40

NOVICE

št.
kašča

Vsa živa bitja se prehranjujemo. Najboljša hrana
je sveža hrana.
A vse ne moremo pojesti sveže in takoj. Krompir spravimo za vso zimo, enako jabolka, tudi
zelje kisamo za daljše obdobje, ko ni sveže povrtnine. Sveža hrana ovene ali se celo pokvari v
nekaj dneh, s pametjo pa ji lahko življenjsko dobo
bistveno podaljšamo. Danes imamo hladilnike in
zamrzovalnike, nekdaj so spravljali pridelke preko zime v zemljankah. Repnice na Kozjanskem so
prave podzemske jame, v nekatere so med drugo vojno »spravljali« celo partizane.
Kozolec je naša najbolj prepoznavna arhitektura. Nekdaj je sušil in shranjeval žito za človeka, danes krmo za živali. Najbolj zanimiv je prav
ta prehod s hrane na krmo. Podobna naprava
za sušenje je chischner v švicarskem kantonu
Graubuenden. Chischner je občasna naprava
in ne objekt, kot je kozolec. Kozolec je nekoč sušil in hranil žito, sušil ga je tudi chischner. Vasica
Dandrio je imela še pred desetletji vedno enako
število domačij. Po dve domačiji sta imeli skupni
objekt za kaščo - vsaka polovico. Vsa vas pa je
imela en skupni mlin na vodo in eno skupno peč.
Vsaka domačija je imela do teh skupnih objektov
pravico do uporabe en dan v mesecu. Takrat so
iz kašče vzeli žito, ga zmleli in v peči napekli kruh
za mesec dni. Doma so kruh, ki je spominjal bolj
na testo za pico, razobesili na 31 klinov v bivalnem
prostoru, visoko pod stropom, da ga niso dosegli
otroci. Tako so imeli za vsak dan en kruh. Dober
tek, bi lahko rekli. Pa ni mogel biti prav dober.
Bolj žalosten je zaključek: ko se je vas razširila
in ko sta prišla elektrika in hladilnik, je postal ta
sistem odveč. Le kdo bo jedel kruh, star trideset
dni? Zato so nehali uporabljati kašče, mlin in tudi
peč. Tudi chischner je povsem naravno odmrl. To
se je zgodilo v pametni in bogati Švici. Neumni in
revnejši Slovenci – očitno ne tako zelo neumni,
pa so uredili stvar drugače. Ko je kozolec nehal
shranjevati in sušiti žito, so preprosto zamenjali
material: žito se je umaknilo travi. In tako kozolec še vedno živi in še vedno predstavlja ponos
slovenstva. Se vrednost kozolca na Slovenskem
sploh zavedamo?

Shranjevanje in gospodarnost

Danes shranjujemo hrano v »kontrolirani klimi«,
malo bolj shlajeno ali zamrznjeno. Na toploti se
hrana kaj hitro pokvari. A ne gre le za toploto, pomembna je tudi vlažnost. Prostor za krompir je v
kleti vedno brez tlakovanih tal: zbita glina je ravno
toliko gladka, da jo lahko čistimo, a da prepušča
vlago iz tal. Vinska klet je povsem drugačna in jo
moramo zaradi vrenja zračiti. Nekoč, ko še ni bilo
elektrike, so si svetili s svečami. Za vinsko klet je
bilo to bistvenega pomena: kontrolirala je kisik,
ki ga rabi tudi človek. Ko je ugasnila, se je moral
človek umakniti in prostor prezračiti. Danes, ko z
napredkom uporabljamo elektriko, pa vsako leto
vsaj kak človek tam tudi umre. Napredek je res
čudna reč.
Ob temperaturi je pomembna še stalnost.
Hrana, ki doživlja velike temperaturne spremembe – preko dneva visoka toplota in ponoči mraz, izgublja na svoji vrednosti in se hitreje
kvari. Zato je bila nekoč klet pri hiši tako zelo pomembna. Imela pa je še eno pomembno lastnost:
delovala je zastonj. Ne zaradi denarja, to je pomembno predvsem zaradi ohranjanja narave.
Elektrika, ki žene naprave za uravnavanje toplote
in vlage, prinaša negativne posledice na okolje,
pa naj bodo elektrarne na vodi, naj uporabljajo
veter ali premog, sončno ali jedrsko energijo.
Gospodarnost ni samo denar.
Naši predniki se tega niso zavedali, a so to
počeli. Danes, ko smo pametnejši in bogatejši, se
tega zavedamo. Delamo pa povsem drugače.

