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PREDGOVOR
Pred vami je diplomska naloga. Njen nastanek je vsaj tako zapleten 

kot vsebina.
Prva ideja za diplomo se je rodila iz (nikoli končanega) seminarja 

pri predmetu Arheologija zgodnjega srednjega veka. Od prvotne zas-
nove sva ostala nespremenjena le avtor in mentor, izr. prof. dr. Timotej 
Knic. Vse ostalo se je spreminjalo. Lahko bi rekel, da gre za diplomsko 
nalogo z dinamično temo.

Zgolj kot zanimivost naj naštejem delovne naslove, ki so se porajali 
v moji glavi z mislijo na diplomsko nalogo:
• Ljubljana v zgodnjem srednjem veku: neurbana poselitev med 

Emono in Luviagno;
• Ljubljana v zgodnjem srednjem veku: neobjavljene najdbe iz Naro-

dnega muzeja;
• Ljubljana v zgodnjem srednjem veku: poselitev ljubljanske kotline;
• Ljubljana v zgodnjem srednjem veku: GIS1 napovedovalni modeli;
• Poselitev arbitrarno izbranega prostora od 7. do konca 10. stoletja 

(od te naloge je ostala zamejitev prostora na kartah) in končno
• Mengeško polje v zgodnjem srednjem veku.

Tako sem, skoraj bi rekel po naključju, zamejil prostor svoje naloge. 
Časovna zamejitev ni bila nikoli pod vprašajem!

Prvi korak k nalogi je bil topografski pregled tako zamejenega pro-
stora. Topograja je bila usmerjena v čas pozne antike in zgodnjega 
srednjega veka, vendar sem preveril tudi zgodnjesrednjeveški potencial 
večine prazgodovinskih najdišč. Kar nekaj časa sem izgubil, ko sem 
hotel na Stražnem Vrhu najti zgodnjesrednjeveško utrdbo. To mi ni 
uspelo, vendar dokončna sodba še ni padla.

Ko sem dobil vpogled v prostor, sem želel čim hitreje zaključiti 
nalogo. V maniri klasične GIS študije sem hotel ‘zmetati skupaj’ nekaj 
prežvečenih metod izdelovanja napovedovalnih modelov in obrniti list v 
svojem življenju.

In sem ga, a malo drugače, kot sem si predstavljal. Prišel je klic domo-
vine in odšel sem na služenje vojaškega roka na daljno (ne!) Vrhniko.

Od tistega trenutka pa se je zvrstilo nekaj dogodkov, ki so vplivali 
na končno podobo moje naloge. Nekako sem zbral nekaj ‘sredstev’ za 
nakup literature, zmanjkalo pa mi je za nakup primerne kartografske 
osnove. Natančen bralec (če natančen bralec diplomske naloge sploh 
1 Geografski informacijski sistemi.
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Predgovor

obstaja) bo na vsaj štirih mestih našel moje zmrdovanje nad merilom 
kart, ki sem jih bil primoran uporabljati. Poleg naštetega pa mi je 
vojska nudila še nekaj: čas.

Tako je pretežen del moje diplomske naloge teoretsko usmerjen. 
Seveda se ne slepim, da sem postavil kako uporabno teorijo, le z vseh 
(anglosaških) vetrov nabrano sem stlačil v ličnen paket.

V drugem delu naloge naj bi, po prvotnem načrtu, zgrabil bika za 
roge in poiskal Slovane na Mengeškem polju. Pa je nekako zvodenelo, 
nekaj med teorijo in prakso.

V tretje gre rado, zdaj pa bo. Kje so Slovani? Pa zopet nič. Če sem 
iskren, moram priznati, da izzveni nekam prazno. Ne zaradi vsebine, 
ampak zato, ker ni podprt s konkretnim primerom. Ki pa ga imam 
v načrtu. Kot se reče, na delovni mizi. Vendar naj diplomska naloga 
zaradi tega ne obvisi v zraku. Po načelih hermenevtskega kroga, je razi-
skovanje proces brez začetka in brez konca. Sem pač rekel bobu bob in 
oddal nalogo v stanju, v kakršnem je. Pa drugič!

Zato sem zaključek podal v obliki novega uvoda.
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UVOD
STRUKTURA NALOGE
Naloga je strukturirana po navodilih za izdelavo znanstvenega članka, 

kot nam jih je podala predavateljica univ. dipl. arheologinja Darja Gro-
sman pri predmetu Arheološka metodologija 4 v šolskem letu 1997/98.

To pomeni, da bom v uvodu podal, poleg opisa strukture, tudi upo-
rabljene metode dela, opis jezika, cilje naloge in deniral znanstvene 
probleme.

V drugem poglavju, Arheologija in prostor bom predstavil raziskova-
nje arheološke pokrajine. Zložil bom sestavljanko, ki predstavlja moj 
pogled na prostorsko arheologijo. Sestavni deli po vrsti so:
• Hodderjeva metoda s tokom,
• skandinavska razširjena arheologija pokrajine,
• arheologija okolja in
• GIS orodja.

Na koncu poglavja sledi moj osebni pogled, ki sem ga poimenoval 
Dinamični tokovi v prostoru.

Tretje poglavje ima naslov Uporaba metode dinamičnih tokov v pro-
storu. Struktura tega poglavja posnema željeni tok ‘vstopanja v arheo-
loški prostor’, torej arheoloških raziskav.

Najprej je potrebno spoznati kontekst, torej paleookolje. Obstoječi 
viri za paleookolje mojega prostora so hemisferska klima, obstoječe 
pelodne analize in historični viri. Poleg tega so uporabni tudi geološki 
in pedološki viri. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti metodam, ki 
so usmerjene v raziskovanje paleookolja, na primer mikromorfologiji.

Šele poznavanje konteksta - paleookolja - omogoči razumevanje vse-
bine - človeške niše. Za raziskovanje te sem uporabil obstoječe vire: 
politično zgodovino, cerkveno zgodovino, zgodovinske katastre in zem-
ljevide ter toponime. Vključil sem arheološko sliko prostora in podal 
svojo vizijo idealnega poteka arheoloških raziskav regije.

Četrto poglavje, Študijski primer Mengeškega polja, je interpreta-
tivno. V tem poglavju bom predstavil rezultate prilagajanja pridoblje-
nih podatkov teoretsko pogojenim podatkom. Najprej bom podal svojo 
interpretacijo paleookolja, nato pa še človeške niše Mengeškega polja v 
zgodnjem srednjem veku.

Zadnje poglavje nosi naslov Zaključek ali uvod? V njem predstav-
ljam znanstvena vprašanja, ki sem jih s pomočjo pričujoče naloge lahko 
deniral. Ta predstavljajo odskočno desko za nadaljne raziskave.
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Uvod

V nalogi se pojavljajo posamična okna. Ta so od ostalega besedila 
gračno ločena z okvirom. Glavno besedilo naloge je moč tekoče brati 
brez pregledovanja Oken. In obratno. Učinek pa je največji, če bralec po 
potrebi bere okna med branjem glavnega besedila.

Okna prikazujejo posamezne tehnične podrobnosti ali kratke študij-
ske primere, ki dodatno ponazorijo miselni tok naloge.

METODE DELA
Uporabil sem naslednje metode arheološkega dela:

• kritično branje,
• arheološko topograjo,
• povezovanje retrogradne analize historičnih virov s pisnimi in arhe-

ološkimi viri,
• historično geograjo,
• arheologijo pokrajine,
• arheologijo okolja in
• GIS.

Vsako od metod opišem, ko jo uporabim. Na tem mestu naj omenim 
le arheološko topograjo. Iz naloge morda ni razviden trud, vložen v 
spoznavanje prostora. Sem eden tistih arheologov, ki trdi, da se pro-
storske arheologije ne da ‘početi’ iz pisarne. Tako sem med oktobrom 
2000 in februarjem 2001 prehodil brezštevilne kilometre v iskanju 
‘konca mavrice’. Iskal sem potrditev govoric vaščanov in divjih kopa-
čev, sledil lastnim slutnjam in opral ter izrisal kar nekaj keramike - 
večina je bila ‘ribniška roba’. Nekaj antičnih in prazgodovinskih drob-
cev, skupaj za pest, pa je bila tako skromna bera, da me jo je bilo sram 
izročiti zakonitemu lastniku, lokalnemu muzeju.

Osnovni namen diplomske naloge je pokazati obvladovanje metod 
dela stroke. Upam, da sem temu kriteriju zadostil.

JEZIK
Struktura jezika v moji nalogi se morda na prvi pogled zdi zapletena. 

V predgovoru sem, kakor je v navadi, uporabil poljudni jezik. V preo-
stalem besedilu sem uporabil znanstveni jezik.

Izbira glagolske osebe jezika v nalogi pa zahteva dodatno pojasnilo. 
V delih, kjer povzemam misli drugih avtorjev, sem uporabil prvo osebo 
množine. Ta oblika je v slovenskih znanstvenih besedilih najbolj razšir-
jena.

Iz diplomske naloge naj bi bil avtorjev prispevek jasno razviden. Zato 
sem na mestih, kjer razvijam svoje misli, uporabil prvo osebo ednine.

Besedilo z različno uporabljeno glagolsko osebo je vedno ločeno z 
odstavkom.
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Uvod

CILJI NALOGE
Slepil bi se, če si ne bi priznal, da je osnovni cilj te naloge uspešno 

končati študij arheologije. To sem zapisal, ker je temu cilju podrejena 
struktura in delno tematika naloge.

Znanstvena cilja naloge sta bila dva. Prvi, pomembnejši, vzpostaviti 
teoretske in predvsem metodološke temelje za kontekstualno razis-
kovanje arheološke mikroregije. V primeru večje raziskovalne naloge 
skupine strokovnjakov, bi bilo potrebno izdelati več takšnih študij po 
enotnem načrtu. Ta bi omogočal medsebojno primerjavo in tako dosego 
višjega cilja, raziskavo regije jugovzhodno alpskega prostora (ozemlja 
današnje Slovenije) v zgodnjem srednjem veku. Drugi cilj je bil izdelati 
študijo mikroregije, v mojem primeru Mengeškega polja. Zanimalo me 
je t. i. staroslovansko obdobje, torej čas od 7. do konca (ali sredine) 10. 
stoletja po Kr.

Prostorsko zamejitev sem na kratko opisal v Predgovoru. Pri študiji 
mikroregije me je primarno zanimalo Mengeško polje s svojim kon-
tekstom. Pod kontekst polja smatram naselbinske areale in vse 
ostale prostore, ki so bili izkoriščani v takem kontekstu. Da pa je zem-
ljevid zamejen tako kot je (Gauss-Kruegerjeve kordinate, spodaj levo: 
x-5455000, y-5103000; zgoraj desno: x-5475500, y-5120000), je posle-
dica arbitrarne zamejitve prostora (Glej sl. 1. Primerjaj z zemljevidom v 
prilogi 5).

DEFINIRANJE VPRAŠANJ
Študijske probleme oziroma znanstvena vprašanja bom le naštel, saj 

jih razvijam v nalogi in je razvoju moč slediti:
• Ali je moč vzpostaviti enotno metodologijo kontekstualnih arheolo-

ških raziskav mikroregije?
• Kako je potrebno obravnavati prostor v arheologiji?
• Poselitvena slika mengeškega polja v času od 7. do konca 10. stole-

tja po Kr.?
• Kako je potrebno predstaviti rezultate arheoloških raziskav mikrore-

gije predstaviti ‘tretji osebi’, da si ta lahko izgradi lastno interpreta-
cijo?
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Sl.1. Predstavitev osnovne karte. Kot orientirji bodo na vseh 
kartah prikazane reke Sava, Kamniška Bistrica in Pšata. 
Zaradi preglednosti na ostalih kartah ne bo kilometerske 
mreže, označbe za sever, izhodiščne Gauss-Kruegerjeve 
koordinate in kilometrske skale.

Sever 10.000 metrov
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ARHEOLOGIJA IN PROSTOR
NAMESTO UVODA
V tem poglavju bom pokazal, kako si predstavljam raziskovanje pro-

stora v arheologiji. Zložil bom sestavljanko, ki predstavlja moj pogled 
na prostorsko arheologijo. Sestavni deli po vrsti so:
• Hodderjeva metoda s tokom,
• skandinavska razširjena arheologija pokrajine,
• arheologija okolja in
• GIS orodja.

Na koncu sem v poglavje Dinamični tokovi v prostoru zapisal misli, ki 
so se mi ob zlaganju sestavljanke porodile. Te predstavljajo moj osebni 
pogled na ‘osvajanje prostora v arheologiji’ in so temelj pričujoče naloge.

METODA S TOKOM
Naslednje vrstice so moja interpretacija dela z naslovom /The 

Archaeological Process: An Introduction/. Avtor Ian Hodder (1999) 
predstavi svoj pogled na arheologijo, predvsem na metodologijo arhe-
ološkega izkopavanja. Pri tem temelji na svoji teoriji kontekstualne 
arheologije (Hodder 1986), na teoriji interpretacije, imenovani herme-
nevtika (Glej okno 1.) in lastnih izkopavalnih izkušnjah (Hodder 1996; 
http://www.catal.arch.cam.ac.uk/catal/catal.html).

Pri pisanju naslednjih vrstic imam dvojen namen. Prvič, bralca želim 
opozoriti na ključne točke, gradnike Hodderjeve metode s tokom. Pri 
tem predpostavljam, da je bralec seznanjen z vsebino izvirnika, zato 
se ne bom mudil z odvečnimi pojasnili. Drugič, želim pokazati, kako 
metodo s tokom razumem sam. Kot pravi avtor: pomen je relativen2.

Okno 1 - Hermenevtika (ang. Hermeneutics)

Hermenevtiko Slovar tujk (Verbinc 1971, 260) denira takole: 
hermenevtika - nauk o razlaganju starih tekstov, zakonov ipd., 
zlasti biblije; način razlage nečesa; in SSJK: hermenevtika -e ž (e) 
rel. nauk o metodah razlaganja cerkvenih tekstov ...

Začetkom hermenevtike kot teorije interpretacije, predvsem 
tekstov oziroma splošneje sistemov znakov, sledimo od zgodnjega 
19. stoletja. V jeziku slehernika jo je predstavil tudi Ian Hodder 
(1999, 32s). Začetna predpostavka hermenevtike je bila, da lahko 

2 “…the meaning is relational …”(Hodder 1999, 193).
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z njeno pravilno uporabo iz določenega besedila preberemo obje-
ktivne podatke. V 20. stoletju pa je hermenevtika zavrnila obstoj 
dejstev, neodvisnih od teorije. ‘Branje’ objekta raziskovanja je 
vedno odvisno od orodja, konceptov, pričakovanj in vrednot. To 
pa ne pomeni, da predpostavke popolnoma opredelijo objekt. 
Nasprotno, objekti si pridobijo lastno neodvisnost.

Trije pomembni gradniki hermenevtskega razumevanja so her-
menevtski krog, predrazumevanje in historična pogojenost znanja.

Hermenevtski krog pogojuje odvisnost 
posameznega elementa od celote. Celoto 
lahko razumemo le iz medsebojnih odnosov 
posameznih elementov. Dialektični proces se 
pojavlja na mnogih nivojih, tako da je celota 
na enem nivoju, lahko posamezni element 
na drugem nivoju. Tako v arheologiji celo-
tno najdišče razumemo v odnosu do posa-
meznih elementov - vkopov, jarkov, stavb … 
Najdišče pa je v regiji posamezen element 
arheološke pokrajine. Toda razmerje posa-
meznega elementa do celote je kot začaran 
krog; celote ne moremo vsiliti na podlagi našega predrazume-
vanja, ker ni samoumevna. Objekt preučevanja lahko spremeni 
naše ideje o celoti ali soodvisnosti posameznih elementov. Ta 
miselni krog najbolje ponazori spirala.

Ključnega pomena je torej, da se zavedamo, da smo do nekih 
podatkov vedno prišli na podlagi predrazumevanja. To so sred-
stva, zaradi katerih znanost napreduje, ker vodijo k raziskovanju 
in iskanju stališča do dokazov. Drugače povedano, le s postavlja-
njem vedno novih vprašanj nas lahko podatki pripeljejo do novega 
znanja. Naša predrazumevanja navadno vsebujejo denicije ter-
minov, kriterije za določanje relevantnih dejstev in ciljev, priča-
kovanih odgovorov, orodij, metod ter našega znanja. Tu bi lahko 
dodali še družbeno in politično strukturo vede in raziskovalcev.

Historična pogojenost našega znanja deloma izhaja iz mnenja, 
da so naše predpostavke lahko odločilnega pomena pri celotnem 
procesu znanstvenega postopka. Mnoge vede pa so historično 
pogojene v še enem pogledu: njihov primarni interes so specične 
posledične okoliščine, ki obkrožajo določen dogodek.

Štiri teme so osnova Hodderjeve metode s tokom (ang. a method with 
ows).
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Reeksivnost (ang. reexivity). Rezultati arheoloških raziskav so 
reeksivno povezani s kontekstom, v katerem je znanje nastalo. Sicer, 
z interpretacijo začnemo že, ko zbiramo podatke. Zbiranja podatkov v 
praksi ne moremo popolnoma ločiti od interpretacije podatkov. Inter-
pretacija je proces, v katerem prilagajamo (ang. tting proces) pridob-
ljene podatke (ang. data) tistim podatkom, ki so teoretsko pogojeni 
(ang. theory-laden).

Relativnost oziroma kontekstualnost (ang. relationality or contextuality). 
Pomen je relativen. Vse je odvisno od vsega ostalega. Posamezne ele-
mente razumemo v odnosu do celote, celota pa je sestavljena iz posamez-
nih elementov.

Interaktivnost (ang. interactivity). Pomen je hkrati splošen (globalen) 
in lokalen. Nepravilno ravnamo, če vsiljujemo pomen nekemu (arhe-
ološkemu) zapisu in pri tem ne upoštevamo konteksta. Naloga arhe-
ologije je, da ustvari mehanizme, ki bodo publiki (tudi in predvsem 
laični) omogočali kritičen pogled na arheološke interpretacije. Omogo-
čiti ji moramo, da postavlja vprašanja o arheoloških interpretacijah v 
trenutku, ko le te nastajajo.

Mnogopomenskost (ang. multivocality). Potrebno je vzpostaviti meha-
nizme, ki bodo omogočali nemoten potek različnih razprav. Kar naj-
demo je delno odvisno od naše interpretacije tega, kar mislimo, da 
bomo našli. Tako moramo nekomu, ko mu želimo omogočiti lastno 
interpretacijo, omogočiti dostop do procesa, ko interpretacija nastaja.

Do tu opis mojega videnja Hodderjeve metode s tokom izgleda kot 
nekakšen manifest. To pomeni, da sem se ujel v zanko, ko oblika nas-
protuje vsebini. Kot /A Day Without Me/, pesem skupine U2 s poskoč-
nim ritmom in srce parajočo vsebino (Graham 1995). Zato bom podal 
zaključne vrstice v bolj esejistični maniri.

Namesto da arheologi opisujemo meje, opisujmo mreže in tokove. 
Raje kot z nasprotji, se ukvarjajmo s tokovi. Raje kot čas in prostor, 
raziskujmo prostorsko-časovne tokove (ang. spatio-temporality).

Arheološke raziskave in terensko delo lahko postanejo tekoč proces 
interpretacije. Proces je lahko reeksiven in medsebojno vključujoč, z 
različnimi pogledi. Odprtost, ki vključuje podiranje dvojnosti in presoja-
nje predpostavk, postaja nujnost v svetu, ki je vse bolj homogen in hkrati 
poln nasprotij. Arheologijo lahko uporabimo kot projekt, ki se prilagaja 
in je odprt, projekt, ki vabi k sodelovanju. Le tako bo arheologija zopet 
dobila mesto v družbi, ki ga je že imela. V nasprotnem primeru se bo zasi-
drala v stanju, v kakršnem danes (vsaj slovenska arheologija) je. Tržna 
niša za nekatere. Marginalna znanost skupine zanesenjakov za druge.
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ARHEOLOGIJA POKRAJINE
V tem poglavju bom predstavil svoj pogled na smer v arheologiji, 

imenovano arheologija (po)krajine. Nimam namena predstaviti zgodo-
vine teorije, saj je dostopna literatura s tega področja dovolj zgovorna 
(npr. Daniel 1978, 292ss; Novakovič 1995, 6ss; Guštin 1996; Knapp, 
Ashmore 1999). Izluščil sem le nekatere teoretske smernice in pred-
vsem praktične primere, ki jih želim izpostaviti.

Če pokrajino obravnavamo minimalistično, predstavlja ozadje arhe-
ološkim najdiščem. Z ekonomsko politične perspektive ponuja pokra-
jina vire, zatočišče in tveganja, ki spodbujajo in hkrati vplivajo na 
človekova dejanja. Dandanes pa najprominentnejši pojmi (po)krajine 
poudarjajo družbeno simbolno dimenzijo: (po)krajina je entiteta, ki 
obstaja takšna, kakršno ljudje zaznavajo in doživljajo ter kakor jo pos-
tavljajo v kontekste (Knapp, Ashmore 1999).

Prepogosto je raziskovanje preteklih pokrajin usmerjeno v iskanje 
dokazov o poselitvi in eksistenci 3. Tako je naravno okolje obravnavano 
kot odločilno za prostorsko in funkcionalno organizacijo prostora. Ljudje 
so živeli tam, kjer so bili naravni viri; ti so pretežno pogojevali distri-
bucijo naselbin. Razloga sta gospodarstvo, ki je temeljilo na kmetova-
nju, lovu, ribolovu in rudarstvu, ter transport, ki je zahteval razmeroma 
velike vložke.

Temu pogledu na arheologijo (po)krajine je bila GIS tehnologija 
pisana na kožo. ‘Poroka’ pojmovanja naravne krajine z GIS-om je med 
drugim dala številne študije4, kjer je celotno človekovo okolje preve-
deno v statistično preverljive spremenljivke. Na drugi strani primer-
jalne tabele pa je ‘arheologija’ 5, ravno tako prevedena v spremenljivke. 
Rezultat so napovedovalni modeli, ki povedo, kakšna je statistična ver-
jetnost, da se na neki točki v prostoru nahaja ‘arheologija’.

Vendar pa nas tovrstno obravnavanje pokrajine ne zadovolji popol-
noma. Neodgovorjena vprašanja in kritike lahko strnemo v dve sku-
pini. Prvo skupino tvorijo tisti, ki menijo da je imel v preteklosti človek 
zadnjo besedo. Človek je odločal kdaj, kje in kako (Fabech 1999, 18; 
Knapp, Ashmore 1999). Ta pogled sem za potrebe naloge poimenoval 
razširjena arheologija pokrajine 6.

RAZŠIRJENA ARHEOLOGIJA POKRAJINE
Arheologija pokrajine ima močno zaledje v skandinavskih državah. 

Pri tem imam v mislih predvsem projekt Bebyggelse og Kulturlandskab 
3 “All too often the prehistoric landscape is studied for evidence of settlement and subsistence.” (Knapp, 
Ashmore 1999, 5).
4 Vendar glej poglavje GIS.
5 Za tovrstno uporabo izraza primerjaj Ebert 2000; dalla Bona 2000.
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(ang. The Project Settlement and Cultural Lanscape), katerega zaklju-
ček predstavlja konferenca z naslovom /Settlement and Landscape/ 
ter zbornik z istim naslovom (Fabech, Ringtved 1999). Zbornik v uvodu 
bralcu podaja denicijo arheologije pokrajine, kakršno so sodelujoči 
razvili tekom projekta; to je nov, razširjen pristop k pokrajini 7, ki je de-
niran takole: Nam torej koncept arheologije pokrajine pomeni prostorske 
študije človekovega delovanja, kjer je pokrajina predvsem družbeno pri-
zorišče in eksistenčna produkcija zgolj ozadje. 8 Pristop ‘razširjene arhe-
ologije pokrajine’ lahko strnemo v nekaj osnovnih elementov.

Prvič, gradniki tega pristopa so vsi arheološki viri: poleg - v arheo-
logiji pokrajine - običajnih (bivališča, poljski sistemi, pelodne analize, 
analize kostnih ostankov makro favne …) se uporabi tudi vse ostale 
arheološke vire, kot so grobišča, zakladne najdbe, naključne najdbe, 
kraji s posebnim pomenom … Pomemben je globalen pristop in preuče-
vanje pokrajin v kontekstu.

Drugič, rezultate dolge tradicije natančnih lokalnih študij oziroma 
preučevanja mikroregij (za Slovenijo glej npr. Ciglenečki 1987; Slapšak 
1995; Mlekuž 2000; Fabec 2000) je potrebno nadgraditi. Ogromna koli-
čina zbranih podatkov namreč omogoča, da opazujemo regionalne ali 
globalne trende (Rippon 1999, 234s).

Tretjič, za uspešno delo potrebujemo projekte, ki pokrivajo dolgo-
trajne procese na širšem prostoru. Takšne projekte lahko izvajajo le 
interdisciplinarne raziskovalne skupine. Primer je omenjeni projekt 
/Settlement and Landscape/ (Fabech in Ringtved 1999), katerega 
‘območje delovanja’ je prazgodovina južne Skandinavije.

V nadaljevanju bom na kratko predstavil nekaj primerov, ki kažejo 
kontekstualnost ter globalnost takega pristopa.

Eden takšnih ciljev je lahko model, ki bi predstavil agrarno nasel-
bino skupaj s pokrajino v konceptni perspektivi (ang. conceptual per-
spective). Avtor (Riddersporre 1999) namreč pravi, da moramo naravo 
agrarne naselbine obravnavati tako s stališča strukture naselbine kot 

6 Do tu sem uporabljal v slovenski arheološki literaturi uveljavljen izraz za zvrst arheologije, katere 
predmet je arheološka pokrajina, arheologija krajine. Ker pa ima beseda pokrajina v slovenskem 
jeziku drugačen pomen kot beseda pokrajina (SSKJ, “pokrajina -e ž (a) knjiž. mejno ozemlje kake 
države, dežele: naseljevanje krajine / Vojna pokrajina”; “pokrajina -e ž (a; i) 1. manjše ali večje ozemlje 
glede na oblikovanost, obraslost, urejenost...”), ki je prevod izvirnika (Veliki angleško-slovenski slovar: 
“landscape - pokrajina; pokrajinska slika, pejsaž; ~ architecture usklajevanje gradenj s pokrajino; ~ 
gardening usklajevanje nasadov s pokrajino; ~ painter krajinar ...”), bom dalje uporabljal besedno 
zvezo arheološka pokrajina v pomenu angleške besedne zveze archaeological landscape ter arheologija 
pokrajine v pomenu angleške besedne zveze landscape archaeology.
7 “… the new broader lanscape approach …” (Fabech 1999, 21).
8 “So for us the concept of landscape archaeology is the spatial study of human interaction, in which 
the landscape is primarly a social scene and the subsistence production merely a backdrop” (Fabech 
1999, 20).
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tudi organizacije prostora. Spreminjanje pogleda od naselbine k pokra-
jini povzroči spremembo videnja narave oziroma vsebine naselbine. 
Šele ko razumemo pokrajino, v kateri je določena naselbina, lahko 
dobimo odgovore na vprašanja o njej. Avtor si je zastavil vprašanje, ali 
gre v določenem primeru za samotno kmetijo (ang. single farm) ali vas 
(ang. village). Odgovor je iskal v medsebojnih odnosih ljudi med delom 
in v času bivanja (opravljanja različnih aktivnosti, pri katerih uporab-
ljajo stavbe; ang. live). Določil je štiri odnose: live together/work toget-
her za vas ter live apart/work apart za samotno kmetijo (Riddersporre 
1999, 173). Vmesni kombinaciji ne moremo zajeti v ta pojma, kar pa ni 
pomembno. Pomembno je, da upoštevamo nujnost povezovanja nasel-
binskih struktur z organizacijo pokrajine, če želimo razumeti tako fun-
kcionalne kot družbene vidike različnih naselbinskih vzorcev.

Podobno lahko iščemo vzroke za nastajanje samotnih kmetij tako 
med naravno geografskimi kot tudi med družbenopolitičnimi dejavniki; 
slednji se v določenih primerih kažejo kot odločilni (Mikkelsen 1999).

Tema raziskave izrabe, modikacije in transformacije obalnih slanih 
močvirij v južni Angliji je bila izbrana z namenom preučevanja družbeno- 
ekonomskih vzrokov, ki so pogojevali odločitve o izrabi prostora (Rippon 
1999). Rezultat sta dva pomembna zaključka. Prvič, raziskovanje izrabe 
podobnih krajin na različnih območjih nam lahko pomaga razumeti širše 
kontekste, na primer splošne ekonomske spremembe. Drugič, tradici-
onalne modele marginalnosti je potrebno prilagoditi mnogo širši paleti 
vzrokov, ki pogojujejo marginalnost (ne samo naravnogeografski, ampak 
tudi družbenoekonomski in družbenopolitični).

Naslednji korak predstavljajo študije, ki pokrajino pojmujejo kot dru-
žbeni ali mentalni konstrukt. Pri teh srečamo spremenljivke in koncepte 
kot so ‘ekonomija’, ‘agresija’, ‘kozmologija’ in ‘utopija’ (Herschend 1999). 
Nekateri teh pojmov zvenijo znano, a tu imamo opravka s poglobljenim 
razumevanjem le-teh, ali z novim razvojnim ciklom istih, če želite.

Ekonomija ima lahko poleg realne tudi simbolno plat, ki je pogosto 
zaznavna v arheoloških kontekstih (zakladne najdbe in grobni prida-
tki). Zanimivo mešanico obeh plati nam ponazarja primer simbolne 
konstrukcije prednikov in skupnosti v merovinški Nizozemski. Poseli-
tvena slika se je tam okrog leta 650 po Kr. spremenila iz posameznih 
naselbin k naselbinskim jedrom. Skladno s tem so se spremenile tudi 
lokacije grobišč. Pojavljati so se začela grobišča ob cerkvah. Te spre-
membe so se odvijale približno v času, ko je potekalo tudi pokristjanje-
vanje regije. Hkrati je zanimiv pojav ropanja grobov zadnje nekrščanske 
generacije. Pogrebni rituali so torej služili vzpostavitvi novih odnosov 
znotraj družbe. (Theuws 1999; primerjaj Pleterski 1989).
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Dandanes je splošno priznano dejstvo, da je bojevniška ideologija 
zaznamovala večji del prazgodovine in zgodovine (Ringtved 1999). Tako 
poznamo širok spekter agresivnosti, od ritualnih dvobojev do bitk za 
obstanek ter spopadov organiziranih vojska. Vojne in konikti - ali 
nevarnost le teh - so tudi pomembni spodbujevalci družbenih spre-
memb. V nekaterih arheoloških kontekstih lahko opazujemo impli-
kacije oboroženega spopada na organizacijo prostora (Ringtved 1999; 
primerjaj Petru 1971; Ciglenečki 1987; Dark 1995, 97ss). Življenje v 
strnjenih branjenih naselbinah lahko razumemo kot posledico ali kot 
generator družbenih sprememb.

Primer iz rimske Galije (Derks 1999) kaže, kako lahko kulturna 
pokrajina odseva mentaliteto, ki je v citiranem primeru posledica dru-

Sl. 2. Zakonik iz Halsinglanda, Danska, je višino kazni 
za prestopek določal glede na kraj dogodka (Andren 1999, 
386).
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gačne izbire božanstev rimskega panteona (kot tudi, ali ravno zaradi, 
ekonomskih in naravno geografskih razlik). Lastniki podeželskih vil 
(villae rusticae), specializirani za poljedelstvo, so si postavili svoje zase-
bne templje v čast Marsu na mejah svojih posestev (osrednji del Galije), 
med tem ko so živinorejci iskali pomoč v Herkulovih templjih (severov-
zhodni del Galije ter Ardeni).

Podoben primer nam prikazuje Anders Andren (1999), ko pravi, da 
je imela krščanska ideologija, dominantna v srednjeveški Evropi, jasen 
vpliv na percepcijo in ustvarjanje pokrajine. To vidimo na primeru sred-
njeveškega zakonika Halsingland (okoli 1320). Višina globe se za isti 
prekršek razlikuje glede na kraj dogodka. Iz tega razmerja lahko razbe-
remo odnos prebivalcev do pokrajine (Glej sl. 2.).

Tudi koncept krščanske utopije (nebesa ali bodoče božje kraljestvo v 
nebeškem Jeruzalemu) je bil centralnega pomena pri ustvarjanju krš-
čanske kozmologije. To odražajo ne le zgradbe (vse krščanske cerkve) 
in naselbine (npr. Lund okoli leta 1200; srednjeveški Utrecht, Heidinga 
1999, 411), temveč tudi celotne pokrajine (npr. srednjeveški Dalby), 
kjer park (Dalby hage) predstavlja raj Adama in Eve, okolica (gozdovi, 
travniki, polja, naselbine …) človeka po izgonu iz raja, cerkev pa sim-
bolizira upanje na odrešitev z utrinki bodoče utopije (Andren 1999, 
387s). Ravno dejstvo, da je bila cerkev zično edina točka v prostoru, ki 
je omogočala upanje na odrešitev, lahko opazujemo v specični obliki 
organizacije srednjeveške pokrajine, ki jo lahko poimenujemo krščan-
ska pokrajina (ang. Christian landscapes). Krščanstvo je legitimiziralo 
koncentracijo moči na omejenem številu točk v prostoru (Fabech 1999, 
posebej 470; glej sl. 3.).

Sl. 3. Model prikazuje razliko centralnosti krajev v predkr-
ščanski in krščanski pokrajini (Fabech 1999, 470).
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Kot vsaka oblika človeškega vedenja ima tudi moč svojo prostorsko 
dimenzijo. Ta povzroči nastanek pokrajine moči (ang. lanscapes of 
power); spremembe v odnosih moči pustijo posledice tudi v arheološki 
pokrajini. Problem moči je v tem, da objektivno ne obstaja. Je situa-
cijski konstrukt v vseh vrstah medčloveških odnosov. Glede na vrsto 
moči, ki nas zanima, imamo opravka s pokrajinami moči različnih oblik 
in dimenzij. Arheološke ostanke odnosa moški ženska bomo iskali na 
kuhinjskih tleh, ostanke odnosa kralj bog pa z arheologijo regije ali 
celega kontinenta (Heidinga 1999, 409s).

Z retrogradno analizo regije Romerike v vzhodni Norveški od 14. sto-
letja po Kr. do 2. stoletja po Kr. je avtor lahko raziskoval odnose med 
družbenimi sloji, kot so se odražali v naselbinski strukturi. Zanimali so 
ga tako sužnji in svobodnjaki kot lokalna aristokracija ter kralj. Pri tem 
poudarja, da so naravni pogoji ključnega pomena za razvoj in vzdrževa-
nje prevlade (Skre 1999).

Avtor (Brink 1999) je preučeval družbeno ureditev v zgodnji skandi-
navski pokrajini, torej na nivoju makroregije. Z uporabo arheoloških 
in pisnih virov (runski napisi, sage) je moč poiskati centralna najdišča 
tako glavnega kralja (ang. superior king) kot manjših kraljev (ang. 
petty-kings) ter poglavarjev (ang. chieftans). Študija mu omogoča celo 
podajanje splošnih izjav o družbah: Po tem, ko že nekaj časa delam z 
skandinavskim in anglosaškim materialom, vse bolj dobivam vtis, da je 
moč najti podobnosti med različnimi družbami, vseeno pa imam občutek, 
da so obstajale razlike.9

Za konec sledi program enega od projektov, ki naj služi namesto 
sinteze navedenih primerov: S projektom Als skušamo raziskati druž-
bene in materialne korelacije kulture in tradicije, v najširšem pomenu. Še 
posebej skušamo raziskati, kako so družbe skozi čas organizirale svoje 
naselbine v odnosu do ostalih kulturnih aktivnosti, zičnega okolja in 
predhodno obstoječe kulturne zgodovine.10

Morda se zdi naštevanje vseh teh primerov odveč. Še posebej, ker 
večinoma nimajo neposredne zveze s temo moje naloge. Toda odločil 
sem se, da namesto poskusa ubesediti neko teorijo, prikažem sliko 
prakse. Slika je vredna več kot tisoč besed.

