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Urejanje prostora skozi čas 

roglca

Roglca je gorski greben jugovzhodno od Polic nad sotočjem Cerknice in Idrijce. Ime spada v skupino 
imen tipa Rog, Rogla, Rogatec, ki se v pokrajini povezujejo z imeni kot Hudinja, Čr(n)možišče. Tudi 
prostor Roglce je povezan z zgodbo o prikazni, ki je ob Idrijci tako prestrašila moža iz Laharn, da je v 
kratkem umrl (Flego 2006). Vse to govori za staro obredno mesto.

sv. ivan v Šebreljah

Cerkev sv. Ivana južno od Polic po izročilu stoji na mestu starodavnega svetišča božanstva sonca 
(Pagon-Ogarev 1976, 12–13). Tako razlago potrjuje tudi potok Sjaunca pod cerkvijo, ki z imenom 
govori o svetlobi.

sv. Marija v policah

Cerkev sv. Marije po izročilu stoji na starem obrednem mestu. Tam naj bi namreč nekoč stala “cerkev 
neke druge vere”. K cerkvi so prihajale v času suše procesije, ker je bila poliška Marija “od dežja” 
(Flego 2006).

Ureditev polja

Jedro vaškega prostora leži na naravni polici vrh grebena med strugama potokov Poličnica in Sjaunk 
(sl. 2.1.1), precej visoko nad dolino Idrijce. Ta polica je južni obronek hriba Degarnik, ki se dviga za 
vasjo in jo ščiti pred severnimi vetrovi. Več kot očitno je, da je dala ime vasi, ki se je vse od prvih omemb 
do opisa v franciscejskem katastru imenovala Polica. Zato se zdi, da je današnja oblika imena Police 
drugotna in mlajša.

police nad idrijco

Sl. 2.1.1: Police 
nad dolino 

Idrijce. Prostorske 
dominante. 

(Izdelava karte 
B: Štular.)

2.1

2

andrej 
pleterski
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UReJanJe PROSTORa SKOZI ČaS 2 11
Še v zgodnjem srednjem veku je bila urejena večina vaškega polja. najprej severozahodna po-

lovica in nato še jugovzhodna. Marijina cerkev in Kamen ob nekdanjem križu – sedanji kapelici sredi 
polja – ležita na črti, ki se začne pri vaškem studencu Lašk. Čez Kamen gre črta do Marijine cerkve in 
se nadaljuje do cerkve Sv. Ivana na Šebreljah (sl. 2.1.2). Razdalja med sedanjo Marijino cerkvijo in 
Kamnom ob kapelici sredi polja je približno 180 m. Omenjenih 180 (= 2 × 90) m bomo imeli za merski 
enoti vaškega prostora. Čez omenjeni kamen poteka še ena vaška črta, ki ga povezuje z grbino na 
Gamil v vasi. Razdalja med njima je 270 m ali tri enote. najstarejšemu vaškemu polju na severozahodni 
polovici tvori črta vzdolžno os. To polje je bilo dolgo približno 4 merske enote in dve široko, Kamen stoji 
na njegovi sredini. Tretjo črto določajo Žubršk – griček, ki ga izročilo povezuje z legendo o nastanku 
vasi (Flego 2006), Kamen in vrh Roglca (sl. 2.1.3). Vzporedno s tretjo črto poteka od Marijine cerkve 
os mlajše izkrčenega polja na jugovzhodni polovici.

Sl. 2.1.2: Police. najstarejše polje na severozahodu, njegova merska ureditev in prostorski osi (osnova: 
Franciscejski kataster iz 1823. Državni arhiv v Trstu / archivio di Stato di Trieste).

2 1
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Sl. 2.1.3: Police. Polje na jugovzhodu in prostorski osi (osnova: Franciscejski kataster iz 1823. Državni arhiv v 
Trstu /  archivio di Stato di Trieste).

poljska pot

Pot vodi iz vasi mimo Kamna in Marijine cerkve po sredini večine polja. Čeprav bi jo bilo v celotnem 
poteku mogoče speljati povsem ravno, naredi nekaj blagih ovinkov. Po črti na Gamil –Kamen poteka 
glavna vaška ulica. Skoraj po njej ali z njo vzporedno gredo še trije odseki poti čez polje (sl. 2.1.4). 
na črti Lašk–Kamen–Sv. Marija–Sv. Ivan je del poti pred Kamnom (sl. 2.1.5–6). Vzporedno s črto 
Žubršk–Kamen–Roglca poteka preostali del poljske poti (sl. 2.1.7)

2 1POLICe naD IDRIJCO
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UReJanJe PROSTORa SKOZI ČaS 2 11

Sl. 2.1.4: Police. Potek poti v skladu s prvo prostorsko osjo (osnova: Franciscejski kataster iz 1823. Državni arhiv v Trstu / archivio di 
Stato di Trieste).

Sl. 2.1.5: Police. Pot, Kamen, Sv. Marija, 
Sv. Ivan na prostorski osi.

2 1
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Sl. 2.1.6: Police. 
Potek poti v skladu 
z drugo prostorsko 
osjo (osnova: 
Franciscejski 
kataster iz 1823. 
Državni arhiv v 
Trstu / archivio di 
Stato di Trieste).

Sl. 2.1.7: Police. 
Potek poti v skladu 
s tretjo prostorsko 
osjo (osnova: 
Franciscejski 
kataster iz 1823. 
Državni arhiv v 
Trstu / archivio di 
Stato di Trieste).