Kašče po svetu

Najpreprostejši objekti za spravilo žita – to je namreč material za hrano, ki ga lahko najdalj hranimo – so vkopane jame v mehkem kamnu ali v
trdi glini. Še pred desetletji so v Španiji uporabljali
»botege« (kleti), v Jemnu pa so bile izpraskane
celo »posode« za žito. V Tuniziji in v Libiji so zaradi varnosti gradili skupne, vaške kašče do šestih nadstropij v višino, ki so bile kot srednjeveški
tabori obrnjene navznoter, navzven so kazale
hrbet, ki je bil odlična obramba pred napadalci.

Horreo v severozahodni Španiji in espigueiro
na Portugalskem sta objekta, povsem podobna
našemu koruznjaku, le da sta grajena predvsem
iz kamna. Zanimivo pri tem je, da so detajli klesanega kamna enaki tistim, ki jih mi poznamo – v
lesu. Les pa je tudi sicer izvrsten material za
gradnjo: od preprostega prepletanja do zarezovanih tramov, ki so lahko tudi dekorirani, da poudarijo svoj pomen. Taki koruznjaki prepuščajo
veter, a ustavljajo neprijazne uporabnike – živali,
ki bi lahko vsebino nekontrolirano jedle. V kamnite konstrukcije, fjarborge, spravljajo na Islandiji
ribe, da se na vetru sušijo, ptice pa do njih ne morejo. Kašče, ki jih ponekod uporabljajo še danes
za sušenje mesnin, so predvsem zidane, lesenih
skorajda ni več. Zaboji, v katerih so hranili žito, so
povsem izginili.

Kašče v Sloveniji

Naj začnem z najpreprostejšimi objekti. S panonskega sveta z mehko zemljo smo dobili zemljanke: vkopane jame, ki so pokrite z leseno
streho in prekrite s travno rušo. Ko so te zidane,
nastanejo »repnice«, jame za hrambo poljščin –
ne le repe. Tako imamo podzemske repnice pri
Hotedršici, predvsem pa na Kozjanskem.
Severovzhod Slovenije pozna prav posebno
vrsto kašč: »klet« ji pravijo, pa sploh ni vkopana
v zemljo. To so glinaste ali lesene konstrukcije, ki
imajo vrata rešetkasta, da prepuščajo svež veter.
Lesene kašče so bile doma na Dolenjskem
in so bile tako majhne, da jih niso vrisovali niti v
kataster. Tako so jih neveste dobile tudi za doto.
Ves objekt, ne večji od dveh kvadratnih metrov,
so preprosto razstavili in prenesli drugam. Posebej zanimive pa so kašče v Tuhinjski dolini, nekaj
jih lahko vidimo pri muzeju Zaprice v Kamniku,
kar nekaj jih je še vedno v hribih. Krite so s slamo,
sestavljene pa s prostorskimi lastovičjimi repi,
kjer sede tram v tram z glavičasto oblikovanim
sklepom. Imajo tudi lesene ključavnice, ki jih odpiramo z zglobnim ključem.

