem sredi{~u najprej last {kofov cerk-
ve. Bavarska {kofija je imela od devetega ali desetega stoletja po-
sestva ter cerkveno in posvetno oblast na delih slovenske zemlje
(npr. ob Vrbskem jezeru, v [kofji Loki s {ir{o okolico in na Zgor-
njem Koro{kem), zato si lahko razlagamo, zakaj je pri{lo do vpisa
slovenskih cerkvenih besedil v sicer bavarski cerkveni zbornik.
Potem ko so ga leta 1803 v Freisingu na{li, so ga {tiri leta pozne-
je prenesli v münchensko dr`avno knji`nico, kjer je {e danes.
Prav v Münchnu so v zborniku odkrili troje nenavadnih, za
nem{ko okolje nerazumljivih zapisov, za katere pa se je hitro ugo-
tovilo, da gre za zapise v slovanskem oziroma slovenskem jeziku.
Kodeks {kofa Abrahama obsega 169 pergamentnih listov, slo-
venska besedila pa so napisana na listih, 78, 158, 159, 160, 161.
Rokopis je zvezan iz {estero razli~nih zvezkov ali delov v eno
knjigo (liste je pisalo ve~ razli~nih piscev). Slovenska besedila
sta pisala dva avtorja: prvega ena roka, drugega in tretjega pa spet
druga oseba. Zapisani so v karolin{ki minuskuli - pisavi, ki je bila
od Karla Velikega raz{irjena kot prevladujo~a pisava tedaj pi{o~e
Evrope v latinskem jeziku. Paleografska analiza je ugotovila, da
so bila besedila pisana okoli leta 1000, in sicer v tisti obliki pisa-
ve, ki je bila takrat na Bavarskem obi~ajna. Poteze, oblike ~rk, li-
gature, kratice in drugi znaki govore v prid tej ugotovitvi.

Govorite za nami teh malo besed
Bog, Gospod milostljivi, O~e Bog, Tebi izpovem ves 
moj greh, in svetemu Kri`u, in sveti Mariji, in svetemu 
Mihaelu, in vsem krilatcem bo`jim, in svetemu Petru, 
in vsem slom bo`jim, in vsem mu~enikom bo`jim,

PRVI BRI@INSKI SPOMENIK
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… in vsem vernikom bo`jim in vsem devicam pravi~nim, in
vsem pravi~nim. In tebi, bo`ji slu`abnik, ho~em biti izpovedan
vseh mojih grehov, in verujem, da mi je, ko sem na tem svetu
bil, iti na oni svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je 
`ivljenje, po tem imeti mi je odpustek mojih grehov. Bog ...

… milostljivi, sprejmi mojo spoved mojih grehov: kar sem 
storil zla do tega dne, potem ko sem bil na ta svet poslan 
in bil kr{~en, kar pomnim ali ne pomnim, ali hote ali 
ne hote, ali vede ali ne vede, ali v krivi prisegi ali v la`i, 
ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi ... 

… ali v ne~istovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi 
ne bi smelo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, 
ali ker nisem spo{toval nedelje, ali svetega ve~era, niti 
mojega posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti
mojemu krstu. Ti edini, Bog, ve{, kako mi je v tem potre- ...

… ba velika. Bog Gospod milostljivi, Tebe milosti prosim 
za te na{tete grehe in za druge mnoge, in ve~je in manj{e, 
ki sem jih storil. Za té Tebe milosti prosim, in sveto Marijo,
in vse svete.
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… ali v ne~istovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi 
ne bi smelo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, 
ali ker nisem spo{toval nedelje, ali svetega ve~era, niti 
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Prvi in tretji spomenik prina{ata spovedna obrazca, drugi pa je
nagovor o grehu in pokori. Gre torej za del pridige, s katero je ma-
{nik `elel svoje vernike spodbujati h kesanju. Tako pomenita dru-
gi in tretji spomenik vsebinsko zaokro`eno celoto.
Besedila niso izvirna, ampak so nastala kot prevodi latinskih in
nem{kih predlog, ki so bile tedaj v rabi v zahodni cerkvi; predloge,
po katerih so nastali zapiski, so tedaj segale morda celo dvesto let
v preteklost. Morda so celo `e okrog leta 800 obstajali prvi zapisa-
ni teksti za kr{~ansko bogoslu`je (`al niso ohranjeni), s katerimi je
duhovnik moral takrat z ljudstvom moliti v njegovem jeziku glav-
ne potrebne molitve in mu v njegovem razumljivem jeziku razlaga-
ti temeljne verske resnice. Le del teh molitev se je ohranil v Bri-
`inskih spomenikih. Najpomembnej{e od vseh besedil je govor -
pridiga o grehu in pokori. Gre za pridigo, v kateri duhovnik verni-
kom na kratek in pregleden na~in razlaga kr{~anski nauk s poseb-
nim poudarkom na grehu in zveli~anju. V njej je vernikom pove-
dano, da je zaradi Adamovega izvirnega greha pri{la nad ~love{tvo
vrsta nesre~, skrbi, bolezni in na koncu celo smrt. Vernike opomi-
nja, da se je treba odpovedati pregreham, malikovanju, tatvinam,
umorom, krivim prisegam in sovra{tvu, ~e ̀ elimo dose~i zveli~anje.
Za zgled postavlja kr{~anske mu~ence in svetnike, ki so opravljali
dobra dela za soljudi. Ob sklepu vernike povabi h kesanju, saj na
koncu ~loveka ~aka bo`ja sodba: sojen in pogubljen bo, ~e bo
opravljal slaba dela, zveli~an pa, ~e bo delal v `ivljenju dobro.
Tu pred nami so zdaj ti spomeniki v podobi, kot sem jih z najve~-
jo mero skrbi, pozornosti, spo{tovanja in ljubezni do prednikov
zmogel. Besedilo prvega Bri`inskega spomenika sem razdelil na se-
dem velikih ploskev, drugi spomenik sem izrezljal na trinajstih
tablah, tretjega pa na devetih. Ob vsaki moji leseni izrezljani tab-
li v nadaljevanju lahko preberete prevod konkretnega besedila v
sodobni sloven{~ini.