2 1POLICe naD IDRIJCO
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UReJanJe PROSTORa SKOZI ČaS 2 11
prostorska načela

Prostorske dominante tvorijo obredni 
kot 24°. Mednje je vpeta prostorska 
ureditev poliškega polja. njeno izhodi-
šče sta staro obredno mesto z Marijino 
cerkvijo in Kamen sredi polja, ki dolo-
čata daljinsko mersko enoto. Os jugo-
vzhodnega dela polja je usklajena s 
smerjo proti dominanti Roglci, z osjo 
severozahodnega dela polja tvori kot 
22°, kar je velikost obrednega kota. 
Z vsemi tremi naštetimi osmi je uskla-
jena pot skozi vas in čez polje. Tako 
je nastalo njeno vijuganje, ki je pešcu 
omogočalo postopno soočanje s posa-
meznimi prostorskimi dominantami in s 
tem podoživljanje zgodbe o spopadih 
za naravno ravnovesje v hodu leta, ki 
so jih sporočale. Kot taka je bila pot 
uporabna tudi za obredne procesije 
(Pleterski 2006a, 52–56). Kamen sre-
di polja (sl. 2.1.8), ki “nosi” vse prostor-
ske osi, se tako kaže tudi kot svetovna 
os vaškega prostora.

Sl. 2.1.8: Police.  Kamen. Podporna os vaškega prostora.

2 1

Sl. 2.1.9: Police 
in poliško polje 
s severozahoda.
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sv. neža

Cerkev Sv. neže je bila postavljena l. 1724. O nastanku obstaja ljudsko izročilo, ki potrjuje, da gre za 
zgodnjesrednjeveški prostor s posebnim pomenom. V ljudskem izročilu je za območje, kjer stoji cerkev 
Sv. neže, ohranjen toponim “na Goliki” in s tem v zvezi izročilo o pastirjih (Kaiser 2004, 82).

sv. kUnigUnda

Cerkev sv. Kunigunde z Gorenja pri Zrečah je prvič omenjena leta 1391 (Gričnik 1997, 454). Stari 
del sedanje stavbe je gotska ladja, h kateri so okrog leta 1550 prizidali obe kapelici in prezbiterij 
(Stegenšek 1909, 101–102).

sv. Martin

Cerkev sv. Martina je podružnična cerkev farne cerkve Sv. egidija in v tamkajšnji kroniki piše, da je bil 
na tem mestu leta 1664 postavljen oltar Sv. Ožbolta (Kaiser 2004, 82).

zgodnjesrednjeveŠko grobiŠče pri ziMrajhU v brezjah nad zrečaMi

Že etimologija imena Zimrajh (Siebenreich, sedemkrat bogat) kaže, da gre za prostor s posebnim pome-
nom. Pri arheoloških izkopavanjih na tem mestu je bil raziskan del poznoantičnega in zgodnjesrednjeve-
škega grobišča, ki leži na zahodnem delu prevala na grebenu v južnem pobočju Pohorja. na zahodni 
strani ga obdaja do 587 m visok hrbet s podružnično cerkvijo Sv. Martina, na vzhodu pa do 608 m 
visoka Brinjeva gora, ki je od grobišča oddaljena približno 700 m (Pahič 1969, 217).

Polica, na kateri je bilo grobišče, se nahaja na mestu, kjer je danes parkirišče gostilne Zimrajh in meri 
25 × 40 m. Tla so skalna apnenčasta, prekrita s približno 50 cm debelo humusno preperelino. Grobovi so 
bili vkopani v skalno osnovo (Pahič 1969, 218). Glede na pridatke je 17 grobov datiranih v poznoantično 
obdobje, 8 pa v zgodnjesrednjeveški čas. V prve so svoje umrle pokopavali prebivalci sočasne naselbi-
ne na bližnji Brinjevi gori, ki je bila dokumentirana z arheološkimi izkopavanji. Med obema skupinama 
pokopanih je časovna razlika približno dveh stoletij. Zgodnjesrednjeveški grobovi (sl. 2.2.1) so z glavami 
obrnjeni v osi, ki povezuje prostorski dominanti Sv. Martina in Sv. nežo (sl. 2.2.3). Izstopa jama, napolnje-
na z večjimi kamni: v severovzhodnem delu nekaj večjih kamnov, v jugovzhodnem pa tri skrilaste plošče, 
velikosti večinoma 35 × 65 cm (Pahič 1969, 241). Jama leži v sredini raziskanega grobišča, okrog nje je 
večji prazen prostor. Orientirana je kot drugi zgodnjesrednjeveški pokopi.

bronastodobna goMila na brinjevi gori

na osi Sv. Martin – Sv. neža leži tudi bronastodobna gomila (Pahič 1962–1963). Grobovi v njej so 
usmerjeni proti Sv. Kunigundi (sl. 2.2.2).

brezje pri zrečah 2.2

2

andrej 
pleterski
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Sl. 2.2.1: Brezje pri Zrečah. Usmerjenost grobov pri Zimrajhu. Obkroženi grobovi so zgodnjesrednjeveški 
(po: Pahič 1969, Priloga 1).

Sl. 2.2.2: Brezje pri Zrečah. načrt 
bronastodobne gomile (po: Pahič 1962-
1963, Sl. 10.3.1). 
a – smer proti cerkvi Sv. Kunigunde.