Lesene kompozicije skupnih kašč najdemo
tudi v protiturških taborih, kjer so bile skrite za
obrambnim zidom, na njih pa so bili podesti za
borce, ki so tabor branili pred Turki. Najlepši primer je tabor nad Cerovljem pri Grosuplju.
Na Koroškem so kašče povsem lesene in so
krite s skodlami. Stojijo navadno v brežini, saj so
bile redke ravnice izkoriščene za polja. Tako so
kašče postavljene na eni strani na stebre, druga
stran pa stoji v terenu. Posebnost so tudi križci,
ki so jih okrog vrat nabijali za srečo. Ti stojijo tudi
počez. Nekatere kašče so imele kamnite temelje,
v katerih je bila lahko tudi vinska klet, nad njo pa
leseno konstrukcijo. Vhod je bil s sprednje strani,
dostop pa po mostovžu ali balkonu naokrog. Na
Jezerskem so življenjsko dobo lesenim deskam
podaljšali z zarezovanjem »kapljic«, ki so služile za odtekanje vode. To je še posebej vidno kot
okras – a to ni. Je povsem pametna in tehnična
konstrukcija, ki preprečuje, da bi deska gnila po
vsej svoji spodnji površini.
Zidane kašče so doma predvsem na Gorenjskem, kjer imajo sprednjo stran ometano in poslikano, zadaj tega ni.
Na Pohorju so kašče uporabljali tudi kot bivalne prostore ostarelih, posebej kasneje, ko žita
tam niso več hranili. Koroška pa izrablja kašče
tudi za priročne delavnice, v Baški grapi najdemo tudi take, ki imajo v spodnjem delu kovačijo,
v podaljšku pa sušilnico, ki ima dimnik grajen iz
protja, ometanega z glino, da ne zgori.
Na Koroškem, nad Črno, stojijo lesene kašče
na kamnitih temeljih s kletjo: zunanji deli so belo
prebarvani z apnom. Logarska dolina pa je znana
po lesenih kaščah, ki nimajo strešne konstrukcije: streho nosijo kar tramovi, ki segajo iz telesa
objekta. Najzanimivejši pa je detajl hlajenja: telo je
tako ločeno od strehe in omogoča kroženje zraka, ki pripomore k enakomernejši temperaturi v
notranjosti.

1. Gorfe so skupne kašče v Tuniziji in v Libiji.
Odpirajo se navznoter, napadalcu kažejo le hrbet.
2. Zemljanke v Hotedršici so vlažne podzemske
shrambe za poljščine.
3. Espigueiros so objekti za sušenje in spravilo na
Portugalskem, povsem v kamnu.
4. Najpreprostejša lesena kašča na Pečinah
(Tolminsko) ima slamnato streho, pa še zatrep.
5. Kašča pri Črni na Koroškem je kombinacija
zidu in lesa.
6. Zidana kašča v Vrsnu ima kar nekaj etaž in
izgleda kot nekakšen stolp.
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Kašče na Vrhniškem

Kašče na Vrhniškem so predvsem zidane, v
kombinaciji kamna in opeke. Obstajata dve vrsti:
zasebne ob domačiji in skupne, ki so lahko vaške ali cerkvene. Nekatere skupne so služile
tudi zbiranju davkov v naturalijah, v žitu in mesninah. Zaboji v notranjosti so imeli zgornji del na
tečajih, da so lahko žito vsipali vanje, spodaj pa
odprtine z drsnimi vratci, kjer so »prédale«, kot
so jim ponekod rekli, praznili. Meso, bodisi šunko ali klobase in salame so v prostoru obešali
nad predale ali pa so mesnine zakopavali v žito.
Predvsem večje kašče so imele oboke, ki so jih
spenjali s kovanimi sponami. Te spone so praviloma na dosegu roke in so bile odlična priložnost za razobešanje mesnin.
Gradbeno imajo vse zidane zidove, delno
kamnite, predvsem pa v opeki. Vse so večcelične, saj imajo spodaj vinsko klet in zgoraj kaščo
samo, dostop pa je spredaj po stopnišču, ki ščiti
tudi dostop v klet. Vhod sam je navadno obokan,
najsi bo to en sam obok ali pa dva. Le Storževa ima lesene stopnice in lesen vhodni balkon,
Miklčeva pa, ki ima kamnite stopnice preko vhoda v klet, je imela nekdaj še lesene stopnice na
podstrešje. Strehe so praviloma dvokapne, nekatere imajo tudi čope.