In da bi na tem svetu za tak greh kazen nase vzel, kakor mi Ti zadene{ in kakor je 
Tvoja milost in Tebi ljubo. Ti si pri{el z nebes, in `e si se dal mu~iti za ves svet, da 
bi nas zlodeju otel. Otmi me vsem zlodejem, Milostljivi Bog, Tebi izro~am moje telo, in
… mojo du{o, in moje besede, in moje delo, in mojo voljo, in mojo vero, in moje 
`ivljenje. In da bi zasli{al na sodni dan Tvojo milost veliko s tistimi, ki jih pozove{ 
s Tvojimi usti: Pridite, O~eta mojega izvoljeni, prejmite ve~no veselje in ve~no 
`ivljenje, ki vam je pripravljeno iz veka v vek. Amen.
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Prvi in tretji spomenik prina{ata spovedna obrazca, drugi pa jePrvi in tretji spomenik prina{ata spovedna obrazca, drugi pa je
nagovor o grehu in pokori. Gre torej za del pridige, s katero je ma-nagovor o grehu in pokori. Gre torej za del pridige, s katero je ma-
{nik `elel svoje vernike spodbujati h kesanju. Tako pomenita dru-
gi in tretji spomenik vsebinsko zaokro`eno celoto.gi in tretji spomenik vsebinsko zaokro`eno celoto.
Besedila niso izvirna, ampak so nastala kot prevodi latinskih inBesedila niso izvirna, ampak so nastala kot prevodi latinskih in
nem{kih predlog, ki so bile tedaj v rabi v zahodni cerkvi; predloge,nem{kih predlog, ki so bile tedaj v rabi v zahodni cerkvi; predloge,
po katerih so nastali zapiski, so tedaj segale morda celo dvesto letpo katerih so nastali zapiski, so tedaj segale morda celo dvesto let
v preteklost. Morda so celo `e okrog leta 800 obstajali prvi zapisa-v preteklost. Morda so celo `e okrog leta 800 obstajali prvi zapisa-
ni teksti za kr{~ansko bogoslu`je (`al niso ohranjeni), s katerimi jeni teksti za kr{~ansko bogoslu`je (`al niso ohranjeni), s katerimi je
duhovnik moral takrat z ljudstvom moliti v njegovem jeziku glav-duhovnik moral takrat z ljudstvom moliti v njegovem jeziku glav-
ne potrebne molitve in mu v njegovem razumljivem jeziku razlaga-ne potrebne molitve in mu v njegovem razumljivem jeziku razlaga-
ti temeljne verske resnice. Le del teh molitev se je ohranil v Bri-ti temeljne verske resnice. Le del teh molitev se je ohranil v Bri-
`inskih spomenikih. Najpomembnej{e od vseh besedil je govor -`inskih spomenikih. Najpomembnej{e od vseh besedil je govor -
pridiga o grehu in pokori. Gre za pridigo, v kateri duhovnik verni-pridiga o grehu in pokori. Gre za pridigo, v kateri duhovnik verni-



DRUGI BRI@INSKI SPOMENIK

^e bi ded na{ ne gre{il, 
bi mu na veke bilo `iveti,
starosti ne prejeti, nikoli
skrbi imeti, ne solznega 
telesa, temve~ na veke 
bi mu bilo `iveti. Ker je 
bil z zavistjo Neprijaznega
izgnan ...

… od slave bo`je, po tem so na rod
~love{ki bole~ine in skrbi pri{le, in
bolezni, in po tem redu smrt. In 
vendar, bratje, spomnimo se, da nam
tudi sinovi bo`ji re~ejo. Zato o- ...