2 2
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poznobronastodobno grobiŠče

Poznobronastodobno grobišče jugovzhodno od cerkve Sv. neže (Pahič 1988–1989) stoji na osi, ki 
povezuje Sv. nežo in Sv. Kunigundo.

prostorska načela

Cerkve so postavljene tako, da tvorijo obredni kot, ki meri 25° in ima vrh pri Sv. neži. ena os teče proti 
Sv. Martinu, druga proti Šentjungerti. na osi Sv. Martin – Sv. neža leži tudi Sv. Barbara. Ta os pred-
stavlja astronomsko smer vzhoda božičnega sonca z azimutom 125° (Kaiser 2004, 86). astronomsko 
smer, obredni kot in prostorske dominante so upoštevali pri pokopavanju na zgodnjesrednjeveškem 
grobišču pri Zimrajhu (sl. 2.2.3). 

Prostor skupnosti je usklajen s prostorskimi dominantami (Sv. neža, Sv. Kunigunda, Sv. Martin), ki 
tvorijo obredni kot, katerega ena izmed osi (Sv. Martin – Sv. neža) ima astronomsko smer. Ugotovljeni 
prostori s posebnim namenom (obe prazgodovinski, poznoantično in zgodnjesrednjeveško grobišče) so 
v prostor umeščeni v skladu z naštetimi prostorskimi dominantami.

Sl. 2.2.3: Brezje pri Zrečah. 
Obredni kot med cerkvami 
sv. neže, sv. Martina in sv. 
Kunigunde. 
1 – grobišče pri Zimrajhu, 
2 – bronastodobna gomila, 
3 – mlajšebronastodobno 
grobišče.

2 2BReZJe PRI ZReČaH
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Sl. 2.2.4: Brezje pri Zrečah. Vzhod božičnega sonca za cerkvijo sv. Katarine (foto Karmen Kaiser).

Posebnost zreškega primera je dokazljiva časovna globina. Že bronastodobna gomila (približno 
14. st. pr. n. št.) na Brinjevi gori s svojimi pokopi vsebuje simboliko prostorskih dominant, s čimer imamo 
dokaze o starosti uporabe teh prostorskih načel. Več stoletij poznejše poznobronastodobno grobišče 
(11.-9. st. pr. n. št.) pa s svojo lego potrjuje njihovo kontinuiteto.
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Ureditev naselja

Gradišče Pohansko leži v močvirni dobravi blizu sotočja rek Morave in Dyje na jugovzhodu Češke 
republike. Veliko je 28 ha, okrog njega so razmeščena obširna predgradja. Do danes so z arheološki-
mi izkopavanji in z raznimi geofizikalnimi metodami raziskali 140.000 m2. na severu so bili najdeni 
naselbinski ostanki iz 6. do 8. st. (sl. 2.3.1), ki jim pripada tudi pokopališče z žganimi grobovi 300 m 
južneje. največji razcvet je naselbina doživela v zgodnjem srednjem veku, natančneje v 9. stoletju, ko 
je bilo tu gradišče z dvorom pomembnega moravskega mogočnika, s pokopališko cerkvijo, številnimi 
delavnicami in gosto poseljenimi predgradji. Poleg sledov začetnega obdobja pokristjanjevanja so se 
ohranili tudi dokazi o obstoju poganskega kulta (Macháček, Pleterski 2000, 9–11).

pohansko

Ob severnem robu velmoškega dvora je stala pravokotna ograda, velika 17 × 21,5 m, v njej so bili 
ostanki prvotne stavbe, najverjetneje kultne. Večinoma so bili uničeni pri gradnji cerkve, ki pa je ohranila 
usmeritev starejše ograde. Ta ustreza astronomski smeri vzhod kresnega sonca – zahod božičnega 
sonca. Po propadu države Moravanov na začetku 10. st. je bila cerkev profanizirana, v njeni bližini pa 
so postavili novo pogansko svetišče.

Prostorske dominante so upoštevali tudi pri gradnji okopa gradišča. na dveh nasprotnih si krajih se 
potek stranic ostro zalomi, tako da sta ti vzporedni osi med severno kultno ogrado in južnim svetiščem. 
Ista os poteka hkrati skozi vzhodna vrata gradišča in južno svetišče (sl. 2.3.2). 

Severna kultna ograda s svojo velikostjo in usmerjenostjo predstavlja merski modul, po katerem je 
narejen severni del okopa gradišča. Severozahodno in severovzhodno stranico določata astronomski 
smeri (Rajchl 2000), sončni solsticij in vzhod božičnega ter zahod kresnega meseca (sl. 2.3.3).

Sl. 2.3.1: nasip gradišča na 
Pohanskem. 
1 – dvor, 2 – t. i. delavnice, 3 – t. i. 
zgodnjeslovansko žgano grobišče 
(predloga za karto: J. Macháček) .

2.3

2

andrej 
pleterski
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Merski modul so uporabili tudi pri gradnji starejše palisade velmoškega dvora. Osnovni tloris je pri 
tem zamaknjen za 5°, kar kaže, da je daljša stranica usmerjena po skrajnem vzhodu kresnega meseca 
in skrajnem zahodu božičnega meseca (sl. 2.3.4). Po merskem modulu so bili urejeni tudi manjši dvori v 
obrtniškem delu naselja, kjer je poleg tega zaslediti tudi usmeritev po straneh sveta (sl. 2.3.5). Tudi na 
predelu, kjer so odkrili žgane grobove, sta bila mlajša dvora urejena po merskem modulu (Macháček, 
Pleterski 2000, 11–19).

