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Skrivnostnost drobne zaponke

Mala, v premeru samo štiri centime-

tre velika zaponka iz železa, ki ima

na sprednji strani v bron odtisnjen

motiv kentavra lokostrelca, danes ti-

či v eni izmed vitrin Narodnega mu-

zeja. Umeščeno med drugimi svetle-

čimi zakladi, ki so jih arheologi našli

na nekaterih gorenjskih, domnevno

že slovanskih najdiščih kot grobne

pridatke, jo zlahka spregledate. Dr-

znimo si precej domišljije in si za-

ponko za hip predstavljajmo pripeto

na obleko kakšne srčne, svojeglave

dame iz osmega stoletja, nemirnega

časa, ko so si po obdobju preseljeva-

nj narodov posamezna ljudstva izbo-

jevala in utrjevala svoja posestva.

Ljudstvo te gospe je bilo pač v Kar-

nioli, domovini Slovanov, kakor je

ozemlje ob zgornji Savi opisal Pavel

Diakon z dvora Karla Velikega in ki

je bilo v tem času pod langobar-

dskim udarom. Zakaj svojeglave?

Srednji vek ni le mračen

Motiv naše fibule, čeprav je po teh-

niki in načinu izdelavi očitno iz tega

...................................................................

T Pia Brezavšček

...................................................................

časa, ni krščanski, ampak izvira že iz

babilonske astrologije, utrdil pa se je

v stari Grčiji kot simbol veseljačenja

in je za ta čas skrajno nenavaden.

Seveda je zgodba o lastništvu in po-

menu tega kosa nakita lahko pov-

sem drugačna. A ravno zaradi skriv-

nostnosti, umeščenosti tega drobne-

ga predmeta med znano in neznano,

ki buri domišljijo, bi dr. Timotej Kni-

fic, arheolog iz Narodnega muzeja,

to malo najdbo postavil celo ob bok

trem najzanimivejšim arheološkim

predmetom, najdenim na našem

ozemlju – prazgodovinski piščali,

va ški situli in Emoncu.

To pa je le en izmed 830 predme-

tov Narodnega muzeja in še šestnaj-

stih izposojenih, ki so del pred krat-

kim na novo zasnovanega srednje-

ve škega dela stalne arheološke raz-

stave. Lično postavljena, dve sobi

obsegajoča zbirka, ki zajema burno

tisočletno obdobje, naslovljena je

S red nje veške zgodbe s stičišča svetov,

priča, da zares in to tudi na tem zgo-

dovinsko nestalnem prepišnem ob-

močju, ki mu danes lahko rečemo

d ržavno ozemlje Slovenije, ne gre za

mračni srednji vek. Gre za formativ-

no plodno obdobje, ki ni samo vrzel

med antiko in renesanso.

Dopolnitev z domišljijo

Seveda razstava ni serija zaponk s

kentavri, ampak na njej najdemo

tudi bolj običajne, vsakdanje pred-

mete: glinene igrače, igralne kocke,

nakit, igle, pasne zaponke, po čude-

žu ohranjene lesene pasti za ži va l i ,

kovance, ključe, namizne nože, me-

če iz Ljubljanice, ostroge, čelade,

fragmente orodja, okruške posodja

in tako dalje. Vse to nam lahko ob

zadostnem zgodovinskem kontek-

stu, kar je dobro izpeljana tendenca

te razstave, oriše zgolj grobo sliko,

ki si jo lahko pomagamo dograditi z

domišl j i j o.

Ped a go ški deli razstave, denimo

grad iz lepenke, so primerni nalašč

za to, čeprav niste več otroci. Lahko

pa na razstavo pripeljete tudi njih in

jim pokažete, da vitezi niso samo iz

pravljic in televizije, ampak del zgo-

dovine tudi našega prostora. Dokaz

naj bodo meči, Narodni muzej hrani

kar 26 od 31 mečev, najdenih v Lju-

bljanici. Dobro priložnost za to bos-

te imeli že to soboto, ko bo zaradi

Poletne muzejske noči tudi v Narod-

nem muzeju vse tja do polnoči

vstop prost. ×

V Narodnem muzeju so

pred kratkim odprli preno-

vljen srednjeveški del tam-

ka j šnje stalne arheološke

razstave. V dveh sobah si

je mogoče ogledati več

kot 800 predmetov.

festival migrantskega filma

Od vzporednih do

prepletenih svetov

...................................................................

