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Stara šara ali kulturna dediščina?
Prav res, včasih se na starem podstrešju ali v kleti najde kaj zaprašenega, kar je morda za nas zgolj stara šara,  

za restavratorje in proučevalce naše dediščine pa pomemben košček v mozaiku preteklosti. O tem je spregovorila 
mag. Blanka Avguštin Florjanovič na predavanju v organizaciji Kulturno-zgodovinskega društva Lonka 

Stara Loka 23. februarja 2017 v gostilni Pr' Starman v Stari Loki.

Predavateljica nam je zgornjo 
dilemo praktično ponazorila na 
primeru restavriranja Dalmatinove 
Biblije iz leta 1584, ki ga je izve-
dla leta 2010 kot restavratorka v 
Centru za konserviranje in resta-
vriranje papirja in pergamenta 
pri Arhivu Republike Slovenije. 
V skoraj tridesetih letih svojega 
dela se je srečala že s številnimi 
primeri najdb predmetov, za ka-
tere ljudje preprosto niso vedeli, 
čemu služijo, sama pa jih je pri 
svojem delu s pridom uporabila. 
Na začetku nam je pokazala foto-
grafije stanja Dalmatinove Biblije 
pred restavriranjem in razložila 
postopke pridobivanja materialov 
za njeno obnovo. Popeljala nas je 
v čas njenega nastanka in predsta-
vila njenega avtorja Jurija Dalma-
tina in njegovo delo. Hudomušno 
ga je označila za pravega frajerja 
v današnjem pomenu besede. 
Dalmatin Biblije ni le prevedel, 

ampak se je domislil tudi tehnične 
zadeve: izbral kvalitetne materiale 
in vezavo, kar je bistveno pripomo-
glo k ohranitvi Biblije skozi stoletja 
vse do današnjih dni.

Bukev, svinjska galunska 
koža, lanene vrvice …
Restavratorji knjig se ukvarjajo 
predvsem z njihovo materialno in 
strukturno platjo. Na podlagi teh-
nike izdelave in uporabljenih ma-
terialov knjigo umestijo v določen 
čas in geografski prostor. Platnice 
knjig so bile nekdaj izdelane iz 
bukovega lesa, značilnega za naše 
kraje, od tod tudi stara beseda 
za knjige – bukve. Prevleka knji-
ge je bila izdelana iz kakovostne 
svinjske galunske kože. Ker gre za 
trpežen material, se je knjiga lepo 
ohranila. Za rekonstrukcijo vezave 
so pomembni tudi ostanki vrvic, 
ki so služile kot vezice, in ostanek 
lanenega traku, ki je ojačal hrbtni 

del knjige. Če bi pri restavriranju 
uporabili sintetične snovi, bi lahko 
sčasoma poškodovale zapis v knji-
gi in s tem naredile nepopravljivo 
škodo. Zato je bilo za prihodnjo 
obstojnost tako dragocene knjige, 
kot je Dalmatinova Biblija, nujno 
pridobiti čim bolj naravno izdelane 
oziroma neoporečne materiale. 
Tako je svinjsko galunsko kožo 
na način, kot so kožo strojili pred 
stoletji, ustrojil Marjan Petač iz 
Goričan, lan pa so pridelali in stkali 
člani Turističnega društva Davča. 
Pri tem je bilo uporabljenih več 
različnih starih predmetov, ki so 
pozabljeni ležali na podstrešjih, 
ko so prišli v prave roke, pa so 
ponovno oživeli in dobili svoj smi-
sel. Ob zaključku je predavateljica 
opozorila: »Seveda ne moremo 
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Dr. France Štukl, častni član Kul-
turno-zgodovinskega društva 
Lonka Stara Loka (Foto: Aleš 

Jezeršek)

hraniti vsega, kar se nabere po 
naših domovih, vendar pa ne me-
čite proč brez razmisleka. Tudi 
po staroloških hišah se najdejo 
številni zanimivi predmeti, ki bi jih 
bilo vredno zbrati in predstaviti v 
krajevni etnološki zbirki. Slednja 
bo živo pričala o razvoju kraja in 
bivanju tukajšnjih ljudi, skratka o 
vsem, kar so vaši predniki počeli 
in ustvarjali.«

Po zanimivem predavanju so 
predstavili starinsko skodelico, ki 
jo je društvo pred kratkim prejelo 
v dar od gospe Mirjane Šifrar kot 
predmet, ki izvira iz zapuščine sta-
rološkega graščaka Karla Strahla. 
Umetnostna zgodovinarka dr. 
Renata Komić Marn je potrdila 
istovetnost skodelice in poka-
zala, da je na fotografiji, ki krasi 
skodelico, upodobljen sam Karel 
Strahl. Predmet, ki je tako tesno 
povezan s starološkim prostorom, 
predstavlja odlično izhodišče za 
novi Strahlov muzej. 

Sledil je zbor članov Kulturno-
zgodovinskega društva Lonka 
Stara Loka, na katerem so Kle-
mena Karlina ponovno izvolili 
za predsednika društva, dr. 
Franceta Štukla, velikega po-
znavalca loškega gospostva in 
avtorja monografije Stara Loka 
in njene hiše, pa imenovali za 
častnega člana društva »za njegov 
pomemben doprinos k védenju 
o zgodovini Stare Loke, njenih 
hišah in ljudeh«.
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