
G G ❖ petek, 21. oktobra 2022 

Zartimivosti 

Deblak dokazuje plovbo Slovanov 
V petek so z dna Blejskega jezera dvignili 1200 let star čoln deblak, ki so ga leta 2015 na enajstih metrih globine in približno petnajst metrov od severne 
obale jezera odkrili potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled in o tem obvestili arheologe. Ob prazgodovinskih in antičnih najdbah z otoka je deblak 
trenutno najstarejši neposredni dokaz za plovbo na Blejskem jezeru, ki omogoča sklepanja o rabi jezerskih virov in obiskih otoka v obdobju prve faze 
slovanske naselitve Blejskega kota. 

MAŠA L IKOSAR 

Deblak so že lani za kraj
ši čas dvignili iz jezera, ko 
so ga arheologi dokumenti
rali, odvzeli vzorce in opra
vili analize, ki so pokazale, 
da je prvotno okoli pet me
trov dolg foln izdelan iz ene
ga kosa macesna, kar je si
cer redkost, saj lahko med 
blizu tri tisot odkritimi deb
laki v Evropi primerke iz ma
cesna preštejemo na prste 
ene roke. Drevo, izbrano 
za izdelavo tega deblaka, je 
bilo posekano v zadnji četr
tini 8. stoletja ali prvi polo
vici 9. stoletja. »To pomeni, 
da je čoln- iz asa zgodnje
slovanskenaselitve na Bledu 
in dobro dopolnjuje zgod
bo, ki jo poznamo o začet
kih slovanske uporabe Blej
skega otoka,« je pojasnil An
drej Gaspari z oddelka za ar
heologijo Filozofske fakulte-

. te Univerze v Ljubljani. 
Njihovo dognanje je kas

neje potrdil naknadno odkrit 
čoln deblak ob obali o\oka, 
ki je še kakšno desetletje 

starejši od dvignjenega čol
na, izdelan pa je iz lipovega 
lesa. Na globini 17 metrov 
ga je prekritega s sedimenti 
odkril arheolog Rok Humer
ca. Odvzeli so mu vzorce in 
aka na nadaljnje raziskave. 
»Najdbi obeh čolnov kaže
ta na to, da se je v tistim ob
dobju na otoku že nekaj do
gajalo. ZaMki pokopavanja 
na tem mestu so sicer neko• 
liko mlajši, zato lahko skle
pamo, da je bil otok že pred
kršlansko kultno mesto, ni 
pa izključena niti možnost 
kakšne naselbine. Deblaka 
pa sta zagotovo prvi dokaz 
o plovbi Slovanov po Blej
skem jezeru,« je še poudaril. 

Ozadje potopitve obeh 
deblakov za zdaj še ni raz
jasnjeno. Sprva so najdišč
ne okolišooe in oddaljenost 
od obale nakazovale mož
nost, da gre za simbolni po
kop plovila ob koncu njego
ve rabe. Po drugi, vetjetnej
ši razlagi pa sta bila debla
ka, kot je pojasnil Gaspari, 
prvotno shranjena v plitvini 
tik ob obali in sta bila zaradi 

neznanega razloga zapuš
čena, nato pa sta sčasoma 
zdrsela po strmem pobočju. 

Da je deblak iz Blejskega 
jezera prvo zanesljivo dati
rano zgodnjesrednjeveško 
plovilo te vrste iz slovenske
ga prostora, je preprilana 
tudi arheologinja iz kranjske 
enote ZVKDS Judita Lux. Ob 
tem meni, da deblak predsta
vlja dobro priložnost za Bled, 
kjer bi lahko medili arheo
loško razstavišče, ki bi bilo 
posvečeno Slovanom, deb
lak pa bi lahko povezali tudi 
s pesnitvijo Fran~eta Prešer
na Krst pri Savici. Na Zavo
du za varstvo kulturne dediš
čine Slovenije še priakujejo, 
da bodo nadaljnje raziskave 
dale tudi odgovor o pomenu 
in kontekstu raztresenih člo
veških kosti, ki so bile doku
mentirane po jezerskem dnu 
v neposredni okolici deblaka, 
ter osvetlile njihovo morebi
tno povezavo s plovilom. 