T Zdenko Vrdlovec

...................................................................

O Lampedusi je v filmu G i a n f ra n ca

Ro s i j a Odprto morje rečeno, da je ta

otok s površino 20 kvadratnih kilo-

metrov bližji Afriki kot Italiji, njego-

va obala pa je videti strma in nedo-

stopna. Rosi naj bi po naročilu pro-

ducenta na tem otoku posnel le kra-

tek desetminutni film, s katerim bi

šokiral Evropo, slepo za begunsko

krizo, a je tam ostal leto dni in pos-

nel celovečerni dokumentarec, s ka-

terim je na festivalu v Berlinu osvo-

jil zlatega medveda.

Ribiči dveh svetov

To je zelo umirjen, skoraj etnografski

film z nekaj čisto estetskimi podoba-

mi, skratka film, v katerem ni nič od

tega, s čimer so se hranila »dramatič-

na« in »šokantna« televizijska poročila

o množicah afriških beguncev na

Lampedusi. Film vpeljujeta dve podo-

bi, akustična in vizualna. V prvi sliši-

mo moški glas, ki sprašuje za naviga-

cijske koordinate (»povejte, kje ste, da

vas lahko rešimo«), in obupan ženski

glas, ki ne ve za nobene koordinate in

prosi boga, naj jih reši. V vizualni po-

dobi pa vidimo otoškega dečka Sa-

muela, ki pleza na staro oljko in si

o dreže kos veje, iz katere si naredi ro-

čaj za fračo. Prek tega dečka se bomo

seznanili še z njegovo ribiško druži n o,

tistim glasovom pa bodo sledili prizori

z reševanjem afriških beguncev s čol-

na, toda med enim in drugim »reži-

mom« med prizori iz vsakdanjega ži-

vljenja lampeduških ribičev in tistimi,

ki kažejo rutinsko obravnavo begun-

cev – ne nastane stik ali križanje. To

sta videti povsem ločeni realnosti in

prazna ulica sredi ribiškega mesteca je

sih tudi poroča o potopljenih čolnih z

begunci. Najsubtilnejši pa se zdi način,

ki na videz ne vzpostavlja prav nobene

zveze med obema »režimoma« realno-

sti. Kakšna zveza pa bi lahko bila med

nasveti dečku Samuelu, naj se s hojo

po pontonu privaja na pozibavanje na

ribiškem čolnu, in možmi na vojaški

ladji, ki rešujejo begunce s prenatrpa-

nega čolna? Na videz ni nobene, meta-

forično pa – ribiška. Tudi ti možje v

zaščitnih oblekah, ki sortirajo begunce

na žive, napol mrtve in mrtve ter ži ve

zavijajo v folije in nekam odvažajo, so

neke vrste ribiči, ribiči ljudi, morda ce-

lo v tistem smislu, v katerem je Jezus

imenoval svoje apostole. Čeprav ta

metafora ni nujno tista, za katero bi

šlo tudi samemu filmu, vendar je do-

volj eliptičen in ravnodušno odprt, da

jo dopušča.

Migranti v Srbiji

Povsem drugače pa je z afriškimi in

arabskimi begunci v filmu Želimirja

Ži l n i ka Destinacija Srbistan, s katerim

se je v sredo začel 7. festival migrantske-

ga filma v Ljubljani (v Kinodvoru in Ki-

noteki). Pri Žilniku namreč begunska

in vsakdanja srbska realnost nista lo-

čeni, celo vse prej kot to: tako sta pre-

pleteni, da se zdita skoraj pomešani.