Sl. 2.3.2: nasip gradišča na 
Pohanskem (predloga za karto: J. 
Macháček).

Sl. 2.3.3: nasip gradišča 
na Pohanskem. Severni del 
naselbine z modulom (predloga 
za načrt: J. Macháček).

2 3
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Sl. 2.3.4: nasip gradišča na 
Pohanskem. Dvor z glavnima 
fazama (predloga za karto: J. 
Macháček).

Sl. 2.3.5: nasip gradišča na 
Pohanskem. Obrtniški del z 
merskimi moduli (predloga za 
načrt: J. Macháček).

POHanSKO 2 3
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Ureditev grobiŠča

arheološka izkopavanja so razkrila manjše pokopališče okostnih grobov (sl. 2.3.6). Ti ležijo na osi, ki 
povezuje grob otroškega skrčenca s središčem svetišča v soseščini. Os je zelo blizu astronomski smeri 
vzhoda božičnega sonca in zahoda kresnega sonca. V isti osi na drugi strani svetišča leži tudi grob s 
konjskim okostjem. Skrčenec leži natančno enkrat bolj daleč od svetišča kot to konjsko okostje. natančno 
vzhodno od svetišča je prazen grob, usmerjen v osi zahod–vzhod. na astronomski smeri iz središča sve-
tišča proti zahodu božičnega sonca – vzhodu kresnega sonca je jugozahodno drugi grob z okostjem 
konja. V njegovi bližini sta dva okostna grobova, ki gledata proti vzhodu kresnega sonca. Od središča 
svetišča sta oddaljena štirikrat toliko kot prvi konjski grob (Macháček, Pleterski 2000, 13–14).

prostorska načela

Zgodnjesrednjeveška naselbina je bila urejena v skladu z astronomskimi smermi (sončni solsticij in vzhod 
božičnega ter zahod kresnega sonca) in merskim modulom (17 × 21,5 m). Ograda s kultno stavbo je 
služila kot izhodišče (astronomska smer in merski modul) postavitvi velmoškega dvora, ta pa je predsta-
vljal vzor ostalim dvorom. Tako astronomska smer kot merski modul sta bila jasno izražena tudi navzven, 
v okopu naselbine.

Sl. 2.3.6: notranjost gradišča na 
Pohanskem. Svetišče in okolni grobovi 
(predloga: J. Macháček).

2 3

Arhe_pogl_2.indd   72 4.10.2008   13:34:12



73

slovenj gradec 2.4

2

hoMec 

Grič ob desnem bregu potoka Homošnice. na vrhu je cerkev Sv. Marije. V pisnih virih je prvič omenjena 
leta 1436 (Blaznik 1988, 405).

sv. jUrij na legnU 

Cerkev Sv. Jurija stoji na robu terase nad dolino Mislinje. arheološka izkopavanja (Strmčnik-Gulič 1994) 
so odkrila več starejših cerkvenih zgradb. najstarejša je cerkvica s konca 9. st. s pripadajočim grobi-
ščem. S svojo vzdolžno osjo je usmerjena proti Puščavi. njen tloris ima razmerje stranic 1 : √2. Ob 
cerkvi in v njej so posamezne jame za kole, nekatere nedvomno mlajše, druge morda starejše. Ob prvi 
cerkveni stavbi je že bilo pokopališče, ki je bilo v uporabi do konca srednjega veka. Grobovi so usmer-
jeni enako kot cerkev.

pUŠčava

To je ime grebena hriba nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu, ki se na jugovzhodu na Gradcu končuje 
z ostanki nekdanjega srednjeveškega gradu in s cerkvijo Sv. Pankracija. Prvič je omenjena že l. 1174 
(Blaznik 1988, 332). arheološka izkopavanja na Puščavi so 1911. odkrila grobišče (sl. 2.4.1) z grobo-
vi iz različnih obdobij: pozne antike in zgodnjega srednjega veka. na vzpetini sredi grobišča je bila 
kamnita ploščad kot izstopajoča točka grobišča (Pleterski, Belak 2002, slika 7). na skrajnem severoza-
hodnem delu grobišča sta izjemna dva grobova – grobova skrčencev. Označujeta prvo skrajno točko 
zgodnjesrednjeveškega grobišča. Drugo predstavljajo trije kamni na nasprotni strani (Schmid 1937, 
371) kot tretja izstopajoča točka grobišča. Razdalje med tremi kamni so predstavljene v preveč grobem 
merilu za podrobnejšo analizo, dovolj jasno pa določajo os, ki je usmerjena proti Homcu s cerkvijo Sv. 
Marije.