9 “After working with the Scandinavian and Anglo-Saxon material for some time now, I have more and 
more got the impression that it is possible to nd resemblances between the various societies, but have 
also the feeling that there must have been differences” (Brink 1999, 435).
10 “The Als Project aims to explore the social and material correlates of broad notions of culture and tra-
dition. In particular it aims to investigate how communities through time organised their settlements 
in response to other cultural activities, the physical environment and the cultural history already 
implanted upon the landscape” (Sorensen, Hill in Lucy 1999, 405)
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ARHEOLOGIJA OKOLJA
Arheologija okolja je relativno mlada veja arheologije in prvi problem 

predstavlja že slovensko ime (ang. environmental archaeology). Odločil 
sem se za kar najbolj verodostojen prevod iz angleškega jezika.

Ker je arheologija okolja pomemben del moje naloge, jo bom pred-
stavil nekoliko podrobneje. Pri tem se sklicujem na omejen, a skrben 
izbor literature.

Tovrstna besedila se navadno začenjajo z raznimi denicijami, ki 
bolj ali manj posrečeno zajemajo tematiko. V primeru arheologije okolja 
to ni mogoče (Glej okno 2.). Poglavitni razlog je ta, da je arheologija 
okolja relativno mlada in teoretsko slabo artikulirana veda. Zato se 
bom lotil stvari nekoliko drugače.

Najprej bom na kratko orisal zgodovino arheologije okolja. Nato bom 
zamejil njen ‘delovni prostor’ (dinamika paleookolja in človekova vloga) 
in skušal pokazati zakaj je nepogrešljiva pri raziskovanju človekove 
preteklosti. Sledi prikaz temeljnih konceptov vede. Glavne metode dela 
so zgolj ilustrativno predstavljene v oknih 3 in 4.

Okno 2 - Denicija arheologije okolja

Arheologija okolja je relativno mlada veda. V Evropi se uveljav-
lja od sedemdesetih let dvajsetega stoletja (Evans 1978; Evans, 
O’Connor 1999, 5), kot veda pa še vedno ni dokončno priznana 
(Coles 1995; http://www.envarch.net/; primerjaj Dincauze 2000, 
3s). Vzrok in hkrati posledica takšnega stanja je ohlapna deni-
cija arheologije okolja.

Association for Environmental Archaeology je v začetku 90-tih 
let 20. stoletja izvedla raziskavo o poučevanju arheologije okolja 
v Veliki Britaniji (Coles 1995; http://www.envarch.net/). Kot 
dodatek k tej študiji so izdelali tudi anketo o deniciji arheologije 
okolja med znanstveniki, ki jo poučujejo (Coles 1995, Appendix 
A: Denitions of Environmental Archaeology).

Arheologija okolja (denicija v prevodu) je:
• Rekonstrukcije okolij v preteklosti z uporabo različnih tehnik; 
aplikacije na moderno načrtovanje.
• Analize in rekonstrukcije preteklih okolij s preučevanjem bio-
loških, sedimentoloških in topografskih virov v povezavi z arheo-
loškimi ostalinami.
• Arheologija okolja - historična ekologija naravnih svetov, 
bodisi izrabljanih ali ne.
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• Preučevanje preteklih okolij s poudarkom na vplivu človeka 
na pokrajino.
• Preučevanje okolja človeških skupnosti v preteklosti ali razu-
mevanje človekovega okolja v preteklosti znotraj njegovega narav-
nega okolja.
• Spekter metod, ki se uporablja za analizo rastlinskih in žival-
skih ostankov ali raziskovanje zemlje in bioloških ostalin iz arhe-
oloških najdišč.
• Trenutno pretežno uslužnostna dejavnost. Zdi se, da se veda 
pretežno ukvarja s: (1) kontekstom okolja arheoloških najdišč; (2) 
paleoekonomskimi podatki za arheološke projekte.
• Vrsta tehnik, ki se uporablja v arheološki znanosti in zadeva 
obliko okolja v preteklosti ter še posebej vedenje človeka v njego-
vem naravnem okolju.
• Morala bi se glasiti: ocenjevanje/raziskovanje odnosa med 
človekom in nečloveškimi aspekti okolja skozi čas. Toda pogosto 
se zdi kot: znanstveno raziskovanje in interpretiranje organskih 
snovi iz arheoloških kontekstov.
• Okvir za raziskovanje pritiska selekcije na vedenje človeka.
• Naravni viri in upravljani viri na ravni klime, regije, najdišča 
ter posameznika skozi čas. Raziskovanje človeških aktivnosti v 
preteklosti, virov in življenskih pogojev v kontekstu klime, pokra-
jine in ekologije.
• Raziskave o tem, kako so človeške skupine preživele v dolo-
čenih okoljih: iskanje razlogov, zakaj so se metode preživetja s 
časom spreminjale.
• Raziskave preteklih okoljih in ekologija v zvezi s Homo sapi-
ensom. Paleoekologija človeka.
• Raziskovanje človekovega odnosa do okolja in interakcije z 
okoljem tekom pleistocena in holocena.
• Raziskovanje človeške interakcije z okoljem v preteklosti z 
arheologijo in z njo povezanimi disciplinami, vključno s človekovo 
izrabo ter vplivom na njegovo okolje.
• Ekologija človeka v preteklosti: raziskovanje interakcije člove-
ških populacij v preteklosti s populacijami ostalih organizmov in 
s zičnim okoljem.
• Ekološke raziskave človekove preteklosti.
• Kvartarna paleoekologija.
• Prehodna disciplina.
• Arheologije okolja na vidim kot vede; vidim jo kot področje 
prekrivanja med arheologijo, biologijo in geologijo.
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Ob pogledu na to pisano paleto denicij, se zdi, da bi arheolo-
gijo okolja najlaže označili kot tisto, kar arheologi okolja delajo.

Zgoraj navedene denicije vseeno lahko strnemo v dve sku-
pini. V prvi skupini so tisti, ki vidijo svoje delo kot skupek tehnik, 
ki služijo arheologiji, ko gre za vprašanja o okolju v preteklosti.

Druga skupina vidi arheologijo okolja bolj celostno, kot samo-
stojno znanstveno vedo, katere tema je ekologija človeka v prete-
klosti. Tudi najnovejše poglede na to tematiko bi lahko uvrstili v 
to skupino (Evans, O’Connor 1999, xi in 1; Dincauze 2000, 20).

ZGODOVINA RAZISKAV
Zgodovina arheologije kaže že od vsega začetka zanimanje za ekolo-

gijo, ki je z razvojem arheologije tudi nezadržno naraščalo. Že v 18. sto-
letju so kamnita orodja na velikih globinah našli skupaj z živalskimi 
ostanki. Globina je pomenila precejšnjo starost najdb. Povezovanje 
orodij z ostanki favne pa predstavlja prve raziskave o razmerju med člo-
vekom in njegovim biozičnim okoljem (Evans, O’Connor 1999, 1ss).

Prvi korak k ‘pravi’ arheologiji okolja pa bržčas pomenijo pelodne 
analize iz močvirij in jezer s počasno akumulacijo; najstarejše delo s 
to tematiko je verjetno /Om skogstradspollen I sydsvenska tormos-
selagerfoljder (foredragsreferat)/ (von Post 1916). Ključni osebi v raz-
voju pelodnih analiz v času po drugi svetovni vojni pa sta Sir Harry 
Godwin (1956), ki ga je zanimala predvsem dolgoročna biostratigraja, 
ter danski palinolog Johs Iversen (1941), pionir na področju povezova-
nja pelodnih serij s posegi človeka v okolje.

Ena prvih študij, ki se ukvarja predvsem z odnosom človeških popu-
lacij do biozičnega okolja je /Prehistoric Europe: the economic basis/ 
avtorja Grahama Clarka (1952). Vprašanj o človekovem družbenem in 
kulturnem razvoju se je prvi lotil z ekološke perspektive.

V Evropi je v zgodnjih 70-ih letih 20. stoletja arheologija okolja 
prešla iz stopnje sposojanja in sodelovanja z drugimi vedami kot samo-
stojna veja arheologije, ki so jo kot tako poučevali na britanskih univer-
zah ter rutinsko uporabljali pri arheoloških raziskavah. Pionirsko delo 
na tem področju je /An Introduction to Environmental Archaeology/ 
(Evans 1978). Morda eden ključnih mož v zadnji stopnji tega procesa je 
bil Geoffrey Dimbleby, ki je izrabil zanimanje za varstvo okolju ter vlogo 
človeka pri spreminjanju ekosistemov, da je postal študij sprememb v 
okolju v preteklosti moderen (npr. Dimbleby 1985). Na severnoameri-
škem kontinentu je podobno delo opravil Karl Butzer (1978), ki je razvil 
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kontekstualen ekološki pristop in tako združil kulturne spremembe s 
procesi v okolju (Evans, O’Connor 1999, 4ss).

Še vedno pa si arheologija okolja v vseh očeh ni našla mesta med 
samostojnimi vedami (Glej okno 2.).

Tudi v Sloveniji ima arheologija okolja bogato tradicijo11 o čemer 
priča kratek zgodovinski pregled paleobotaničnih raziskav v Sloveniji 
(Culiberg 1999). Tako sta se za ostanke ore in favne zanimala že Karl 
Dežman in Walter Šmid. Ključnega pomena pa je bilo, da je Josip Koro-
šec k delu v Sekciji za arheologijo na Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti pritegnil tudi botanika, Alojza Šerclja. To je bilo prvo dejanje 
sistematičnega paleobotaničnega delovanja v slovenski arheologiji (gre 
predvsem za pelodne analize in analize lesa).

Najbogatejšo tradicijo ima arheologija okolja v Sloveniji v paleo- in 
neolitskih raziskavah, predvsem pri številnih jamskih najdiščih in naj-
diščih na Ljubljanskem barju.

Na kratko bom predstavil le raziskave poznoantičnih najdišč (tovr-
stnih raziskav staroslovanskih najdišč ne poznam). Na Kučarju kažejo 
analize lesnega oglja na drevesne vrste gaber (Carpinus), črni gaber (Ost- 
rya), javor (Acer), lesko (Corylus), jesen (Fraxinus) in brest (Ulmus). Prav 
tako sta pogosta topol (Populus tremula) in jelka (Abies). Najdeni so 
bili tudi ostanki kulturnih rastlin (proso in Brassica sp.). Ker gre za 
ostanke makro ore, katerih kontekst govori, da so jih na najdišče pri-
nesli ljudje, so zaključki lahko le zelo splošni: pogostost topola kaže na 
močno degradirano, pašno pokrajino. Les jelke (Abies), ki je kot gradbeni 
les razmeroma dobro zastopan, pa je bil verjetno prinešen iz bolj ali manj 
oddaljenih bukovo-jelovih gozdov (Culiberg in Šercelj 1995).

Tudi s poznoantične višinske utrjene naselbine Ajdovski gradec nad 
Vranjem pri Sevnici je palinološki laboratorij ZRC SAZU analiziral dolo-
čene najdbe rastlinskega materiala (Culiberg 1998). Šlo je za ostanke 
lesa, ki je bil uporabljen v različne namene (torej prinešen na najdišče) 
in pelodno analizo več vzorcev, katerih najpomembnejši je vzorec use-
dlin iz vodnjaka.

Izsledki kažejo, da je kot gradbeni les uporabljena pretežno hrasto-
vina, za izdelavo različnega orodja pa poleg te predvsem les jelke, tise, 
brina, breze, jelše in leske. Kot oblika gradbenega lesa prevladujejo 
klane deske.

Pelodne analize več vzorcev kažejo značilnost gozdov, ki so kot rege-
neracijski gozd začeli rasti po opustitvi naselbine. Razmeroma visoke 

11 Različno je le poimenovanje. Poleg tega je potrebno poudariti, da gre za obravnavanje arheologije 
okolja kot skupka tehnik, ki služi arheologiji (Glej okno 2.).
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vrednosti jelše pa pri tem kažejo na obstoj vlažnih zemljišč v okolici. 
Tudi vzorci iz vrhnjih plasti vodnega zbiralnika kažejo na dominacijo 
jelše, med ostalimi vrstami pa sta prevladovala breza in gaber.

O neposredni okolici najdišča v času poselitve lahko na podlagi ana-
liziranih vzorcev sklepamo le posredno. Gozd po opustitvi naselbine 
(natančneje, po prenehanju vzdrževanja vodnega zbiralnika) je bil pio-
nirski. To kaže, da so bila pobočja pred tem (v času, ko je bil vodni 
zbiralnik vzdrževan) nepogozdena ali pa vsaj, da jih je poraščal močno 
degradiran gozd.

Zeliščna vegetacija kaže na neprekinjeno prisotnost kulturnih ras-
tlin (žita, zlasti rž) in na prisotnost rastlin revnih tal.

Prikazano stanje arheologije okolja v slovenski arheologiji kaže, da je 
njena osnovna pomankljivost nepoučenost arheologov. Pri tem je naj-
večji problem pravilno pridobivanje relevantnih vzorcev.

PALEOOKOLJE
Bistveno za razumevanje arheologije okolja je poznavanje (in prizna-

vanje) paleookolja, ki je bilo drugačno od današnjega. Pravzaprav se 
okolje neprestano spreminja; okolje danes je drugačno od včerajšnjega 
in jutrišnje bo drugačno od današnjega.

Anglosaški avtorji (Dincauze 2000, 5; glej tam citirano literaturo) 
se za pojasnjevanje dinamike okolja radi zatečjo k prispodobi, ‘hipotezi 
rdeče kraljice’ (ang. Red Queen hypothesis). Rdeča kraljica je oseba iz 
pravljice Alica v Čudežni deželi. Tam pojasni Alici, da se svet premika 
tako hitro, da je potrebno teči na vso moč samo zato, da ostaneš na 
istem mestu. Primera je zanimiva in kot že rečeno, uporabljena tako 
pogosto, da zasluži pojasnilo.

Raziskovanje človeške preteklosti zahteva razumevanje tako son-
čnega sistema, kot tudi našega domačega planeta in geozičnih ter 
bioloških sistemov, katerih neločljiv del smo ljudje. Najzanimivejši del 
arheologije je ravno dejstvo, da je vsako znanje lahko koristno in le 
spodbuja k vedno kreativnejšim rešitvam. To še posebej velja za arheo-
logijo okolja - študij paleookolja kot človekovega prirodnega okolja (ang. 
habitat). Prirodno okolje vse organizme neprestano sooča s problemi in 
priložnostmi - človek ni izjema. Če želimo torej razumeti vedenje ljudi v 
njihovih enkratnih kulturnih kontekstih, moramo biti sposobni deni-
rati ključne aspekte njihovega prirodnega okolja.

Sredstva deniranja elementov človekovega okolja, tako sedanjega 
kot preteklega, se neprestano izpopolnjujejo (Glej okni 3 in 4.). Arheo-
logi in še posebej arheologi okolja uporabljajo tehnike in koncepte, ki 
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so bili razviti v vedah kot so antropologija, biologija, ekologija, zoologija, 
botanika, geologija, oceanograja, klimatologija in pedologija. Pri upo-
rabi teh tehnik je treba preudarno uporabiti nasvete in kompromise ter 
se ne ustrašiti ob prvem neuspehu (Dincauze 2000, 20s).

Vede, ki jih potrebujemo za uspešno rekonstrukcijo paleookolja, 
imajo različne cilje. Tem so podrejena tudi merila in značilnosti razi-
skav ter vzorčenja. Za arheologe je cilj rekonstrukcije paleookolja opis 
dinamike zičnega in biološkega konteksta človekovega obstoja (Dinca-
uze 2000, 23; Evans, O’Connor 1999, 217).

Okno 3 - Palinologija

Palinologija ima kot veda, ki se ukvarja s študijem peloda in 
spor, dolgo tradicijo. Od 20-tih let 20. stoletja dalje je vodilna 
veda na področju študij paleookolja. Tradicionalno področje pali-
nologije je bilo vzpostavljanje kronološke sekvence pleistocenske 
in postglacialne vegetacije (Dimbleby 1985, ix). Kot druge histo-
rične študije, je v zadnjih desetletjih tudi palinologija prevzela 
nove kvantitativne koncepte in ekološke principe; to je sprožilo 
preverjanje nekaterih temeljnih predpostavk in metod vede (Din-
cauze 2000, 343s).

Sodobna palinološka literatura kaže usmeritev v vsaj pet pod-
ročij oziroma ciljev raziskovanja. To so: vegetacijska zgodovina, 
togeograja, klimatska zgodovina, ekologija rastlin in človeški 
posegi v naravne sisteme (Dincauze 2000, 345). Uporabo palino-
logije v arheologiji bi lahko uvrstili v zadnjega izmed naštetih.

V palinoloških raziskavah cilji raziskav določajo optimalna 
najdišča, od koder zajemamo pelodne vzorce. Pelodne vzorce 
lahko dobimo iz različnih kontekstov, kot so razni depoziti, šote, 
prsti, gramozi ali led (Dimbleby 1985, ix). Najpomembneje je, 
da je izvor vzorca izbran glede na željeno časovno in prostorsko 
natančnost. Na kratko: za regionalne študije najpogosteje vzor-
čimo jezera (s površino večjo od 1km2), za študije ekologije rastlin 
in vplivov človeka ter ostale mikro regionalne študije pa manjše 
ribnike ipd. z dobro stratigrafsko ločljivostjo (Dincauze 2000, 
347ss).

V arheologiji je najpomembnejši kontekst vzorcev za pelodne 
analize zemlja. Pri tem gre za sistematično vzorčenje prola (Glej 
sl. 4.) ali vzorčenje diskretne plasti arheološkega najdišča, stra-
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tigrafske enote. Takšen način dela (redek v nearheoloških štu-
dijah) pa je problematičen, ker ne moremo nadzirati časa in 
prostora nastajanja vzorca. Razen v zelo suhih (aridnih) obmo-
čjih, lahko opazujemo splošen trend prodiranja pelodnih delcev 
pod vplivom vode v zemljo. Največji problem pa predstavlja dej-
stvo, da je večina peloda nekako vezana v zemlji (Dimbleby 1985, 
3). Stopnja gibanja navzdol je odvisna od pedoloških pogojev, ki 
jih lahko strnemo v nekaj splošnih zaključkov. Na kisli zemlji, na 
primer podzolu, kjer ni mnogo organizmov, ki bi mešali delce v 
plasti (t. i. bioturbacija), lahko opazujemo karakteristično distri-
bucijo peloda. Ta je v sorazmerju z globino, namreč gostota pada 
z globino. To dejstvo lahko s pridom uporabimo pri prepozna-
vanju pokopanih tal (Dimbleby 1985, 45ss). Količine posamez-
nih rodov rastlinskih vrst so hkrati odvisne tudi od časa, ki je 
pretekel od odložitve peloda na površino. Starejši pelodni delci 
ležijo globlje, zaradi bakterijskega učinkovanja pa jih je količinsko 
manj. Tako lahko v končnem diagramu opazujemo upadanje koli-
čine peloda z globino, vendar količina starejših rodov rastlinskih 
vrst z globino ne upada močno oziroma celo narašča. Pri opazo-
vanju tega pojava je treba biti pozoren na razliko med odstotno 
in volumsko predstavitvijo pelodnega diagrama (za prvega upo-
rabimo kar izraz pelodni diagram, za drugega pa kratico APC iz 
ang. absolute pollen concentration or frequency).

Sl.4. Tehnike vzorčenja prola za različne analize (Evans, 
O’Connor, 120). Po.-pelod; Mi.-mikromorfologija; Bu.-vzorci 
(otacija ...).
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Ostali procesi, ki vplivajo na razporeditev pelodnih delcev v 
zemlji so neheterogenost prsti, (obstoj kanalov odtoka, ang. chan-
nels of drainage), mešanje prsti oziroma pedoturbacija (Dimbleby 
1985, 17, g. 7), umetne zgostitve peloda (Primer: človek na neko 
mesto prinese cvetoče rastlinje.), premiki zemeljskih plasti (ero-
zija, kultivacija ...) in drugi, manj pogosti.

Zgoraj našteto velja za zemljo, bogato s pelodom, kakršna je 
večinoma kisla zemlja (pH večji kot 6.0). V zemlji z nevtralno 
ali bazično pH vrednostjo bakteriološko delovanje navadno uniči 
pelodna zrna do te mere, da je komajda moč izločiti statistično 
relevantne vzorce. Dodatno skrb povzroča dejstvo, da so ravno 
prsti z nevtralno in bazično pH vrednostjo bolj privlačne za razne 
človekove aktivnosti, predvsem kultivacijo.

V apnenčasti zemlji nam lahko pomagajo pri raziskovanju 
paleookolja na primer polžje hišice, ostanki zemeljskih polžev.

Od cilja raziskave je močno odvisna tudi metoda zbiranja vzor-
cev in s tem možnosti interpretacije.

Na kratko lahko izluščimo dve metodi. Najpogostejši predmet 
palinoloških študij so dolgotrajni procesi na večjem prostoru. Gre 
na primer za spremljanje sprememb v stoletjih, še pogosteje pa 
v tisočletjih in to na prostoru makroregije ali celo kontinenta. 
Klasičen primer so številne študije o začetkih holocena na evrop-
skem kontinentu, ali pa znamenite študije o ‘nazadovanju bresta’ 
(ang. elm decline; Predstavitev teme z literaturo glej v Dincauze 
2000, 403ss.).

Podatki s takšno časovno in prostorsko občutljivostjo pa so 
povsem neprimerni za znanstvenike, ki želijo opazovati vpliv ali 
odvisnost človeka od okolja. Mednje sodimo tudi arheologi. V 
arheologiji so najpogotejše študije regij ali mikroregij, zaželjena 
časovna občutljivost pa so vsaj stoletja, navadno tudi desetletja. 
Slednje pa je z uveljavljenimi metodami dela v palinologiji le 
redko dosegljivo.

Nadaljnji postopek palinološke študije je vedno isti. Iz vzorca, 
pridobljenega tako ali drugače, se s pomočjo kemijskih (obdelo-
vanje vzorcev s kislino) in zikalnih metod loči pelodna zrna od 
veziva oziroma konteksta. Nato se prične štetje in določevanje 
pelodnih zrn v rodove pod mikroskopom. Rezultate se prikaže v 
eni od standardiziranih metod. 

Poglavje zase predstavlja interpretacija rezultatov palinoloških 
raziskav. Največje prepreke so prepoznavanje vegetacije v prete-
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klosti na podlagi modernega pelodnega vzorca (ali prepoznavanje 
pretekle biosfere v moderni geosferi) in časovna ter prostorska 
umestitev izsledkov. Še preden pridemo do omenjenih treh pre-
prek, pa moramo znati brati zapise palinoloških izsledkov.

Zapisi palinoloških izsledkov so navadno predstavljeni v obliki 
pelodnih diagramov, ki prikazujejo posamezne rastlinske rodove 
v odstotkih. Že pelodni diagrami se med seboj v mnogočem razli-
kujejo. Navadno se obravnava na primer prvih 200 ali 250 preš-
tetih pelodnih zrn. To število se lahko poveča v primerih, ko nas 
zanimajo tudi rodovi tistih rastlin, ki se pojavljajo sporadično 
(na primer večine kulturnih rastlin). V nekaterih primerih, pogo-
stih v zgodnejših palinoloških študijah, so bili upoštevani le dre-
vesni rodovi (ang. arboreal pollen, s kratico AP). Pelod zeliščne 
vegetacije (ang. non-arboreal pollen, s kratico NAP) pa je (tudi) za 
arheologijo še kako pomemben (Dincauze 2000, 350s; g. 13.4; 
Dimbleby 1985, 19).

Alternativo odstotkovnim pelodnim diagramom predstavljajo 
rezultati absolutnega štetja, zgoraj omenjeni APC. S posebnimi 
metodami, ki omogočajo kvantitativne primerjave med različnimi 
APC-ji, so le ti uporabni za ocenjevanje biomase (Dincauze 2000, 
349ss) in pri palinoloških študijah prsti (Dimbleby 1985, 7), 
kakršne večinoma uporabljamo v arheologiji.

Prva prepreka pri interpretiranju je, kot omenjeno, prepozna-
vanje pretekle biosfere v moderni geosferi. To je tema tafonomije 
(ang. taphonomy), vede o procesih, ki vodijo k pokopu in fosiliza-
ciji (Dincauze 2000, 331). Tafonomija palinologije temelji na nekaj 
nepreverljivih predpostavkah. Te so: način kolonizacije in širjenja 
vrst, dinamika tekmovanja vrst, različna občutljivost razprostran-
jenosti vrste glede na klimo, hitrost razvoja prsti, pojavljanje bole-
zni rastlin in vpliv človeka na t. i. naravno vegetacijo (ki po mnenju 
nekaterih sega v sam začetek holocena). Za naštete pogoje sodo-
bna palinologija uporablja moderne analogije. Te so slabo orodje 
za odpravljanje pomankljivosti, a veda zaenkrat še nima zadovolji-
vih teoretičnih načel, ki bi jih presegala (Dincauze 2000, 346).

Zaradi različnih načinov, na katere različne vrste rastlin širijo 
svoja pelodna zrna, se le ta proizvajajo in odlagajo v sedimentih v 
razmerju, ki neposredno ne odraža slike izvorne vegetacije. Vrste, 
ki se pri opraševanju zanašajo na veter, na primer, navadno pro-
izvajajo večje količine peloda kot rastline, ki uporabljajo druge 
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mehanizme. Kot posledica tega v tipičnem palinološkem vzorcu 
prevladujejo drevesne vrste (Dincauze 2000, 344s).

Da bi te probleme odpravili, so v preteklosti raziskovalci posve-
čali večino pozornosti preučevanju pelodnih con (ang. pollen 
zones) ter pelodnih združb (ang. pollen asemblages). Slednjim 
so iskali analogije v modernih rastlinskih združbah. Novejše 
raziskave pa kažejo, da so moderne rastlinske združbe produkt 
tako heterogenih procesov, da jih je nemogoče nadzorovati. Zato 
večina sodobnih študij skuša identicirati t. i. indikacijsko vrsto 
(ang. indicator species), na podlagi katere bi bilo moč v pelod-
nem vzorcu prepoznati rastlinsko združbo (ang. plant associa-
tion; Dincauze 2000, 360).

Časovna umestitev palinoloških vzorcev predstavlja drugi 
kamen spotike palinologije. Običajna metoda je datiranje z nara-
voslovnimi metodami (pretežno C14 datacije). Tako navadno za 
pelodno serijo dobimo nekaj C14 datacij, ki jih interpoliramo na 
celoten vzorec. V takih primerih je dosežena natančnost merjena v 
stoletjih. V idealnih razmerah (na primer iz zelo globokih jezer, kjer 
zaradi specičnih pogojev ni bioturbacije jezerskega dna) lahko v 
vzorcu prepoznavamo zaporedje odlaganja peloda v conah, nava-
dno z natančnostjo merjeno v desetletjih (Dincauze 2000, 359). 
Datiranje palinoloških vzorcev, pridobljenih iz zemlje (ali arheo-
loških stratigrafskih enot), vsaj za enkrat še ni mogoče. Zemlja 
namreč predstavlja nedoločljiv časovni razpon, v katerem se pelod 
akumulira in v katerem potekajo biološki in kemijski procesi, ki 
vplivajo na končni rezultat palinoloških raziskav (Dincauze 2000, 
347; Dimbleby 1985, 17ss; Primerjaj zgoraj.). Nasprotno pa lahko 
v primerih, ko odkrijemo pelodni vzorec v zaprtem prostoru (na 
primer jamsko najdišče), le-tega povežemo z diskretnim dogodkom 
(Dincauze 2000, 360). Podobno je v še nekaterih posebnih pogojih 
(Pedersen 1999, 46ss). 

Prostorska umestitev palinoloških izsledkov predstavlja tretjo 
oviro. S pelodom bogati sedimenti se med seboj razlikujejo po 
karakteristikah ohranjanja (idealni pogoji so pH vrednost večja 
od 6.0 ali anaerobni pogoji), podepozicijski stabilnosti in velikosti 
območja, iz katerega prejemajo pelod (ang. catchment). Veliko 
jezero na primer sprejema pelod iz zraka ter z vodnimi pritoki; 
območje catchmenta je torej precejšnje. Na stratikacijo peloda na 
dnu takšnega jezera pa nadalje vpliva bioturbacija ter razna pose-
danja in drsenja jezerskih sedimentov. V nasprotju pa bo v manj-
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šem bajerju končal pretežno pelod rastlin, ki uspevajo na njem ali 
v neposredni bližini (Glej sl.10.). Še vedno pa je treba upoštevati 
različne elemente, ki vplivajo na stratikacijo peloda v sedimentih 
(Dincauze 2000, 345).

Najboljše rezultate dobimo, če s palinološko študijo skušamo 
rekonstruirati stanje vegetacije na (formativnem) nivoju regije. 
Takšne interpretacije najbolj verno odražajo podatke, imajo 
največ koristi od študij odnosov med pelodnimi in rastlinskimi 
združbami ter temeljijo na najmanjšem možnem številu nedokaz-
ljivih predpostavk. Rekonstrukcije paleookolja manjših območij, 
na primer manjših kotlin ipd., so nujno manj natančne.

Na kratko bi lahko dejali sledeče. Arheologi lahko s pridom 
uporabljajo rezultate vseh rekonstrukcij paleookolja, ki temeljijo 
na palinoloških raziskavah, če upoštevajo: (1) zahteve po skla-
dnosti meril vzorčenja, (2) kritično zavedanje nepreverljivih pred-
postavk, na katerih določeni rezultati temeljijo in (3) omejitve 
zaradi ločljivosti ali natančnosti (Dincauze 2000, 360s).

Najbolje pa arheologom služijo palinološke raziskave, ki so bile 
narejene po meri. S tem seveda mislim na časovno in prostorsko 
dimenzijo ter metodo vzorčenja prilagojeno potrebam. Kje naj torej 
arheolog jemlje vzorce, da lahko pričakuje zadovoljive rezultate?

Idealne razmere najdemo v plasteh arheološkega najdišča, ki 
so prepojene z vodo. Lahko gre za najdišča v določenih območjih, 
ali pa so plasti lokalno prepojene z vodo (na primer jarek v ilovici, 
ki je pod nivojem podtalnice). V takšnih plasteh obstajajo ide-
alni pogoji za ohranjanje vseh organskih materialov in tako tudi 
pelodnih zrn, čeprav obstajajo izjeme (zemlja z visoko Ph vredno-
stjo) in pasti (plast ni stalno prepojena z vodo). Takšne razmere 
lahko najdemo v obrežnih najdiščih, najdiščih v šoti, najdiščih na 
območjih z visokim nivojem podtalnice ... Podobno velja tudi za 
strukture kot so vodnjaki, zbiralniki, jame, greznice ... (Dimbleby 
1985, 31ss).

Dobre rezultate lahko pričakujemo tudi z vzorčenjem pokopa-
nih tal, če so razmere drugače ugodne za ohranjanje pelodnih zrn 
(Dimbleby 1985, 45ss).

Jamska najdišča so navadno dobro straticirana in zaradi 
tega ugodna za interpetacije pelodnih diagramov. Najboljši rezul-
tati so v anaerobnih pogojih, ki pa so v jamskih okoljih redki. 
Navadno pa so koncentracije pelodnih zrn v vzorcih iz jamskih 
najdišč nizke. Kljub postdepozicijskim procesom, značilnim za 
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jamska najdišča, lahko navadno zgradimo zanesljivo kronološko 
sekvenco in jo vzporedimo s pelodnim diagramom. Kaže da pre-
mikov pelodnih zrn znotraj plasti jamskih najdišč ni, oziroma so 
zanemarljivi (Dimbleby 1985, 125ss).

Neprimerna mesta za jemanje vzorcev za pelodne raziskave pa 
so, v nasprotju z delovno prakso mnogih arheologov, jarki, jame 
stojk in podobne strukture. V primeru, da so vzorčene plasti v 
stalno mokrih pogojih, bomo najbrž dobili zadovoljivo koncentra-
cijo pelodnih zrn v vzorcu. Vprašljiva pa je interpretacija, ker pri-
haja pelodni prah v take vzorce iz vsaj dveh virov (pelodni dež in 
pelod iz plasti, ki tvorijo polnilo).

Sedaj, ko smo si ogledali vse možne zadržke, se končno lahko 
posvetimo tudi obzorju, ki nam ga pelodne analize lahko razja-
snijo. O rekonstrukciji paleookolja na podlagi straticiranih in 
datiranih sedimentov iz večjih ali manjših jezer ne bomo izgub-
ljali besed (Gardner 1997). Pelod na kostnih ostankih (zobeh) ali 
v koprolitih nam priča o prehrani ljudi ali živali. Pelodni diagrami 
vzorcev, ki izhajajo neposredno iz naselbinskih najdišč, se močno 
razlikujejo od tistih, ki so reprezentativni za paleookolje. Torej 
so pokazatelj antropogenih procesov. Tako lahko dobimo poda-
tke o rastlinah, ki jih je človek uporabljal v prehrani, za krmila, 
kot material … Tako se na primer visoke koncentracije detelje 
(Hedera) navadno pripisuje reji udomačenih živali. Skupina rodov 
Gramineae, Plantago lanceolata, Liguliorae, Corilus (leske) in Pte-
ridium (praprot) na apnenčastih prsteh kaže na gnojene njivske 
površine. O poljedelstvu nam zanesljiveje govore visoke koncen-
tracije plev (Dimbleby 1985, 135ss). 

V okvirju študije mikroregije bi idealen potek pelodnih razi-
skav izgledal takole. Vzorci iz jezer, močvirij in podobnih okolij 
nam dajo splošno sliko paleookolja v določenem območju. Vzorci 
iz naselbinskih raziskav nam dodatno pojasnijo aktivnosti člo-
veka, ki so lahko vplivale na paleookolje. Vzorci iz tako imeno-
vanih izven najdiščnih (ang. off site) raziskav (Foley 1981), nam 
lahko v določenih primerih (pokopana tla, za katera se izkaže, 
da so bila njivska ali poljska) dajo sliko delovanja ljudi v okolju. 
Dodatni pelodni diagrami iz posebnih najdišč, kot so grobišča ali 
svetišča, nam pojasnijo nekatere izmed procesov na teh mestih. 
Če so vsi pelodni diagrami časovno sinhronizirani, dobimo sliko 
spreminjajoče se pokrajine in človekove vloge pri teh spremem-
bah. To je slika dinamične pokrajine.
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Okno 4 - Metode arheologije okolja

Na enem mestu bomo našteli različne manj znane razisko-
valne metode, katerih izsledki se uporabljajo v arheologiji okolja 
kot neposredni (ang. actualistic) ali posredni (ang. proxy) poda-
tki o paleookolju. Vendar pa ne obstaja seznam laboratorijskih 
analiz, ki bi zadovoljil vsem potrebam. Pomembno je sodelovanje 
med terenskimi in laboratorijskimi delavci ter med arheologi in 
znanstveniki, ki določene raziskave izvajajo (Pomembno je pra-
vilno jemanje vzorcev! Glej sl. 4.). Odgovor nikoli ne more biti 
boljši od vprašanja!