»Ka kšne ceste pa imate? Saj to je tako

kot v Afriki,« ugotavlja nekdo iz Nige-

rije. Toda v S r b i s ta n u ne gre toliko za

ka kšne zunanje podobnosti kakor za

oblike komunikacije med begunci iz

Afrike in z Bližnjega vzhoda ter srbski-

mi »domorodci«. Šef nekega centra za

begunce uživa v tem, da se lahko vede

kot kakšen vojaški komandant, a vsee-

no postane priljubljen, če med njimi

organizira nogometno tekmo. Taksist

z njimi posluje, najprej sicer tako, da

neko arabsko družino obere za 150

evrov, potem pa tako, da jim pove za

prazne in poceni hiše. »Lahko jo dobi-

te za tisoč evrov.« – »Ali res? Ampak

samo, če je kje ob madžarski meji.«

Neko Srbkinjo zanima seksualna poli-

tika teh mož, ki imajo po štiri ali še

več žena. »Afriški mož zmore veliko,

toda vse štiri na noč, tega pa ne. To bi

Arheologa, ki sta razstavo skupaj s

sodelavci zasnovala, sta že omenje-

ni Timotej Knific, zadolžen za zgod-

nji srednji vek, in Tomaž Nab ergoj,

strokovnjak za visoki in pozni sred-

nji vek. Sta tudi avtorja pravkar iz-

danega, slikovno izjemno nazorne-

ga in bogatega kataloga, ki precej

podrobno predstavlja domala vse

predmete zbirke in ga lahko kupite,

če vam razstave (denimo zaradi

preveč v viteze vživetih otrok) ne

bo uspelo použiti do konca – za

d o m ov.

Zbirka Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov, ki zajema burno tisočletno obdobje, obsega 830 predmetov Narodne ga

muzeja in še šestnajst izposojenih. F Luka Cjuha

Na razstavi najdemo najrazličnejše eksponate, tudi takšne bolj običajne in vsakdanje, kot so glinene igrače, igralne kocke,

kovanci, ključi, meči, igle ali nakit. F Luka Cjuha

morda markacija te ločitve, toda ena

realnost vseeno dobro ve za drugo.

Posebnost Rosijevega filma se zdi

prav v pretanjenosti načinov, kako je

nakazal to vednost. Včasih je povsem

evidentna, kot v primeru edinega lam-

p eduškega zdravnika Pietra Bartola, ki

že leta pregleduje begunce in odloča o

tem, kdo mora v bolnišnico, kdo v cen-

ter za pridržanje tujcev in kdo je poko-

jen. Toda smrti, naj jih je bilo že toliko,

ga niso naredile otopelega, marveč

zmeraj znova prizadetega, ker je vsaka

tako drugačna, tudi z medicinskega vi-

dika (pokaže fotografijo smrti od ope-

klin, ki so posledica mešanja motornih

hlapov in morske vode). Potem lokalni

radio, ki sicer predvaja predvsem po-

pevke, ki jih ribiške žene pošiljajo svo-

jem možem na morju (in naslov filma

tudi privzema naslov popevke Fuo -

co ammare, Požar na morju), toda vča-

tudi njega ubilo.« In še vrsta drugih

oblik komunikacije.

Toda v nobenem primeru ne vidimo

ka kšnega sovražnega odnosa do mi-

grantov. V Srbiji jih razvažajo v razne

centre, toda prav skrbno urejene, ne-

kateri jih izkoriščajo, z njimi poslujejo,

jih vodijo na zabave, kot je tekmova-

nje v kuhanju pasulja, in se z njimi po-

govarjajo. A naj so tako komunikativni

zato, ker vedo, da migranti ne namera-

vajo pri njih ostati, pri čemer jih po-

polnoma razumejo, saj bi tudi sami

najraje kam odšli, ali zato, ker jih daje

radovednost, v kateri včasih odkrijejo,

da je edina ali glavna razlika med nji-

mi ta, da so oni, migranti, še polni

upanja, ki je v Srbiji že umrlo. V vsa-

kem primeru in v vseh pogledih je to

prav imeniten dokumentarec o odkri-

vanju družbenopolitičnih in antropo-

loških podobnosti prek razlik. ×

Dva filma o migrantih,

italijanski Odprto morje in

srbski Destinacija Srbistan,

ka žeta zelo različna pogleda

na tako imenovano begun-

sko krizo.

V Žilnikovem filmu Destinacija Srbistan poteka živahna komunikacija med

migranti in srbskimi »domorodci«. F
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