… pustimo ta mrzka dela, ker so dela 
satanova, ko `rtvujemo, brata oklevetamo,
kot tatvina, kot uboj, kot poltenosti naslada,
kot prisege, ki jih ne spo{tujemo, temve~
jih prestopamo, kot sovra{tvo. Ni~ pa 
od teh del ni bolj mrzko ...
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^e bi ded na{ ne gre{il, 
bi mu na veke bilo `iveti,
starosti ne prejeti, nikoli
skrbi imeti, ne solznega 
telesa, temve~ na veke 
bi mu bilo `iveti. Ker je 

izgnan ...



… pred bo`jimi o~mi. Morete 
zatorej, sinki, videti in sami 
razumeti, da so bili poprej ljudje 
v lice prav taki, kakor smo tudi 
mi, ter so dela Neprijaznega 
zasovra`ili, bo`ja pa vzljubili.

Zatorej se zdaj v njih cerkvah klanjamo
in se jim molimo in v ~ast njih pijemo
in obete na{e jim nosimo za odre{itev
teles na{ih in du{ na{ih. Prav tak{ni
pa moremo tudi mi {e biti, ~e ista dela
za~nemo delati, ki so jih ...

... oni delali. Zakaj oni so 
la~nega hranili, `ejnega 
napajali, bosega obuvali, 
nagega odevali, onemoglega 
v imenu bo`jem obiskovali, 
mrzlega ogrevali, tujca 
pod krove svoje ...

… vodili, v temnicah in v `eleznih
verigah zaklenjene obiskovali, in 
v imenu bo j̀em jih te{ili. S temi, 
s temi deli so se ti Bogu priblì ali.
Tako, sinki, je tudi nam moliti
prav temu vse- ...
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… vi{njemu O~etu Gospodu, dokler nas prav
tja ne vseli, v kraljestvo svoje, ki je pripravljeno
od konca do kraja izvoljencem bo`jim. In smo,
bratje, pozvani in poklicani, pred njegovim 
obli~jem se ne ...

… moremo za nikomer skriti, nikakor
ube`ati, temve~ nam je stati pred 
stolom bo`jim z zoprnikom na{im, 
z zlodejem starim, ki se nam je 
pred bo`jimi o~mi vsake- ...

… mu s svojimi 
usti in s svojo 
besedo izpovedati,
kar je na tem svetu
vsakdo storil, bodi
dobro, bodisi zlo. 
Zatorej na tisti 
dan, sinki, mislite,
ko se ne bo kam 
skriti, temve~ ...
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… moremo za nikomer skriti, nikakor
ube`ati, temve~ nam je stati pred 
stolom bo`jim z zoprnikom na{im, 

pred bo`jimi o~mi vsake- ...



… trgali. Mi pa zdaj z na{o pravo vero in pravo izpovedjo isto moremo storiti,
kar so oni s tem velikim trpljenjem storili. Zatorej, sinki, bo`je slu`abnike 
pokli~ite ter jim grehe va{e na{tejte in izpovedani jim boste grehov va{ih. 

… bo pred bo`jimi o~mi stati in to
pravdo imeti, ki sem jo napovedal.
Na{ Gospod, sveti Krist, ki je zdravnik
teles na{ih in re{enik du{ na{ih, pa je
to poslednje zdravilo naposled postavil, 

… in pokazal je, s katerim se
nam je njemu odre~i in se mu
oteti. Prej{nji na{i so hudo 
trpeli, kajti tepli so jih s {ibami
in pritiskali k ognju in `gali in 
z me~i sekali in po lesu obe{ali
in jih z `eleznimi kljukami ...
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… trgali. Mi pa zdaj z na{o pravo vero in pravo izpovedjo isto moremo storiti,
kar so oni s tem velikim trpljenjem storili. Zatorej, sinki, bo`je slu`abnike 



TRETJI BRI@INSKI SPOMENIK 

Jaz se odpovem 
zlodeju in vsem 
njegovim delom 
in vsem njegovim 
lepotijam. Tudi 
verujem v Boga 
vsemogo~nega 
in v njegovega 
Sina in v svetega 
Duha, da so ta 
tri imena, en Bog, 
Gospod sveti, ki je 
ustvaril nebo in ...

… zemljo. Tudi prosim njegove
milosti in sv. Marije in sv. 
Mihaela in sv. Petra in vseh
bo`jih slov in vseh bo`jih 
mu~enikov in vseh bo`jih sve- ...

… ~enikov, in vseh svetih devic,
in vseh bo`jih mo~i, da bi mi 
hoteli v pomo~ biti pri Bogu za
moje grehe, da bi ~isto izpoved
storil in odpustek od Boga prejel.
Bogu vsemogo~nemu ...
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njegovim delom 
in vsem njegovim 
lepotijam. Tudi 
verujem v Boga 
vsemogo~nega 
in v njegovega 
Sina in v svetega 
Duha, da so ta 
tri imena, en Bog, 