Grobovi so izkopani v več smereh. ena se ujema s smerjo 3 (sl. 2.4.2), ki jo določata Puščava in 
Marijina cerkev na Homcu in ima azimut (odklon smeri od severa) 128°. Ta smer je, gledano s Puščave, 
obrnjena proti točki vzhoda božičnega sonca in po njej so orientirani grobovi tako iz poznoantične 
dobe kot tudi zgodnjega srednjega veka.

cerkev sv. Martina v ŠMartneM

Druga smer grobov na Puščavi se ujema s smerjo 2, ki jo določata Puščava ter cerkev sv. Martina v 
Šmartnem in ima azimut 117° (Pleterski, Belak 2002, 254–258). Ta smer se ujema s točko sončnega 
vzhoda 4. februarja in 6. novembra. Oba datuma sta enako zanimiva. Prvi je ob krščanskem prazniku 
svečnici (2. februar), ki je leta 494 nadomestil praznik rimskih luperkalij. Hkrati je po keltskem koledarju 
1. februar začetek pomladi. Drugi datum, 6. november, je med 1. novembrom in keltskim začetkom zime 
ter 11. novembrom, dnevom sv. Martina, ki je živel v 4. st. in ki mu je cerkev v Šmartnem posvečena 
(prim.: Kuret 1989, 92 ss, 108 ss, 524 ss; eisenhut 1969). Če držijo tiste razlage pisnih virov, ki vidijo v 
Sv. Martinu župnijo, ki je obstajala že v drugi polovici 10. st., njen okoliš pa je obsegal obširno ozemlje 

andrej 
pleterski
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od Kotelj na zahodu in Drave na severu vse do Vitanja na jugovzhodu (Skuk 1997, 9 ss), se zastavi 
vprašanje, zakaj je prav ta cerkev dobila osrednjo vlogo. Danes namreč vemo, da je vsaj okrog leta 
900 stala že tudi sosednja cerkev sv. Jurija na Legnu (Strmčnik-Gulič 1994).

Sl. 2.4.1: Poznoantično in zgodnjesrednjeveško grobišče na Puščavi.
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Sl. 2.4.2: Lega grobišča na Puščavi in slovenjegraških prostorskih dominant.

2 4SLOVenJ GRaDeC

prostorska načela

Puščava s cerkvijo Sv. Pankracija, Sv. Jurij na Legnu in Sv. Marija na Homu tvorijo kot 23°, z vrhom 
na Puščavi, kar se ujema z velikostjo obrednega kota. Vzporedno z astronomsko smerjo, ki jo dolo-
čata Puščava (Sv. Pankracij) in Sv. Marija, poteka črta od cerkve Sv. neže preko cerkve Sv. Martina 
(sl. 2.4.3) proti jugovzhodu. Večina cerkva Mislinjske doline stoji na njej ali tik ob njej, kar pomeni, da 
je bila astronomska smer proti točki vzhoda božičnega sonca pomembna še ves srednji vek. Skladno s 
to osjo še danes potekajo številne poti, mnoge pa so z njo vzporedne ali pravokotne nanjo. V ta sistem 
se dobro vključujejo tudi rimskodobne naselbine (sl. 2.4.4), kar kaže na verjetnost, da je prikazani pro-
storski sistem obstajal že najpozneje v rimskem času. 

Smer Puščava (Sv. Pankracij) – Sv. Martin poteka proti točki sončnega vzhoda 6. novembra in 4. 
februarja. Datuma sta 45 dni pred sončnim zimskim obratom in po njem ter pomenita trimesečno obdo-
bje zime. naštete cerkve torej označujejo tri pomembne datume v letu. Celotna prostorska razporeditev 
treh točk (tlakovana vzpetina na grobišču – opazovališče(?), Sv. Marija Sv. Martin) pa pomeni prepro-
sto koledarsko napravo, ki označuje čas zime in rojstvo mladega sonca. navedene smeri in datume 
sončnih vzhodov je bilo mogoče potrditi s terenskim opazovanjem (za kar se zahvaljujem kolegici Saši 
Djuri Jelenko).
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Sl. 2.4.4: Mislinjska dolina. astronomska smer z azimutom 128° in trase današnjih poti, ki so z njo vzporedne ali 
nanjo pravokotne, ter rimskodobna najdišča.

Sl. 2.4.3: astronomska smer z 
azimutom 128°, ki teče preko cerkve 
Sv. Martina.
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2.6

2

praŠki grad

Močni simbolni točki na Praškem gradu sta najstarejša Marijina cerkev (sl. 2.6.1: 1) in najverjetnejše 
stojišče nekdanjega knežjega kamna (sl. 2.6.1: 2). najstarejša stavba Marijine cerkve ima v notranjosti 
ostanke velike pravokotne zgradbe, ki bi bila lahko ostanek starejšega kultnega prostora (Frolík et alii 
2000, Obr. 9/1: a). Srednjeveški pisni viri (Borkovský 1969, 79–78) in rekonstrukcija srednjeveške poti 
procesije (Konečný 1978, 392) kažejo, da je knežji kamen stal med današnjima cerkvama sv. Vida in 
Sv. Jurija. 

staroMestni trg (staroMěstské náMěstí)

Staromestni trg, ki leži na robu nekdanjih rečnih teras, obrobljajo najpomembnejši mestni cerkvi Sv. 
Miklavža (sl. 2.6.1.4) in Sv. Marije pred Týnom (sl. 2.6.1: 6) ter zgodnjesrednjeveško grobišče (sl. 
2.6.1: 7). Sredi trga je bil vodnjak, ki je bil zasut v romaniki, ob njem pa skupek lesenih klad z ravno 
odrezanim podnožjem, ki so bile postavljene v zemljo (Pleterski, Mareš 2003, 17). Morda gre za po-
dobno kultno zgradbo, kot je bila najdena tudi na Pohanskem (sl. 2.3.6).