Fizične in kemijske lastnosti sedimentov in delcev vsebujejo 
informacije o izvoru in transportu delcev ter okolju depozicije. Ker 
so sedimenti kontekst arheoloških najdb, nam njihova identika-
cija in analiza pomaga razumeti kontekst najdišča in najdb.

Sedimentarne delce in vezivne minerale lahko identiciramo 
z vrsto kemijskih in mineraloških tehnik. Mikroskopija tankih 
rezov pod polarizirano svetlobo, spektrometrija atomske absor-
pcije, X-žarkovna uorescenca in difrakcija. Izbor metode je odvi-
sen od tega, ali imamo opravka s težkimi ali glinenimi minerali 
in ali potrebujemo podatke o koncentraciji mineralov. Analize 
vsebnosti organskih snovi navadno opravljamo s sežiganjem in 
ponovnim tehtanjem. Granulometrijo opravimo z mehanskimi ali 
elektronskimi pripravami. Redkeje se v arheologiji srečamo s pot-
rebo po določanju oblike delcev. V tem primeru se zatečemo k 
počasnejšim (dražjim) tehnikam. Za določanje oblike ali teksture 
površine delcev uporabimo elektronski mikroskop. Tako ločimo 
na primer sedimente peščenih sipin od obalnih (Dincauze 2000, 
277ss; Evans, O’Connor 1999, 121).

Mikromorfologija je študija vzorcev zemlje v naravnem polo-
žaju na mikroskopskem nivoju. Tako razkrijemo lastnosti, ki 
naj verodostojneje odražajo proces nastanka sedimenta ali prsti. 
Pomembno je, da vzorce jemljemo sklenjeno, predvsem preko 
meja plasti (Glej sl. 4.). Strukture prsti in sedimentov ter razpo-
reditev diskretnih delcev in por lahko preučujemo v naravni legi. 
Poleg tega lahko kvanticiramo velikost, obliko in skupke delcev, 
minerološke in biološke značilnosti ter morebitne (mikro) ostanke 
ore in faune (Glej spodaj.). S pomočjo analogij iz eksperimen-
talne arheologije in etnologije tako lahko identiciramo horizonte 
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požarov, krčenje vegetacije zaradi poljedelstva, natančne kronos-
tratigrafske sekvence … (Evans, O’Connor 1999, 122ss).

Bioindikatorji so ostanki organizmov, ki nam služijo pri rekon-
strukciji paleookolja. Lahko so ohranjeni delno ali v celoti, kot 
mikro- ali makro- fosili. Prve najdemo pri mikromorfologiji sedi-
mentov, druge pa pri bolj običajnih metodah arheološkega dela, 
na primer otiranju sedimentov.

Rastline odlagajo v svojih celicah silicij (SiO2). Ta tudi po 
tem, ko rastlina propade, zadrži obliko celice in je v določenih 
pogojih (neugodnih za ohranitev peloda!) zelo obstojen. Oblike 
teh tolitov (ang. phytoliths) lahko določimo, večinoma v primerih 
trav, vsaj v rod, včasih tudi vrsto (Dincauze 2000, 363ss; Evans, 
O’Connor 1999, 135s).

Hrošči so za arheologijo okolja pomembni zaradi dveh lastnosti. 
Prva je relativna trdoživost njihovega eksoskeleta, ki je poleg tega 
tudi značilen za posamezne vrste. Druga je dejstvo, da živijo v 
ozko deniranih ekoloških nišah in se na spremembe odzivajo z 
migracijo in ne evolucijo, kot insekti. Zaradi obeh naštetih lastno-
sti so dobri bioindikatorji paleookolja, še posebej pomembni, ker 
se njihovi ostanki dobro ohranijo ravno tam, kjer se pelod le slabo. 
Podobno velja za mehkužce, med katerimi so posebej pomembni 
polži. Upoštevati je treba le dejstvo, da navadno živijo v širše de-
niranih ekoloških nišah kot hrošči, so pa zato manj mobilni. V 
sedimentih lahko odkrijemo tudi ostanke jajčec nematod. Te nas 
zanimajo v primeru, da gre na primer za jajčeca človeške gliste ali 
podobnega zajedavca. Tako dobljeni podatek ima dvojno vrednost: 
preiskovani sediment vsebuje človeške iztrebke in ljudje so bili 
okuženi s črevesnimi zajedalci (Evans, O’Connor 1999, 140ss).

Raziskovanje ostankov hrane na kuhinjski posodi ni novost 
in je v zadnjem času podprto z vse več metodološke in teoretske 
literature. Kaže, da lipidni sistemi z dolgimi verigami ponujajo 
več možnosti kot iskanje ogljikovih hidratov in proteinov. Mnogi 
pa vidijo prihodnost v prepoznavanju DNK (Dincauze 2000, 366s. 
Glej tam citirano literaturo.).

Razmerje med ogljikovima izotopoma C13 in C12 v človeških 
kosteh nam govori o sorazmerju divjih rastlin, nekaterih domesti-
ciranih rastlin ter razmerju med mesom morskih in kopenskih 
živali v dieti. Podobno sliko nam da razmerje med stroncijem in 
kalcijem v kosti (Dincauze 2000, 366s; Evans, O’Connor 1999, 
148; Gardner 1997).
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Rekli smo že, da je okolje dinamično in da je delovanje vseh organi-
zmov, tako tudi človeka, pogojeno s spremembami okolja. Paleookolje, 
ki je bilo kontekst človeškim dejanjem v preteklosti, moramo torej poz-
nati, če želimo razumeti človeško preteklost (Glej sl. 5.).

Spremembo okolja lahko na kratko opišemo kot odstopanje od ‘pov-
prečja’, od tistega torej, kar nekdo ali nekaj zaznava kot normalno (Din-
cauze 2000, 63). Pri tem je pomembno razlikovati kratkotrajne (suše, 
tople zime …) in dolgotrajne spremembe (klimatske na ravni hemisfere). 
V arheoloških besedilih je navadno moč zaznati le prve, slednje pa so 
tematika večine ostalih ved, ki se ukvarjajo z okoljem (Dincauze 2000, 
67ss).

In kako se ljudje odzivamo na spremembe okolja? Družbena struk-
tura, tehnologija in ideologija so dejavniki, ki pogojujejo medsebojno 
vplivanje neke skupine ljudi z okoljem. Človeška družba označi svoje 
okolje glede na tehnologijo, ki je na voljo za izrabo virov. Vendar pa so 
slednji še dodatno družbeno in kulturno pogojeni (pravica do izrabe, 
tabuji …). Nepoznani viri in viri, ki zahtevajo tehnologijo, ki ni na voljo, 

Sl. 5. Človekove prilagoditve na spremembe okolja (pov-
zeto po Dincauze 2000, 63ss).
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so za tako družbo nepomembni. Pomembna sprememba, z vidika 
neke družbe, je le tista, ki vpliva na vire, ki jih ta družba izrablja. Izvor 
sprememb je nepomemben.

Možno je, da sprememba ni zaznana, dokler kritično ne vpliva na 
količino, kvaliteto ali dosegljivost virov. Pomembna je tudi sezonska in 
prostorska razporeditev virov. Kot primer lahko navedemo poplavo. Ta 
bo vplivala katastrofalno na nek industrijski objekt ali na sedentarno 
poljedelsko skupnost, medtem ko bo za mobilne lovce - nabiralce pravi 
blagoslov. Vendar pa v primeru poplave v zgodnji pomladi, ne bo ključno 
vplivala ne na poljedelce ne na lovce - nabiralce (Dincauze 2000, 72).

Spekter potencialnih človekovih prilagoditev na spremembe okolja je 
izjemno širok. Zajema biološko evolucijo, prilagajanje fenotipa, prilago-
ditev gostote in distribucije prebivalstva, vedenjske spremembe na vseh 
nivojih od osebnega do kulturnega, tehnološke inovacije …

Biološke prilagoditve so v arheologiji okolja relevantne le izjemoma 
(npr. biološka prilagoditev populacije insektov na spremembo okolja, 
ki jo je povzročil človek). Pomembnejše so spremembe na kulturnem 
nivoju, ki jih imenujemo strategije prilagoditev. Te deniramo kot modi-
kacije vedenja in predmetov (materialne kulture), ki jih ljudje nare-
dijo, ko skušajo shajati drug z drugim in z okoljem.

Strategije prilagoditev, ki so znotraj neke družbe na voljo, se razli-
kujejo glede na vrsto sprememb okolja. Na kratko jih lahko razvrstimo 
v štiristopenjsko lestvico, v kateri družbeni in zični vložek narašča:
• individualna vedenjska prilagoditev,
• prostorska mobilnost,
• inovativne tehnologije in
• manipulacija družbene strukture.

Izbrana strategija prilagoditve je odvisna od čutnega dojemanja 
sprememb, vrednot, zadržkov, priložnosti, podpore in virov akterjev. 
Kulturne ali družbene spremembe, ki so nastale kot posledica prilagodi-
tvene strategije, so lahko pozitivne ali negativne (Dincauze 2000, 73ss). 

Strategije prilagoditev, ki jih posameznik ali družba izbere, tvorijo 
ključna vprašanja antropologije, arheologije in zgodovine. Če jih hočemo 
razumeti, moramo razumeti kontekst dogodkov. Zaporedje izzivov, s 
katerimi sta se obravnavana družba ali posameznik soočila, razpon alter-
nativnih virov in odločitev, ki so bili na voljo, energija, vložena v izbrano 
strategijo prilagoditve ter družbeno vrednotenje izdatkov in koristi.

Uspešna rekonstrukcija paleookolja nam pomaga razumeti način člo-
vekove prilagoditve (ang. Human Mode of Adaptation ali HMA) na spre-
membe okolja. Nikakor pa rekonstrukcija paleookolja ne razlaga izbora 
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in izvedbe strategije prilagoditve. Ko se arheologi spopadamo z razlago, 
moramo biti pozorni na naslednje teoretske in metodološke ovire pri:
• določanju ključnih spremenljivk (določitev ‘začetnih pogojev’),
• določanju mehanizmov, ki povezujejo spremenljivke (ključnega 

pomena za artikulacijo sistemov),
• določanju in oceni ekvinalnosti (oz. vseh potencialnih procesov, ki 

bi lahko privedli do stanja, kakor smo ga rekonstruirali),
• nerazumljivosti ideologije (ki predstavlja kontekst vseh odločitev) v 

arheoloških kontekstih,
• doseganju zadovoljivo natančne kronologije,
• izgubi podatkov zaradi stanja ohranjenosti (artefaktov in ekofaktov) 

in
• izgubi podatkov zaradi okoliščin pridobivanja podatkov (metode in 

tehnike arheoloških izkopavanj).
V zadnjih letih je arheološka teorija napredovala z zavidanja vre-

dnim tempom. Manj truda pa je bilo vloženega v metodološke probleme, 
ki povzročajo razkorak ‘med teorijo in prakso’. Tako izmed zgoraj naš-
tetih ovir zadnje tri onemogočajo izvedbo zastavljenih ciljev (Dincauze 
2000, 77ss).

ČLOVEŠKA NIŠA IN 
ANTROPOCENTRIČNA PALEOEKOLOGIJA
Na tem mestu bom povzel dva pristopa k arheologiji okolja, ki arhe-

ologijo okolja obravnavata kot samostojno vedo in ji postavljata trden 
teoretski okvir. Gre za deli /Environmental Archaeology: Principles and 
Methods/ (Evans, O’Connor 1999) in /Environmental Archaeology: Prin-
ciples and Practice/ (Dincauze 2000). Kljub temu, da delo britanskih 
avtorjev (Evans, O’Connor 1999) nosi starejšo letnico, deluje bolj sveže. 
Ker je delo ameriške avtorice obsežnejše, je očitno prestalo daljšo pot 
do knjižnih polic. Obe deli sta nastali kot učbenika za dodiplomske štu-
dente in imata mnogo skupnih točk, v marsičem pa se tudi razlikujeta.

Človeška niša (ang. the human niche)
Ljudje ne moremo obstajati zunaj okolja, niti brez da bi ga zazna-

vali. Pravzaprav je koncept okolja konstrukt človeških možganov. Tako 
navadno govorimo o okolju nečesa ali nekoga. Drugače povedano, obstoj 
človeka pogojuje koncept okolja ter obratno, koncept okolja pogojuje 
obstoj človeka. Iz tega sledi, da mora arheologija raziskovati integracijo 
obojega, vsaj do neke mere. Na teh dejstvih temelji koncept arheologije 
okolja imenovan človeška niša (Evans, O’Connor 1999, 215ss).
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Pojem človeška niša se nanaša na (ekološko) nišo prvega razreda 
oziroma eltonijsko nišo, ki jo zavzema v nekem ekosistemu človek (Glej 
okno 5.).

Koncept človeške niše se ukvarja z organizmi, zaznavanjem in obra-
vnavanjem le-teh ter paleto dejavnikov, tako abiotičnih (na primer 
temperatura in vlaga) kot tudi biotičnih (na primer predatorstvo in tek-
movalnost).

Ključnega pomena za razumevanje tega koncepta je soodvisnost člo-
veka in okolja. Kar človek zazna s svojimi čutili, postane del človeške 
niše. Izkušnja nečesa pomeni, da smo to interpretirali, spremenili ter 
morda privzeli kot vrednoto. V trenutku, ko smo se nekemu prostoru 
tako približali, da smo ga zaznali in opredelili kot okolje, smo hkrati 
vanj tudi posegli. Zato ne moremo govoriti o ‘naravnem’ okolju12, okolju, 
v katerega človek ni posegel. Materialna kultura vključuje atribute 
okolja od posameznih rastlin, živali, kamnov in drugih zbranih mater-
jalov do delov okolja kot so gore, rečne doline, ravnice … Koncept člo-
veške niše torej ne deli okolja na naravno in umetno in na tem morajo 
temeljiti tudi raziskave okolja.

Tako kot koncept človeške niše ne priznava meje med naravnim in 
umetnim, tudi čas obravnava dinamično. Človeška niša obstaja kot 
medsebojno vplivanje sedanjosti, preteklosti ter prihodnjih načrtov in 
pričakovanj; delci preteklosti se vrivajo v sedanjost in tako vplivajo na 
prihodnost. Isto lahko pojasni tudi primer pelodnih diagramov. Slednje 
navadno razdelimo na obdobja stabilne vegetacije ter prehodna obdo-
bja; toda mar ni to le dinamičen proces, ki se je začel v preteklosti, ga 
opazujemo v sedanjosti ter se bo nadaljeval v prihodnosti.

Okno 5 - Ekosistem; denicija in značilnosti

Medsebojno vplivanje biocenoze in zičnega okolja znotraj dolo-
čenega območja predstavlja ekosistem.13 

Popolnoma neodvisnega ekosistema v naravi ne najdemo. Celo 
če vzamemo za primer jezero, na prvi pogled primer jasno zame-
jenega ekosistema, vidimo, da je le-to povezano z okolico. Erozija 
bregov, atmosferski prah (pomemben za raziskovalce zaradi tako 
imenovani pelodnega dežja), aktivno in pasivno delovanje živali 

12 Podoben paradoks poznam v naravoslovju; ko nek eksperiment opazujemo, smo na atomskem nivoju 
nanj tudi vplivali in to s fotoni (svetloba), ki omogočajo opazovanje.
13 “Interactions of biotic communities with the physical environment within a dened area constitute 
an ecosystem ...”( Evans, O’Connor 1999, 45). Primerjaj: “ekosistem -a m (e-e) biol. sistem odnosov 
med živimi bitji in neživo naravo ...” (SSKJ).
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itd. povzročajo vnos snovi v ekosistem; obratno povzroča izhlape-
vanje vode, migracije živali ipd. Ekosistem se zaradi svoje dina-
mike razlikuje od pojmov okolje (ang. environment) in prirodno 
okolje (ang. habitat), od pojma niša pa se razlikuje zaradi palete 
organizmov (ang. multi-species communities).

Velikost ekosistema do neke mere določi opazovalec. Mora pa 
zajemati območje medsebojnega vplivanje geologije, prsti, bioti-
čnih faktorjev (ang. biota) in atmosfere. Ko gre za preučevanje 
odnosa človeka do ekosistema imamo navadno v mislih enote kot 
so gozd, reka, dolina, jezero ... Fizične strukture, znotraj katerih 
se odvija biološki populacijski cikel, vključujejo topograjo, vege-
tacijski pokrov, arhitekturo, strukturo prsti in sedimentov ter 
živalske strukture (Evans, O’Connor 1999, 45ss).

Pri vsem zgoraj naštetem se je potrebno zavedati, da je vsak 
ekosistem dinamičen: pretakanje hranljivih snovi in energije zno-
traj zičnega in biološkega okolja, po prehrambenih verigah zno-
traj bioloških skupnosti ter vložki in izgube znotraj teh verig so 
dinamični procesi. Ključni dejavniki v teh procesih so stopnja pri-
marne produkcije, število tropičnih stopenj (ang. trophic levels) in 
lokacija različnih kategorij biomase (Evans, O’Connor 1999, 45s).

Ekosistem se s časom spreminja. Lahko gre za “prave” spre-
membe, lahko pa ljudje istemu ekosistemu pripišemo drugačne 
pomene. Takrat govorimo o spremembah zaznavnega okolja (ang. 
percieved environment). Marginalna oziroma obrobna območja 
(ang. marginal land) lahko služijo kot primer. Tradicionalno gre za 
ozemlje z nerodovitnimi prstmi glede na okolico. Vendar lahko v 
določenih okoliščinah, kot so na primer vojne ali bližina novega 
trga, pridobijo na pomenu. Takšno območje se ni spremenilo, 
spremenil se je naš odnos do njega (Evans, O’Connor 1999, 54ss).

Pomembna za razumevanje ekosistema je denicija ekološke 
niše. Pojem (ekološka) niša ekologi uporabljajo v vsaj treh kon-
tekstih: niša 1.razreda ali eltonijska niša opisuje mesto, ki ga ima 
določen organizem v biosferi; niša 2. razreda določi funkcijo dolo-
čene populacije tako ozko, da lahko to nišo zaseda le ena živalska 
vrsta; nišo 3. razreda je natančno deniral Hutchinson leta 1978 
kot več-dimenzionalen hipervolumen osi virov 14. To pomeni, da je 
niša 3. razreda neke vrste zbir pogojev v katerih lahko ta vrsta 
uspešno živi in se reproducira. Tako ta niša opisuje pogoje, ki jih 

14 “... a multi-dimensional hypervolume of resource axes”
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neka vrsta potrebuje, za razliko od prvih dveh, ki vsebujeta tudi 
ziologijo in etologijo določene vrste.

Ko omenjamo (ekološko) nišo v zvezi s skupnostmi v preteklo-
sti, imamo navadno v mislih eltonijsko nišo oziroma nišo 1. raz-
reda (Evans, O’Connor 1999, 27). Ta napotek sem upošteval pri 
pisanju tega besedila.

Antropocentrična paleoekologija 
(ang. anthropocentric paleoecology)
Neoekologija predstavlja poseben aspekt ekologije, posvečen preu-

čevanju skupnosti živih organizmov v njihovem lastnem okolju ali v 
posebnih situacijah v laboratoriju. Paleoekologija je aplikacija princi-
pov neoekologije na vrste, ki jih ni več moč naposredno opazovati (Din-
cauze 2000, xxvii). Na podlagi teh dveh denicij lahko rečemo, da je 
paleoekologija najboljša pot za arheologa, ki želi opazovati družbe iz 
preteklosti. Ker pa arheologe zanima predvsem ekologija človeka, je 
vsaka arheološka študija antropocentrična. Tako dobimo kontekstua-
lizirano arheologijo okolja, imenovano antropocentrična paleoekologija 
(Dincauze 2000, 497ss).

Dojemanje kulture ločeno od okolja je v naši civilizaciji globoko zako-
reninjeno. Ker je arheologija del te civilizacije, je povsem razumljivo, da je 
privzela tudi ta koncept. Slednjega podpirata tako religija in tehnološka 
ideologija naše civilizacije, neizprosno pa ga izkoriščajo protagonisti eko-
nomskega pojmovanja napredka15. Jasna posledica obravnavanja vseh 
organizmov neodvisno od njihovega okolja je današnja ekološka kriza.

Temeljna predpostavka antropocentrične ekologije pa je, da smo 
ljudje in človeške skupnosti globoko zakoreninjeni v sinekoloških odno-
sih (ang. synecological relationships)16. Fizični, biološki in klimatski 
kontekst človeškega življenja - človekov življenski prostor - mora biti 
pomemben za humanistično vedo, kakršna je arheologija. Drugače 
povedano, arheologija mora upoštevati dejavnike okolja, ki omejujejo 
spekter kulturno ali vedenjsko pogojenih reakcij. Cena poudarjanja le 
družbenega vidika in neupoštevanje kompleksnosti vseh ostalih vidikov 
okolja je opisovanje preteklosti, ki delujejo prazno. Takšni opisi napa-
čno prikazujejo preteklost, v kateri je neodvisnost človekovega delova-
nja prikazana pretirano.

15 Npr. t. i. multinacionalke, ogromni gospodarski konglomerati, ki se ne ozirajo na ekološke posledice 
na poti do še večjih zaslužkov; niti človeška življenja niso previsoka cena.
16 Medsebojni odnosi med več vrstami živih bitij znotraj določenega bivanjskega okolja (Dincauze 2000, 
xxix).
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Uspešna deskripcija človeške preteklosti mora vsebovati integracijo 
vseh podatkov, pridobljenih tako iz organskih kot anorganskih elemen-
tov (biotskih in abiotskih). Poleg tega mora biti interpretacija ozave-
ščena z na eni strani potencialom in na drugi z omejitvami takšne 
podatkovne baze. Ta nujno temelji na podatkih iz vseh petih sfer kli-
matskega sistema (biosfera, geosfera, hidrosfera, kriosfera, atmosfera).

Posledica ali predpogoj takšne študije je multidisciplinarnost. Pred-
vsem gre za sodelovanje med arheologi in ekologi (ang. environmental 
scientists). Prvi prispevajo razumevanje vloge ljudi pri oblikovanju 
okolja, drugi pa razumevanje konteksta človeške evolucije in vedenj-
skih vzorcev.

Antropocentrično paleoekologijo (isto velja za pristop človeške niše) 
moramo ločiti od tradicionalnega arheološkega pristopa k ekologiji. Pri 
tem je bilo okolje obravnavano kot neodvisen faktor v razmerju človek 
- okolje (npr. Dular 1978; Gabrovec, Svoljšak 1983; Dark, Dark 1997). 
Prav tako je treba poudariti, da so bolj produktivne tiste študije, ki 
so usmerjene v preučevanje posledic človekovega posega v okolje, kot 
druge, ki, nasprotno, preučujejo vpliv sprememb okolja na človeka 
(Gardner 1997; Auban 1997). Predvsem pa je potrebno usmeriti pozor-
nost na medsebojno vplivanje in soodvisnost človeka ter njegovega 
okolja (Glej sl. 6.).

Zavedanje celovitosti okolja lahko le vzpodbudi arheološke interpre-
tacije preteklosti. Tako postavi človekova dejanja v kulturni in kog-
nitivni kontekst ter kontekstualizira17 zapis o človeškem obstoju z 
neprestano spreminjajočim se okoljem, dinamično krajino.

Naj poskusim povzeti oba pristopa. Dena F. Dincauze (2000) je avto-
rica prvega pristopa, imenovanega antropocentrična paleoekologija, 
Johnn Evans in Terry O’Connor pa sta avtorja drugega, imenovanega 
človeška niša. Največje razlike med pristopoma so posledice drugač-
nega teoretskega ozadja. Gre za razlike med ameriškim procesualiz-
mom18 (Dincauze) ter britanskim kontekstualizmom (Evans, O’Connor). 
Da je komunikacija med obema arheološkima ‘šolama’ nerazumljivo 
slaba, prizna tudi avtorica D. Dincauze (2000, 521).

Druga pomembna razlika izhaja prav tako iz teoretskih osnov avtor-
jev. Tokrat gre za različno obravnavanje ekologije. Pri britanskih avtor-

17 Pojem kontekstualna arheologija je bil prvič uporabljen v pomenu razširjenega ekološkega študija 
okolja v arheologiji (Butzer 1978), šele kasneje pa v reeksivnem in kognitivnem pomenu za arheologijo 
na splošno (npr. Hodder 1986). Pojmovanji se medsebojno ne izključujeta, saj drugo vključuje tudi 
prvega.
18 Kot bomo videli v nadaljevanju, je teoretska osnova tudi pri tej avtorici kontekstualizem; metod-
ologija in izrazoslovje pa sta globoko zasidrana v procesualizmu, oziroma, kot smo to smer arheologije 
poimenovali v Evropi, Novi arheologiji.
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jih (Evans, O’Connor) gre za izhodišče v (klasični) ekologiji, ameriška 
avtorica (Dincauze) pa izhaja iz neoekologije. Razlika je preprosta in 
temelji na deniciji osnovnega objekta raziskave.

Ekologija obravnava združbe živih bitij kot sistem skupnosti (ang. 
community), ki se razvija premočrtno, k t. i. zreli skupnosti. Takšna 
skupnosti ima dve dimenziji. Prva je razporeditev virov v prostoru, 
na čemer temelji tekmovanje organizmov. Druga dimenzija so tročni 

Sl. 6. Soodvisnost poljedelstva z jezerskimi in rečnimi sedi-
menti. Zgornji del slike prikazuje hribe, kjer ni bilo ornega 
poljedelstva in zato v jezerskih sedimentih ni znakov. Spo-
dnji del pa kaže pokrajino, kjer je obdobje krčenja polj in 
oranja povzročilo erozijo prsti, odlaganje gline na jezerskem 
dnu in formiranje rečnih teras (Evans, O’Connor 199, 121).
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nivoji, kjer klasičen primer predstavlja preučevanje tako imenovanih 
prehrambenih verig (ang. food web). Študije zadnjih let so pokazale, 
da so skupnosti, ki jih lahko opazujemo danes, tako prostorsko kot 
časovno zelo omejene. Predvsem študije na ozko omejenih območjih 
so pokazale razlike v odnosih znotraj enakih združb organizmov (ang. 
species associations), tako da ne moremo več govoriti o predvidljivih 
razvojnih tirnicah. Izkazalo se je, da so v preteklosti podcenjevali pred-
vsem historično pogojenost, naključnost in izhodiščne pogoje združb 
organizmov. Biologi so koncept skupnosti ponovno ovrednotili in prišli 
do heurističnega pristopa, poznanega pod pojmom sinekologija (ang. 
synecology). Tako preučujejo organizme v ekoloških odnosih z določlji-
vimi prirodnimi okolji (habitati) v več velikostnih razredih hkrati. Oba 
načina nista popolnoma izključujoča (Dincauze 2000, 382).

Kljub naštetemu pa lahko najdemo med pristopoma kar nekaj sku-
pnih točk. Ko se prebijemo preko jezikovnih ovir in razlik, ki so posle-
dica drugačne zgradbe obeh knjig, pravzaprav vidimo, da gre za iste 
poudarke:
• Arheologija okolja je samostojna veda19.
• Človek (ali katerikoli organizem) ne more obstajati ločeno od okolja; 

torej mora biti predmet raziskovanja v arheologiji integracija človeka 
in okolja (Dincauze 2000, 5s in 497; Evans, O’Connor 1999, 215).

• ‘Naravno okolje’ ne obstaja20, zato je vsako ločevanje okolja na ‘nara-
vno’ in ‘umetno’ neutemeljeno (Dincauze 2000, 17, 474s in 499; 
Evans, O’Connor 1999, 216).

• Arheologija okolja mora biti celovita (holistična) in kontekstualna 
(Dincauze 2000, 500; Evans, O’Connor 1999, 217).

• Arheologija okolja mora biti multidisciplinarna (Dincauze 2000, 21, 
24ss in 502ss; Evans, O’Connor 1999, 169ss).

• Interpretacija je neprekinjen proces, ki se začne v trenutku, ko arti-
kuliramo vprašanje, in nima zaključka; ‘popolno znanje’ ne obstaja 
(Dincauze 2000, 24 in 517; Evans, O’Connor 1999, 218; primerjaj 
tudi Hodder 1999, 98s).
Če je bil s predstavljenima delima postavljen temeljni kamen arhe-

ologije okolja kot samostojne, kontekstualne, multidisciplinarne vede 
o preteklosti človeka v okolju, ki deluje na hermenevtskem pristopu k 
znanosti, bo pokazal čas. Vsekakor nudita dovolj opornih točk, ki omo-
gočajo začetek novega cikla raziskav na področju arheologije okolja.

19 Tega sicer v nobeni od knjig ne najdemo zapisano črno na belem. Vendar pa je odnos avtorjev do tega 
vprašanja viden že po naslovu in je dovolj zgovoren. Ko ima neka tema lastno teorijo in metodologijo, 
postane samostojna veda.
20 Tu lahko opazujemo primer t. i. equinalnosti: avtorji so po popolnoma drugačni poti prišli do istega 
zaključka.
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GIS
Geografski informacijski sistemi (dalje GIS) so zbirke računalniških 

programov, namenjene obdelavi podatkov s prostorsko ali kartografsko 
sestavino. GIS deniramo z opisom njegovih tehnoloških komponent, 
to je s skupkom operacij, ki jih lahko opravi. Sem sodijo tudi druge 
panoge, na primer daljinsko zaznavanje, obdelovanje digitalnih slik, 
računalniško podprto kartiranje in graka. Ena od denicij GIS-a je, da 
ga sestavljajo štiri osnovne setavine: sistem za vnos podatkov, sistem 
za shranjevanje in iskanje podatkov, sistem za analizo podatkov ter 
sistem za prikaz podatkov (Kvamme 1997, 19ss).

GIS uporabljamo v vseh vedah, ki se ukvarjajo s prostorom, tako 
poleg arheologije še v geograji, ekologiji, geologiji, geodeziji, biologiji ... 
Če se zavedamo še moči procesiranja in hitrosti računalniških obdelav, 
skupaj z gračnimi možnostmi prikaza, vidimo, da je GIS idealen za pol-
jubne prostorske raziskave in obdelave podatkov (Kvamme 1997, 19ss).

V arheologiji pri delu z GIS-om uporabljamo nekakšne polizdelke, 
torej že pripravljene podatke v digitalni obliki (regionalne geografske baze 
podatkov, digitalne karte, digitalno obdelane podobe daljinskih zazna-
vanj, rezultate meritev prostorskih pojavov). Pri raziskavah se navadno 
ukvarjamo predvsem s prostorskimi analizami in regionalnimi modeli.

V prostorskih raziskavah pogosto iščemo povezave ali poskušamo 
ugotoviti različne zveze med podatki s posameznih območij. V GIS-u 
zlahka prikažemo določen pojav, ki ga dopolnimo z drugimi (geograf-
skimi) podatki. Pomembna lastnost GIS-a je tudi, da nam omogoča 
pestro izbiro pri prikazovanju. Možna je tudi takojšnja obdelava poda-
tkov in prikaz elementov v povezavi z drugimi prostorskimi podatki. 
Drug pristop k prostorskim analizam pa skuša pojav statistično obde-
lati. Večina GIS-ov ima za to že vgrajene podprograme (IDRISI - Histo). 
Statistične analize prostorskih pojavov se pogosto dopolnjujejo z vizu-
alnimi analizami (Kvamme 1997, 23s).

Prvič so GIS v arheologiji uporabili v Severni Ameriki (Kohler, Parker 
1986). Leta 1988 je bil predstavljen prvi namenski program, ki lahko 
arheološke spomenike, podane v vektorski obliki, predstavi na rasterski 
podlagi (Clubb 1988). V istem letu je bil priobčen prvi članek za Com-
puter Aplications in Archaeology z besedo GIS v naslovu (Wansleeben 
1988). Publikacija /Interpreting Space/ (Allen 1990) je ob svojem izzidu 
povzročila nenaden razmah GIS-a v arheologiji. Kmalu (do leta 1992) je 
bil GIS uporabljen v Britanskem Sites and monuments records (SMS). 
Kenneth L. Kvamme (1992a) je prvi jasno deniral potencial uporabe 
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GIS-a v arheoloških prostorskih študijah. Istega leta je bil objavljen pro-
jekt Hvar (Gaffney, Stančič 1992), ki je eden prvih tovrstnih in je nastal 
s sodelovanjem našega oddelka. Istega leta je K. L. Kvamme (1992b) 
prvič predstavil širši arheološki javnosti študijo, izdelano s programom 
IDRISI; predstavljena (Van Leusen 1993) je bila tudi uporaba GRASS-a 
(povzeto po predstavitvi Johna Petersona na COST G2, Working Group2; 
GIS Workshop. Ljubljana 18 december 1998; Gillings 1998, 2.3.).

Po tem sta, vzeto na splošno, obstajala dva (Gillings 1998) oziroma 
trije razvojni tokovi (Church, Brandon, Burgett 2000, 135). Ti so uprav-
ljanje s kulturno dediščino, analiziranje krajin in napovedovalni modeli.

Čeprav vsaka denicija GIS-a pudarja analitične zmogljivosti, je glav- 
no orožje programskih orodij integracija in upravljanje z veliko količino 
podatkov v različnih oblikah (rasterski, vektorski, gračni, tekstovni). 
Tako je osnovna naloga GIS-a pri upravljanju kulturne dediščine zdru-
ževanje in georeferenciranje različnih prostorskih podatkov ter jih pred-
staviti skupaj s tekstovnimi deli. Takšne baze navadno pokrivajo regije 
ali celo države. Ker je GIS za prikazane naloge tako sposobno orodje, je 
analitična plat slednjega mnogokrat zanemarjena (Gillings 1998).

Privzemanje GIS-a s strani nacionalnih in regionalnih organizacij 
za upravljanje s kulturno dediščino je zapleten proces, ki ga navadno 
spremlja kopica težav. Te se nanašajo tako na težave v zvezi z nadgra-
jevanjem obstoječih sistemov, z normami, nanciranjem21…

Kljub temu, da sistemi organizacij za upravljanje s kulturno dedi-
ščino navadno temeljijo na vektorskih podatkih, se mnogokrat pokaže 
potreba po povezavi s podatki v rasterski obliki. Primeri so lahko letal-
ski posnetki, podatki geozikalnih raziskav (Soklič 2000) ali satelitskih 
posnetkov (Gaffney 1996).

Na področju analiziranja krajin mnogo modelov posveča več pozorno-
sti kartiranju kot analitičnim orodjem GIS-a. Vseeno so lahko analize 
osnova na GIS-u temelječih študij (na primer Gaffney, Stančič 1991; 
id. 1992). Najpomembnejša so statistična orodja ter funkcije razdalje. 
Takšne študije so bile odločilne za začetek razprav o epistemologiji GIS-a 
in odnosu GIS-a do arheološke teorije (na primer Gaffney, van Leusen 
1995; Church, Brandon, Burgett 2000, 135ss; Ebert 2000, 129ss).

