
oznate Pusti grad
nad Lipniško doli-
no? Kjer je nekoč ži-
vel graščak s hčerjo,
ki je bila prava lepo-

tica. Oče jo je sicer imel rad,
a je bil tudi zelo krut in ji ni
privoščil nobenega moža.
Vsakega snubca je nagnal.
Nekega dne pa je na grad
prišlo sedem vitezov snuba-
čev, ki jih je oče sprejel. Niso
imeli kaj drugega početi, kot
cele dneve igrati karte za
grajsko hčer in zlatnike. Ko
je eden obral ostale, so ga ti
pobili in kartali naprej ...
Tako je bilo noč za nočjo in
leto za letom, dokler niso vsi
izgubili in sta ostala samo
stari kralj in ostarela hči.
Graščak je prešteval zlatnike
in bil strah in trepet okolici.
Še posebej otroci so bežali
pred njim. Nekoč je enega
zaprl v ječo, da je umrl. Za
surovost je bil graščak hudo
kaznovan. Hči je ostala
sama na gradu in nihče ne
ve, kdaj je tudi ona umrla.
Od takrat je grad razpadal,
dokler ga niso pred leti do-
mačini očistili in oživili nje-
govih ruševin ter vsako leto v
njem začeli pripravljati kul-
turne dogodke. Aha, zdaj vas
pa zanima, kje je razvalina
gradu, ki se ga drži ljudska
pripoved o roparskem graš-
čaku? "Nič lažjega," bi slišali
v znani, med otroki in odra-
slimi priljubljeni risanki o
dveh pujsih ..., težavici pa se
bomo ob knjigi Pravljične
poti v zgodovino, ki je pred
nedavnim izšla pri založbi
Sidarta, izognili tudi mi.

Pusti grad, ki stoji nad Lip-
niško dolino v radovljiški ob-
čini, je namreč le eden iz-
med petdesetih v vodniku
predstavljenih ciljev za dru-

žinske izlete z otroki, ki jih je
na zanimiv, strnjen, današ-
njemu času prijazen in tudi
duhovit način predstavila av-
torica Irena Cerar, med dru-
gim tudi odgovorna uredni-
ca otroške revije National
Geographic Junior. Pred ča-
som je že napisala vodnik
Pravljične poti Slovenije, ki je
bolj usmerjen k naravnim
znamenitostim, v tokratnem
vodniku pa jo je zanimala
predvsem kulturna dedišči-
na, sledi človeške zgodovine
in kulture. Izleti nas tokrat
vodijo h gradovom, gradiš-
čem, rimskodobnim spome-
nikom, mestnim obzidjem,
vojaškim utrdbam, starim
cerkvicam in samostanom
ter mlinom ... S pomočjo
knjige bodo otroci nevsiljivo
spoznavali različne oblike
naše kulturne dediščine in
bogastvo ljudskih pripovedi.
Naj naštejem nekaj nam naj-
bližjih gorenjskih: Stari grad
v Škofji Loki, cerkev v Crn-
grobu, grad Kamen, Pusti
grad, Vogar in planina Klek
v Bohinju, Pocarjeva doma-
čija, Smledniški grad ... 

Za izhodišče vsakega pote-
pa nam avtorica najprej po-
nuja ljudsko pravljico ali pri-
povedko, v nadaljevanju pa
nas v izletu popelje na kraje,
omenjene v zgodbi, ki so do-
datno predstavljeni s kako-
vostnimi fotografijami, pre-
glednim zemljevidom ter
opremljeni z vsemi potreb-
nimi podatki za pripravo in
izvedbo "pravljične poti".
Predlagani izleti so različnih
težavnostnih stopenj, od
kratkih in nezahtevnih spre-
hodov do planinskih izletov
v sredogorje, zato lahko v
vodniku vsaka družina najde
svojim izkušnjam in željam
primeren izletniški cilj. 

Če se vrnem k Pustemu
gradu. Po razlagi, od kdaj, či-

gav je bil grad in kaj se v
njem dogaja danes, se iz sli-
kovite Radovljice, kjer zgo-
dovinskih znamenitosti ne
manjka, spustimo do Save,
jo prečkamo preko Fuksove
brvi, od koder se povzpnemo
do Zgornje Lipniške doline,
od koder ni več daleč do gra-
du ... Ob čudovitih fotografi-
jah so vsekakor bonus vodni-
ka tudi ilustracije desetih vr-
hunskih ilustratork in ilu-
stratorjev: Suzi Bricelj, Moj-
ce Cerjak, Milana Eriča, Jel-
ke Godec Schmidt, Ančke
Gošnik Godec, Maše Kozjek,
Polone Lovšin, Marjana
Mančka, Matjaža Schmidta
in Gorazda Vahna. Ti s svojo
prepoznavno likovno govori-
co dodatno oživijo ljudske
pripovedi. Uvoda v pravljični
in znanstveni pogled na pre-

teklost naše dežele sta pri-
spevali arheologinja dr. Ve-
rena Perko in etnologinja dr.
Monika Kropej, pod geograf-
sko recenzijo pa se je podpi-
sal mag. Borut Peršolja.

Gre za odličen vodnik, ki
temelji na dognanjih zgodo-
vinske stroke, v prvi vrsti pa
nam na poljuden in širšemu
občinstvu dostopen način
predstavi našo zgodovinsko
in kulturno dediščino. Pred-
vsem pa nas prav nežno
"brcne v rit", naj le spozna-
mo, kako lep in zanimiv je
svet okrog "domače hiše".
Desetletni hčeri sem knjigo
že prvi dan dal v branje, naj
si izbere kakšnega od izletov.
Z eno samo pripombo, naj
poišče kaj lažjega in letnemu
času primernega. Spomladi
bomo pa na polno.
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KULTURA

NA IZLET V ZGODOVINO
Pred koncem leta je pri založbi Sidarta izšel družinski izletniški vodnik Pravljične poti v zgodovino.
Ob čudovitih izletih bomo spoznavali tudi lastno kulturno dediščino. 

Igor Kavčič

P

Kranj

Sedem svetovnih mojstrov 

Jutri, 6. januarja, ob 18. uri bo v galeriji Kranjske hiše od-
prtje razstave fotografij 7 svetovnih mojstrov z razstav
FIAP, na kateri sodelujejo znani fotografi, med njimi
tudi dva Slovenca, ki so sodelovali na mednarodnih raz-
stavah Miniature 2002 in 2008. Poleg Jureta Kravanje iz
Celja in Nika Sladiča iz domačega društva iz Kranja
bodo razstavljali še Branislav Brkić (Srbija), Luis Alberto
Franke (Argentina), Nils-Erik Jerlemar (Švedska), Elek
Papp (Madžarska) in Guiseppe Tomelleri (Italija). Gre
za uvodni dogodek v Leto fotografije, letos namreč Fo-
tografsko društvo Janez Puhar Kranj praznuje 100-letni-
co ustanovitve. I. K.

Kranj

Na Pungertu fotografije Antarktike

V sredo, 6. januarja, ob 20. uri bo v cafe Galeriji Pungert
na koncu starega dela mesta Kranja odprtje fotografske
razstave Igorja Gramca, ki se bo predstavil s fotografija-
mi posnetimi na preletu Antarktike 17. januarja 2009
(na stoto obletnico odkritja južnega magnetnega polja).
Razstava bo na ogled do 27. januarja. I. K.

Ilustracijo k zgodbi o kvartopirskem graščaku je dodal 
priznani ilustrator Marjan Manček. 