viŠegrad

Zelo verjetno je, da je najstarejša cerkev na Višegradu – cerkev Sv. Lovrenca (sl. 2.6.1: .9 in sl. 2.6.2: 2) 
– zamenjala starejši kraj s posebnim pomenom. V sedanji kapiteljski cerkvi Sv. Petra in Pavla so arheolo-
ška izkopavanja odkrila lijakasto jamo, ki je bila tlakovana in obzidana s kamni. njeno funkcijo je mogo-
če poiskati v povezavi s kamnom Čertův sloup (Vražjim stebrom), ki stoji danes vzhodneje v parku. Gre 
za razlomljeni granitni steber. Za njegovo postavitev je bila zaradi mehkih tal potrebna obzidana jama. 
Ko so steber podrli, so lahko ostali sledovi, kakršne so razkrila arheološka izkopavanja v cerkvi Sv. Petra 
in Pavla. Zato je najverjetnejša razlaga, da je tamkajšnja jama temelj kamna Čertův sloup (sl. 2.6.1: 8 in 
sl. 2.6.2: 1). Sledovi podobnih kultnih stebrov so znani iz staroslovanskih svetišč Groß Raden, Gniezno, 
Bogit, možno stojišče znamenitega Zbruškega idola (Pleterski, Mareš 2003, 19–24). Tretje kultno mesto 
(sl. 2.6.1: 10 in sl. 2.6.2: 3) na Višegradu je rotunda sv. Martina (Pleterski, Mareš 2003, 24). 

Skalnata kopa Višegrada je ravna in zato primerna za astronomska opazovanja. Mogoče je pred-
videvati, da je bil eden od izhodiščnih vizirjev pod današnjo rotundo sv. Martina ali v njeni neposredni 
soseščini. Drugi je bil Čertův sloup na svojem prvotnem mestu. Ta dva sta določala astronomsko smer, ki 
je od smeri zahod–vzhod odklonjena za pribl. 18°, kar se ujema z izračunano lego sončnega vzhoda 
ali zahoda v Pragi 31 dni pred enakonočjem in po njem, kar omogoča delitev poletne polovice leta na 
mesece po 31 dni. Cerkev Sv. Lovrenca stoji natančno zahodno od Martinove rotunde (Pleterski, Mareš 
2003, 25).

Medsebojna lega prostorskih doMinant

Os p (sl. 2.6.1) povezuje Martinovo rotundo z domnevnim stojiščem knežjega stola na Praškem 
gradu. Os q povezuje Martinovo rotundo s sečiščem s premico r na Staromestnem trgu. Približno 

praga
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Sl. 2.6.1: Praha. Trikotnik = cerkev; kvadrat = grobišče. 1 – Marijina cerkev; 2 – možno stojišče knežjega stola; 
3 – Jurijeva erkev; 4 – Miklavževa cerkev; 5 – Marijin steber; 6 – Marija pred Týnom; 7 – grobišče; 8 – prvotno 
stojišče kamna Čertův sloup; 9 – Lovrencova cerkev; 10 – Martinova rotunda (stare rečne terase po: Hrdlička 
1994, Fig. 7a).

2 6
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Sl. 2.6.2: Vyšehrad. 1 – prvotno stojišče kamna Čertův sloup; 2 – cerkev sv. Lovrenca; 3 – rotunda sv. Martina; 
4 – cer  kev Janezovega Obglavljenja; ČS – sedanje stojišče kamna Čertův sloup.

tam je nekoč stal Marijin steber (sl. 2.6.1: 5). Os q poteka natančno v smeri sever–jug in se ujema z 
napačno oznako praškega poldnevnika. Os r določa potek Kaprove ulice in seka domnevno stojišče 
knežjega stola na Praškem gradu. Od smeri zahod–vzhod je odklonjena za približno 17°, kar po-
meni, da je skoraj vzporedna astronomski smeri na Višegradu. Osi p in q tvorita kot pribl. 24°, ki se 
ujema z obrednim kotom.

Marijina cerkev na Praškem gradu in domnevno stojišče knežjega stola določata premico, ki je 
prav tako odklonjena za 17° od smeri zahod–vzhod. Skupaj s premico r omogoča določanje enako-
nočja, ki leži na sredi med njima.

Že Bořivoj nechvátal (1994, 173) je opozoril, da so pri gradnji višegrajskih utrdb uporabljali staro 
češko daljinsko mero provazec = pribl. 30 m (Podolský 1933; Sedláček 1932).

Razdalja med Martinovo rotundo in Lovrencovo cerkvijo znaša pribl. 180 m = 2 × 3 med prvotnim 
stojiščem kamna Čertův sloup in Martinovo rotundo pribl. 270 m = 3 × 3 provazci (sl. 2.6.1). enaka 
razdalja je tudi med Marijino cerkvijo na Praškem gradu in domnevnim stojiščem knežjega stola – pribl. 
270 m = 3 × 3 provazci. 

Razdalja med Martinovo rotundo ter sečiščem premic na Staromestnem trgu znaša pribl. 2.700 m, 
kar pomeni 10 višegrajskih dolžin.

Razdalja med domnevnim stojiščem knežjega stola in sečiščem premic na Staromestnem trgu zna-
ša pribl. 1.500 m, kar je 10 × 5 provazcev. Ker pa je tudi 10 le 2 × 5, postane opazno ponavljanje 
mitoloških števil 2, 3, 5.