Tako se je razvil prevladujoč tok, ki skuša združiti teoretske poglede 
arheologije pokrajine z operativnostjo GIS-a in na ta način osvetliti 
vpliv človeka na okolje v preteklosti. Študije s tega področja se ukvarjjo 
z zaznavanjem pokrajine s strani posameznika. Analitično GIS orodje, 
21 Primerjaj probleme pri nastajanju slovenske baze podatkov ARCAS.
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ki so ga pri tem uporabljali je bilo vidno polje z določene točke (ang. 
viewshed) ter medsebojna vidnost (ang. line-of-sight) točk v prostoru 
(npr. Gaffney 1995). Posledica takšnih študij je bil razvoj novih tehnik, 
razvitih v arheologiji, na primer kumulativne analize vidnega polja (ang. 
cumulative viewshed analysis; Wheatley 1996).

V arheologiji še posebej pogosto uporabljamo napovedovalne modele 
(Glej sl. 7.). Ti temeljijo na induktivnem sklepanju in jih zato nekateri 
avtorji imenujejo induktivni napovedovalni modeli (Ebert 2000, 129ss). 
Ključnega pomena pri tem je razumevanje razmerij med arheološkimi 
lokacijami in naravnim okoljem. Izoblikovala sta se dva pogleda: prvi 
obravnava ekonomsko privlačnost lokacije (npr. bližina rodovitnih 
tal) drugi pa privlačnost lokacije glede na navade (tradicija, kulturne 
norme ...). Posamezne činitelje lahko vključimo v napovedovalni model na 
dva načina. Metoda presekov je najbolj razširjena. Temelji na domnevi, da 
vsi upoštevani činitelji enako vplivajo na izbiro lokacije. Drug način je 

Sl. 7. Arheološki napovedovalni model za Caribou Forest 
Management Unit, Canada; predstavljene so cone viso-
kega, srednjega in majhnega arheološkega potenciala 
(Dalla Bona 2000, 81).
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metoda uteženih vrednosti, ki izhaja iz domneve, da je vsak činitelj raz-
lično vplival na izbiro človeka. Zato se vsaki spremenljivki pripiše ‘utež’. 
Prva metoda je zaradi preprostosti v arheologiji bolj razširjena (Stančič 
in Veljanovski 1998, 175ss).

Kljub desetletju in pol uporabe GIS-a in napovedovalnih modelov v 
arheologiji ne najdemo dela, ki bi to vejo postavilo na trdne teoretske 
temelje. Nasprotno, vse pogostejše so ostre kritike uporabe napo-
vedovalnih modelov. Eden ostrejših kritikov je svoj pogled strnil v 
sedem najpogostejših napak oziroma napačnih predpostavk ‘induktiv-
nih’ napovedovalnih modelov (Ebert 2000, 129ss). Te so:
• Uporaba GIS-a je revolucionarna tehnika izdelovanja napovedoval-

nih modelov.
• Izdelava napovedovalnega modela napoveduje in modelira prete-

klost.
• Cilj raziskave je napoved lokacije najdišča.
• Neposredna bližina (arheoloških najdišč) činiteljem okolja je pomem-

bna.
• Zemljevidi vsebujejo činitelje okolja.
• Zemljevidi so netočni.
• Točnost induktivnih napovedovalnih modelov lahko določimo.

Ost omenjenega članka je, podobno kot prevladujoče mnenje mojih 
kolegov, da so napovedovalni modeli neuporabna aplikacija GIS-a v 
arheologiji.

Vendar napovedovalne modele lahko predstavimo tudi manj črno 
(Church, Brandon, Burgett 2000, 135ss). Napovedovalni modeli so bili, 
preden so računalniki postali predmet široke potrošnje, denirani kot 
hipoteza ali več hipotez, ki poenostavljajo kompleksna opažanja in pri 
tem nudijo pretežno natančen napovedovalni okvir, ki ta opažanja struk-
turira 22. Pri tem ločimo soodnosne (ang. correlative) oziroma preproste 
napovedovalne modele in razlagalne (ang. explanatory) napovedovalne 
modele. Kot pove ime, se prvi navadno zadovoljijo z iskanjem in prever-
janjem pozitivnih odnosov med iskanimi in znanimi činitelji v prostoru, 
drugi pa opažena razmerja tudi pojasnjujejo.

Ne moremo zanikati dejstva, da večino napovedovalnih modelov v pre-
teklosti lahko odpravimo z izrazoma lepe slike in preproste primerjave. 
Kar pa ne pomeni, da je to skrajni domet uporabe GIS-a v arheologiji.

Zaradi lastnosti, da uporabljajo obstoječe podatke, ki jih je razme-
roma enostavno digitalizirati, so preprosti napovedovalni modeli v arhe-

22 “… hypotheses or sets of hypotheses which simplify complex observation whilst offering a largely 
accurate predictive framework structuring these observations” (Clarke 1968, 32).
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ologiji bolj priljubljeni. Ta lastnost je upoštevanja vredna in sama po 
sebi neškodljiva, vsebuje pa past. Model je le tako dober kot podatki! To 
pomeni, da moramo biti pozorni na velikostne ali natančnostne razrede 
podatkov in jih upoštevati pri izdelavi napovedovalnih modelov. Veči-
noma pa je potek ravno nasproten: že obstoječe podatke, ne glede na 
razred, se uporabi pri izdelavi napovedovalnega modela, kjer je priča-
kovan in prikazan zaželjeni razred rezultata (Church, Brandon, Burgett 
2000, 136ss).

Druga past pri izdelavi napovedovalnega modela je zanašanje na 
moderne kulturne analogije. Načela najmanjšega napora (ang. least 
effort) ni moč, brez dodatnih argumentov, aplicirati na arheološko 
preteklost (Glej okno 6.). Najpogosteje uporabljene spremenljivke v 
napovedovalnih modelih so oddaljenost od vode, naklon, prisojnost ali 
osojnost terena, relief … Napačno je tem elementom pripisovati pomen 
elementov okolja, saj so le izmere terena.

Rešitev predstavljajo sinoptični (ang. synoptic) napovedovalni modeli. 
Ti so denirani kot regionalne kombinacije spremenljivk, relevantnih za 
lego arheoloških najdišč namesto specičnih lokacij najdišč.23

Tudi sinoptični napovedovalni modeli pa so lahko uspešni le, če 
uporabljajo podatke o paleookolju in ne o modernem okolju, kakor je 
skoraj brez izjeme slučaj. In ti morajo seveda biti uporabljeni v relevan-
tnem natančnostnem in velikostnem razredu (Church, Brandon, Bur-
gett 2000, 136ss).

Če želimo izdelati uporaben napovedovalni model, mora le-ta člove-
kovo izrabo prostora obravnavati v kontekstu okolja, vire pa obravna-
vati v najširšem pomenu besede ter štiridimenzionalno (upoštevati je 
potrebno tudi čas). Tak model bo upošteval poleg običajne povezave 
med činitelji okolja in človekom tudi podepozicijske procese na najdi-
ščih. Pri tem bo pokrajina obravnavana kot prostorsko in časovno dina-
mičen izvor virov; ekološki, geomorfološki in kulturni sistemi pa kot 
delujoči na različnih nivojih (Church, Brandon, Burgett 2000, 142ss).

Pravi razlagalni model bo torej vzpostavil razmerje med dinamičnimi 
činitelji pokrajine in (statičnimi) ostanki le-teh. Obravnava naj vpraša-
nja, ki se nanašajo na dinamiko socionaravnih (ang. socionatural) ele-
mentov okolja (Church, Brandon, Burgett 2000, 150s).

Če povzamem v nekaj besedah, razlagalni napovedovalni model 
s pokrajinsko perpektivo išče mehanizme med korelacijami činiteljev 
okolja, da bi lahko razlagal razmerja med njimi.

23 “regional combination of variables relevant to archeological site locations rather than specic site 
locations” (Custer 1986).
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Okno 6 - Filozoja ideoloških sistemov

Pri uvajanju modernih kulturnih analogij v arheološke raziskave, 
velja pozornost za trenutek obrniti na lozojo ideoloških sistemov in 
kapitalizma.

Ideologijo lahko razumemo kot način, kako se družba spopada z 
nekim temeljnim antagonizmom, ki ji onemogoča polno konstitucijo (Salecl 
1993, 9). Tako lahko smatramo ideologijo za osnovo, med drugim, tudi 
zaznavni pokrajini (Glej poglavje Dinamični tokovi v prostoru.).

Habermas (1970) poudarja, da v kapitalizmu koncept ideologije ni 
več aktualen. Sistem je začel delovati sam zase. Nekdanje metazične 
oblike družbenega nadzorovanja so danes nadomestile tehnološke. V 
takšnem kapitalizmu so subjekti zvedeni na čisti mehanični učinek sis-
tema. In še: (šele) v kapitalizmu je učinkovitost sistema postala njegova 
lastna ideologija.

Takšen pogled ima za arheologijo pomembno implikacijo, saj obsta-
jajo med moderno (kapitalistično) in ‘paleo’ (temelječo na ideologiji) 
družbo znatne razlike. Torej modernega načela najmanjšega napora 
(ang. least effort) ni moč, brez dodatnih argumentov, aplicirati na arhe-
ološko preteklost; še posebej, če upoštevamo zgoraj navedene poudarke 
lozoje ideoloških sistemov, ko obravnavamo dvojno prekinitev Leva 
Klejna (1987) med procesom in arheološkim virom.

Dodati pa je potrebno še ‘opombo pod črto’: zgoraj opisano velja le 
v primeru, ko je bila ideologija pomemben činitelj v človeški niši paleo-
okolja (Glej poglavje Dinamični tokovi v prostoru.), kar na primer lahko 
trdimo za ‘krščansko krajino’ (Glej poglavje Arheologija pokrajine.).

DINAMIČNI TOKOVI V PROSTORU
V naslednjih vrsticah bom priobčil svoj pogled na arheološke razi-

skave pokrajine. Kot sem že omenil, je moj pogled rezultat subjektiv-
nega poznavanja teorije arheologije, arheologije pokrajine, arheologije 
okolja in GIS-a. Je posledica več dejavnikov, katerih najpomembnejša 
sta potek mojega študija arheologije in meni dostopna literatura.

DEFINIRANJE SUBJEKTA - 
ARHEOLOŠKA POKRAJINA IN PALEOOKOLJE
Začetek raziskave predstavlja teoretsko predznanje, ki ga kot razi-

skovalec imam. To se nanaša na, poleg metodologije in teorije arhe-
ologije, vnaprej ustvarjeno mnenje o temi. Čim obširnejše znanje je 
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zaželjeno, ne sme pa postati ovira. Pri tem imam v mislih konkreten 
primer. Če se v svojo nalogo podam s predpostavko, da je poznoantični 
višinski naselitvi sledil naselitveni hiatus, temu pa prihod Slovanov, 
bom po vsej verjetnosti to tudi odkril. Rezultati arheoloških raziskav 
so reeksivno povezani s kontekstom, v katerem je znanje nastalo. Na 
kratko: svoje predznanje bom obravnaval kot kontekst in ne kot tvarino 
raziskave.

Naslednja pomembna točka je deniranje predmeta raziskave, ki je 
arheološka pokrajina (Glej sl. 8.).

Sl. 8. Shematični prikaz gradnikov arheološke pokrajine.

Arheološko pokrajino obravnavam, podobno kot Mihael Budja 
(1989), kot moderen palimpsest ‘zapisov’ v paleookolje. Okolje je tisto, 
ki predstavlja kontekst človekovega bivanja. Ker je tema arheologije 
preteklost, govorim o paleookolju. Paleookolje24 smatram kot enovito 
okolje, ki je živelo kot časovno-prostorsko dinamičen kompleks soodvi-
snih biotičnih in abiotičnih činiteljev, ti pa predstavljajo kontekst člo-
vekovemu družbenemu in kulturnemu delovanju. Osnovna razlika med 
arheološko pokrajino in paleookoljem je ta, da je prva statična, drugo 
pa dinamično. Iz statičnega ‘zapisa’ želim ‘brati’ dinamične ‘slike’.

V arheološki pokrajini bom tako iskal palimpseste prostorov člove-
kove aktivnosti (ang. activity loci), ki so se odvijale v človeški niši paleo-
okolja.

24 Predpona paleo- se nanaša na izbrano točko ali daljico na časovni premici, ki ni sedanjost. Točka ali 
daljica je pogojena s cilji raziskave. V moji nalogi gre za čas od 7. do 10. stoletja po Kr.
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ČLOVEK V OKOLJU
Človek v okolju prestavlja le kolesce v mehanizmu. Res je, da je 

ravno kolesce človeka premnogokrat vzrok ali povod za nenehne spre-
membe. Človek je torej ključna vrsta (ang. keystone species) v eko-
sistemu (Dincauze 2000, 377). Vsaka sprememba v okolju pa ima 
posledice, ki so povod za nove spremembe. Vsi činitelji se odzivajo na 
spremembe, vsi organizmi se jim prilagajajo. Okolje in človek sta pove-
zana v neločljivo celoto. Ko govorim o (paleo)človeku v paleookolju, 
govorim, enako kot avtorja J. Evans in T. O’Connor (1999, 215ss), o 
človeški niši v ekosistemu (Glej poglavje Arheologija okolja.).

Kljub povezanosti z okoljem, smo ljudje bolj ali manj neodvisni od 
okolja. Tehnološki izzumi nam omogočajo, včasih v (pre)veliko breme 
ostalim činiteljem okolja, uveljavljati svojo voljo. Ta volja je odvisna 
od mnogih dejavnikov. Ti so tako številni in nepredvidljivi, da se zdi 
vsak poskus modeliranja kulturnih sistemov nujno preveč posplošujoč, 
da bi bil uporaben. Vendar kompleksnost naloge, kot avtorji članka 
/GIS aplikacije v arheologiji/ (Church, Brandon, Burget 2000), tudi 
sam sprejemam kot izziv in ne oviro.

Zato želim izpostaviti nekaj dejavnikov, ki vplivajo na človeško voljo. 
S tem so ti dejavniki činitelji vedenjskih vzorcev. Opisal bom tri. Izbral 
sem jih po dvojnem ključu relevantnosti v paleookolju in ‘berljivosti’ v 
arheološkem zapisu. Ti so kultura, dediščina in eksistenca.

Prvi činitelj vedenjskih vzorcev je kultura. Kultura je širok pojem. 
Po svojem dvojnem ključu bom izpostavil le nekatere njene aspekte. 
Religija ali ideologija, družbena struktura, tabuji in splošne vrednote 
pomembno vplivajo na odnos (paleo)ljudi do (paleo)okolja. Isto okolje ni 
enako za vse. Gozd duhovnik izkoristi za prispodobo izgubljene ovce. 
Fevdalni gospod in kmet vesta za divjad v gozdu, loviti pa sme le 
gospod. Nihče od treh pa si ne upa v oddaljeni del gozda, kjer biva sam 
zlodej. Zato je pomembno spoznati način, na katerega so ljudje svoje 
okolje zaznavali. Pomembno je spoznati zaznavno okolje (ang. perceived 
environment) (Glej spodaj.).

Drugi činitelj vedenjskih vzorcev je dediščina. Vsaka družba od 
svojih prednikov in predhodnikov (ljudi, ki so predhodno bivali na 
istem prostoru) deduje elemente kulture, tehnologije, vedenja o pro-
storu in genetski material. To se odraža v vedenjskih vzorcih. Dediščina 
je v časovno-prostorskem okviru moje naloge še posebej pomemben ele-
ment. Eden najopaznejših elementov dediščine predhodnikov so dolo-
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čeni toponimi (npr. gradišče, izpeljanke besed Ajd in Lah, krajevna 
imena predslovanskega porekla kot Sava, Drava …). Dediščino predni-
kov, ki je nedvomno močno vplivala na zaznavno okolje, gre iskati v 
etnološki dediščini, slovanski religiji in eksistenci Slovanov pred in med 
selitvijo. Ne gre pa pozabiti na antične elemente, ki so se posredno ali 
neposredno vtkali v dediščino prišlekov.

Tretji činitelj vedenjskih vzorcev je eksistenca25. Vedenjski vzorci 
ljudi so pogojeni tudi s tehnologijo, pa naj si bodi tehnologijo pridelave 
in predelave hrane, varovanja pred nezaželjenimi vplivi okolja, prema-
govanja razdalj … Kljub pomenu, ki ga eksistenca v vedenju ljudi ima, 
ji ne smemo pripisovati prevelikega pomena. Prav našteti elementi so v 
mnogih starejših študijah arheologije pokrajine, predvsem pa v večini 
GIS študij, privzeti kot prevladujoči ali izključni činitelji okolja.

Vsi našteti činitelji vedenjskih vzorcev pa so hkrati tudi objekt časa. 
Paleookolje, ki ga raziskujem, ima štiri dimenzije. Najbolj izmuzljiva je 
četrta, čas. Kajti paleookolje je, gledano skozi prizmo časa, dinamično 
in se nenehno spreminja. Na tem mestu naletim na največjo oviro. 
Večina arheologije obravnava čas stopenjsko, ga ‘predalčka’. Razlog 
je preprost: kronologija ni dovolj natančna, da bi arheološke podatke 
lahko vpeli v dinamično pokrajino. Primer: nobeno arheološko najdišče 
v moji bazi ni datirano drugače, kot v antiko, zgodnji srednji vek … To 
pa so obdobja, merjena z desetinami človeških generacij. Tu je nastal 
prvi razkorak med teorijo in prakso. Kljub temu je pomembno zavedati 
se tega razkoraka in ga upoštevati.

RAZISKOVALNI KORAKI
Do zdaj sem deniral ‘zapis’, arheološko pokrajino, ‘medij’, paleoo-

kolje in ‘vsebino’, človeško nišo. Naslednje vrstice bom posvetil ‘branju’, 
torej raziskovalnim postopkom.

Prva naloga je v arheološki pokrajini čim bolje prepoznati kontekst 
človeške niše, paleookolje. Okolje je, kot sem omenil, časovno-prostorsko 
dinamično. Časovno dinamiko sem že opisal. Dodal bi le spoznanje 
neoekologov, da ne moremo govoriti o nekem stabilnem stanju, h kate-
remu bi okolje (predvsem ora in favna) težilo. Vsak trenutek ima 
svojstven teoretični optimum in realno stanje, ki nista izključujoča 
(Dincauze 2000, 382ss).

Nekaj besed bi namenil še prostorski dinamiki. S tem mislim pred-
vsem na mozaičnost okolja (ang. patchy landscape). Mikrookolje, na 
25 V pomenu materialna osnova za življenje.
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primer geomorfologija, pedološka osnova, vegetacijski pokrov in s tem 
pogojena favna, se lahko spreminjajo na razdalji nekaj metrov (npr. 
Urbančič, Simončič 2001). Tako dobimo mozaik mikrookolij, ki skupaj 
tvorijo okolje. To lastnost izkoriščamo na primer pri interpretaciji aero-
posnetkov. Mozaiku mikrookolij je potrebno prilagoditi merilo raziskav.

Tu pa se še enkrat srečam s problemom uvajanja v prakso. Zelo 
na kratko. Mikrookolje lahko, glede na trenutno stanje v arheologiji, 
raziskujem le na ravni prostora aktivnosti, ne pa na ravni arheološke 
pokrajine. S tem pridem v nesoglasje z navodilom, da je potrebno arhe-
ološko pokrajino obravnavati celovito. Potreben je kompromis, ki v tem 
trenutku pomeni korak nazaj v smeri obravnavanja arheološke pokra-
jine kot korpusa arheoloških najdišč v naravni pokrajini. Pri tem pa ne 
dvomim, da je to le trenutna prepreka. Morda pravo pot utirajo neoeko-
logi s sinekološkim pristopom (Glej poglavje Arheologija okolja.).

Paleookolje predstavlja kontekst človeški niši, bivanju ‘paleoljudi’. Ti 
imajo, kot sem pokazal zgoraj, svoje vrednote, navade in eksistencialne 
potrebe. Zaznavna pokrajina je produkt projekcije slednjih na človeško 
nišo paleookolja (Primerjaj Forte 2000.). Le del eksistencialnih potreb 
je, pogojno ali v izjemnih razmerah, neodvisen od zaznavne pokrajine. 
Zadovoljevanje teh se odvija v zični pokrajini. Povedano drugače. Člo-
vekovo delovanje v pokrajini je vedno pogojeno najprej s tem, kdo je 
(kultura, osebne navade …), in le izjemoma nad ‘razumom’ prevladajo 
‘nagoni’ ter nastopi položaj, v katerem bi vsak človek ravnal enako.

Sledi namišljeni primer. Reven in bogat kmet, soseda z roba vasi, 
se vsako nedeljo odpravita k maši. Reven kmet hodi peš in ubira ozke 
bližnjice, najkrajšo možno pot. Le Hudičev boršt, del gozda, kjer straši, 
obide. Bogat kmet, ki poseduje konjsko vprego, se pelje po cesti skozi 
vas. Želi, da ga vidijo vaščani, v njegovi sijajni opravi. Neke nedelje pa, 
ravno ko sta se oba odpravljala k maši, nenadoma potemni sonce. To 
je konec sveta! V strašnem strahu pred zadnjo sodbo se oba, z ramo ob 
rami, poženeta v divji tek! Tečeta čez drn in strn, oba želita čim hitreje do 
cerkve. Zvonovi bijejo! Vabijo k odrešenju! Tudi skozi Hudičev boršt, da 
le prideta v zavetje cerkve! Ko sta do cerkve prišla, je sonce ponovno posi-
jalo. Oddahnila sta si. Torej je bilo to le Božje svarilo smrtnikom. Maša 
je bila daljša kot običajno, ljudje bolj pobožni. Ko je je bilo konec, sta 
se odpravila proti domu kot običajno. Reven kmet po bližnjicah, bogati 
kmet s svojo vprego, ki jo je bil med tem pripeljal hlapec, po cesti.

Namišljen primer obravnava premikanje skozi pokrajino, kar je 
pogosta tema GIS študij. Pot od točke A do točke B je pogojena z opti-
malnim (optimum za revnega kmeta je racionalnost z omejitvami, za 
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bogatega biti opažen) premikanjem po zaznavni pokrajini (gozdna pot 
je krajša, cesta skozi vas bolj opazna; izogibanje Hudičevemu borštu, 
tabuju). Le v izjemnih pogojih (sončni mrk; lahko tudi gozdni požar…), 
ko ‘nagon’ (strah pred zadnjo sodbo; lahko boj za preživetje ali golo 
eksistenco) prevlada nad ‘razumom’ (družbene vrednote in navade), je 
pot od točke A do točke B pogojena z optimalnim premikanjem po zi-
čni pokrajini.

Obe pokrajini, zaznavna in zična, nista nujno izključujoči. Vseeno 
pa so možnosti modeliranja socialnih in kulturnih procesov v zični 
pokrajini omejene. Upoštevati je potrebno vsaj osnovne elemente zaz-
navne pokrajine.

Tako nimam zadržkov pri uporabi GIS napovedovalnih modelov. 
Vanje je le potrebno vključiti, poleg elementov zične paleopokrajine, 
čim več elementov zaznavne paleopokrajine. Ne trdim, da takšni napo-
vedovalni modeli ponujajo odgovore sami po sebi. So pa vsekakor dob-
rodošla pomoč!

V takšno osnovo je moč vgraditi gradnike materialne kulture in teh-
nologije eksistence. Za nekatere se pot na tej točki konča, drugi bi radi 
tukaj začeli.

Za konec nekaj besed o ‘slikah’, rezultatih. Kaj lahko pričakujem od 
naloge. Pričakujem družbene in materialne korelacije kulture in tradi-
cije. Še posebej me zanima, kako je družba skozi čas urejala prostor v 
odnosu do ostalih kulturnih aktivnosti, zičnega okolja in predhodno 
obstoječe kulturne zgodovine26.

NAMESTO KONCA
Namesto konca naj še enkrat opozorim na strukturiranost raziskave, 

temelječe na Hodderjevi metodi s tokom. Raziskava nima jasnega konca 
ali začetka. Prav tako ni nikogaršnja interpretacija boljša od ostalih. 
Zato je potrebno zainteresiranim omogočiti, da pridejo do lastnih, sub-
jektivnih ali objektivnih, zaključkov. V primeru moje študije, kjer je 
GIS eno pomembnejših orodij, lahko pripravljene podatke posredujemo 
posameznikom (npr. preko svetovnega spleta). Dostopna cenena ali 
brezplačna programska oprema (ang. free-ware) to omogoča.

26 Ne želim skrivati podobnosti teh dveh stavkov z denicijo projekta Als (Glej poglavje Arheologija 
krajine.).
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UPORABA METODE 
DINAMIČNIH TOKOV 
V PROSTORU

V tem poglavju bom predstavil metode, ki sem jih uporabil za rekon-
struiranje dinamičnih tokov v zgodnjesrednjeveškem prostoru Menge-
škega polja. Pri vsaki izmed metod hkrati navajam tudi izsledke, ki so 
služili za rekonstrukcijo paleookolja (Glej poglavje Paleookolje.).

Poglavje sem razdelil na dva dela. Prvi je posvečen paleookolju, drugi 
pa človeški niši. Oba dela se dodatno delita na opis uporabljenih metod 
in opis metod, ki jih bo še moč uporabiti, ko bodo izpolnjeni določeni 
pogoji.

Na koncu sem na kratko opisal, kako si predstavljam idealen potek 
nadaljnega raziskovanja Mengeškega polja v zgodnjem srednjem veku.

PALEOOKOLJE
Izmed elementov paleookolja sem v nalogi izbral teme, ki so predmet 

klimatologije, hidrogeograje in pedoekologije. Tako sem rekonstruiral 
klimo, sliko površinskih voda in pedoekološke cone Mengeškega polja v 
zgodnjem srednjem veku.

KLIMA
Za rekonstrukcijo paleoklime imamo na voljo več vrst že obstoječih 

podatkov. Prvi je nedvomno serija podatkov iz različnih virov, ki nam 
omogočajo rekonstrukcijo klime severne hemisfere (Glej okno 7.). 
Zadnje študije na tem področju so dale zanimive, a pričakovane rezul-
tate. Slednji so navadno izraženi z besedami ‘podnebje je bilo nekoliko 
toplejše od današnjega’. Takšna izjava bi še pred nekaj desetletji vel-
jala. Vendar pa je skokovito globalno klimatsko ogrevanje v zadnjem 
desetletju razvrednotilo kakršnekoli primerjave z ‘danes’.

Klime v preteklosti ne moremo primerjati z današnjo ali katerokoli 
drugo, ampak jo je potrebno obravnavati samostojno. V nasprotnem 
primeru lahko pridemo do zavajajočih zaključkov. Enako se nam zgodi, 
če skušamo globalno ali hemisfersko klimatsko povprečje uporabiti v 
regionalnih študijah27.

27 Morda je bralcu bližja primerjava o uporabi zgodovinskih virov za rekonstrukcijo zgodovinskih dogodkov 
in procesov. Primer iz poglavja Zgodovina nam pokaže, kako frankovski viri govorijo o upravni reformi 
mejnih Vojvodin. Te reforme pa v Blejskem kotu ne moremo zaznati. Rezultata preučevanja globalnih 
zgodovinskih procesov torej ne moremo uporabiti za pojasnjevanje lokalnih zgodovinskih dogodkov.
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Kljub zgoraj povedanemu mi je rekonstrukcija klime za drugo tisoč-
letje po Kr. in njene implikacije na predhodno stanje služila kot okvir. 
Za natančno sliko paleoklime mikroregije pa so potrebne usmerjene 
raziskave (Glej poglavje Arheologija in prostor.).

Okno 7 - Klimatske rekonstrukcije, 1000 - 2000 po Kr.

Vikinška kolonizacija Grenlandije je dolgo veljala kot kronski 
dokaz za srednjeveški klimatski optimum, ki naj bi zaobjel severno 
poloblo v času od 9. do 13. stoletja po Kr. Zgodnje paleoklimat-
ske študije, osnovane na redkih paleoklimatskih podatkih (pri-
merjaj: vinska trta na Bledu v 11. stoletju - Kos 1970, 13), so 
kazale na obdobje, ko naj bi bila povprečna letna temperatura 
višja kot danes. Temu obdobju, imenovanem tudi srednjeveško 
toplo obdobje naj bi sledila mala ledena doba.

Mnenja o obstoju ali neobstoju srednjeveškega toplega obdo-
bja se še vedno krešejo (Primerjaj http://www.ngdc.noaa.gov/ 
paleo/globalwarming in http://www.earth.agu.org/revgeophys/ 
mayews01/node4.html), nihče več pa ne dvomi v malo ledeno 
dobo.

Sl. 9. Rekonstruirana klima drugega tisočletja po Kr. 
(Mann, Bradley, Hughes 1999)
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V zadnjem času je klimatska preteklost aktualna še posebej 
v sklopu študij o modernem globalnem ogrevanju (ang. global 
warming). Ena takšnih študij je tudi študija Northern hemisphere 
temperatures during the past millennium: inferences, uncertainties 
and limitations (Mann, Bradley, Huges 1999). Namen študije je 
bil rekonstruirati povprečne letne kopenske temperature severne 
poloble preteklega tisočletja. Tako bi bilo moč ovreči ali potrditi 
teorijo o srednjeveškem toplem obdobju in pojasniti moderno glo-
balno ogrevanje.

Pri tem so bili uporabljeni vsi podatke, ki so na voljo 
(http://www. ngdc.noaa.gov/paleo/paleo.html). Gre za dendro-
kronološke podatke ter podatke, pridobljene iz vrtin v ‘večnem’ 
ledu. Poudarek študije je bil na vrednotenju in statistični obde-
lavi podatkov.

Rezultati so bili pričakovani (Mann, Bradley, Huges 1999, 5; glej 
sl. 9). Trend zadnjega tisočletja, z izjemo 20-tega stoletja, je ohla-
janje za 0,02 °C na stoletje. To je trend, ki ga zaznavamo od sre-
dine holocena dalje in ga pripisujemo astronomskim dejavnikom 
(ang. astronomical forcing), kot je naklon zemljine orbite, variacije 
delovanja sonca … (več o omenjenih dejavnikih v Dincauze 2000, 
36ss). Zaznati je moč tudi intervale, z vrhunci na 50 - 70 let. 
Dvajseto stoletje je bilo najtoplejše v tisočletju, le za 0,04 °C pa 
sta bila hladnejša 11. in 12. stoletje. Desetletja ob koncu 11., 12. 
in 14. stoletja so bila podobno topla kot povprečje 20. stoletja, ki 
pa je znatno nižje od povprečja let od 1990 - 1998.

Tako rekonstrukcija povprečnih letnih temperatur podpira 
teorijo o relativno toplem obdobju na severni polobli v začetku 
drugega tisočletja. Sledilo je obdobje ohlajanja z začetki v 14. sto-
letju (Mann, Bradley, Hughes 1999, 5).

Opazna pa so nihanja, hladnejši in toplejši sunki v posame-
znih obdobjih. Prav tako ne smemo pozabiti na nihanja v pro-
storu. Tu predstavljeni trendi so splošni in jih ni moč neposredno 
aplicirati na konkreten prostor (O pomenu meril v paleoklimat-
skih študijah glej Dincauze 2000, 139ss.).

Za rekonstrukcijo regionalne paleoklime imamo na voljo tudi že 
obstoječe pelodne diagrame. Natančneje, upoštevamo lahko le enega. 
Ta izhaja iz Ljubljanskega barja, ki je relativno blizu prostoru, ki ga 
obravnavam. Vendar pa so rezultati uporabni le za neposredno okolico 
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Podpeškega jezera (Glej okno 3; Gardner 1997.). Za cono, označeno 
kot od leta 500 po Kr. do danes, je značilno konstantno zmanjševanje 
gozdnega pokrova, do 50%. Hkrati je zaznavna širitev nedrevesnih 
vrst, vendar z manj travniških rastlin (vključno z žiti). Od leta 500 po 
Kr. so človekove aktivnosti popolnoma spremenile strukturo vegetacije 
na današnjo mešanico kultiviranih površin s površinami pol-naravnega 
gozda.28 Že iz teh nekaj besed je razvidno, da ta raziskava ni izdelana 
z mislijo na zadnji tisočletji. Tako so rezultati za mojo nalogo le delno 
uporabni.

Pelodne analize so, pravilno uporabljene, najmočnejše orodje za 
rekonstrukcijo paleokrajine. Še posebej to velja v primeru, če so nam 
na voljo povprečni regionalni podatki, ki jih lahko primerjamo z mikro-
lokacijskimi, navadno z arheoloških najdišč. V ta namen moramo poi-
skati primerno mesto za vzorčenje. V teoriji je to jezero s površino nad 
1km2. Takšnega na območju, ki me v moji nalogi zanima ni. Morda 
pa bi bila zadovoljiv vir vzorcev Loka pri Kosezah. Ta bi, teoretično, 
kazala sliko neposredne okolice, ki zajema gozd, močvirne travnike in 
del ‘koseškega polja’ (Glej sl. 10.).

Sl. 10. Kilometrski doseg, teoretično zajetje peloda Lokve. 
Prikazane so rekonstruirane kategorije polje, ‘močvirje’ in 
gozd.

28 “From 500 AD, human activity completely altered the structure of the vegetation to the present mix of 
cultivated land and semi-natural forest” (Gardner 1997, 73).
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Še najuporabnejši vir za rekonstrukcijo paleoklime, na tej stopnji 
raziskav, so historični viri. Pri tem imam v mislih toponime, Jožen-
ske vojaške zemljevide z opisi sekcij in Krajevni leksikon Dravske bano-
vine (dalje KLDB). Ker o uporabi toponimov in zgodovinskih zemljevidov 
govorim ne drugem mestu (Glej poglavji Toponimi in Katastri.), bom 
na tem mestu namenil nekaj besed uporabi KLDB. Pomemben je čas 
nastanka, pred drugo svetovno vojno. Takrat je bilo v pokrajini še moč 
slediti ruralnim osnovam poselitvene slike. Uporabil sem opise Sreza 
Kamnik in dela Sreza Ljubljane, ki pokrivata območje moje naloge. Pri 
tem so mi bili pomembni predvsem opisi kot so dobro polje, zamočvirjeni 
travniki, slaba gmajna v Rojah … Ti so glavni vir (poleg pedološke slike) 
za izdelavo kategorij polje in močvirje v moji rekonstrukciji paleookolja 
(Glej poglavje Paleookolje.).

POVRŠINSKE VODE
Izjemno pomemben činitelj okolja je voda v vseh agregatnih stanjih 

in pojavnih oblikah. Poleg tekočih voda je pomembna tudi podtalna 
voda, padavinska voda, izvirska voda (s tem mislim na prisotnost izvi-
rov, torej pitne vode), površinska stoječa voda …

Predvsem sem se posvetil površinskim tekočim vodam, torej poto-
kom in rekam. Te so pomembne tudi v arheološki pokrajini, saj mno-
gokrat določajo lokacije arheoloških virov. Pri tem sem črpal znanje 
predvsem iz članka z naslovom /A generic geomorphological approach 
to archaeological interpretation and prospection in British river valleys: 
a guide for archaeologists investigating Holocene lanscapes/ (Howard, 
Macklin 1999). Avtorja sicer primarno prikazujeta stanje v Veliki Brita-
niji, vendar je moč raziskovalni pristop posplošiti.

V zadnjih letih je vse bolj očitno bogastvo arheoloških virov v rečnih 
dolinah. Geomorfološke raziskave so pokazale kompleksnost evolucije 
teh naravnih sedimentov. Rečni procesi in dinamika kanalov navadno 
močno vplivajo na lokacije in ohranjenost arheoloških virov (Primerjaj 
Mlekuž 2000). Holocenska uvialna stratigraja v Britaniji kaže, da je 
bila raznolikost tipov strug in sedimentov poplavnih ravnic pred veli-
kimi regulacijskimi deli - večinoma po industrijski revoluciji - večja od 
današnje.