Leta 1998 je Zveza kulturnih društev Vrhnika
izdala imenitno knjižico s pregledom vrhniških
kašč, ki so jo pripravile Tatjana Oblak Milčinski,
Damjana Pediček, Marta Rijavec in Nataša Oblak.
Na osnovi raziskovalnih taborov so zbrale 17
kašč in to: z Zaplane Jelovčanovo, z Blatne Brezovice Umkovo in Kavcovo, s Stare Vrhnike
Lukancovo in kaščo v Podčelu, z Vrhnike Jelovškovo, iz Mirk Andrejčkovo in Meletovo, iz Verda
Lenarčičevo, Miklčevo in Maroltovo, s Storževega griča Storževo in Voljčevo ter iz Polipe Krošljevo in Smrekarjevo. Večina jih še stoji, čeprav
so nekatere že hudo spremenjene – od starosti
ali od posega ljudi.
Seveda pa na Vrhniškem niso le kašče: tu
najdemo niz značilnih domačij, gospodarska poslopja, mline in predvsem kozolce, če omenim le
Hafnerjevega v Verdu, ki je nekaj prav posebnega. Že lep čas stoji na povsem nekonstruktivnem terenu, na barju, pravzaprav na vodi. Ima
namreč »plavajoče temelje«, še zanimivejši pa
je v notranjosti, kjer ima »pod«, saj na mehkem
barju mlačev pač ni mogoča. Zgleda neverjetno
kaj vse so si izmislili naši dedje, danes pa to pozabljamo in nezadržno tone v pozabo. Ampak je
to res nujno?
dr. Borut Juvanec

Program

Arhitektura ni najpomembnejši element
kulture, je pa njen najvidnejši del. Stara
arhitektura, ki se je obdržala do danes,
je zagotovo dobra, kajti tista slaba se je
že zdavnaj podrla. Kar nekaj take arhitekture je moč najti na Vrhniškem: nekaj
je potrebne pomoči za njen obstanek,
nekatere objekte je treba rekonstruirati
v celoti, nekaj zgradb pa še kar deluje
in vztraja. Vsi trije tipi so pomembni in
stvar strokovnjakov je, da jih prepoznamo, da pokažemo njihovo vrednost tako
v zgodovini, v delovanju, v prostoru in
med ljudmi. Najpomembnejše je slednje:
arhitektura je namenjena ljudem.

27. 9. 2019 - 31. 12. 2020
Tor.-ned. 10.00-18.00
Občasna razstava
Podvodna kulturna dediščina
slovenskega morja

Na območju notranjih morskih voda in
teritorialnega morja Republike Slovenije
se nahaja devetinštirideset registriranih
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave
so opozorile na velik potencial potopljenih
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev,
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini,
antiki in mlajših obdobjih.

predavanje: KAŠČA

14. 3. 2020 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA

dr. Borut Juvanec

četrtek, 12. 3. 2020
ob 18. uri
v razstavišču
Moja Ljubljanica

Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z
nakupom vstopnice.
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem:
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203

Predavanje je brezplačno.

7. Andrejčkova kašča, Mirke, ima obokano vinsko klet,
zgoraj pa je prostor za žito in mesnine.
8. Miklčeva kašča v Verdu je velika, ima klet,
nadstropje in težko dosegljivo podstrešje.
9. Vinska klet zahteva večjo vlažnost,
kašča suho klimo: žita pa v kašči
ni več (Andrejčkova v Mirkah).
Risbe in fotografije: Borut Juvanec
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www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