PRaGa 2 6
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prostorska načela

Prostorske dominante Praški grad, Staromestni trg in Višegrad so zgodnjesrednjeveški kraji s posebnim 
pomenom. Višegrad je služil kot neke vrste javni koledar, ki je deloval tudi s pomočjo preostalih prostor-
skih dominant. Tam je bilo mogoče določati pomembne datume, kot sta enakonočji ali sončni obrati. 
Praški grad je bil, sodeč po primerjavi z ustoličevanjem karantanskih knezov, eno od mest obreda usto-
ličevanja, torej obrednega in pravnega dejanja.

Prostorske dominante ne predstavljajo urbanističnih jeder zgodnjesrednjeveške Prage, saj so bile 
pozidane šele pozneje. Status krajev s posebnim pomenom pa so ohranile tudi vtkane v sodobno ur-
banistično zasnovo Prage: predsedniška palača na Praškem gradu, mestna hiša s poznosrednjeveško 
astronomsko uro na Staromestnem trgu in na Višegradu kapitolna cerkev s prostorom za kronanje ter 
Slavin, pokopališče najuglednejših Čehov. Os r prepoznamo v poteku Kaprove ulice, os q se je zbližala 
s t. i. praškim poldnevnikom in se ohranila v spominu do danes.

2 6
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otok na blejskeM jezerU 

Skalnat jezerski otok (sl. 2.7.1) z božjepotno cerkvijo Sv. Marije in studencem ob severovzhodnem 
bregu. Po ljudskem izročilu, ki je bilo zapisano v prejšnjem stoletju, je bilo na otoku nekoč pogansko sve-
tišče. ni jasno, ali je to izročilo obstajalo izvirno in neodvisno od literarne konstrukcije Linharta (1981, 
260), ki jo je povzel po starejšem Breckerfeldu, skratka, na otoku naj bi stal Radegastov tempelj, do 
katerega je bil speljan lesen most. Ker je formulacija enaka kot že prej pri Valvazorjevem (Rupel 1969, 
238) opisu Radegastovega svetišča v Retri na Pomorjanskem, gre glede mostu in Radegasta najverje-
tneje za samovoljno Breckerfeldovo priredbo. Čeprav je Radegast očitno umeten dodatek, je izročilo o 
poganskem svetišču morda izvirno.

arheološka izkopavanja (objavljena le začasna poročila) so odkrila grobišče, katerega začetki 
segajo po doslej objavljenih podatkih v sredino 9. st., ter ostanke cerkvenih stavb, od katerih naj bi bili 
dve še iz zgodnjega srednjega veka (Šribar 1971, 10–12). najstarejša skupina grobov in domnevni 
tloris najstarejše cerkve z zidano apsido (sl. 2.7.2) imata različno usmeritev, kar je že avtorja izkopavanj 
pripeljalo na misel, da so grobovi lahko tudi starejši (Šribar 1972, 391). Prav tako je opozoril na ostan-
ke drugače usmerjene lesene zgradbe, ki je tam stala pred domnevno prvo cerkvijo (Šribar 1971, 12). 
Drugje meni, da je lesena predcerkvena zgradba starejša od grobišča (Šribar 1967, 63). Vsekakor v 
kratkih poročilih omenja več jam za kole (Šribar 1966, 155), od katerih pa niso vse vrisane v objavljenih 
načrtih.

blejski kot 2.7

2

Gradiška

Sl. 2.7.1: Prostorske dominante in kraji s posebnim pomenom 
blejskega kota.

Sl. 2.7.2: Grobišče in kultne stavbe na Blejskem otoku.
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Trenutno smo se zato lahko oprli le na dve jami. Os, ki ju povezuje in se ujema z usmeritvijo 

najstarejše skupine grobov, je usmerjena na vrh Gradiško. Razdalja med jamama je 6,64 m in je enaka 
diagonali kvadrata s stranico v dolžini treh dvojnih korakov (= 1,5-kratnik merskega modula 3,13 m), kar 
kaže na simbolno razmerje 1 : √2 (prim. sl. 2.7.2).

gradiŠka 

Gre za severovzhodni obronek Straže, ki se proti vzhodu končuje s prepadno pečino. Staro ledinsko ime 
je Gradiška, dolinica na vznožju pečine pa se imenuje Dindol, kar naj bi bila po mnenju jezikoslovca 
Dušana Čopa (ustna informacija) okrajšava prvotnega imena Devinji dol. Devin pa je bila potem lahko 
pečina nad Dindolom. Ime kaže na staro obredno mesto.

dobra gora

To je hrib s prepadnimi pobočji. Ob njegovem jugovzhodnem vznožju – ledinsko ime Za Hmecam – sto-
ji kapelica. Po ljudskem izročilu bi morala tam stati cerkev sv. Štefana, a je bilo vedno znova vse, kar 
so čez dan sezidali, prestavljeno na mesto z ledinskim imenom na Koren (pod vasjo Kupljenik), kjer 
je danes kapelica. Po drugi različici se je vsako noč selila svetnikova podoba. Ker pa je bila kapelica 
na Koren preveč na samem, so zgradili cerkev Sv. Štefana na sedanjem mestu poleg vaških hiš. Prva 
omemba cerkve v pisnih virih je šele iz prve polovice 16. st. Postala je znana božja pot. Še vedno živi 
šega, da kmetje na Štefanovo (26. decembra) iz okoliških vasi vodijo tja blagoslavljat konje.