Menim, da slednjo trditev lahko mirno uporabimo tudi za stanje v 
Sloveniji in konkretno, na območju, ki ga pokriva moja naloga.

Bolj kot reke in rečne struge so zanimive poplavne ravnice, ki so 
seveda neposredno odvisne od prvih. Tako poplavne ravnice avtorja 
razdelita glede na moč toka in erozijskih lastnosti rečnih bregov v tri 
tipe, ki so najpogostejši v Britaniji. Ti so:
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• rečni sistemi z veliko energijo in nekohezivnimi rečnimi bregovi,
• rečni sistemi s srednjo energijo in nekohezivnimi rečnimi bregovi in
• rečni sistemi z majhno energijo in kohezivnimi rečnimi bregovi.

Ocenjujem, da imam z drugim tipom opraviti v primeru reke Save v 
srednjem in Kamniške Bistrice v spodnjem toku. Zato bom na kratko 
naštel značilnosti le tega.

Rečne sisteme s srednjo energijo in nekohezivnimi rečnimi bregovi 
povezujemo z naslednjimi geomorfološkimi atributi: rečni strmec med 2 
in 10 m na km, strma pobočja doline, razvita poplavna ravnica, tran-
sport rečnega proda in odlaganje nih sedimentov na poplavni ravnici ob 
poplavah. Rečne struge so lahko prepletene (ang. braided)29, anastomo-
zne (ang. anastomosing)30 ali meandrirajoče. V takšnih poplavnih ravni-
cah so pogosti lateralni in vertikalni premiki rečne struge (Glej sl. 11.).

Sl. 11. Tloris in presek rečnega sistema s srednjo ener-
gijo in nekohezivnimi rečnimi bregovi (Howard in Macklin 
1999, g. 3).

29 Lateralno mobilne reke s prepletom manjših strug, ki so široke in plitve ter tvorijo peščene, prodne 
in poraščene otoke.
30 Medsebojno povezana mreža globokih in ozkih strug s stabilnimi, poraščenimi bregovi iz mulja in 
gline.
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Procedura za vspostavitev 

geomorfološkega stratigrafskega

okvira za oceno arheološkega 

potenciala v rečnih dolinah

Geomorfološko kartiranje uvialnega dolinskega 
dna; identiciranje uvialnih oblik tal, teras, 
paleostrug. Registriranje naravnih in umetnih 
posegov v dolinsko dno in vspostavitev relativne 
stratigraje.

Identiciranje paleostrug in ostalih “pasti” za 
organske sedimente.

Identiciranje paleopovršja, prodnih otokov in 
mrtvih rokavov.

Zbiranje podatkov za naravoslovne metode dati-
ranja; vspostavitev kronološkega okvira.

Identiciranje glavnih epizod odlaganja grobih 
sedimentov.

Identiciranje glavnih epizod odlaganja nih 
sedimentov.

Identiciranje glavnih epizod poglabljanja rečne 
struge.

Zoniranje dolinskega dna glede na starost aluvi-
alnih enot.

Določanje virov no zrnatih sedimentov glede na 
njihovo geokemično sestavo.

Identiciranje vzročnih mehanizmov sprememb 
vrst sedimentacije; primerjava aluvialnih epizod 
z izrabo površine in klimatskimi spremembami.

Identiciranje področij nih sedimentov, kjer so 
klasične metode arheoloških terenskih pregle-
dov manj uspešne.

Kartiranje podlage prektite z več kot 2m no 
zrnatih sedimentov.

Izvesti arheološke terenske preglede na podro-
čjih, kjer je podlaga no zrnatih sedimentov 
manjša od 2m.

Združitev geomorfoloških in arheoloških poda-
tkov v GIS okolju in izdelava napovedovalnih 
modelov na podlagi le-teh.
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Okno 8 - Potek arheoloških raziskav na polavnih ravnicah.
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Terase ob takšnih rečnih sistemih so bile in so privlače kot prostori 
človekovih aktivnosti. Vendar pa premiki rečnih strug zmanjšujejo vid-
nost teh aktivnosti v arheološkem zapisu (Glej sl. 11.). V širših dolinah 
je velika možnost, da so se ohranili organski ostanki v t. i. paleostru-
gah, ki predstavljajo ‘past’ za sedimente.

Menim, da lahko Savo in Kamniško Bistrico na Mengeškem polju 
označim kot rečna sistema s srednjo energijo in nekohezivnimi rečnimi 
bregovi. Strugi, še posebej struga Save, sta prepletenega tipa. Ker gre 
za glavno (Sava) in stransko (Kamniška Bistrica) strugo je položaj neko-
liko manj jasen. V primeru relativno majhnih starosti (z geološkega 
vidika), s kakršno imam opraviti, računam s pretežno izbrisanim arhe-
ološkim zapisom na prvi savski terasi oziroma pod savsko ježo. Kam-
niška Bistrica pa je na arheološki zapis vplivala s svojim lateralnim 
premikanjem.

Za natančno oceno arheološkega potenciala bi bilo potrebno izvesti 
načrtne, multidisciplinarne raziskave (Glej okno 8.). Sam sem se v 
okviru svoje naloge posvetil historičnim virom. Natančneje, za rekon-
strukcijo slike površinskih voda sem uporabil joženske vojaške zem-
ljevide (Glej okno 12.), KLDB in metodo kartiranja toponimov.

PEDOEKOLOŠKE CONE
V geološki preteklosti sta na oblikovanje Kamniškobistriške ravni, 

katere del je Mengeško polje, vplivala dva dejavnika. Svet južno od črte 
Smlednik-Mengeš-Homec je izoblikovala Kamniška Bistrica, severno od 
te črte pa je kotlina nastala z ugrezanjem tal. Vendar morfološke razlike 
na površju niso več zaznavne.

Za Slovenijo kot osnovna kriterija za opredeljevanje naravnih obmo-
čij veljata nadmorska višina in nagib. Kot meja kmetijske izrabe je 
(zakonsko) določena nadmorska višina 600 m in naklon 20%. Menge-
ško polje z zaledjem lahko opredelimo po splošnih značilnostih, ki vel-
jajo za Slovenijo: pleistocenska ravnina (Mengeško polje) leži na prodno 
peščeni ali ilovnati podlagi; obdajata jo gričevnat svet terciarnega nas-
tanka (Tunjiško gričevje, Rašica) na eni in holocenski prodni nanosi 
(prva Savska terasa in širša struga Kamniške Bistrice) na drugi strani. 
Iz ravnine se dvigajo konglomeratni osamelci (Homški hrib, Soteški 
hrib) (Glej sl. 12.).

V primeru Mengeškega polja so nastale sledeče petrogene in hidro-
gene pedosekvence: združbo obrečnih tal na holocenski terasi delijo 
savske ježe od združb rjavih tal na pleistocenski terasi (Mengeško 
polje). Na to osnovo so številni manjši površinski vodni tokovi (najvaž-
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nejša je Pšata s pritoki) nanesli v spodnji del (od črte Trzin, Depala vas, 
RTV oddajnik južno od Domžal do savskih jež) gline in ilovice, ki tvorijo 
pedosekvence na glinah in ilovicah. Te pedosekvence pogojujejo današ-
njo izrabo tal (Glej sl.13.).

Sl. 13. Raba tal na pedosekvencah na produ in pesku 
(Stritar 1990, 41).

Sl. 12. Odvisnost ekoloških pogojev od geolitološke osnove 
v slovenskem prostoru (Stritar 1990, 44).
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V nadaljevanju bom na kratko predstavil značilnosti okolja na posa-
meznih združbah tal (vse po Stritar 1990, 63ss).

Za prvo savsko teraso velja, da je bila pogosto poplavljana. To je 
osnovna ekološka značilnost, ki tu pogojuje rabo tal v holocenu.

Na višjih terasah združbe rjavih tal pogojujejo intenzivno kmetijsko 
izrabo (Glej sl. 13.). To je torej kategorija najplodnejših tal. Nastanek 
te združbe tal primarno pogojujejo parametri biotopa (Glej okno 9.). 
Zato menim, da se stanje v holocenu ni spreminjalo. Ostale značilnosti 
so še: prepusten prod, obilje pitne podtalnice (številni izviri) in raven 
relief. Klimazonalna rastlinska združba teh območij je hrast in gaber 
(Querco-Carpinetum). V območju spranih tal na starejših konglomerat-
nih zasipih srečujemo združbo Myrtillo-Pinetum austroalpinum. Ti so 
bili manj privlačni za poljedelstvo in so se zato večkrat obdržali. To so 
predeli imenovani gmajne, resave, dobrave ali steljniki.

Na pedosekvenci na glinah in ilovicah se pojavljata dve združbi tal: 
oglajena in psevdooglajena. Razlikujeta se v tem, da je območje prvih 
praviloma poplavno, drugih pa ne. Glavna ekološka karakteristika te 
pedosekvence je pojav podzemne ali slojne vode blizu površine tal. Ob 
močnejšem deževju se v depresijah zadržuje voda, pa tudi poplavnost je 
relativno velika (Glej sl. 14.). Kot mikroklimatsko posebnost velja ome-
niti večjo relativno vlago ozračja. Oranje tu ni mogoče, zato prevladujejo 
travniki. Ostali značilnosti sta še: otežena prehodnost terena in slaba 
nosilnost tal.

Sl. 14. Krajina na pedosekvencah na glinah in ilovicah 
(Stritar 1990, 62).
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Okno 9 - Pedoekologija

Pomemben činitelj zične pokrajine, kjer je paleookolje in člo-
veško nišo skoraj nemogoče ločiti, so tla. Za polno upoštevanje 
tal je potrebno razložiti nakaj osnovnih pojmov.

Tla (pedon) so produkt tlotvornih dejavnikov. Z ekološkega 
vidika jih lahko razdelimo na parametre biotopa (geolitološka 
osnova, relief, klima, vodovje in tektonika) in biocenoze (človek, 
rastlinstvo, živalstvo)31. Skupaj tvorijo ekosistem (Glej sl. 15.). 
Tla imajo torej obeležje prostora, saj so produkt delovanja in fun-
kcije zičnih danosti in živih organizmov (predvsem človeka).

Prostorska klasikacija tal deluje po načelu od večjega k 
manjšemu, od makro- do mikro- prostora. Na makronivoju regij 
je prostor razdeljen na štiri enote: ravninski svet, gričevnat svet, 
zaravni v goratem svetu in gorat svet.

Sl. 15. Shema krajinskih sistemov (Stritar 1990, 19).

Na mezonivoju govorimo o pedosekvencah. Te so naravni pro-
storski sistem, v katerem se pojavlja združba ali več združb tal in 

31 S tem ko tlotvorne dejavnike obravnavamo ločeno, smo korak bliže odgovoru na arheološko inačico 
Kolumbovega jajca: ali so plodna tla določila prostor obdelovalnih površin ali obratno? (npr. Pleterski 
1986, 124)
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ki jo opredeljuje ista ali podobna matična osnova. Meje pedosek-
venc se navadno ne ujemajo s hipotetičnimi mejami ekosistemov. 
Ekosistem lahko vsebuje več pedosekvenc in obratno. Združba 
tal je kontinuum razvojnih stadijev tal v prostoru in jo označuje 
skupno obeležje v razvojnem procesu (hidrologija, relief, čas …). 
Tip (združbe) tal pa ni edini niti nujno odločilen dejavnik ekolo-
ških značilnosti.

Na mikronivoju govorimo o kategorijah zemljišč, ki so hkrati 
družbeno geografski pojem. Kažejo na rabo, kvaliteto in poseli-
tveno strukturo.

Pedosekvence s kategorijami zemljišč opredeljujejo tip 
pokrajine. Tega opredeljujejo morfologija, naravne danosti in 
socialno-ekonomski odnosi v času. Isti činitelji pogojujejo tudi 
paleokrajino (Stritar 1990, 38ss).

V našem prostoru ima matična podlaga izrazit tlotvoren 
pomen. Tako je večina pedosekvenc petrogenih. Litološka osnova 
pa ne določa samo hitrosti nastanka tal, temveč določa tudi smer 
razvoja. Tako se v Sloveniji pojavljajo pedosekvence na:
• produ in pesku,
• glinah in ilovicah,
• mehkih karbonatnih kamninah,
• trdih karbonatnih kamninah in
• nekarbonatnih kamninah.

V pedosekvencah se lahko pojavljajo različne združbe tal. Tako 
se v okviru pedosekvence na produ in pesku pojavljata združba 
obrečnih tal na holocenski terasi in združba rjavih tal na pleisto-
censkih terasah (Stritar 1990, 41ss).

Pedološka karta je torej integralni prikaz klimatskih, litolo-
ških, reliefnih, hidroloških in ekoloških značilnosti, ki se zrcalijo 
v pedosekvencah in združbah tal. Za Slovenijo obstaja pedološka 
karta v digitalni obliki z osnovno celico 25m2 (Vrščaj in Lobnik 
1999).

Sliko pedoekoloških con, kakršno mi omogočajo zgoraj našteti pos-
topki in je predstavljena v oknu 9, bi bilo potrebno izboljšati.

Prvi korak omogočajo že obstoječi podatki. Namreč obstoječa digi-
talna karta prsti v merilu 1:25.000. To bi bilo potrebno združiti z digi-
talnim modelom reliefa z osnovno celico 25m2. Takšna natančnost bi 
omogočala natančno analizo Mengeškega polja in tudi grobe analize 
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ekonomskega zajetja (ang. site catchment analysis) posameznih najdišč 
(npr. za določanje specialnih dejavnosti posameznih najdišč).

Za izdelavo natančne karte ekonomskega zajetja najdišča, na primer 
Dragomlja, bi bile potrebne dodatne mikromorfološke raziskave terena. 
Šele te bi omogočile natančne analize dejavnosti na najdišču (npr. 
dnevna pot na polje ali pašnik).

MIKROMORFOLOGIJA
Med osnovne metode, ki omogočajo rekonstrukcijo paleookolja sodijo 

tudi mikromorfološke analize (Glej okno 4; primerjaj okno 8.). Tovr-
stne analize, v kontekstu arheologije okolja, ločim na analize plasti zno-
traj in zunaj arheoloških najdišč.

Predvsem slednje bi v primeru Mengeškega polja lahko dodatno 
pojasnile časovno-prostorski razvoj poleookolja. Če se takšne analize 
izvajajo načrtno in usmerjeno (za izpopolnjevanje obstoječe slike), lahko 
z malo truda (in denarja) pripomorejo k močno izboljšani rekonstrukciji 
paleookolja.

ČLOVEŠKA NIŠA

ZGODOVINA
Nimam namena podati stanja ali zgodovine raziskav zgodnjesrednje-

veške zgodovine jugovzhodno alpskega območja. Na nivoju povzemanja 
člankov je to del vsakega seminarja, na nivoju poglobljenega znanstve-
nega dela pa delo skupine strokovnjakov (npr. Božič, 1999; Vidic 1999). 
Izbral sem isto pot, kot v poglavju Arheologija in prostor. To pomeni, da 
bom izpostavil le posamezne elemente, ki imajo v moji nalogi določeno 
vlogo.

Knapp (1992)32 obravnava zgodovinske vire in njihovo uporabo 
v kombinaciji z arheološkimi viri na dveh nivojih. Tako ločuje dolgo-
ročne procese (ang. long-term processes) in kratkoročne dogodke (ang. 
short-time events). Tako dogodke kot procese lahko ‘beremo’ v zgodovin-
skih in arheoloških virih. Za obdobja, o katerih pričajo tako zgodovinski 
kot arheološki viri, so navadno zgodovinski viri tisti, ki so uporabljeni za 
rekonstrukcijo družbenokulturnih procesov in dogodkov. Vendar je za 
polno razumevanje procesov in dogodkov potreben dialog med zgodovin-
skimi in arheološkimi viri. To teoretsko izhodišče sem prevzel v nalogi.
32 Še posebej: “If long-term processes are regarded of any place or time, short-term events might be 
regarded as more intrinstic to ethnohistoric or ancient documentary evidence. Yet the archeological 
record bears witness to instant of change just as written materials reveal social patterns or politico-
economic trends” (Knapp 1992, 2).
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Prostor, ki me pri vzpostavljanju predrazumevanja zgodovine zanima 
je Carniola, kot sta jo denirala Peter Štih (1995; Za vire glej Štih 2001.) 
in v arheologiji Timotej Knic (1976; 1996).

P. Štih (2001, 5s) našteje tri konstante in determinante zgodovin-
skega razvoja slovenskega prostora v zgodnjem srednjem veku: geo-
grafska lega, prehodnost postojnskih vrat in vloga ločnice in stičišča 
med italskim in neitalskim svetom hkrati.

Sam bi izpostavil predvsem zadnjo konstanto. Kolikor je moč slediti 
skromnim zgodnjesrednjeveškim zgodovinskim virom, se zdi, da je bilo 
ozemlje današnje Slovenije v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku 
vedno na obrobju: Ostrogoti so premaknili mejo Italije s Trojan na 
kraške prehode med Ljubljansko kotlino in Vipavsko dolino; patria Car-
nium bila je na robu langobardskega kraljestva pred in po letu 568; 
Carniola Sclavorum patria je bila mejna dežela avarskega kaganata z 
langobardskim kraljestvom; furlanska krajišnika Kadaloh in Balderik 
sta upravljala obravnavano ozemlje v sklopu velike Furlanske marke, ki 
je že po deniciji imena mejna upravna enota; frankovski grof (comes) 
Salachon je zamenjal plemenskega kneza (dux) Karniolcev in tako je 
Carniola, kot del bavarske Vzhodne krajine, prevzela obrambo frankov-
skega kraljestva proti Bolgarom; tudi Ratoldu je okrog leta 896 cesar 
Arnulf zaupal varstvo karantanske meje, ko mu je podelil v upravo, med 
drugim, zgornje Posavje (Marchia iuxta Souwam); na koncu je Carniola 
postala še ogrska cesta (Šašel 1972; Grafenauer 1972; Korošec 1990, 
13ss; Štih 1983, 192; id. 1996, 14; Za vire in literaturo glej Štih 2001).

Ta obrobnost slovenskega prostora se odraža v relativno neodvisnem 
notranjem razvoju od leta 568 do zadnjih desetletij 10. stoletja, ko se 
prične vzpostavljati nemški fevdalni red in se Kranjska (k)ot /…/ Feniks 
kot iz nič vzdigne pred nas ravno na začetku časovne periode, v katero je 
postavljen zapis Brižinskih spomenikov … (Štih 1996, 13) in konec moje 
naloge.

Po letu 568 je /.../ osrednji in vzhodni del (slovenskega ozemlja) utonil 
v neke vrste oblastni praznini ... (Štih 2001, 16). Za čas avarskega kaga-
nata, katerega sestavni del je bila Carniola: ‘hlapčevstvo’ alpskih Slova-
nov pod Avari ... se je ... (odražalo) na področju politično-vojaških 
odnosov in je puščalo veliko praznega prostora za samostojen slovanski 
družbeni in pravni red (Štih 2001, 31s). Ko je plemenska tvorba Karni-
olcev najkasneje l. 796 prišla pod frankovsko oblast, je obdržala svojo 
gentilno ureditev in bila kot klientelna plemenska kneževina z relativno 
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notranjo samostojnostjo vključena v furlansko mejno krajino (Štih 2001, 
38). Takšno stanje je trajalo do leta 828, ko so bili z ukinitvijo gentilne 
ureditve /.../ spodmaknjeni temelji posebne etične identitete karniolskih 
Slovanov (Štih 2001, 58). Vendar se zdi, da frankovski režim v 9. stoletju 
na savinjsko-savskem ozemlju še ni odločneje posegel v zatečene slovan-
ske družbene in gospodarske strukture na lokalnem nivoju (Štih 2001, 70; 
primerjaj Pleterski 1986, 146). In na koncu je z uničujočim bavarskim 
porazom pri Bratislavi leta 907 /.../ tudi slovensko ozemlje za pol stoletja 
ponovno dobilo funkcijo kontaktnega in vpadnega prostora v Italijo, ki jo je 
imelo že pod Avari (Štih 2001, 82; primerjaj Pletrski 1985, 355).

V nadaljevanju bom izpostavil tri zgodovinske dogodke, ki so po 
mojem mnenju ključno vplivali na zgodovinske procese v obravnava-
nem prostoru. Prva je prihod (Avaro-)Slovanov v desetletjih okrog leta 
600 (Bratož 1990, 27s; Korošec 1990, 13ss; Grafenauer 1972; Kos 
1972; Knic 1983; primerjaj Štih 1996, 16), druga je zmagoviti pohod 
Karla Velikega nad avarski ring koncem osmega stoletja z epilogom 
(upor Ljudevita Posavskega) leta 820 (Grafenauer 1966; Štih 1996, 16s) 
in tretja ustalitev Madžarov znotraj meja Panonske nižine (Štih 1983). 
Ti dogodki so sprožili procese, katerih posledice je moč zaznati v mate-
rialni kulturi (npr. Knic 1983), ideologiji (Bratož 1990) in paleookolju.

V okvirih teh procesov se je odvijalo, relativno neodvisno, kot sem 
pokazal zgoraj, življenje tudi na Mengeškem polju. Za kroki tega se 
bom zatekel k analogijam na Češko, Slovaško in Moravsko. Analogije 
so pomembno sredstvo povezovanja etnohistoričnih podatkov z arheo-
logijo (Knapp 1992, 2), so argumentirane (Knic 1999; Štih 1996, 18) 
in niso kak novum (Sagadin 1997b).

Z vidika naselbinske arheologije čas od 5. do konca 10 stoletja avtor 
dela /The Ancient Slavs: Settlement and Society/ Martin Gojda (1991) 
razdeli v tri faze:
• faza neutrjenih ruralnih naselbin (I),
• faza utrjenih ruralnih naselbin (II) in
• faza utrjenih centralnih naselbin (III).

V pomankanju drugačnih argumentov, bom v nadaljevanju uporab-
ljal iste faze. Ker jih želim vpeti v času, naj navedem še predhodnjo fazo 
poznoantičnih višinskih utrjenih naselbin in fazo fevdalnih gradov, ki 
je sledila.

33 V nadaljevanju bom v tej zvezi uporabljal termin Slovani. Pri tem se zavedam diskusije, ki (bi morala) 
poteka(ti) na tem področju. Npr. Štih 1995; id.2001, 29ss; Mirnik Prezelj 1998; za nasprotno mnenje 
primerjaj (ur.) Daim 1992; Szameit 2000; Szoke 2000.
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Faza neutrjenih ruralnih naselbin (I)
Neutrjenim ruralnim naselbinam z enotnimi štirikotnimi vkopanimi 

stavbami (t. i. zemljanke) avtor sledi na skoraj celotnem ozemlju34, ki so 
ga poseljevali Slovani (Gojda 1991, 18).

Značilno za te naselbine je, poleg omenjenega ruralnega značaja, da 
imajo stavbe enotno obliko, velikost in opremo. V neposredni okolici so 
pogoste shrambene in odpadne jame. Znane so tudi podolgovate lesene 
brunarice s kurišči. Velja poudariti tudi enotnost teh naselbin na celot-
nem prostoru naselitvenega območja Slovanov. Nekoliko manjše zaho-
dnoslovanske naselbine so vsebovale štiri do deset zgradb, z verjetno 
štirideset do petdeset prebivalci. Tovrstne stavbe so značilne za obmo-
čja z znatnimi sezonskimi klimatskimi nihanji in trdno (torej nemoč-
virno) podlago, pogosto puhlico. V odnosu do (paleo)okolja so naselbine 
večinoma ležale v bližini rek in rodovitnih prsti ter na nadmorski višini 
do 300 m. Na prostoru Češke in Moravske so datirane v čas od 5. do 
konca 7. stoletja. Za to fazo je značilna, tako navzven kot navznoter, 
razredno slabo strukturirana družba (Gojda 1991, 22ss).

Primer češkega najdišča Bŕezno lahko služi kot zgled za zamejitev 
območja delovanja tovrstnih naselbin. Pleinerova (1975) v svoji rekons-
trukciji ocenjuje površino primarnega območja delovanja na 50, celotno 
območja pa na 180 hektarjev. Dveletno kolobarjenje in ekstenzivna živi-
noreja sta bila verjetno ekonomski temelj. Gostota poselitve je bila eko-
nomski osnovi primerno nizka. Naselbine so bile postavljene v bližino 
vodnih tokov, plodnih prsti in območij hrastovih, brezovih ter obreč-
nih gozdov. Zaradi premikanja naselbin periodično poseljevanje istega 
kraja ni izjema (Gojda 1996, 61ss in 85).

Fazo neutrjenih ruralnih naselbin razumem skoraj dobesedno. Na 
območju Mengeškega polja zaradi geomorfoloških značilnosti sicer ne 
pričakujem zemljank (Glej okno 7.). Terminus post quem predstavlja 
predhodna faza poznoantičnih višinskih utrdb (Ajdovščina). Zaradi neka-
terih značilnosti, kot so letne migracije, odsotnost pisnih virov in netraj-
nosti vplivov na okolje, lahko raziskovanje tega obdobja primerjamo s 
prazgodovinsko arheologijo (Primerjaj Mirnik Prezelj 1998; id. 2000.).

V to fazo prištevam slovenska najdišča Slivnica, Spodnje Hoče (Štih 
1999, 51) in Murska Sobota - Nova tabla (http://www.home.amis.net/ 
kovacim/Prvi%20prekmurci.html).

Faza utrjenih ruralnih naselbin (II)
Fazi utrjenih ruralnih naselbin M. Gojda (1996, 46) sledi na Češkem. 

Značilna je stalna (sedentara) naselitev in preproste utrdbene struk-
34 Na ozemlju današnje Nemčije gre pretežno za lesene nadzemne stavbe.
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ture, ki so temeljile predvsem na naravno izbrani legi. Prevladujoči 
stavbeni tip je ostal nespremenjen, torej zemljanke. Morda lahko s to 
fazo povežem tudi uvajanje natriletnega kolobarjenja (Primerjaj Pleter-
ski 1986, 129.). Te naselbine so bile verjetno centri geografsko zameje-
nih območjih, katerih organizacija je temeljila na družini. Na Češkem je 
ta faza datirana v 8. in prvo polovico 9. stoletja.

V fazi utrjenih ruralnih naselbin se mi zdi najpomembnejši dejav-
nik prehod k sedentarnosti. S tem lahko poleg metod prazgodovinske 
arheologije pritegnemo še celo vrsto drugih. Tako lahko uporabljamo 
na primer metodo povezave retrogradne analize katastra s pisnimi in 
arheološkimi viri (Pleterski 1989). Nedorečeno ostaja, ali smem vezati 
toponime šele na to fazo, ali že na predhodnjo. V tej nalogi sem men-
talno kartiranje vezal na drugo fazo. V to fazo prištevam naselbino na 
blejskem Sedlu (Knic 1983) in najstarejšo fazo naselbine na Malem 
gradu v Kamniku (Sagadin 1997). Naselbino te faze pričakujem tudi v 
Komendi zahodno od cerkve sv. Petra. Primer razvoja župe Bled (Pleter-
ski 1986) kaže, da ima ta faza prehodni značaj. To pomeni, da je kro-
nološko zelo kratka, ponekod morda celo odsotna.

Faza utrjenih centralnih naselbin (III)
Sledi faza utrjenih centralnih naselbin. Prevladujoč tip stavb znotraj 

utrjenih naselbin so bile nadzemne brunarice. Sprva enoprostorske 
so se razvijale v večprostorske. Lokacije so bile pogojene z nadzorom 
nad (plovnimi) potmi in naravno utrjenostjo (vzpetine). Dodatno so bile 
naselbine utrjene z obzidji, navadno kamnito-zemljenimi. Notranje so 
bile deljene na dva ali tri dele. Na ozemlju južno od Donave so utrjene 
centralne naselbine mnogokrat temeljile na (pozno)antičnih temeljih. V 
fazo utrjenih centralnih naselbin sodijo tudi neutrjene ruralne nasel-
bine. Večinoma je šlo za stavbe tipa brunarica s površino 16 do 25 m2. 
Te so bile prilagojene oblikovanosti zemljišča in okolju. Na Češkem, 
Moravskem in Poljskem je ta faza datirana v obdobje od 8. do 12. sto-
letja. Za to obdobje je značilna razredna delitev na osnovi družine in 
teritorialna delitev (Gojda 1991, 25ss).

V fazi utrjenih centralnih naselbin na območju Karniole so gradite-
lji uporabljali poznoantične temelje, kar kažejo znani primeri: Gradišče 
nad Bašljem (Knic 1999a; id. 1999b), Kranj (Knic in Sagadin 1991), 
druga razvojna faza na Malem gradu v Kamniku35, Blejski grad - seli-
tev županov nanj (Pleterski 1986, 146); ni pa še jasno, ali je bilo to 

35 Delitev na najdišča Kamnik - Mali grad na dve fazi je zaenkrat teoretična. Poročilo o izkopavanju, ki ga 
navajam je ne uporablja. Delitev torej ni utemeljena z arheološkimi viri.



72

Uporaba metode dinamičnih tokov v prostoru

izključno pravilo (Komenda?). Da je to čas nastajanja razredne družbe 
in teritorialnih enot je dokazano (Štih 1995; id. 1996). Med ruralne 
naselbine te faze prištevam najdišče Dragomelj in vrsto najdišč iz Blej-
skega kota: Zasip, Spodnje in Zgornje Gorje, Viševnica, Poljšica, Bode-
šče ter Podhom (Pleterski 1986).

Terminus ante quem tej fazi prestavlja faza fevdalnih gradov, torej 
desetletja okrog leta 1000 po Kr. Morebitne različne in prekrivajoče data-
cije naselbinskih faz na različnih območjih niso moteči faktor. Kot sem 
dejal, gre za razvojne faze naselbinskih oblik in ne kronološke faze.

Ko M. Gojda (1991, 43; podobno Pleterski 1986, 146) povzame 
razvoj naselbinskih staroslovanskih form, pokaže celoten proces od 
ruralnih preko utrjenih k urbaniziranim oblikam. Ta je pogojen hkrati 
z notranjim razvojem in zunanjimi vplivi. Gradnja utrjenih naselbin 
odraža tudi družbene procese od brezrazredne k razredno strukturirani 
družbi. Izboljšane agrarne tehnike so omogočile sedentarnost in pre-
sežek delovne sile, obrtnike. Da je bil ta proces navdahnjen od zunaj 
kažejo tako politično ekonomski dejavniki kot tudi umetniške oblike.

Takšno, poenostavljeno, sliko sem na podlagi arheoloških in zgodo-
vinskih virov apliciral na območje današnje Slovenije, natančneje na 
Mengeško polje. Pri tem moj namen ni bil postavljanje novih teorij na 
področju staroslovanske arheologije v Sloveniji. Potreboval sem osnovo, 
predrazumevanje, za vzpostavitev človeške niše zgodnjega srednjega 
veka na Mengeškem polju. Pri tem sem se v pomanjkanju (ali nepozna-
vanju?) boljših temeljev zatekel k analogijam, kot sem omenil v uvodu 
v to poglavje.

CERKVENA ZGODOVINA
Eden od zgodovinskih virov, ki sem ga uporabil, je cerkvena zgodo-

vina. Natančneje, za izhodišče sem vzel študiji Janeza Hőerja /O prvih 
cerkvah in pražupnijah na Slovenskem/ (1986) in /Gradivo za histo-
rično topograjo predjoženskih župnij na Slovenskem/ (1992). Pri tem 
me je zanimala predvsem cerkvena mreža.

Zanimivo je že izhodišče: Gorenjska /…/ se v primerjavi z drugimi 
pokrajinami odlikuje po zgodnji in skrbno izpeljani cerkveni organizaciji… 
(Hőer 1986, 49). Zgodnji čas, na katerega se nanaša stavek je druga 
polovica 10. stoletja To je torej čas, ko se ponovno vzpostavlja fran-
kovska uprava nad Carniolo (Primerjaj poglavje Zgodovina.). Omenjena 
cerkvena organizacija je sestavljena iz petih pražupnij36: radovljiške, 
kranjske, mengeške, šentpetrske (pri Ljubljani) in starološke.

36 “S pojmom pražupnije /…/ označujemo škojsko (patriarhatsko) ustanovo za ustrezno obsežno ozem-
lje, dotlej brez potrebne župnijske oskrbe, v katero sodita zlasti krst in pogreb” (Hőer 1986, 13).
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Podoben rezultat nudi tudi prostorsko širše zastavljena študija s 
podobno tematiko, cerkve v vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja. 
Avtorja Pleterski in Belak (1995) sta na območju Karniole (, ki je) obse-
gala komaj kaj več od sedanje Gorenjske, ugotovila območje večje gos-
tote cerkva37. 

V kontekstu naloge je zanimiva predvsem mengeška pražupnija, ki 
si jo lahko razlagamo kot tvorbo, ki je nastala takoj po nemški zasedbi 
Kranjske v sredini druge polovice 10. stoletja za obsežno posest kranj-
skih mejnih grofov (Hőer 1992, 82). Mengeška pražupnija je prvotno 
obsegala celotno ozemlje vzhodne Gorenjske in segala proti zahodu do 
kranjske pražupnije. Velja omeniti, da v neposredni bližini leži precej 
starejše cerkveno središče. Kot eno od oglejskih misijonskih središč je 
ljubljanski Šempeter deloval že v 9. stoletja, vendar njegov razvoj in 
sploh obstoj do zadnjih desetletij 10. stoletja ni poznan.

Sl.. 16. Delitev mengeške pražupnije na župnije.

37 Citiran članek nudi vpogled tudi v razvoj cerkvene mreže. Vendar pa so izsledki zaradi pomankljivega 
kartiranja, ki predpostavlja vpogled v izhodiščno bazo podatkov ZBIVA, nepreverljivi in jih zato ne 
navajam.
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Mengeška župnija s patrocinijem sv. Mihaela je bila, kot patriarhat-
ska ustanova, v popolni patriarhovi oblasti. Kot taka je ostala nespre-
menjena do 15. stoletja. S tem se loči od lastniških cerkva posameznih 
fevdalcev, na primer od cerkve sv. Petra v Komendi (10. stoletje).

Prvotna cerkvena mreža se je širila na dva načina. Eden je ustanav-
ljanje lastniških cerkva. Te so nastajale v zvezi s povečevanjem moči 
posameznih fevdalcev, večinoma v visokem srednjem veku. Zato na 
tem mestu niso tako zanimive. Drugi način je bil cepitev pražupnij na 
župnije s strani župnijske ustanove. Vzrok so bile težave z duhovno 
oskrbo, torej povečanje števila prebivalcev. Potreba po nastanku novih, 
manjših cerkveno-upravnih enot je bila tem večja, čimbolj oddaljen je 
bil zadevni okoliš od matične cerkve. V primeru Mengša to pomeni, 
da so se od mengeške pražupnije prve odcepile župnije Šmartno, Dob 
in Moravče, kasneje Velesovo, Nevlje (kot prvotno središče kamniške 
župnije), Ihan in Šmartno pod Šmarno goro ter nazadnje še Cerklje in 
Vodice (Glej sl. 16.). Za župnije primarne delitve je značilen patrocinij 
sv. Martina, okvirno pa jih lahko datiramo v sredino 11. stoletja. Nada-
ljne delitve sodijo v čas po letu 1100.

K cerkveni mreži mengeške pražupnije se bom še vrnil, ko bom 
skušal rekonstruirati človeško nišo Mengeškega polja.

KATASTRI
Pomemben zgodovinski vir so tudi zgodovinski katastri. Zato bom na 

kratko opisal značilnosti tistih, ki so za naš prostor najpomembnejši 
(Ribnikar 1982; Korošec 1993).

Posebnosti avtarktičnega srednjeveškega gospodarstva niso nare-
kovale potreb po izdelavi katastrov. Tako je prvi novodobni kataster, 
ki pokriva ozemlje današnje Republike Slovenije, nastal šele za časa 
Marije Terezije (1717-1780). Njegov neposredni naslednik, t. i. jožen-
ski katasterski operat (dalje k. op.) je nastal tri desetletja kasneje in 
prinesel prve izboljšave v smislu katastra, kot ga poznamo danes. Fran-
ciscejski k. op., ki je nastal v začetku 19. stoletja, pa vsebuje večino 
elementov današnjih katastrov in je tudi osnova zanje.

Ko nek k. op. nadomesti novejši, začne stari k. op. izgubljati vrednost 
za tekoče upravne in poslovne namene, pridobiva pa na zgodovinski vre-
dnosti, kot dokument časa, v katerem je nastal in bil uporabljan. V zgo-
dovinskih k. op. je ohranjena stara agrarna pokrajina z vsem prvotnim 
svojstvom oblikovanja poljske razdelitve in naselij. Opazujemo lahko 
tudi nastanek in razvoj ledinskih imen, kar je za arheologijo še posebej 
pomembno. Tako postane k. op. zanimiv za statistiko, gospodarstvo, 
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geograjo, etnograjo jezikoslovje, urbanizem, agronomijo ... Dandanes 
so k. op. najbolj rabljeno gradivo v arhivu.

Približno sočasno z nastajanjem prvih novodobnih katastrov so nas-
tajali tudi prvi moderni zemljevidi, ki so bili seveda namenjeni vojaški 
uporabi in civilnemu prebivalstvu nedostopni. Dandanes nam podobno 
kot zgodovinski katastri kažejo pokrajino, kakršna je bila v času njiho-
vega nastanka.

Na kratko bom predstavil zgodovinske katastre, ki so vsaj delno 
ohranjeni za ozemlje današnje Slovenije. To so terezijanski k. op., jože-
nski k. op. in franciscejski k. op.

Terezijanski k. op. je bil izdelan v letih 1748 do 1756. Vsebuje popis 
nosilcev pravnih pravic do zemlje, uporabo zemljišč v okviru štirih 
katastrskih kultur, napovedi dohodka in podložniških obveznosti. K. 
op. predstavlja evidenco dominikalnih (zemljiškogosposkih) in rustikal-
nih (kmečkih) zemljišč, v poizkusu poenotenja obdavčenja dohodkov 
od zemljišč. Vendar pa zemljišča niso bila izmerjena. Velikost polj je 
bila ocenjena po poprečni količini posejanega žita, velikost travniških 
zemljišč je bila ocenjena po poprečnem donosu sena in otave, izražena 
v eno in dvovprežnih vozovih, velikost gozdnih parcel pa so ocenili po 
količini dnevnega dela v gozdu. Tako dobljene izmere in davčne napo-
vedi so bile seveda zelo približne, izrazili pa so jih deloma v denarju in 
deloma v naturalijah.

Napovedi naturalnih dohodkov so morali zapisati v enotni merski 
enoti (ljubljanski mernik), žitno destino je bilo treba napovedati na 
osnovi izračuna šestletnega povprečja, ostalo desetino pa v številu pre-
dmetov. Naturalne dajatve, ki so bile preračunane v denarne, je bilo 
treba napovedati v goldinarjih in krajcarjih nemške veljave.

Terezijanski k. op. je bil izdelan v okviru posameznih dežel, urejen 
pa po okrožjih po enotnem ureditvenem sistemu, ki je slonel na razpo-
reditvi nosilcev dominikalnih posesti.

Arhivsko gradivo terezijanskega k. op. je ohranjeno skoraj v celoti. 
Dominikalne napovedi so priložene gradivu t. i. rekticiranih domini-
kalnih aktov, kmečke napovedi so vezane v posebne knjige, ki jih ime-
nujemo napovedne tabele. Za iskanje gradiva je na razpolago poseben 
indeks, v katerem so po posameznih okrožnih uradih zajeti po določe-
nem vrstnem redu vsi nosilci dominikalne zemljiške posesti na Kranj-
skem.

Arhivsko gradivo terezijanskega k. op. je bilo do leta 1948 shranjeno 
pri Deželnem oziroma kasnejšem Okrožnem sodišču v Ljubljani, danes 
pa ga hrani Osrednji državni arhiv.
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Joženski k. op. je nastajal v letih 1785 do 1789. Zanimivo je, da je 
bil v veljavi le od novembra 1789 do konca aprila 1790. Zaradi negodo-
vanja plemstva je zopet postal veljaven stari, terezijanski k. op. Jožen-
ski k. op. odraža bistven premik pri popisu, izmeri in napovedi donosa 
zemljišč. Ta k. op. nam podaja tudi izboljšavo sestavnih delov. Država 
je izvedbo katastrske izmere organizirala preko nabornih okrajev ozi-
roma nabornih gospostev in sosesk (občin) in slednje so prispevale pri 
izdelavi katastra zelo pomemben delež.

Delo pri izvedbi je potekalo tako, da so najprej ugotovili in določili 
meje k.op. Predstavniki soseske oziroma kasnejše k.op. so zato s pred-
stavniki sosednje občine opravili obhod mej in tako določili meje k.op. V 
okviru posamezne k.o. so bila zemljišča razdeljena na osnovi topograf-
ske lege na več manjših zaključenih posestnih enot, ki so jih imenovali 
ledine (nemško Riedl), v okviru katerih so opravili popis za izmero posa-
meznih zemljiških parcel. 

Napoved donosa njiv so opravili po enotnih kriterijih, in sicer na 
osnovi poprečnega letnega donosa glavnih žitnih vrst pšenice, rži, ječ-
mena in ovsa. Za napoved je bilo določeno devetletno poprečje donosa 
žita (trikratni letni kolobarski ciklus, med letoma 1774 in 1782), prera-
čunanega v denar.

Hranjenje joženskega k. op. je bilo zaupano lokalnim institucijam 
in ima burno preteklost. Najprej se je hranil pri županu k.o. in je bil na 
vpogled občanom. Kmalu je izšlo določilo o požarni varnosti, ki je nala-
galo hranjenje v zidani in ognjavarni hiši, kar je največkrat pomenilo 
selitev v župnišče. Po prenehanju veljavnosti (1790) se je joženski k. 
op. hranil pri okrajnih gosposkah. Leta 1814 je bil predan novonasta-
lim okrajnim oblastvom. V primeru joženskega k. op. je zgodovina hra-
njenja precej meglena, popolna uganka pa je celo stoletje hranjenja do 
leta 1950, ko so bili deli joženskega k. op. odkriti v stavbi Narodnega 
muzeja v Ljubljani. Po ureditvi se je pokazalo, da je ohranjena približno 
polovica joženskega k. op. za Kranjsko (148 k. op. ljubljanskega, 163 k. 
op. novomeškega in 64 k. op. postojnskega okrožnega urada). Gradivo 
je večinoma v zelo slabem stanju, zanj pa obstaja inventarni popis.

V pripravah za uvedbo stabilnega katastra v avstrijskih deželah ima 
odločilno vlogo cesarski patent Franca I. z dne 23. 12. 1817. Izmera 
zemljišč je temeljila na obširnih pripravah in na novih dosežkih zem-
ljemerstva v začetku 19. stoletja. Podlaga za novo katastrsko izmero 
je bila vzeta iz joženskega k. op., sama izmera pa je bila za takratne 
razmere izredno natančna ter pomeni velik uspeh tedanje Avstrije na 
področju geodetske službe in zemljemerstva.
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Franciscejski k. op. je prvi, ki vsebuje tudi zemljevide. Izvirne kata-
strske mape in indikacijske skice so bile izdelane v merilu 1:2880; za 
merjenje v težko dostopnih krajih se je lahko uporabljalo merilo 1:5760, 
za merjenje v mestih pa 1:1440 ali 1:720. Geometer je podrobno merje-
nje opravil v okviru občine po posameznih listih in po ledinah. V kolikor 
določena ledina še ni imela svojega imena, ga ji je lahko dal geometer.

Vse arhivsko gradivo franciscejskega k. op. je bilo izdelano in ure-
jeno po tedanjih predpisih. Ureditev je ostala do današnjih dni. Po 
predpisu je bilo to gradivo urejeno v okviru posameznih dežel, od leta 
1822 v deželnem mapnem arhivu. Tam so gradivo uredili po okrožnih 
uradih, v okviru teh pa po abecednem redu posameznih k. op. Tako 
urejeno gradivo so nato oštevilčili. Ta ureditev je ostala do danes, razen 
za gradivo slovenskega dela Štajerske, ki je bilo v mapnem arhivu 
Finančne direkcije v Ljubljani preurejeno. Arhivsko gradivo franciscej-
skega k. op. je Arhivu izročila Republiška geodetska uprava v letih 
1948, 1949, 1952, 1956 in 1961. Franciscejski k. op. za slovensko 
ozemlje ni v celoti ohranjen, še najbolj popolno je gradivo bivše dežele 
Kranjske. Skupaj so ohranjene katastrske mape za 2334 k. op. od 
skupno 2641 k. op., kolikor jih je na območju Republike Slovenije.

Pomemben zgodovinski vir so tudi vojaški zemljevidi. Pri tem imam v 
mislih predvsem zbirko zemljevidov, danes znano kot Joženski vojaški 
zemljevid oziroma Josephinische Landesaufnahme in so danes v faksi-
milu tudi objavljeni (Rajšp 1995).

Zemljevid se v okviru političnih enot habsburške monarhije deli na 
sekcije (skupaj jih je 4685), območje današnje Slovenije pa pokriva nad 
110 sekcij. Pri izdelavi uporabljena merska miza z diopterskim ravni-
lom je bila takrat najpomembnejši kartografski pripomoček. Zemljevidi 
so, razen redkih izjem, izdelani v merilu 1:28000 (ena dunajska cola 
oz. palec je 2,63 cm na karti je 400 klafter oz. sežnjev, kar pomeni 
400x189,6 cm v naravi). Oddaljenost so merili v urah ali korakih, pri 
tem, da je bilo 6000 korakov ali 1/2 milje enako eni uri hoda.

Pomembni so tudi pisni deli kart, ki navajajo nemška imena, kjer so 
obstajala, drugače pa slovenska, kot so jih slišali zapisovalci.

Kartam so priloženi opisi sekcij, ki podrobnejše predstavljajo stvari, 
ki kartografsko niso označene dovolj natančno. Običajno govore o dolo-
čenem kraju in njegovi okolici. Na prvem mestu so navedene razdalje 
do sosednjih krajev v korakih in urah hoda. Opisane so tudi vse struk-
ture, ki bi lahko bile strateškega pomena (Rajšp 1995; Korošec 1993).

Seveda bi bralec pričakoval, da bo izčrpnemu opisu virov sledil tudi 
primer uporabe. A žal ni tako! Prva ovira je moje predznanje. Za korek-
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tno izvedbo takšnega projekta bi bila potrebna multidisciplinarna razi-
skava, ki bi vključevala vsaj še zgodovinarja in geodeta. Vseeno so 
zgodovinski katastri kot viri v arheologiji vseeno pogosto uporabljeni. 
Vendar gre večinoma le za kartiranje posameznih kategorij na podlagi 
najmlajšega zgoraj opisanih katastrov, torej franciscejskega.

Posploševanje stanja 19. stoletja na zgodnji srednji vek ali celo 
prazgodovino pa brez dodatnega argumentiranja ni vedno umestno. 
Primeri utemeljene uporabe so, ko je franciscejski vir uporabljen, na 
primer, kot člen v verigi (Pleterski 1986; id. 1989) ali kot metoda za 
določanje ‘nosilne kapacitete’ (ang. carrying capacity) območja v spe-
cičnih okoliščinah (Slapšak 1995; za koncept carrying capacity glej 
Glassow 1978).

V primeru moje naloge bo kartiranje posameznih kategorij na pod-
lagi franciscejskega katastra smotrno šele, ko bo omogočeno delo v 
manjšem merilu.

Zato pa sem uporabil Jožeske vojaške zemljevide, sekcije 161, 176, 
177, 190 in 191 pri rekonstruiranju mreže površinskih voda. Pri tem 
sem upošteval dejstvo, da je tako rekonstruirano stanje pred večjimi 
melioracijami. Ni pa avtomatično tudi stanje v času, ki ga raziskujem 
(Glej spodaj.).

TOPONIMI
Pri rekonstrukciji paleokrajine zgodnjega srednjega veka so v veliko 

pomoč toponimi. Uporabnost le-teh gre pripisati dejstvu, da so se ohra-
nili do danes v bolj ali manj nespremenjeni obliki.

Edino slovensko delo, ki celostno obravnava toponomastiko, je Ljud-
ska geograja. Avtor Rudolf Badjura (1953) je skušal vzpostaviti sloven-
sko izrazoslovje za zično geograjo, tloslovje. Pri tem je črpal izraze iz 
ljudske zakladnice: Naši davni pradedi in dedi, ki so nam s terenskimi 
izrazi ustvarili podlago za naš krajepisni jezik, so bili preprosti pastirji, 
drvarji, kmetje, tovorniki ipd. Kot taki kajpak niso mogli biti znanstveno 
izobraženi. To pa je res in o tem prav jasno priča naše imenoslovje, da 
so bili natančni, zelo bistroumni opazovalci narave, obdarjeni s čudovito 
tankim čutom za izražanje najraznovrstnejših terenskih oblik in pisano-
sti površinske odeje našega sveta. Na dolgi svoji poti čez Krpate in Podu-
navje do Grčije, Egejskega in Jadranskega morja pa skozi Vzhodne Alpe 
skoraj tja do švicarske meje in Padske nižine, so se prebijali skozi izre-
dno mnogoličen svet in tako je bilo mogoče, da so si v teku stoletij izo-
blikovali bogat besedni zaklad gibljivih, najraznovrstnejših geografskih 
in drugih še nadrobnejših tlopisnih izrazov (Badjura 1953, 15). Iz tega 
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navedka jasno razberemo avtorjevo mnenje o tem kdaj (ob prihodu v 
določen prostor) in s kakšnim namenom (natančen opis in kartiranje 
prostora) so toponimi nastajali. Delo /Ljudska geograja/ sem bral kot 
nekakšen dvosmerni slovar toponimov38.

Pri tem velja omeniti tudi vodna imena. Mnogo toponimov namreč 
izvira iz vodnih imen, ta pa so pogosto izpovedna tudi sama. Pri pre-
poznavanju vodnih toponimov sem uporabljal delo Slovenska vodna 
imena, katerega avtor je France Bezljaj (1956).

Bogato tradicijo ima uporaba toponimov, predvsem pa krajevnih 
imen, v zgodovinopisju (Kos 1960; za literaturo do leta 1960 glej Kos 
1966) in historični geograji (npr. Ilešič 1950). Tako krajevna imena, 
tvorjena iz vas ali selo, predstavljajo starejša naselitvena jedra, pri 
čemer avtor misli na dobo, ko je z 9. stoletjem, zlasti pa po prenehanju 
madžarskih navalov v drugi polovici 10. stoletja, začelo intenzivnejše 
notranje izgrajevanje kolonizacije ... (Kos 1966, 81). Imena, tvorjena z 
vas se na Koroškem v pisnih virih pojavljajo že od 9. stoletja, na ozem-
lju Kranjske in Štajerske južno od Drave pa od 11. stoletja dalje. Pri 
tem so (relativno) najstarejša imena tvorjena na način osebno ime-vas 
in vas-pridevnik39. Podobno velja za krajevna imena s selo, saj kaže, 
da na slovenskem prostoru ni bilo razlik med uporabo obeh; razlika je 
le pomenska, saj selo predstavlja manjši kraj, lahko le eno kmetijo ali 
dvor (Kos 1966).

O uporabi toponimov v slovenski arheologiji je prvi pisal Franc Tru-
hlar (npr. 1979; 1980; 1983). Toponime je razdelil na poimenovalne 
in indikacijske. Svojo pozornost je, nasprotno kot R. Badjura, usmeril 
predvsem na indikacijske, katerih najznačilnejši so: izpeljanke od Ajd, 
(V)lah in gomila ter gradišče. Svoje delo je poimenoval /Toponomastika 
v službi arheologije/ (Truhlar 1979). Pri tem je predvsem iskal povezave 
med toponimi in arheološkimi najdišči, ni pa teh povezav skušal razlo-
žiti. Gradivo indikacijskih toponimov je bilo kmalu izčrpano.

Sistematična uporaba toponomastike v arheologiji je redka (Pleter-
ski 1986; Slapšak 1995). Poučen je primer Pleterskega, ki je s pridom 
črpal podatke tudi iz poimenovalnih toponimov. Natančneje, na podlagi 
toponimov, ki označujejo gozd, je skušal rekonstruirati obseg gozda v 
Blejskem kotu v zgodnjem srednjem veku (Pleterski 1986, 125ss).

Pri uporabi toponimov je potrebno paziti na nekaj pravil. Prvo je, da 
so toponimi izvirno navadno imenovali večje ledine, do danes pa so se 
ista ledinska imena v nekaterih primerih ohranila le na površini posa-

38 Primer uporabe s toponimom Roje: /…/ je najmanjša tokava žive ali druge vode (Badjura 1953, 216).
39 Npr. stara, nova, velika, mala, stranska, dolenja, gorenja, srednja..
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meznih parcel (Pleterski 1986, 12). Drugo je t. i. premikanje toponima. 
Ta se lahko dogaja v času modernega kartiranja40 ali že pred tem41. Tretji 
problem je časovna nedoločljivost. V mislih imam seveda relativen čas.

Časovni problem zahteva nekoliko več besed. V idealnem primeru 
je primarno mentalno kartiranje zajelo celoten prostor. Takrat je dina-
miki paleokrajine (v našem primeru srednjeveški kolonizaciji) moč sle-
diti. Vas, ki se imenuje Brezovica pri Dobu, je zelo verjetno nastala 
na prvotnem42 območju brezovega in hrastovega gozda. Ledina Mala 
poljana sredi hribovite in gozdnate pokrajine ob naselju Dobeno pa je 
verjetno produkt krčenja gozdnih površin v času srednjeveške notranje 
kolonizacije. Ali ne?

Sam sem toponomastično gradivo uporabil na način, kot ga je opisal 
Andrej Pleterski. Pri tem sem bil manj natančen, saj sem kot vir upo-
rabljal moderne zemljevide DTK 1:25.000 (1996, listi 96, 116 in 117; 
1998, list 97). Vzroka sta prihranek časa in neusposobljenost za delo z 
zgodovinskimi viri, opravičilo pa merilo raziskav. Na rasterski podlagi, 
kjer meri osnovna celica 100x100m, bi bilo določevanje parcel po (zgo-
dovinskih in modernih) katastrih nesmotrno.

V primeru natančnejših raziskav, na primer pri uporabi rasterske 
podlage z osnovno celico 25x25m, bi veljalo prilagoditi tudi kartiranje 
toponimov. Poleg uporabe zgodovinskih katastrov bi bila uporabna tudi 
metoda anketiranja lokalnega prebivalstva.

Toponime sem razvrstil v pet kategorij: poljski, vodni, gozdni, kul-
turni in drugo (Glej sl. 17.). Kot temeljni napotek mi je služilo delo 
A. Pleterskega. Poljske in gozdne toponime sem uporabil kot dejstvo. 
Torej, ledina z gozdnim toponimom je bila v času poimenovanja, men-
talnega kartiranja pokrajine, gozd. Polja s tem imenom so najstarejša. 
Vodni toponimi so mi bili v pomoč pri rekonstrukciji paleohidrološke 
slike. Pod oznako drugi so večinoma topografski toponimi.

Osnovni namen je bil rekonstrukcija zične paleokrajine, natan-
čneje obseg gozda. Pojem gozd sem obravnaval v najširšem pomenu 
besede. To pomeni, da vsebuje ‘pravi’ mešani gozd, grmičevje in seno-
žeti. Slednje sem vključil med gozdne površine z namenom razlikovanja 
od kategorije poljskih površin. 

40 Vsi ki se boste s starim Atlasom Slovenije iz leta 1985 odpravili po poteh Prešerna na Ajdovski gradec, 
se boste znašli na napačnem vrhu. Z novejšimi verzijami bo šlo bolje.
41 Npr. toponim Gradišče severozahodno od ž. c. sv. Petra v Komendi je prvotno imenoval celotni plato. 
Tretja možnost je, da se moderni kartogra prepustijo domišljiji. Drugače si ne moremo razlagati nasled-
njega primera: toponimi Straža, Stražni vrh, Gradišče in Tabor označujejo isti vrh, ki leži 320 metrov na 
azimuto 20° od začetka črnuškega mostu na levem bregu Save. Na zemljevidu DTK 1:25000, list 116 
iz leta 1996, nosi ta vrh ime Tabor, ime Straža sosednji vrh, Straški hrib pa celo pobočje (oboje proti 
severozahodu).
42 V smislu prvotnega mentalnega kartiranja.
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Sl. 17. Vrste kartiranih toponimov.

Rezultat kartiranja gozdnih in poljskih toponimov (Glej sl. 18.) kaže, 
da je bilo Mengeško polje obdano z vseh strani, razen proti severu, z 
gozdom. Na jugu poteka gozdna meja približno na liniji današnje ceste,
 

Sl. 18. Kartirani toponimi, ki označujejo gozdne in poljske 
površine.
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ki teče v ravni črti v smeri vzhod - zahod med industrijsko cono Trzin in 
južnim obrobjem Domžal (Študa). Gozdna meja se na vzhodu približno 
pokriva z današnjo strugo Kamniške Bistrice, na zahodu pa z današ-
njo gozdno mejo oziroma s hribovitim svetom med Taborom, Straškim 
vrhom, Žečkom in Marin hribom. Le na severu Mengeško polje ni ome-
jeno z gozdom, temveč meji na Homško polje in Drnovo. Kraji Kamnik, 
Komenda in Mengeš torej vsi ležijo na robu odprtega, poljskega sveta. 
Vodice ležijo na vzhodnem robu poljskega sveta, ki se razprostira proti 
Repenjskemu hribu. To ‘vodiško polje’ je z gozdom ločeno od Kapelj-
skega polja.

Naslednje poljsko območje se razprostira južno od zaselka in naselja 
Koseze. Imenoval ga bom ‘koseško polje’. Z vseh strani, razen z zaho-
dne je na zemljevidu toponimov omejen z gozdom. Zahodni rob je žal 
tudi meja območja, kjer sem kartiral toponime. Vseeno pa pogled na 
moderni zemeljevid pokaže, da tudi na zahodu meji na sklenjen gozd.

Sl. 19. Kartirani toponimi, ki označujejo drevesne vrste.
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Omeniti velja še poljske toponime, ki ‘kvarijo’ homogenost slike. To 
sta najprej Velika in Mala poljana vzhodno od vasi Rašica, ki pripadata 
vasi Dobeno. Ta leži na položnih policah vzhodnega pobočja Rašice in 
jo pripisujem obdobju srednjeveške notranje kolonizacije.

Rampolje43 in Zapolje sta toponima ledin jugovzhodno od Nevelj. 
Ležita na platoju med dvema vrhovoma na nadmorski višini nad 700m. 
Rampolje si morda lahko razlagamo kot skovanko od ram(asta ali 
slemenasta gora) in polje (Badjura 1953, 35 in 50). Zapolje leži za 
(ram)poljem. V vsakem primeru tudi dotična toponima povezujem s 
srednjeveško notranjo kolonizacijo.

Poleg razprostranjenosti gozdov lahko s pomočjo kartiranja toponi-
mov delno rekostruiram tudi sestavo gozdov (Glej sl. 19.). Toponimi 
hrastovih in brezovih gozdov so razprostranjeni enakomerno, predvsem 
na prehodu pobočij v ravnino.

Kartiranje toponimov ima še več implikacij. V pomoč je pri rekon-
strukciji ne samo zične, ampak tudi zaznavne paleokrajine. Kasneje 
(Glej poglavje Paleookolje.) bom izpostavil po dva primera vsake.

ARHEOLOŠKA SLIKA
Ključnega pomena za interpretacijo je predrazumevanje. Del tega 

je arheološko predrazumevanje prostora. Na tem mestu bom torej pri-
kazal ‘arheološko sliko’ Mengeškega polja. Poleg dejstev, arheoloških 
virov, so pomembne tudi okoliščine, v katerih je znanje nastajalo. Vse 
je odvisno od vsega! Zato bom skušal osvetliti tudi to plat. To je torej 
poglavje, ki navadno nosi naslov Zgodovina raziskav44.

Prikaz bom začel z Mengešem v antiki. Naključne najdbe tam že 
skoraj dve stoletji vzburjajo domišljijo. V obdobju antikvarskega zbi-
ranja ‘starin’ so bili odkriti vsi atributi rimskodobne naselbine: žgan 
grob (1834), ostanki stavb (1847) in številne naključne najdbe. V času 
kulturno zgodovinske paradigme, ko si je slovenska arheologija izgraje-
vala štiridimenzionalno podobo preteklosti, se je izoblikovala tudi pose-
litvena slika Mengeškega polja: več zaščitnih izkopavanj (od 1978 do 
1997) je zamejilo naselbino med vznožjem Gobavice in desnim bregom 
Pšate. Kontinuiteta iz prazgodovine in splošne značilnosti naselbine 
govorijo, da gre v primeru Mengša za vikus s poljedelskim in obrtni-
škim delom. Težje pa je opredeliti značaj skupine poznoantičnih lesenih 
stavb, temeljenih na produ desnega brega Pšate.
43 Če je pojem etimološko soroden pojmu Kompolje, lahko sklepam, da ima isti pomen, torej visoko 
ležeče polje (Ramovš 1953).
44 V besedilu bom navajal literaturo le, kadar je pomembna za kontekst. Natančen seznam literature 
za posamezna najdišča je podan v katalogu najdišč.
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Hiter pregled najdb iz območja današnjega Mengša kaže, da gre za 
prazgodovinsko naselbino, ki jo je rimska uprava obravnavala kot vikus 
(1. do 4. stoletja po Kr.) in se je ohranila kot ‘staroselska enklava’ tekom 
pozne antike (4. do 7. stoletja po Kr.). Morda je bil razvoj Komende v 
pozni antiki enak (Sagadin 1999). Naselbino pripadajoča grobišča, v 
skladu z rimskim pravom, obkrožajo z vseh dostopnih strani. 

Tipična oblika ruralne poselitve v antiki je rimska podeželska vila 
(villa rustica). Tako je bilo tudi na Mengeškem polju še v 4. stoletja po 
Kr. (Glej sl. 20.). Opustitvi teh naselbin je verjetno botroval splošen 
gospodarski položaj (Mikl Curk 1997). Te vile so bile namreč del gospo-
darskega zaledja rimskodobnega lokalnega središča Emone. Slednja je 
v poznem obdobju dobivala vse bolj vojaški značaj (Mikl Curk 2000), 
vojaki pa del plačila v naturalijah (aenona).

Kot je razvidno iz slike (Glej sl. 20.), so bile rimske vile (Lahovče, 
Žeje pri Komendi, Loka pri Mengešu in Šentpavel) in vicus (Mengeš) 
postavljene na robovih poljedelskih površin45.

Sl. 20. Antične vile in vicus Mengeš s polurnim dosegom v 
odnosu do zgodnjesrednjeveških poljskih površin.

45 Večina poljskih površin je znotraj polurnega dosega (oranžna črta). Izjema je vila Loka. To lahko 
razložim. Polurni doseg, kot sem omenil, ne upošteva urejenih poti. Nekaj manjših mostov preko Pšate 
bi polurni doseg vile Loka približal ostalim. Tako bi tudi ta vila imela v polurnem dosegu dovolj polja. 
Vendar bi se to zgodilo na račun polja v dosegu vicusa Mengeš, kar pa je pričakovano (primerjaj 
Slapšak 1995, 30ss).
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Edina višinska poznoantična naselbina v okolici Mengeškega polja 
je Ajdovščina. Žal najdišče še ni bilo strokovno obravnavano in zato o 
značaju lahko sklepamo le na podlagi analogij, kot so Ajdovski gradec 
nad Vranjem pri Sevnici (Petru in Ulbert 1975), Rifnik (Bolta 1980) ali 
Kučar pri Podzemlju (Dular 1995). Tem bi lahko prišteli še številna, 
slabše objavljena najdišča (za splošen pregled Ciglenečki 2000). Te ana-
logije govorijo o naselbinskih plasteh, datiranih med 4. in koncem 6. 
stoletja po Kr., o majhni količini importov iz mediteranskega sveta in 
visoki stopnji samozadostnosti, krščanskih cerkvah ter razmeroma šte-
vilnih drobnih predmetih od elementov noše do orodja in orožja. Kon-
tekst slednjega navadno priča o možnosti nasilnega konca uporabe 
naselbine (Glej okno 10.).

Okno 10 - Poznoantična poselitev Mengeškega polja

Vlogo centralne naselbine Mengeškega polja v pozni antiki je 
verjetno imela naselbina na hribu Ajdovščina (Glej sl. 21.). Stro-
kovnih raziskav tega najdišča ne poznam.

Sl. 21. Poznoantična višinska naselbina Ajdovščina z 
vidnim poljem (črno črtasto), eno urnim dosegom (oranžna 
barva) in poljsko površino (rumeno črtasto).
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Na primeru tega najdišča bom skušal pokazati značilnosti 
ekonomskega zajetja poznoantičnih višinskih naselbin.

V enournem dosegu najdišča sicer najdemo kar 123 ha polja 
(v 30 in 45 minutnem dosegu je ta številka 0). Enourna pot 
dnevne migracije v vsako smer46 je ravno dovolj, da se izpostavi 
osnovno vprašanje vloge tovrstnih naselbin. Dosedaj se je gla-
silo: Ali so poznoantične utrjene naselbine avtarktične in eksklu-
zivne naselbinske enote ali pa predstavljajo centralne naselbine v 
naselbinskih sistemih. Za trenutek bom pustil ob strani kontekst 
vprašanja in se posvetil zgolj vprašanju naselbinskih sistemov.

Če upoštevam le večje sklenjene poljske površine, se zdi, da 
osnovna vloga naselbine ni mogla biti avtarktično kmetijstvo. Ta 
vidik podkrepi mnenje (Ciglenečki 2000), da so tovrstne nasel-
bine imele določeno vlogo pri nadzoru vpadnih poti na Apeninski 
polotok. Na to možnost bi kazalo tudi vidno polje (Glej sl. 21.), ki 
pa samo po sebi še ne dokazuje ničesar.

Določeno vlogo centralnosti tovrstnih naselbin kaže tudi vloga 
višinskih naselbin kot zgodnjekrščanskih središč, ki jim jo lahko 
prisodimo na podlagi arhitekturnih ostankov (Knic 1991; za 
pregled tematike glej Ciglenečki 2000). 

Vendar pa obstajajo tudi indici za drugačno razlago, da je 
vseeno šlo za avtarktično naselbino kmetovalcev, ki so se na 
odmaknjene lege umaknili pred različnimi osvajalci. Tovrstno 
razlago Ajdovščine lahko podkrepimo z obstojem več oaz obdelo-
valnega polja, ki so se kot nekdanji rovti ali krčevine ohranile do 
danes (Stražar 1974, 9).

Kartiranje slednjih s terenskim pregledom lahko ponudim kot 
iztočnico za nadaljevanje razprave!

Na tem mestu se bom zadovoljil s prikazom stanja poselitve v 
pozni antiki na (ali v neposredni okolici) Mengeškem polju (Glej 
sl. 21.).

Lakoona, hiatus, argumentum ex silentio. To so izrazi, ki navadno 
opisujejo prehod iz pozne antike v zgodnji srednji vek in tako teče, nav-
kljub trudu raziskovalcev (Vuga 1975), tudi zgodba mengeškega polja.

Staroslovanske najdbe (Glej sl. 22.) so prihajale na dan že koncem 
19. stoletja; leta 1899 so namreč nenačrtno izkopali več staroslovan-

46 Jasno je, da se pot navzgor razlikuje  od poti navzdol. To razliko pozna programski modul VARCOST, 
na pa tudi COST, s katerim sem sam izdelal območja ekonomskih zajetij. Moja ocena območja polurnega 
dosega prinaša torej nekakšno povprečje (za natančnejšo razpravo glej npr. van Leusen 1999). 
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skih grobov pri cerkvi sv. Mihaela v Mengšu. Te najdbe so bile predmet 
že prvih kulturno-zgodovinskih študij (Šmid 1908, Bregant 1954) in 
obdelane tudi kot celota (Vuga 1975; Korošec 1979); … najdbe (so bile) 
uvrščene v ketlaško kulturo, katere nosilci so bili alpski Slovani (9. do 11. 
stoletja po Kr.) (Knic 1999c, 50). Podobna grobišča ob cerkvah so bila 
odkrita tudi na Komendi, na kamniškem Malem gradu in v Šmartnem 
pri Cerkljah. Tudi na Hudem pri Radomljah je bilo, danes slabo doku-
mentirano, staroslovansko grobišče. Od prej omenjenih se razlikuje po 
tem, da ob njem ni stala cerkev.

Sl. 22. Staroslovanska najdišča na Mengeškem polju.

Visoki srednji vek, katerega ena od značilnosti so ohranjeni pisni 
viri, je ‘prišel’ na Mengeško polje koncem 11. stoletja po Kr. Če sledimo 
krajem na podlagi prve omembe v pisnem viru (po Kos 1975; glej sl. 
23), dobimo prej sliko pomembnosti kraja, kot datacijo nastanka. Moje 
mnenje je, da je boljše vodilo k sliki dinamike visoko srednjeveške pose-
litve delitev pražupnije oziroma nastajanje župnij (Glej sl. 16.).
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Sl. 23. Naselbine glede na čas prve omembe v pisnih virih.

ARHEOLOŠKI NAČRT
Opisano arheološko sliko bi lahko ‘izbistrili’ z načrtnimi raziskavami 

in uporabo nakaterih manj uveljavljenih metod.
Pravilna pot, kot jo vidim sam, je sledeča. Najprej je potrebno izde-

lati GIS bazo vseh arheoloških (in geomorfoloških) podatkov. Na podlagi 
te in veljavne hipoteze o paleookolju in človeški niši, je moč izdelati 
napovedovalne modele: naselbin (za vsako fazo posebej), grobišč, krajev 
s posebnim pomenom … Vsak od teh modelov mora že vsebovati kate-
gorije, ki izboljšujejo (npr. njivske površine), zmanjšujejo (npr. gozdovi) 
ali izničijo (npr. urbani predeli) vidljivost arheološke pokrajine.

Na podlagi izdelanih napovedovalnih modelov je moč izvajati siste-
matične, ciklične terenske preglede. Ti so usmerjeni predvsem, a ne 
izkjučno (kontrolna skupina), na območja z visoko verjetnostjo odkriva-
nja arheoloških virov.

V prvi stopnji je moč uporabiti predvsem aerofotograjo in eksten-
zivne terenske preglede. Hkrati se izvajajo tudi posebne metode, kot 
na primer anketiranje prebivalstva (popisovanje toponimov), geomorfo-
loške raziskave in raziskave usmerjene v rekonstrukcijo paleookolja.
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Vsi rezultati (pozitivni in negativni) se sproti (ang. real time) vnašajo 
v napovedovalne modele. Tako izboljšani, služijo za določanje območij, 
kjer se izvajajo intenzivni terenski pregledi. Ti vsebujejo, poleg inten-
zivnega terenskega pregleda47, tudi geozikalne meritve in izdelovanje 
natančnih digitalnih modelov reliefa (DMR).