Povedka o selitvi cerkve na Kupljenik kaže, da je mogoče povezovati prvotno češčenje sv. Štefana 
s prostorom Dobre gore.

prostorska načela

V času po naselitvi Slovanov v 7. st. so izhodišče prostorske ureditve tedanje župe Bled predstavljali 
trije kraji s posebnim pomenom, ki so bili hkrati prostorske dominante in dolgo časa tudi kraji različnih 
obredov. Postavili so jih tako, da s svojo lego v prostoru tvorijo obredni kot. Ta ima vrh na Blejskem oto-
ku, med smerema proti vzpetinama Gradiški in Dobri gori. Meri 23°. Voda Blejskega jezera loči Otok 
od Gradiške in Dobre gore. Zadnji dve pa ločuje prastara pot, ki gre čez sedlo Megre med obema. 
Razmerje razdalj med Dobro goro in Gradiško, Gradiško in Otokom, Otokom in Dobro goro je 1 : 2 : 
(1 + √ 2). Kapelica Za Hmecam stoji v podaljšku smeri z Otoka na Dobro goro, cerkev Sv. Štefana pa 
v podaljšku smeri od kapelice Za Hmecam proti kapelici na Koren (sl. 2.7.1).

2 7
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Ureditev grobiŠča

arheološka izkopavanja pri vasi Bodešče v Blejskem kotu so odkrila grobišče, ki je bilo v uporabi v času 
od 8. do 10. stoletja in leži na jugovzhodnem pobočju ledeniške gomile severno od vasi. Južni rob gro-
bišča omejuje pot, ki gre mimo. Izhodiščna točka ureditve grobišča je jama za največji kol na jugovzho-
du grobišča. Skupaj z jamo za kol ob izjemnem otroškem grobu skrčenca in Gradiško (sl. 2.8.1), eno 
od treh izhodiščnih dominant nekdanje župe Bled, določa osnovno os grobišča, po kateri se ravnajo 
pokopi. Razdalja med obema koloma meri 3 module po 3,11 m, kar je 2 dvojna koraka. Okolni grobovi 

bodeŠče 2.8

2

Sl. 2.8.1: Grobišče Dlesc pri Bodeščah.

andrej 
pleterski,

janko
rožič
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se skrčencu izogibajo. Vzhodno od izhodiščne jame za kol sta v smeri, ki z izhodiščno tvori 24°, še dve 
jami za kol. Prva je oddaljena polovico modula, druga pa od nje za diagonalo kvadrata, ki ga določa 
polovica modula. Gre za simbolno razmerje razdalj med tremi koli 1 : √2. na osi, ki jo določajo ti trije 
koli, je izjemen prazen grob, ki je bil na zahodu zapolnjen s kupom prodnikov, na vzhodu pa s tremi ska-
lami, katerih največja in najvišja je trikotne oblike in je sprva verjetno nekoliko gledala iz groba (Knific, 
Pleterski 1981, 486–488). Pri tem grobu in čezenj so bili pokopani otroci.

Osnovna os grobišča hkrati predstavlja astronomsko smer z azimutom 125°, ki označuje sončni 
vzhod v času zimskega sončnega obrata (Božič).

Ureditev naselja

Pravokotnica na osnovno smer z grobišča proti Gradiški in vzhodu sonca v času zimskega sončnega 
obrata se dotika vogala najstarejše (Marofarjeve) hiše v vasi (Pleterski 1986, 26–28). Skladno s to 
smerjo so postavljene vse najstarejše hiše (sl. 2.8.2). Razdalja med izhodiščno točko na grobišču in 
Marofarjevo hišo znaša 150 m oziroma po ohranjenem vaškem izročilu 100 (dvojnih) korakov.

Sl. 2.8.2: Bodešče. Ureditev polja in vasi.

2 8
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Ureditev polja

Razdalja 100 dvojnih korakov med grobiščem in prvo hišo v vasi je tudi izhodišče poljske razdelitve. 
njena usmeritev je v skladu z osnovno smerjo proti Gradiški in vzhodu sonca v času zimskega sonč-
nega obrata. Osnovna parcelna oblika je pravokotnik z ožjo stranico 100 dvojnih korakov in daljšo 
stranico100*√2 dvojnih korakov. To je bilo izhodišče pri določanju mej obdelovalnih površin, zlasti njiv, 
delno tudi travnikov (sl. 2.8.2). S takšno usmeritvijo je skladen tudi potek poti.

prostorska načela

Izhodišče prostorske ureditve kraja je na mestu pokopališča. To leži v smeri od ene krajevnih prostorskih 
dominant proti točki vzhoda sonca v času zimskega sončnega obrata. Ista smer je določala usmeritev 
grobov. V prostoru grobišča so označili tudi drugo smer, ki s prvo tvori obredni kot 24°. Poleg tega so s 
koli označili tudi simbolno razmerje 1 : √2. Pravokotnica na osnovno smer povezuje prostor pokopališča 
in vasi. Tudi vaške hiše so z njo usklajene, saj stojijo vzdolž nje. Razdalja med pokopališčem in vasjo je 
merski modul, ki so ga uporabili za ureditev polja. Z njim so določili pravokotnike s simbolnim razmerjem 
stranic 1 : √2. Pravokotniki in poti ob njih upoštevajo usmeritev osnovne prostorske osi.

BODeŠČe 2 8

Sl. 2.8.3: Potek romarske poti iz Bodešč proti Bledu
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