Napovedovalni model velike natančnosti, izdelan na tej podlagi, 
omogoči določanje prostorov, kjer se izvedejo raziskovalna arheološka 
izkopavanja. Napovedovalni model velike natančnosti mora vsebovati, 
poleg strokovnih, tudi kategorije kot so dostopnost do terena, sodelo-
vanje lokalnih skupnosti, interes vlagateljev in verjetnost ohranjenosti 
arheoloških virov.

Ko so opravljene poizkopavalne analize, lahko postavimo verjetnejšo 
hipotezo o paleokrajini in človeški niši. Ta nam omogoči izdelavo izboljša-
nega napovedovalnega modela. S tem ni konec raziskovalnega projekta. 
Prišel je na novo stopnjo, ki je izhodišče nadaljnih raziskav. Potrebam 
teh se prilagodi metodo dela. Metoda dela je namreč metoda s tokom.

47 T. i. “totalna kolekcija keramike”.
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Interpretacija je proces, v katerem prilagajamo (ang. tting proces)  
pridobljene podatke (ang. data) tistim podatkom, ki so teoretsko pogo-
jeni (ang. theory-laden).

Ta stavek je iz poglavja Metoda s tokom. V poglavju Arheologija in 
prostor sem predstavil teoretsko pogojene podatke, v poglavju Uporaba 
metode dinamičnih tokov v prostoru pa pridobljene podatke. V tem 
poglavju bom predstavil rezultate prilagajanja pridobljenih podatkov 
teoretsko pogojenim podatkom. To je torej interpretativno poglavje.

Najprej bom podal svojo interpretacijo paleookolja, nato pa še člove-
ške niše Mengeškega polja v zgodnjem srednjem veku.

PALEOOKOLJE
Kot sem v svoji nalogi večkrat poudaril, imam poznavanje paleooko-

lja za ključ do razumevanja človeške niše, torej človekove preteklosti.
Za svojo nalogo sem imel na voljo različne vire. Naj jih še enkrat 

naštejem:
• historični viri (KLDB, Joženski vojaški zemljevidi in toponimi) in
• znanstvene interpretacije (Radinja 1974, Stritar 1990 in Mann, 

Bradley, Hughes 1999).
Uporabo toponimov, KLDB, Joženskih vojaških zemljevidov in razi-

skav Mann, Bradley, Hughes (1999) ter Stritar (1990) sem že opisal v 
predhodnih poglavjih. Na tem mestu bom opisal še uporabo podatkov 
študije poplavnega območja Pšate (Radinja 1974).

Študija je nastala kot 1. del dolgoročne raziskovalne naloge Geogra-
ja poplavnih področij na Slovenskem 48. Naj študijo na kratko opišem.

Študija prikazuje obseg in razprostranjenost poplavnega območja ob 
Pšati. Razlikuje območje rednih in izrednih poplav. Ukvarja se tudi z 
višino poplavne vode in njenim izvorom. Ostale ugotovitve, ki so za razi-
skovanje paleookolja manj pomembne, se nanašajo na moderno pokra-
jinsko zasnovo poplavnega območja in možnim razvojem.

Pomembne so tudi glavne geomorfološke značilnosti porečja Pšate. 
Reka dobiva vodo iz Kamniških Alp, a teče v ravninskem svetu (pre-
48 Nadaljna usoda projekta mi je neznana.
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težno po Mengeškem polju). Struga je zavita in ni poglobljena. Zato 
pogosto prestopa bregove. Za pogostost poplav je pomembno tudi dej-
stvo, da je njeno hribovito in gričevnato zaledje, predvsem v zgornjem 
toku nad Mostami, reliefno in geološko tako izoblikovano, da pospešuje 
odtok vode. Za obseg poplav je pomembna tudi najmlajša akumulacija, 
ki jo je človek s svojimi posegi v naravo še pospešil.

Naštete lastnosti sem pri rekonstuiranju zgodnje srednjeveškega 
paleookolja uporabil brez zadržkov. Nisem pa uporabljal izsledkov o 
rastju.

Pri rekonstrukciji zgodnjesrednjeveškega paleookolja Mengeškega 
polja (s Kamniško ravnjo in Kapeljskim poljem) sem generiral naslednje 
kategorije (Glej sl. 24.):

• polje,
• močvirje,
• poplavno območje,
• gozd in
• reke (paleostruge).
Imena kategorij niso poimenovalna, temveč so zgolj opisna. Zato 

zahtevajo dodatna pojasnila.

Sl. 24. Karta rekonstruiranega paleookolja.
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Polje
V to kategorijo sem uvrstil območja rjavih prsti na produ in pesku, 

območja ki jih KLDB našteva kot rodovitna ali dobre njive ter območja 
s poljskimi toponimi. S tem menim, da sem določil vse večje površine 
‘potencialnega maksimuma’ rodovitnih površin.

Neposrednih podatkov o načinu obdelovanja ali kulturnih rastlinah 
poljskih površin nimam. Splošno sliko pa sem si ustvaril na podlagi 
analogij.

Prva analogija so posredni podatki o zgodnjesrednjeveški prehrani 
alpskih Slovanov (Makarovič 1985). Avtor omenjenega članka na pod-
lagi pričevanj iz jezikoslovnega sveta, po možnosti podprtih s pisnimi in 
materialnimi viri ter primerjavami govori, med drugim, o gojenih kultur-
nih rastlinah. Te podatke bom prenesel na izgled zičnega paleookolja, 
natančneje kategorije polje.

Kulturne rastline so: proso, pšenica, ječmen, oves, bob, repa /.../. 
Gojene živali: govedo, drobnica, svinje, perutnina. /.../ Začimbe: /.../ 
čebula, por, hren, pelin, hmelj, mak.

Takšen izbor kulturnih rastlin se ne razlikuje močno od slike, kakr-
šno podaja joženski kataster. Slednji kot kategorije žit uporablja 
pšenico, rž, ječmen in oves (Glej poglavje Katastri.). K temu je treba pri-
šteti še vrtove (to kategorijo uporablja franciscejski kataster), ki dajejo 
značaj zični pokrajini v neposredni okolici bivališč.

Pomembno k zični pokrajini prispevajo tudi osnovne poljedelske 
tehnike. Poznavanje teh nam omogoči vpogled tako v elemente zične 
pokrajine kot tudi vsakdanjega življenja (npr. zmožnosti prilagajanja na 
kratkotrajne spremembe okolja). Nekaj najdb poljedelskega orodja iz 
poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja je omogočilo, da je 
A. Pleterski (1987) izdelal verodostojno rekonstrukcijo izbora in načina 
uporabe staroslovanskega poljedelskega orodja. Tako je svobodni kmet 
iz Sebenj v bližini Bleda v prvi tretjini 9. stoletja uporabljal različna 
načina oranja, prilagojena potrebam in zemljišču. V ta namen sta mu 
služili različni orali: nesomerno oralo s kolci za oranje polja na kraje in 
soha za prvo oranje novo izkrčenih površin. Pri svojem delu je njegova 
družina uporabljala tudi rovnico za delo na kamnitih tleh49, kose za 
košenje travnikov50 in srpe za žetev51.

 Še ena pomembna lastnost zične pokrajine je poljska razdelitev. 
Zgodovina agrarnih panog (1970) je uveljavila tezo, da so bili v času 

49 Njive na kamnitih tleh prevladujejo, zaradi plitve plasti humusa nad prodnimi nanosi, tudi na večjih 
površinah Mengeškega polja.
50 Košenje implicira intenzivno hlevsko živinorejo.
51 Srpi implicirajo pridelavo žitaric.
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prihoda v vzhodnoalpski prostor Slovani poljedelsko usmerjeni, čeprav 
je v razdobju selitev pri njih prišla močno do izraza nomadska živi-
noreja52. Prevladujoča načina obdelovanja zemlje naj bi bila požigalniš-
tvo in kopaštvo, ob katerih se je že kmalu pojavilo orno poljedelstvo z 
uporabo rala. Takšen način obdelovanja bi kategorijo polje oblikoval v 
serijo enako velikih parcel, ki so poraščene z različnimi stopnjami pio-
nirskega gozda. Le 6,5 do 12,5% ozemlja kategorije polje bi predstav-
ljale površine kulturnih rastlin.

V naslednji stopnji se je uveljavilo dvoletno in kmalu tudi troletno 
kolobarjenje53. Pri slednjem je zemlja razdeljena na ozimino (pšenica, 
rž), jaro žito (ječmen, oves) in praho (neobdelano zemljišče), torej na 
tri približno enakovredne dele. Tak način poljedelstva, povezan tudi s 
tehniko oranja, omogoča močno povečano ‘nosilno kapaciteto’ določene 
površine kategorije polje.

Načini obdelave tal z motiko in ralom so pogojevali razdelitev obdelo-
valne zemlje na grude nepravilnih oblik. Taka razdelitev tal se je ohra-
nila še v čas 9. do 11. stoletja. Vzporedno naj bi se pojavljal tudi gručast 
tip naselbin (Primerjaj Ilešič 1950.).

Vendar pa se pri natančnejšem preučevanju mikroregije pokaže 
precej bolj zapletena slika. Tako nam A. Pleterski (1986; 1989) prikaže 
župo Bled kot dinamično pokrajino, kjer je poljska razdelitev različna, 
od grudaste do progaste. Odvisna je od razvojne stopnje vasi in narav-
nih pogojev. Najpogosteje je prvotno jedro, ki obsega najplodnejša tla, 
razdeljeno na nepravilne grude. V poznejših stopnjah se poljska razde-
litev najplodnejših tal spremeni v progasto, polja izkrčena nanovo na 
manj plodnih tleh pa imajo obliko nepravilnih grud.

Tako dobljena slika zične pokrajine kategorije polje je še vedno zelo 
splošna. Še posebej upoštevajoč časovno dimenzijo. Večina zgoraj nave-
denih podatkov se nanaša na fazo utrjenih centralnih naselbin. Vendar 
je tudi ta, še tako okvirna, razvrstitev v faze intuitivna.

Vse, kar lahko povem o poljskih površinah faze neutrjenih ruralnih 
naselbin, temelji na statistični obdelavi hipotetičnih številk. V poglavju 
Zgodovina sem navedel naslednja podatka:
• primarno ekonomsko zajetje naselbine faze neutrjenih ruralnih 

naselbin je 50 ha (takšna naselbina ima 40 do 50 prebivalcev) in
• kulturne rastline hkrati zajemajo 9% celotne površine kategorije 

polje54.
52 Te ugotovitve povezujem s fazo neutrjenih ruralnih naselbin.
53 Tak način poljedelstva implicira sedentarne naselbine in ga torej povezujem s prehodno fazo in fazo 
utrjenih centralnih naselbin.
54 Ker so vsi podatki hipotetični, sem pri izračunu upošteval aritmetično sredino.
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Kategorija polje, kot sem jo rekonstruiral, meri 1816 ha. To pomeni, 
da je ‘nosilna kapaciteta’ Mengeškega polja v fazi neutrjenih ruralnih 
naselbin približno 3 naselbine55.

Podoben izračun lahko naredim tudi za fazo utrjenih centralnih 
naselbin. Posamezne kmetije te faze so v Blejskem kotu posedovale 5,6 
do 12,7 ha polja (Pleterski 1986). ‘Nosilna kapaciteta’ Mengeškega polja 
v tem obdobju je torej okoli 200 kmetij56. Podobne izračune sem nare-
dil tudi za ekonomska zajetja ostalih najdišč faze utrjenih centralnih 
naselbin (Glej okno 11.).

Ti izračuni služijo zgolj kot ilustracija. Naj še enkrat poudarim, da 
izračuni temeljijo na hipotetičnih podatkih in se nanašajo na ‘nosilno 
kapaciteto potencialega maksimuma’ poljskih površin. Izračuni torej 
služijo formuliranju znanstvenih vprašanj in izdelavi načrtov za nada-
ljne delo.

Močvirje
Močvirja ob Pšati sem digitaliziral na podlagi že omenjenega članka 

(Radinja 1974, priloge), ostala pa sem prepoznal na podlagi opisov 
sekcij Joženskih vojaških zemljevidov in opisov v KLDB. Kot zanesljiv 
vodnik so se izkazala tudi območja, ki so na modernih kartah (DTK 
1:25.000) označena kot meliorirana.

To kategorijo obravnavam z zadržkom. Le malo je bilo namreč na 
obravnavanem območju pravih močvirij. Le posamezne dele Blatnice, 
večinoma tik nad savsko ježo vzhodno od Soteškega hriba, smatram kot 
takšne. Pretežno gre za barja, močvirne in mokre travnike ter območja 
pogostih poplav. To kategorijo obravnavam kot neprimerno za intenzi-
vno poljedelstvo, saj gre za prostor sekundarnega ekonomskega zajetja. 
Te površine so lahko izkoriščane kot pašniki in travniki, lovski revir, vir 
lesa za kurjavo in kot strateško zaledje.

Tudi izraba kategorije močvirje za naselbinski prostor ni izključena. 
Vendar je pri slednjem potrebna pazljivost. Zaradi razgibanega terena, 
posebej v zgornjem toku Pšate in na obrobju Mengeškega polja, je pos-
ploševanje neumestno. Šele ob uporabi natančnejšega DMR bi bilo moč 
določiti manjše ‘otoke’, ki se vzdigujejo nad poplavnim območjem. V 
določenih pogojih so takšna območja za naselitev še posebej privla-
čna, saj so nepoznavalcem lokalnih posebnosti težko dostopna. Takšno 
izjemo kaže že Mengeš sam. Na fotograji z izkopavanja Objekta 3 pri 
55 Kulturne rastline zavzemajo 9% površine; primarno podrčje izrabe ene naselbine je 50 ha. Področje 
primarne izrabe ene naselbine za celoten cikel je torej 555 ha. Na površini 1816 ha je prostora za 3,25 
naselbine.
56 Pri izračunu sem spet upošteval aritmetično sredino, 9 ha.
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vrtcu Gobica (Sagadin 1999, slika 34) je razvidno, da so stavbe teme-
ljile na prodni osnovi. Odsotnost ilovice in gline pomeni, da ne gre za 
poplavno območje, kot bi lahko sklepal na podlagi svoje karte paleoo-
kolja. Merilo moje karte je torej preveliko za določevanje ali izločevanje 
natančnih lokacij naselbin.

Ravno pri kategoriji močvirje je potrebno upoštevati dinamično in 
vzorčasto pokrajino. Na tem območju se menjajo številni ekosistemi, 
katerih sezonska in epizodna dinamika je velika (Primerjaj s sl. 13.). 
Vendar mi veliko merilo in skromnost konkretnih podatkov o paleooko-
lju onemogočata dinamično rekonstrukcijo.

Okno 11 - Študije ekonomskega zajetja 

Izdelal sem študije ekonomskih zajetij za pet najdišč: Kamnik, 
Komendo, Mengeš, Hudo in Dragomelj. Kljub temu, da so to raz-
novrstna najdišča57, pričakujem v neposredni bližini teh točk v 
fazi utrjenih centralnih naselbin tudi naselbine. Analogije iz župe 
Bled namreč kažejo, da so grobišča tega obdobja vedno v nepo-
sredni bližini naselbin (Pleterski 1986; id. 1989; Knic 1983).

Pri analizi ekonomskih zajetij sem upošteval naslednje kate-
gorije: polje, gozd, močvirje (Glej sl. 24 in poglavje Paleookolje.).

Območje ekonomskega zajetja sem zamejil s konturo polur-
nega in enournega dosega. To pomeni, da je območje znotraj kon-
ture, moč iz najdišča peš doseči v največ pol ure (Glej sl. 25.). 
Časovno konturo sem določil z modulom cost v GIS programu 
IDRISI3258.

Kot območje poljedelske izrabe sem upošteval polurni doseg, 
kot območje izrabe sekundarnih virov (gozd) pa enourni doseg 
(Primerjaj Roberts 1996, posebej sliki 1.4 in 1.5.).

Pravilnost hipoteze o izkoriščanju gozdov v hribovitem zaledju 
v enournem dosegu potrjujejo tudi kartirani toponimi v območju 
enournega dosega Komende (Glej sl. 26.). V neposredni bližini 
konture, ki označuje enourni doseg, se namreč nahaja toponim 
Zadnji vrh. Nanj se navezuje toponim Srednji vrh, ki leži seve-
rovzhodno od slednjega in kaže, da oba sodita v prostor eko-
nomskega zajetja Tunjic. Toponima Komendski boršt, znotraj 

57 Iz Mengša, Komende in Hudega poznam zaenkrat le grobiščne najdbe, iz Dragomlja naselbinske in le 
iz Kamnika grobišče (morda celo dve) in naselbino. O naselbinskih najdbah iz Komende imam zaenkrat 
tako skope podatke, da jih ne upoštevam.
58 Na karto trenja (ang. friction image) sem vnesel kategoriji prehodnost ozemlja glede na naklon 
(Okno 11), ki sem ji prištel kategorijo prehodnost ozemlja glede na kategorije paleookolja. Pri tem sem 
upošteval naslednje čase: prečkanje Pšate (razen pri Mostah) in Brnščice 10 minut, prečkanje 100 
m terena na kategoriji ‘močvirje’ 10 minut, prečkanje 100m terena v gozdu 5 minut. Tako dobljena 
časovna kontura ima nekaj pomanjkljivosti. Ne upošteva namreč premikanja po urejenih poteh in 
sprememb glede na letne čase (sneg, poplave).
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Sl. 25. Na podlagi slike ‘trenja’ (zgoraj) dobljena slika 
naselbin faze utrjenih centralnih naselbin z ekonomskim 
zajetjem (spodaj).
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enournega dosega in Cerkljanski boršt, izven enournega dosega, 
kažeta pravilnost določitve gospodarskega prostora v smeri proti 
severozahodu. Potrebno pa je izpostaviti umestitev naštetih topo-
nimov v času. Tako izraz Komenda kot boršt sta nemškega izvora; 
vas Tunjice pripada srednjeveški notranji kolonizaciji. Torej sodi 
potrditev zamejitve enournega ekonomskega zajetja Komende v 
čas visokega srednjega veka.

Sl. 26. Ekonomsko zajetje najdišča Komenda s kartira-
nimi kategorijami paleookolja in toponimi.

Naštetim najdiščem sem torej določil ekonomsko zajetje. Zno-
traj tega sem izmeril površine posameznih kategorij. Te sem pri-
merjal z vsoto površin posameznih kategorij, torej povprečjem. Te 
podatke sem statistično obdelal s χ2 testom (Fletcher, Lock 1991, 
116ss). Rezultati so predstavljeni v spodnjih tabelah59:

          PRIČAKOVANA   KOMENDA   KAMNIK   MENGEŠ   HUDO   DRAGOMELJ
POLJE      202         282         158    903    207       159
MOČVIRJE     280         222           38    107    122       865
GOZD (1/2)     512         185         191      75    223           0
GOZD (1)      542       1382       1009         487  1070           0
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         O        E     (O-E)2  (O-E)2/E
POLJE      342      202    19600     57
NE-POLJE    4032    4171    19221       5
MOČVIRJE      271      280          81    0,3
NE- MOČVIRJE   5791    5781        100  0,02
GOZD (1/2)      135      512  142129   277
NE-GOZD (1/2) 10944  10566  142884     13
GOZD (1)      790      542    61504   113
NE-GOZD (1/2) 10944  11085    19881    1,8
S          467
χ2         0,1%

Na podlagi teh rezultatov sem najdišča razvrstil v tri skupine. 
Podobne vrednosti kažejo najdišča Komenda, Kamnik in Hudo. 

Površine kategorije polje so blizu pričakovanim vrednostim. To 
pomeni, da njihova lokacija ni bila primarno pogojena z bližino 
kategorije polje. Površine gozda znotraj enournega in dveurnega 
zajetja močno odstopajo. To pojasnjujem takole: znotraj polur-
nega zajetja so gozdne površine manjše od pričakovanih, ker tu 
prevladujejo izkrčene, poljske, površine. Ker pa je les pomembna 
surovina, so najdišča locirana tako, da imajo znotraj enournega 
zajetja na razpolago večje (nad pričakovanimi) gozdne površine. 
Pri tem je pomembno, da je čim več gozdov ‘kvalitetnih’, torej hra-
stovih ipd. (V primeru Komende gre za 435 ha hrastovega gozda 
in 947 ha gozdov slabše kvalitete.). Vrednosti kategorije močvirje 
močno nihajo in jih ne smatram za pomembne.

Na podlagi povedanega sklepam, da lociranje naselbin Kamnik, 
Komenda in Hudo faze utrjenih centralnih naselbin ni bilo pogo-
jeno z kategorijami, ki sem jih določil v rekonstrukciji paleookolja.

Za naselbini Kamnik in Komenda obstaja statistično prever-
ljiva razlaga. Namreč površina območja, dosegljivega v pol ure 
hoda iz obeh najdišč (Komenda 777 ha in Kamnik 535 ha) je 
znatno manjša od povprečne (935 ha). To pomeni, da sta lokaciji 
obeh najdišč težje dostopni, kar velja tudi za mikro lokacijo, ki pa 
je moja analiza ne zajema. Tako sklepam, da je lokacija naselbin 
Komenda in Kamnik pogojena z nedostopnostjo. Povedano dru-
gače, naselbini imata značaj utrdb.

Najdišče Mengeš močno odstopa od vseh zaradi površine kate-
gorije polje znotraj ekonomskega dosega. Ta močno prekaša 
ostale. Torej lokacija naselbine kaže na njen poljedelski značaj.

59 Oznake so povzete po citiranem besedilu in pomenijo naslednje: O je opazovana pogostnost (podatki), 
E je pričakovana pogostnost (izračun), χ2 je hi-kvadrat, ki govori o signikantnosti izračuna (navedena 
je verjetnost, da bi ovrgli navedene izračune). V spodnji tabeli so številke drugega stolpca pričakovane 
vrednosti posameznih kategorij (ki so navedene v prvem stolpcu; gozd 1/2 se nanaša na površino 
gozda v polurnem dosegu, gozd 1 pa v eno urnem), v ostalih stolpcih pa izmerjene vrednosti znotraj 
ekonomskih zajetij posameznih najdišč, vse v hektarih).
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Od vseh izstopa Dragomelj (upoštevan je doseg v času brez 
padavin). Močno prevladuje kategorija močvirje. Ta predstavlja, 
kot sem že omenil v poglavju Paleookolje, območja z različnimi 
stopnjami zamočvirjenosti. V okolici Dragomlja gre pretežno za 
mokre in vlažne travnike ter hkrati območje občasnih (vsaj enkrat 
letno) poplav. V sušnih obdobjih pa je moč ta območja izkoriščati 
kot travnike in pašnike. To kaže na naselbino, usmerjeno prete-
žno v pašno živinorejo, morda sezonskega značaja. Več lahko pri-
čakujemo od natančne obdelave gradiva arheoloških izkopavanj. 

V precej homogeni podobi, ki sem jo opisal pa ostajajo nepo-
jasnjene površine. Naj podam primer. Za fazo utrjenih centralnih 
naselbin v župi Bled A. Pleterski (1986) navaja, da je imela posa-
mezna kmetija na voljo od 6 do 12 ha polja (aritmetična sredina je 
9 ha). Na območju ekonomskega zajetja Mengša je torej prostora 
za sto (100) kmetij, pri Komendi za enaintrideset (31), Hudem za 
triindvajset (23) pri Kamniku in Dragomlju za sedemnajst (17). 
Edino število pri Kamniku je realno. Ostala si lahko razlagamo 
na dva načina: ali obstaja še večje število neodkritih najdišč ali 
pa je bilo območje Mengeškega polja redko naseljeno60. Odgovor 
je najbrž nekje med obema možnostima. Da obstaja še več neod-
kritih ali popolnoma uničenih najdišč ne dvomim. Posebej primer 
Mengša kaže, da gre za centralno naselbino večjega sistema, ki 
je bil pretežno poljedelsko usmerjen. Tudi ne gre dvomiti, da je 
število prebivalcev na Mengeškem polju doseglo ‘nosilno kapaci-
teto’ šele v visokem srednjem veku. Terminus ante quem je čas 
nastanka naselbin notranje kolonizacije. Takrat je gostota pose-
litve prisilila ljudi, da so naseljevali manj gostoljubne površine. 
Tako je bila Loka pri Mengšu prvič omenjena v pisnih virih leta 
1333, Mala loka 1332 in Trzin 1301. Toponima Loka in Trzin 
namreč pomenita slab travnik (Glej poglavje toponimi.). Tako že 
imena pričajo (pa tudi karta paleookolja, ki sem jo generiral), da 
so ta naselja nastala na območjih z manj rodovitno zemljo. Torej 
lahko obdobje notranje kolonizacije tudi na Mengeškem polju, 
tako kot drugje v Sloveniji (Zgodovina agrarnih panog, 1970), sta-
vimo v 13. in 14. stoletja

Toliko o zični pokrajin. Sedaj pa še nekaj besed o zaznavni 
pokrajini na primeru Komende. To sem rekonstruiral na podlagi 
toponimov.

60 Opisane kategorije se znatno razlikujejo od izsledkov Svetozarja Ilešiča (1933), katerega historično 
geografska študija geografske slike kmetskih naselij na vzhodnem Gorenjskem je kljub oddaljenemu 
času nastanka vredna upoštevanja. Avtor je območje, ki sem ga zamejil s kategorijo polje, razdelil med 
zemljiško razdelitev na delce in na proge. Prvo pripisuje prvotni staroslovanski kolonizaciji. Vendar 
menim, da je tovrstne izsledke potrebno primerjati z mojimi v naslednjem koraku. Menim, da sem tako 
postavil pravilno ločnico med sodelovanjem obeh znanstvenih disciplin ali tiranijo ene nad drugo.
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Znotraj polurnega dosega najdišča Komenda se nahajajo nas-
lednji toponimi: Podboršt, Mlake, Gmajnica in Potok. Znotraj eno-
urnega dosega se nahajajo naslednji toponimi: Kapeljsko polje, 
Kuharjev Boršt, Zadnja struga, Brezje, Dolge njive, Suhadole, 
Topole južno in severno od Komende Stari Boršt, Komendski 
Boršt, Komendska Dobrava, Zalog ter V logih.

Zanimivo je, da znotraj polurnega dosega ni poljskih toponi-
mov. V primeru, da bi peščica meni znanih toponimov odražala 
realno stanje, bi lahko sklepal, da prebivalcev Komende poljedel-
stvo ni zanimalo. Ob pogledu na vse toponime znotraj enournega 
dosega najdišča Komenda pa ne opazim nobenega odstopanja od 
splošne slike (Primerjaj poglavje Toponimi.).

Poplavna območja
Za to kategorijo sem označil celotno holocensko (prvo) savsko teraso. 

Pri območju ob Kamniški Bistrici so mi bila vodilo naselja na Jožen-
skih vojaških zemljevidih (Glej okno 12.).

Gozd
Kot kategorijo gozd sem označil gozd zaznavne pokrajine. Območje 

sem določil na podlagi toponimov in nisem zajel sredogorskega zale-
dja, katerega gozdna sestava priča o tem, da je takšen že vsaj tekom 
večine holocena (Urbančič, Simončič 2001). Gozdni toponimi pa se na 
tem območju ne pojavljajo, torej ni bilo zaznavano kot prostor potenci-
alne gospodarske izrabe. Odsotnost toponimov torej priča, da je bilo to 
območje zaznavano kot drugo. To je ‘črni gozd’ slovanskih pripovedk.

Pri določevanju kategorije gozd pa nisem upošteval podkategorij zi-
čne pokrajine (kvalitetni gozdovi - Dob, Hrastnice - in slabi gozdovi - 
Gmajna), kar uporaba metode kartiranja toponimov sicer omogoča. 

Paleostruga
To sem upošteval le pri reki Pšati in sicer pred melioracijo. Pri osta-

lih rekah paleostrug nisem iskal. Paleostrugi reke Save in Kamniške 
Bistrice sta se v holocenu vedno gibali znotraj holocenskih teras. Mode-
liranje vodnega toka, ki ga omogoča GIS, v merilu, ki mi je na razpolago, 
ni uporabno. Ta metoda bi bila uporabna v primeru natančne analize 
ekonomskega zajetja posameznega najdišča, na primer Komende. Na 
podlagi natančnejšega DMR (npr. obstoječega DMR25), bi lahko izdelal 
simulacije poplav ali zajezitev toka Pšate in ostalih pritokov (Primerjaj 
okno 12.).

Čemu torej moj model paleookolja (Glej sl. 24.) služi. Kot prvo, 
upam da je pokazal, kako pomembno je poznati paleookolje, če želimo 
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raziskovati kakršnokoli preteklost, še posebej pa človekovo. Upam, da 
so pomankljivosti mojega modela vzpodbujajoče in ne odvračajoče.

Neposredno pa zaključujem naslednje:
• primarne aktivnosti v fazi neutrjenih ruralnih naselbin so gravitirale 

k površinam kategorije polje;
• Mengeško polje je naravno lahko dostopno le preko ‘mostišč’ na 

Pšati (Moste - to potrjuje opis sekcij Joženskih vojaških zemljevi-
dov) in po savskih sinklinalah (mimo Kamnika) in

• ‘potencialni maksimum’ poljskih (in pašniških ter gozdnih) površin 
Mengeškega polja ima zadostno ‘nosilno kapaciteto’ za razvoj samo-
stojnega naselitvenega kompleksa, kakršnega glede na arheološko 
in zgodovinsko predrazumevanje pričakujem.

Okno 12 - Rekonstruiranje poplavnega območja Kamniške Bistrice

Na primeru poplavnega območja Kamniške Bistrice v sred-
njem in spodnjem toku želim prikazati uporabo Joženskih voja-
ških zemljevidov za rekonstruiranje paleookolja.

Pogled na sekciji 176 in 177 (Rajšp 1998) razkriva razgibano 
pokrajino. Če se osredotočim na Mengeško polje, lahko na pogled 
ločim štiri kategorije pokrajine: površinske vode (Kamniška Bis-
trica in Pšata), gozdnat hribovit svet, redko pogozden ravninski 
svet in površine namenjene intenzivnemu poljedelstvu. Tako po 
vsebini kot tudi po umeščenosti v prostor jih zlahka povežem s 
kategorijami paleookolja, ki sem jih določil sam: površinske vode, 
gozd, močvirje in polje (Glej sl. 24.). Na prvi pogled torej lahko 
omenjeni karti uporabim kot neposreden vir za rekonstrukcijo 
paleookolja v zgodnjem srednjem veku. Toda natančnejši pregled 
razkrije več razlik; največja je, da Mengeško polje na severu ni 
zamejeno. Razprostira se do Most in Križa na severozahodu in do 
Kamnika na severovzhodu (Glej sl. 27.).

Vendar je potrebno historične zemljevide, kot vsak drug vir, 
brati kritično. Tako sem k rekonstrukciji poplavnega območja 
Kamniške Bistrice pritegnil še naslednje vire:
• KLDB,
• geomorfološke značilnosti,
• značilnosti krajinskih sistemov in
• relief.

KLDB za več vasi na desnem bregu Kamniške Bistrice navaja, 
da se drže meje med suhim poljem in poplavnim ozemljem (KLDB, 
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182) ali ležijo na prehodu v peščeni breg (KLDB, 182) Kamniške 
Bistrice. Navedene vasi so: Homec, Preserje, Zgornje, Srednje in 
Spodnje Jarše in Št. Pavel. Za vasi na levem bregu, v okolici 

Sl. 27. Primer uporabe Joženskih vojaških zemljevidov 
za rekonstruiranje paleookolja; primer kaže določitev holo-
censke terase Kamniške bistrice.
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Ihana, KLDB navaja, da stojijo brez reda (KLDB 183). Vendar ni 
tako: To /.../ obliko je naselju dala narava sama /.../ Na zahodu 
ga od Preloga do Sela obdaja bistriško poplavno področje ... (Stra-
žar 1974, 20).

Največja regulacijska dela na strugi Kamniške Bistrice so se 
končala leta 1930 (Stražar 1974, 15). KLDB je izšel leta 1936. 
Torej sklepam, da KLDB poroča o stanju pred zaključkom regu-
lacijskih del.

Tudi raba tal na pedosekvencah na produ in pesku potrjuje 
zgornje domneve, da se vasi nahajajo na robovih holocenskih 
teras (Glej poglavje Pedoekološke cone in sl. 14.).

V modernem reliefu je ravno tako moč zaznati holocensko 
teraso Kamniške Bistrice. Na ta način sem ji sledil v delu med 
Kamnikom in Homškim hribom. Da je na terenu razvidna, priča 
tudi graka sekcije 176 Joženskih vojaških zemljevidov. Ježa je 
namreč od Duplice do Spodnjih Jarš na desnem bregu gračno 
prikazana.

S kombiniranjem zgoraj navedenih virov sem na podlagi 
Joženskih vojaških zemljevidov rekonstruiral poplavno obmo-
čje Kamniške Bistrice pred obsežnejšimi regulacijskimi deli v 20. 
stoletju. Tako dobljeno kategorijo je bilo pred uporabo potrebno 
še georeferencirati in digitalizirati. Oboje sem naredil v programu 
IDRISI32.

ČLOVEŠKA NIŠA
S pojmom človeška niša v tej nalogi zajemam vlogo človeka v ekosi-

stemih paleookolja. V poglavju Dinamični tokovi v prostoru sem izpo-
stavil tri, po mojem mnenju, najpomembnejše činitelje človeške niše. Ti 
so: kultura, dediščina in eksistenca.

Na več mestih v nalogi se je že pokazalo, da je ločevanje paleookolja 
od človeške niše umetno. To sem izpostavil tudi v poglavju Arheologija 
in prostor. Namen ločevanja obeh kategorij v nalogi je zgolj v večji pre-
glednosti. Tako bi moral govoriti o elementih, ki se nanašajo ‘pretežno 
na paleookolje’ in elementih, ki nanašajo ‘pretežno na človeško nišo’.

In kaj lahko, na podlagi izsledkov povem o človeški niši Mengeškega 
polja v zgodnjem srednjem veku.

Edino, kar lahko povem o človeški niši faze neutrjenih ruralnih 
naselbine, sem ugotovil na podlagi napovedovalnega modela (Glej okno 
13.). In to ni ravno mnogo!
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Okno13 - Napovedovalni model naselbin faze neutrjenih ruralnih naselbin

Na podlagi misli, ki sem jih razvijal v nalogi, sem izdelal napo-
vedovalni model naselbin faze neutrjenih ruralnih naselbin (dalje 
- samo v tem oknu - naselbine). O tem, kaj napovedovalni model 
je, sem že govoril (Glej poglavje GIS; za teoretični in metodološki 
pristop glej Stančič in Veljanovski 1998.). Tu bom prikazal kon-
kreten model.

Izdelal sem t. i. utežen napovedovalni model temelječ na dedu-
ktivnem pristopu. Slednje pomeni, da model temelji na apriornih 
predpostavkah o lokaciji virov. Uteženost pa pomeni, da je vsaki 
kategoriji, ki sem jo pri izdelavi modela upošteval, pripisana dolo-
čena utež. Končne vrednosti napovedovalnega modela predstav-
ljajo seštevek uteži, v mojem primeru od 1 do 10.

Predvidevam, da so bile naselbine postavljene na meji čim več 
različnih ekosistemov. Čim več različnih ekosistemov se nahaja 
znotraj ekonomskega zajetja naselbine, tem večje so eksistenci-
alne možnosti le-te. V mojem primeru sem, kot prvo kategorijo 
napovedovalnega sistema, določil pas med kategorijama polje in 
močvirje. Ta pas zavzema mejno območje 15 minutnega dosega 
med obema. V primeru območja med savsko ježo, poplavnim 
območjem Kamniške Bistrice, ‘močvirjem’ Pšate in poljskimi povr-
šinami se stikta dve pedosekvenci61 oziroma celo štiri združbe tal. 
Tej kategoriji sem pripisal utež 1.

Naslednjo kategorijo sem določil na podlagi oddaljenosti od 
vodnega toka. Pri tem sem upošteval reke Savo, Kamniško Bis-
trico in Pšato. Ne gre torej za bližino vira pitne vode, temveč 
bližino vodnih tokov, ki pogojujejo zčno (gibanje, ribolov) in 
zaznavno krajino (poseben pomen vode v slovanski mitologiji; 
primerjaj okno 15). Uteži sem določil po naslednjem ključu: 
oddaljenost do 100 m, 100-500 m in 500-1000 m; faktor 5 za 
reko Savo, 2 za Kamniško Bistrico in 1 za reko Pšato. V opisanem 
primeru gre za intuitivno uteževanje modela.

Podajanje splošnih kategorij, kot so naklon zemljišča, sončna 
obsevanost, naravna rastišča hrasta in breze itd., bi bilo brez 
pomena. Menim, da moj model paleookolja presega ali vsaj zame-

61 Ker nimam boljših podatkov o konkretnih ekosistemih paleookolja, sem prisiljen uporabljati podatke 
o pedosekvencah. Te so najboljši proxy podatek o zgodnje srednjeveškem paleookolju, ki ga imam (Za 
pojasnilo glej okno 9.).
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njuje te kategorije. Vseeno pa bi bilo moč na podlagi analiz eko-
nomskega zajetja znanih naselbin (npr. Murska Sobota - Nova 
tabla ali Spodnje Hoče) določiti dodatne kategorije, ki bi natan-
čneje določale tvorne pogoje lociranja naselbin.

To sta bili pozitivni kategoriji napovedovalnega modela. Nas-
lednji kategoriji sta negativni. To pomeni, da iz modela izločata 
lokacije, kjer so naselbine morda bile, vendar jih zaradi naravno- 
(erozijska moč vode) in družbeno-geografskih pogojev (urbani 
predeli) danes ni več moč zaslediti.

Tako sem izločil urbana območja in območja holocenskih teras 
Save in Kamniške bistrice. Nisem izločil kategorij kot so ceste, 
železnice, manjši površinski vodni tokovi  itd. Razlog je, še enkrat 
več, veliko merilo moje osnovne karte. Ker meri osnovna celica 
100x100 m, bi bilo upoštevanje teh kategorij metanje peska v oči.

Kakšen je torej rezultat. Na karti (Glej sl. 28.) sem prikazal 
rezultat napovedovalnega modela naselbin na Mengeškem polju. 
Rezultati so prikazani na lestvici od 1 do 10. Večja vrednost 
pomeni večjo verjetnost, da se tam nahaja naselbina.

Sl. 28. Napovedovalni model naselbin faze ruralnih neutr-
jenih naselbin.
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Prikazana so tudi znana najdišča staroslovanskega obdobja, 
ki pa vsa (sodeč po znanih arheoloških podatkih) sodijo v fazo 
utrjenih centralnih naselbin. Sovpadanje najdišč s pozitivnimi 
območji (torej tistimi, kjer je velika verjetnost, da se nahajajo 
naselbine) napovedovalnega modela kaže na kontinuiteto nasel-
binskega prostora v zgodnjem srednjem veku.

Vprašljive so pozitivne vrednosti v dolini Kamniške Bistrice 
severno od Kamnika. V odnosu do 
Mengeškega polja gre za stransko 
dolino. Na drugi strani pa gre za 
območje pri ‘vstopu’ na Mengeško 
polje (Primerjaj okno 14.). Tako 
na tej stopnji še ne morem podati 
dokončne odločitve. Isto velja za 
območje v porečju Nevljice.

Območje južno od Kamnika na 
desnem bregu Kamniške Bistrice leži 
na območju, ki ga obeležujeta topo-
nima Podgorje in Drnovo. Predvsem 
lega prvega je zelo obetavna (Primer-
jaj poglavje Pedoekološke cone.).

Omeniti velja še območje na 
savski ježi, vzhodno od sotočja Kam-
niške Bistrice in Save. Da je ježa 
sama zanimiva za naselitev sem že 
povedal (Glej poglavje Pedoekološke 
cone.). Zaenkrat pa ne morem reči, 
če je bila zanimiva za poselitev v 
obravnavanem obdobju.

Pozitivno območje severozahodno od Komende kaže na kon-
tinuirano poselitev tega območja; verjetno je bila naselitev že 
od vsega začetka usmerjena predvsem na konglomeratno teraso 
med Pšato in Brnščico, na kateri se danes nahaja ž. c. sv. Petra 
in staroslovansko grobišče. Natančnejše rezultate bi dala analiza 
ekonomskega prostora, ki bi temeljila na podatkih mikrotopogra-
je in dodatnih podatkov, pridobljenih na terenu (mikromorfolo-
gija, simulacije vodnih režimov ...).

Za pozitivna območja, ki ležijo v bližini najdišč Hudo, Mengeš 
in Dragomelj, velja podobno kot za najdišče Komenda. Isto velja 
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za območje, ki leži južno od Mengša, nekako 
na območju antične vile, ki ga označuje 
toponim Loke.

Zanimivo pa je območje, ki leži južno 
od Most in vzhodno od poplavnega obmo-
čja Pšate, ki ga označuje toponim Topole. 
Območje leži na meji več pedoekoloških con 
(gozd, močvirje, travniki, polje). Tam ne poz-
namo staroslovanskih arheoloških najdb.

Kako torej vrednotim predstavljeni napo-
vedovalni model. Model uporablja preveč 
splošne kategorije, da bi bil lahko neposre-
dno uporaben za ‘napovedovanje preteklo-
sti’. Služi pa lahko kot prvi korak, začetek 
hermenevtskega kroga. Kot ‘model napove-
dovalnega modela naselbin faze neutrjenih 
ruralnih naselbin’ na Mengeškem polju.

Okno v človeško nišo, natančneje v zaznavno pokrajino ponujajo 
tudi toponimi (Primerjaj poglavje Toponimi.). Večina toponimov, ki 
označuje drevesno vrsto, se nanaša na hrast in brezo (Glej sl. 29.). 
To odpira dve možnosti. Prva je, da je bila večina gozdov na tem obmo-
čju pretežno hrastovih in brezovih, kar ne bi bilo brez analogij (Glej 
poglavje Zgodovina.). Bolj verjetno pa se mi zdi, da razprostranjenost 
toponimov odraža razprostranjenost drevesnih vrst, ki so bile najpo-
membnejše. Uporabnost hrastovine pri gradnji je lahko ena možnost. 
Druga je na primer uporabnost svetlih brezovih gozdov za pašo.

Sl. 29. Toponimi drevesnih vrst.
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Vrste kartiranih gozdnih toponimov govorijo tudi o načinu uporabe 
gozdov (Glej sl. 30.). Tako sem kartiral poleg toponimov, ki označujejo 
drevesne vrste še toponime, ki označujejo uporabnika gozda (npr. 
Gmajna ali Komendska gmajna) in gozdna območja na splošno (npr. V 
lesu) ter območja neposredno pri gozdni meji (npr. Zaboršt).

Sl. 30. Vrste gozdnih toponimov.

Ob pogledu na sl. 18 in sl.19 se razkrije tudi obseg intenzivno 
izkoriščanih gozdov. Le gozdovi, ki so do tri kilometre oddaljeni od 
poljsko-gozdne meje  namreč nosijo poimenovanja po drevesni vrsti. 
To kaže na to, da so jih ‘poimenovalci’ natančno poznali. V zaledju 
obstajajo le poimenovanja posameznih vrhov in planot, kar kaže na 
poznavanje ‘z razdalje’ in s tem na dojemanje le teh kot ‘drugo’ oziroma 
‘okolje’. Ta aspekt lahko povežemo z utopični prostorom, kot ga pred-
stavi Anders Andren (1999; glej poglavje Arheologija pokrajine).

Poseben primer, ko toponimi pomagajo razumeti zaznavno krajino je 
primer analize območij ekonomskega zajetja Komende (Glej okno 10.).

Drugo okno v človeško nišo je t. i. sveta pokrajina (ang. sacred land-
scape). V časovno-prostorskem okviru moje naloge lahko sledimo dina-
miki najmanj dveh vrst svete pokrajine. Gre za krščansko in pogansko. 
Krščansko sveto pokrajino ločujemo na t. i. starokrščansko in krščan-
sko62. Prvi sledimo od pozne antike, najprej v sodobnih mestnih sre-
diščih, kasneje na poznoantičnih višinskih naselbinah. Drugo, ki je 
nastala kot posledica ‘novega pokristjanjevanja’ prej poganskih Slova-
nov, sem prikazal že v poglavju Cerkvena zgodovina.

Slednja nudi oporo razumevanja prostora predvsem zaradi tega, ker 
ji lahko sledimo z retrogradno analizo. Kartiranje novonastalih župnij, 

62 Pri nastajanju naloge nisem upošteval izsledkov zbornika Slovenija in sosednje dežele med antiko in 
karolinško dobo, Situla 39, 2000. Ta je bil uradno predstavljen 30. maja 2001, torej prepozno, da bi 
lahko diskusijo tvorno vključil v nalogo.
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na primer, omogoča natančnejšo zamejitev prvotne pražupnije (Glej sl. 
16.). Posredno ta zemljevid služi sklepanju o starejšem stanju. Uporab-
ljam ga kot proksi podatek za stanje na začetku 9. stoletja

V ta namen je potrebno premostiti časovno praznino med začetkom 
9. stoletja in drugo polovico 10. stoletja. Kot prvi temelj časovnega 
mostu služijo domneve o možni starosti posameznih cerkvenih središč, 
ki jih podaja Hőer (1986):
• Mengeš kot cerkveno središče - pred obdobjem madžarskoh 

upadov;
• cerkev sv. Petra pri Ljubljani oz. Šempeter - kmalu po letu 800;
• cerkev sv. Kancijana in tovarišev v Kranju - vsaj v 9. stoletju.

Drugi temelj časovnega mosta so arheološke datacije63, ki posredno 
al neposredno določajo starost cerkvenih objektov:
• Mengeš - staroslovansko grobišče ob cerkvi: 7. - 11. stoletje;
• Šempeter - vsaj razvito 10. stoletje;
• Kranj - okoli leta 850 ali prej (Valič 1991).

Ko obravnavam predlagane zgodnje datacije, vsaj kot hipotetično 
možnost64, lahko temeljim  časovni most na drugem bregu. V času med 
zmago Karla Velikega nad avarskim kaganom in prihodom Madžarov 
v srednjeevropski prostor. V tem času je Carniola imela, bolj ali manj, 
od zunaj neovirano samoupravo (Glej poglavje Zgodovina.). Pri tem pa 
velja: Zdi se /…/ , da pade glavnina pokristjanjevanja iz Ogleja v čas po 
Pavlinu, v prva desetletja 9. stoletja…(Bratož 1990, 56). In: Vsekakor ne 
moremo dvomiti, da so že v tem času (okrog leta 811 namreč) nastale tudi 
prve cerkve na pozneje izključno Ogleju pripadlem območju … (Hőer 
1986, 9). In še način pokristjanjevanja, razviden iz zapisnika oglejskega 
patriarha Pavlina iz sinode ad ripas Danubii: Pred krstom /…/ naj ne 
bi grozili z nasiljem države, temveč le opozarjali na plačilo nebeškega 
življenja in na kazen pekla (Bratož 1990, 50).

Na podlagi zgoraj naštetega podajam v razmislek naslednje sklepe:
• mreža pražupnij iz konca 10. stoletja temelji na cerkveni mreži iz 

začetka 9. st;
• območje pražupnije je moč rekonstruirati na podlagi cepitve pražu-

pnije na župnije, za kasnejši čas pa na podlagi cerva s krstno pra-
vico;

• cerkev kot stavba predstavlja središče zaznavne krščanske pokra-
jine65;

• pri pokristjanjevanju južno od Drave se je Oglejski patriarhat naslo-
nil na obstoječo upravno mrežo.

63 Za vire glej katalog najdišč.
64 Zavedam se, da skromno navajanje virov ne zadošča za znanstveno utemeljeno datacijo. V okviru te 
naloge sem želel pokazati le možnost in s tem ‘odpreti’ pot demonstraciji metode kartiranja.
65 Glej poglavje Arheologija pokrajine.
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Na opisano se navezuje tudi tematika strukture tridelne ideologije 
v prostoru (Glej okno 14.), ki odraža sveto pokrajino poganskih Slo-
vanov (v nadaljevanju poganska pokrajina). To sem, zaenkrat v osnov-
nih potezah, uspel rekonstruirati. Seveda pa je daleč najzanimivejši 
aspekt svete pokrajine odnos in prepletanje krščanske (v kateri se 
prepletajo elementi starokrščanske in ‘novokrščanske’ pokrajine) s 
pogansko pokrajino. Slednja se je vtkala v visokosrednjeveško in celo 
moderno krščansko pokrajino. To dokazuje določeno stopnjo sožitja. 
Vendar prikazana tematika zahteva samostojno obdelavo. Sam sem 
prikazal le osnovne poteze svete pokrajine, ki služi tudi sklepanju na 
druge elemente pokrajine, na primer upravno strukturo.

Okno 14 - Strukture tridelne ideologije v prostoru Mengeškega polja

Avtor A. Pleterski (1996) je pokazal obstoj trojnosti v religioz-
nih predstavah pri Slovanih in način, kako se ta odraža v pro-
storu.

To je dokazal na šestih primerih iz slovanskega poselitvenega 
območja (pet z območja zgodnjesrednjeveške Karantanije in Kar-
niole). Vendar jih pričakuje mnogo več. Vsaka upravna enota je 
nekoč imela tako trojico.

Gre za trojice kultnih mest v pokrajini ali trojice izhodiščnih 
točk na grobiščih. Kultna mesta so medsebojno razporejena tako, 
da kot med osema, ki povezujeta ‘zgornje’ kultno mesto s ‘spod-
njima’ 66, tvori četrtino pravega kota67. Ponavljajoča se razpore-
ditev odraža isti miselni vzorec, kaže pa tudi na to, da so bila 
kultna mesta posvečena istim božanstvom.

V posameznih primerih je mogoče ugotoviti usmeritev kultne 
stavbe enega proti drugemu mestu trojice. Kaže se tudi vzorec v 
pravilnosti razmerij razdalj, ki pa še čaka nadaljnih potrditev68. 
Razmerja kotov in razdalj torej kažejo na božanstvi nebesnega 
in zemeljskega, ki sta izenačeni s poletnim in zimskim sončnim 
obratom; enakonočje je božanstvo, ki ju povezuje.

Mesta je potrebno vedno obravnavati v kontekstu treh. Isto 
lastnost namreč lahko najdemo na različnih mestih, kar bi imelo 

66 Avtor v besedilu uporablja oznaki ‘zgoraj’ in ‘spodaj’, kar pojasni takole: Z ‘zgoraj’ je označena 
najvišja točka od treh, ostali dve s ‘spodaj’ (Pleterski 1996, 163).
67 Uporabo kota 22° do 23° pojasnjuje kot med Zemljino osjo in ravnino Zemljine orbite okoli sonca 
(±23,5°), ki se odraža kot navidezna razlika v višini sonca v času enakonočja in obeh sončnih obratov.
68 Razmerja razdalj so: 1:√2, 2:4:5,  2:5, 1:2:(1+√2). Božanski sorodstveno-zakonski trikotnik dveh mož 
in žene ponuja razlago priljubljenega razmerja med 1 in korenom iz 2. Moža predstavljata stranici 
kvadrata (1), diagonala ki ju povezuje je žena (√1+1).
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lahko za posledico napačno interpretacijo posameznega mesta. 
Izstopajoča je povezanost enega od treh mest z vodo in pravi-
loma Marijo ter povezanost drugega s skalo zgoraj. To kaže na tri 
skupine kultnih točk, ženskega božanstva in dveh moških, nebe-
škega in zemeljskega.

Kraji ob potokih in studencih, posvečeni Mariji so kultna 
mesta ženskega božanstva, slovanske Mokoš. Ob vodi so lahko 
sveta drevesa (lipa ali hrast). Ti kraji so vedno pod moškim nebe-
škim božanstvom, torej ‘spodaj’.

Tudi moškemu zemeljskemu božanstvu posvečeni kraji so 
‘spodaj’; to božanstvo se v krščanski preobleki kaže kot hudič ali 
zlodej. Njegovo češčenje je spomladi. Gre za kultna mesta slovan-
skega božanstva Veles.

Moško nebeško božanstvo je vedno zgoraj. Znak je pogosto 
kamen. Ima lahko podobo konja in je dober. Ime Štefan kaže na 
češčenje ob Božiču. Gre za kultna mesta vrhovnega slovanskega 
božanstva, Peruna.

Postavljanje celotnega metričnega prostorskega sistema se je, 
kot kažejo primeri, začelo z določitvijo treh kultnih mest v pokra-
jini, ki jo je naselil nek rod. Velesovo mesto od Mokošinega ločuje 
voda, kar verjetno simbolizira ločnico med svetom živih in svetom 
mrtvih. Nato so si izbrali mesto grobišča. Priljubljene so bile vzpe-
tine, pogosto južno ali vzhodno pobočje.

Na podlagi prikazanih značilnosti sem pričel iskati podobno 
trojico kultnih mest na Mengeškem polju. In ni je bilo težko najti!

Kot izhodišče se je izluščil Kamnik. Najprej je pritegnil mojo 
pozornost zaradi imena (kamen - Kamnik). Pokazala sta se še 
preostala potrebna atributa (grad in ‘zgoraj’) za določitev izhodi-
šča. Ključni atributi kamen, grad in ‘zgoraj’ so identični primeru 
iz Hochgoscha (Pleterski 1996, 166). Legenda, ki jo sporoča Val-
vasor (navajam po Stele 1929, 72) o sledi Veronikine roke na got-
skem portalu, pa se na prvi pogled ne ujema z iskano sliko.

Kmalu sem našel tudi drugo točko, Homški hrib s cerkvijo 
posvečeno Marijinemu rojstvu. Ta popolnoma ustreza opisu grič 
ob desnem bregu potoka Homošnice69. Na vrhu je cerkev sv. Marije70  
(Pleterski 1996, 167). Tudi legenda o nastanku cerkve se ujema 
s potrebnimi atributi: Dolničar (marianale Carnioliae) trdi, da se je 

69 V mojem primeru reke Kamniške Bistrice.
70 V mojem primeru Marijinega rojstva.
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prikazen Marije pastirju, ki je dala povod za zidanje cerkve, dogo-
dila l.1419., česar ni mogoče kontrolirati (Stele 1929, 321).

Kot tretja točka se je pokazala kapela sv. Lovrenca na južnem 
vrhu Starega gradu v Mengšu. Pozornost zbujajo že arhitekturni 
ostanki kapelice sv. Lovrenca: Stoji samo še zaključek prezbiterija 
s tremi stranicami običajnega zaključka in njemu na zunanjih oglih 
prizidane radialne stene, ki utegnejo biti ostanki nekdanjih opor-
nikov, med katerimi se je event. nahajal zunanji oltarček ... (Stele 
1929, 435). Dvom, da bi današnji ostanki predstavljali le prez-
biterij, stavba pa bi bila tako velika, da je potrebovala opornike 
(kontrafore), zbuja že lega. Celotni vrh predstavlja namreč petero-
kotni plato (Zupančič 1969, 56) s premerom kakih 10 m. Opisano 
mesto leži 600 m severno od današnje ž. c. sv. Mihaela71.

Sl. 31. Struktura tridelne ideologije na Mengeškem polju.

V prostoru so našteta mesta razporejena takole (Glej sl. 31.): 
kot med osema Kamnik (Mali grad) - Homški hrib in Kamnik 
(Mali grad) - sv. Lovrenc meri 23°. Razmerje razdalj Homškega 

71 Ž. c. sv. Mihaela je ‘za lučaj’ (600m) oddaljena od kapele sv. Lovrenca. Morda izbira patrocinija, 
sv. Mihael, kaže na dvojnost nasproti kultnemu mestu Velesa (kasnejši kapeli sv. Lovrenca). Kot sem 
omenil, je Veles v krščanski preobleki hudič; nova zaveza Sv. pisma pa pozna Mihaela kot nadangela, 
ki se je s svojimi angeli vojskoval proti zmaju, ki je sinonim hudiča (prim. Raz 12,7). Mihael je naspro-
tnik temnih sil in vsega zla, prav po zagotovilu tega, kar hudobija zavrača, da je namreč samo Bog 
Gospod.
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hriba in sv. Lovrenca do kamniškega Malega gradu je 1:√272. 
Mesti sv. Lovrenc in Homški hrib ločuje reka Pšata.

Danes obstoječe stavbe ali morebitni arheološko ugotovljeni 
ostanki ne kažejo usmeritve elementov enega od kultnih mest k 
drugemu73.

Na Mengeškem polju sem torej odkril tri kultna mesta s slede-
čimi atributi:
• Kamnik - Mali grad: zgoraj, grad, kamen;
• Homški hrib: spodaj, voda, Marija;
• kapela sv. Lovrenca: spodaj, hudič.

V pregledni tabeli spodaj so prikazane simbolne lastnosti kul-
tnih mest Mengeškega polja (ležeče)74 v primerjavi s tistimi, ki jih 
je prikazal Pleterski (1996, 180)75:

          1  2  3  4  5  6  H  7  8  9 10 11 12 L 13 14 15 16 17 K 18
Marija,Ilija,
Corona,Štefana   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦       
studenec, voda    ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦      
spodaj                 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

hudič, kača             ♦           ♦ 
Wolfgang,Jurij,
Devin,Parož             ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦      ♦ 
kamen, konj, sekira                ♦     ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
grad            ♦                    ♦  ♦  ♦  ♦
zgoraj             ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦
Štefan, Neža, Pankrac        ♦        ♦

Dokončen dokaz bi lahko dala uspešna strokovna arheološka 
izkopavanja. Ta že več let (Glej katalog najdišč.) potekajo na kam-
niškem Malem gradu, a do sedaj še niso bila celostno objavljena. 
Izkopavanja na Homškem hribu so zaradi moderne infrastruk-
ture neizvedljiva (celoten vrh hriba zavzema cerkev in pokopali-
šče). Zato pa toliko več upanja zbujajo morebitna izkopavanja na 
Mengeškem gradu76.

72 Razdalja Kamnik (Mali grad) - Homški hrib je 5023m, razdalja Kamnik (Mali grad) - kapela sv. 
Lovrenca pa 7057m. Računska potrditev: 5023*Ö2=7083. Razlika med matematičnim izračunom in 
stanjem v naravi je zanemarljiva oziroma jo lahko pripišem merski napaki.
73 Pri tem sem preveril usmeritev obstoječih (konserviranih) razvalin kapele sv. Lovrenca ter arhitek-
turne elemente in elemente staroslovanskega grobišča na Malem gradu (kolikor je bilo mogoče na 
objavljenih načrtih). Opis in usmeritev prvotne cerkvene stavbe na Homškem hribu nista znana (Stele 
1929, 321ss).
74 Legenda oznak: K - Kamnik - Mali grad, H - Homški hrib in L - kapela sv. Lovrenca.
75 Številke se nanašajo na legendo pri opisu slike 16 (Pleterski 1996, 180).
76 Še posebej zaradi izraženega interesa lokalne skupnosti.



114

Študijski primer - Mengeško polje v zgodnjem srednjem veku

Na koncu naj spomnim še na dva elementa trodelnosti, ki 
sem ju razbral na prostoru Mengeškega polja. To je tridelna deli-
tev zaznavnega okolja, kot se kaže v toponimih (vodni, poljski in 
gozdni) in, če držijo domneve iz poglavja Paleookolje, delitev Men-
geškega polja med tri naselbine (družine?) v fazi neutrjenih rural-
nih naselbin.

Podobno lahko rečem tudi o vprašanju Kosezov, koseščin in more-
bitnih starejših slovanskih dvorov (Glej okno 15.).

Okno 15 - Koseščine ali staroslovanski dvori?

Na podlagi zgodovinskih virov je bila ugotovljena koncentracija 
koseških naselbin v porečju Radomlje; na nasprotni strani Menge-
škega polja, med Mengešem in Vodicami, pa leži kraj tipa ‘Koseze’ 
- ‘Edling’ brez kosezov, Koseze (Grafenauer 1980, priloga VI). Na 
podlagi omenjene karte v velikem merilu in brez tekstovne razlage 
sem uspel določiti lokacijo le petim naseljem od enajstih navede-
nih za obravnavano območje. Vendar to na tej stopniji ni pomem-
bno, pomembna je lokacija koncentracije koseščin (Glej sl. 32.).

Sl. 32. Območja koncentracij pozno srednjeveških koseščin.
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Verjetno o istih naselbinah govori tudi Vilfan: Kljub hipotetič-
nosti nekaterih lokacij pa se že precej razločno kaže pas koseščin, 
ki se začenja na jugu, pri Igu, se razširja v Ljubljaničini delti in 
sega onstran Save v okolico Moravč, odkoder se morda navezuje 
nadalje na zagorsko skupino (Vilfan 1966, 201).

Vilfan (1966, 205ss) poda rezultate retrogradne analize zgo-
dovinskih virov (sam jih imenuje Elementi za rekonstrukcijo 
starejših razmer). Tako naj bi skupina pozno srednjeveških kose-
ščin tvorila razvojno obliko prvotnega, zgodnjesrednjeveškega, 
dvora: svobodni gospod dvora je bil torej kosez in nam znani 
dvori-koseščine so nastali s sukcesivno delitvijo dvora po fevdalno 
prestrojenem koseškem dednem pravu (Vilfan 1966, 208).

Na podlagi naštetega, lahko sklepam naslednje:
• v porečju Radomlje in v zaledju Mengša (morda tretji pod
  Ajdovščino) sta se nahajala staroslovanska dvora;
• dvora sta bila organizacijsko samostojni enoti;
• dvora sta bila sedeža kosezov;
• terminus ante quem za obstoj dvorov je prehod v nemški 
 fevdalni red, torej sta dvora že obstajala v fazi utrjenih 
 centralnih naselbin.

Vendar pa mi zgoraj naštete predpostavke služijo le kot pri-
pomoček za formulacijo vprašanj in ne kot razlagalni okvir. Za 
kaj takega nimam dovolj konkretnih podatkov. Ravno nasprotno: 
rezultati arheoloških raziskav župe Bled, edine natančno razi-
skane mikroregije za čas zgodnjega srednjega veka v Sloveniji, 
kažejo ravno nasprotno (Knic 1983; Pleterski 1986).

Z večjo gotovostjo pa navajam sklepe, ki sem jih naredil na podlagi 
analize ekonomskega prostora znanih in predvidenih naselbin faze utr-
jenih centralnih naselbin (Glej okno 11.). Tovrstne analize imajo v 
arheologiji dolgo tradicijo (za stanje v sedemdesetih letih glej Roper 
1979; za Slovenijo glej Slapšak 1995) in jih smatram za temeljne, ko gre 
za ekonomska vprašanja v zvezi s prostorom.

Analiziral sem fazo utrjenih centralnih naselbin. Lokaciji Kamnika 
(Mali grad) in Komende kažeta, da gre za naselbini s posebnimi nalo-
gami v prostoru. V primeru Kamnika gre po vsej verjetnosti za isto 
vlogo, kot jo je imel tekom visokega srednjega veka, torej nadzora nad 
potjo Posavje - Tuhinjska dolina - zahodna Štajerska. Vloga Komende v 
prostoru pa mi je zaenkrat nepoznana.
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V primeru Dragomlja, Šentpavla in Hudega gre, kot kaže analiza 
ekonomskega zajetja, za naselbine nižjega ranga, ki kažejo določene 
elemente specializacije. Primer Dragomlja kaže na usmeritev v (sezon-
sko) živinorejo, pri Hudem pa izstopa dostopnost do hrastovih gozdov.

Ob vsem naštetem je potrebno omeniti tudi planine v Kamniških 
Alpah. Dosedanji podatki kažejo na izrabo tako v pozni antiki kot viso-
kem srednjem veku (Cevc 1997; id. 2000). Arheološki podatki pa ne 
kažejo gospodarske izrabe tega prostora v zgodnjem srednjem veku 
(primerjaj: Cevc 1997, 38), torej času s katerim se v nalogi ukvarjam. 
Vsaj z vidika mengeškega polja v tem obdobju uporaba (v mislih imam 
transhumančno živinorejo) visokogorskih planin, kot kaže študija eko-
nomskega zajetja, ni bila smotrna. Območje med Savo in Mengeškim 
poljem namreč pokrivajo zamočvirjeni travniki (Glej sl. 10.). Te je moč 
izkoriščati ravno za pašno živinorejo v delu leta z malo padavinami, 
torej poleti.Verjeten način izrabe se torej prekriva z izrabo visokogor-
skih planin.

Tako se kaže slika pokrajine z specializiranimi in rangiranimi nasel-
binami, ki pri svoji lokaciji upoštevajo okolje, prostor ter družbene 
dejavnike. Prostor se kaže tudi kot pomemben dejavnik religioznih 
predstav.

Vendar pa se mi, kot je pravzaprav v navadi, na koncu naloge odpira 
več novih vprašanj, kot pa zanesljivih odgovorov. Več o tem v zaključ-
nem poglavju.
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Deli, ki ne ustrezajo argumentom so tisti, ki vodijo raziskavo naprej.77 

V tem poglavju bom torej skušal najti izstopajoče dele, ki mi bodo 
pomagali formulirati nova vprašanja. Če naj bo moja naloga uspešna, 
pomeni, da sem na nekaj vprašanj odgovoril, postavil pa še več novih. 
Tako bi ta zaključek lahko uporabil kot uvod v naslednji zavoj spirale 
hermenevtskega kroga znanosti, nalogo, ki bi skušala odgovoriti na tu 
postavljena vprašanja. 

Primer iz merovinške Nizozemske, ki sem ga navedel v poglavju 
razširjena arheologija pokrajine (Theuws 1999), je nenavadno podo-
ben razmeram na Mengeškem polju. Ne predlagam, da analogija lahko 
ponudi odgovore, lahko pa pomaga iskati vprašanja. Za izhodišče lahko 
navedem sledeča:
• Kako so bile organizirane skupine ljudi, ki so kolonizirali območje?
• Kakšne odločitve so sprejemali v odnosu do poseljevanja pokrajine?
• Ali so pogrebni običaji igrali pomembno vlogo pri vzpostavljanju 

novih družbenih odnosov ob spremembi poselitvene slike?
Ta vprašanja pa so le vrh ledene gore. Za začetek so preveč splošna.
Ko pogledam svojo nalogo z nekaj potrebne distance, se mi predv-

sem izpostavi sledeče vprašanje: Ali lahko na podlagi prikazanega govo-
rim o zgodnjesrednjeveški upravni enoti na Mengeškem polju?

Nekaj dokazov, ki tezi pritrjujejo, imam. Predvsem mislim na religi-
ozno in ekonomsko strukturo prostora (Glej poglavje Študijski primer.), 
ki obe govorita v prid samostojni upravni enoti. Vendar pa dokončnega 
odgovora še ne morem ponuditi. Prej je potrebno odgovoriti na vpraša-
nje: Kateri elementi pogojujejo upravno enoto?

Preden bo odgovor na to vprašanje mogoč, bo potrebno z multidi-
sciplinarnimi raziskavami rekonstruirati upravno organizacijo znotraj 
zgodnjesrednjeveške Karniole. Ime za takšne upravne enote že imamo: 
župa. Žal pa manjka vsebina, ki je pomembnejša, kot ime.

Podobno lahko ugotovim, kot že Pleterski (1986), da je pri vprašanju 
kosezov potrebno imenu poiskati vsebino. Šele potem bo moč odgovoriti 
na vprašanji, ki ju prikaz koseščin v okolici Mengeškega polja poraja: 
Ali so koseški dvori predstavljali samostojne upravne enote, izvzete iz 
upravnega sistema žup? In: Ali so bili koseški dvori razporejeni v pokra-
jini s posebnim namenom (obramba občutljivih točk)?
77 “It is the parts that do not t an argument that lead research forward” (Hodder 1999, 62).
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Naslednje vprašanje, ki se poraja, je verodostojnost uporabe toponi-
mov za rekonstrukcijo zgodnjesrednjeveške zične in zaznavne pokra-
jine. Kot sem izpostavil že v poglavju Toponimi, je največji problem pri 
uporabi toponomastike časovna neopredeljenost nastanka določenega 
toponima. Tako bi bilo potrebno izvesti primerjalno študijo, rekonstru-
kcijo paleookolja z naravoslovnimi metodami (Glej poglavje Arheologija 
in prostor.). V primeru, da bi bili rezultati primerljivi s toponoma-
stičnimi, bi si slovenska zgodnjesrednjeveška arheologija vzpostavila 
ceneno in razmeroma preprosto metodo rekonstruiranja paleookolja.

Pri vseh zastavljenih vprašanjih pa ne morem preko, po mojem 
mnenju osnovnega, problema slovenske arheologije. Slabo objavljene 
raziskave, pa naj so bile še tako dobro izvedene, so brez vrednosti. 
S tem problemom sem se v svoji nalogi večkrat srečal. Dobre analize 
podatkov, ki jih nudijo grobišča, so glede na stanje raziskav v Sloveniji, 
še vedno najhitrejša pot k zastavljenemu cilju.

Vprašanja v zvezi z ekonomskimi in naselbinskimi sistemi so že 
dolgo denirana. Tu potrebuje slovenska arheologija le pravo vzpod-
budo. In morda malce spremenjen pristop, še posebej kar se tiče nasel-
binskih sistemov faze neutrjenih ruralnih naselbin. Predvsem pri teh bi 
bilo koristno, če bi slovenska arheologija v raziskovalno metodo vpletla 
kontekstualen dinamičen pristop k prostoru.

Naj navedem primer. In če bi bilo izhodiščno vprašanje, kakšen je bil 
odnos prebivalcev v različnih obdobjih do prostora? Menim, da bi zado-
voljiv odgovor na to vprašanje ponudil tudi odgovore na vprašanja kon-
tinuitete med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom ter na nekatera 
vprašanja o zgodnjesrednjeveški etnogenezi.

V poglavju Arheologija in prostor sem bežno omenil tematiko pred-
stavljanja izsledkov arheoloških raziskav. Tudi tukaj bi se rad dotak-
nil vsaj delčka te tematike. Gre za svetovni splet, internet, kot medij. 
Menim, da je idealen medij za akademske publikacije z nizkimi nakla-
dami. Predvsem bi javna (ali omejena) dostopnost poročil različnih, pre-
težno vladnih inštitucij, močno pripomogla k obveščenosti strokovne 
javnosti in tako k hitrejšemu napredovanju znanosti. Tudi zgodnjesre-
dnjeveške arheologije, ki je po zanosu v začetku osemdesetih let na 
začetku tretjega tisočletja nekoliko ‘zaspana’. Naj nam bo živahnost 
zgodovinarjev na tem področju izziv, razstava Narodnega muzeja Slove-
nije /Od Rimljanov do Slovanov/ pa vzpodbuda!
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