Potapljači so deblak dvig
nili s pomočjp balonov, nato 
pa je bil odpeljan v jle_stavra
torski center ZVKDS, kjer 

. . - ~ 

čoln, ki je ležal na vznožju strme brežine okoli 15 metrov od severnega jeze rskega obrežja, 
dokazuje plov.bo Slovanov na Blejskem jezeru. , Fo10: n111 ookl 

bodo opravili konservator
ski poseg. Po besedah Kat
je Kavkler iz centra se bodo 
najprej lotili površinskega 
čiščenja, sledilo bo globin
sko čiščenje. Ključna faza . 
bo u ttjevanje z melaminsko 
smolo; zadnja pa počasno 

sušenje. Po dobrih dveh le
tih se bo tako·deblakkot kon
serviran razstavni eksponat 
lahko vrnil na Bled . 

Dvig in odvoz debla
ka v konservacijo v prosto
re_ ,_Restayratorskega, ce~qa 
ZVKDS sta plod večletnega 

odličnega sodelovanja več 
institucij: Društva za pod
vodne dejavnosti Bled, Od
delka za arheologijo Filozof
ske fakultete Univerze v Lju
bljani, Zavoda za podvodno 
ar),eologijo in , Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 

Že od nekdaj je čokoholik 
Gorazd Potočnik se s s laščičarstvom profesionalno ukvarja od leta 2001. Njegova strast je čokolada in tak naslov nosi tudi njegova knjiga. V njej so 
predstavljene čokoladne mojstrovine in nasveti, "kako jih poustvariti doma. 

MATA BERTONCELf 

V knjigi čokolada je štiri
deset receptov za fokoladne 
slaščice iz vseh vrst čokola
de in za vse okuse ter veščine 
- od otročje lahkih sladkos
ti do mojstrovin, ki so izziv 
za domače slaščičarske moj
stre. »Čokolada: to je res ne• 
kaj noro dobrega!« pravi av
tor Gorazd Potočnik, ki smo 
ga lahko v preteklosti spoz
nali tudi na televiziji. Imel je 
nekaj svojih oddaj. Z druži. 
no živi v Dragočajni in pred 
kratkim je svojo prvo knji
go prvič predstavil v doma
či, medvoški občini. 

Pri založbi Dober tek je 
izšla leta 2020. »Nanjo sem 
zelo ponosen. To je knjiga, 
ki jo vzameš v roke in recep
ti delujejo. V njej so vse za. 
konitosti čokolade. Dotak
nil sem se različnih vidikov. 
Knjiga zaradi covida-19 si
cer ni požela tistega prave
ga uspeha, saj nisem mogel 
imeti večjih predstavitev. 
še vedno je zelo aktualna, 
sveža. Ni modni.hit, je več
na,« je povedal nekaj besed 

o knjigi. Pojasnil je, zakaj se 
je posvetil prav slaščicam in 
predvsem čokoladi. »Kot ku
har sem delal v kar nekaj re
stavracijah v Sloveniji in m_e 
je jezilo, ker je b ila ponud
ba sladic tako suhoparna. 

Sadna kupa, panakota, sku
tina sttjenka, zavitek, pala
činke in to je bilo to. Zelo 
sem si želel spoznati svet sla
dic. Je zelo zanimiv in širok. 
Zelo hitro sem se spoznal s 
čokolado. Zasvojila me je, 

ker je delo z njo skrivnostno. 
Vedno znova me presene
ti in navduši. Ima svoje pa
rametre, zakonitosti, ki jih 
moraš upoštevati. Do nje 
čutim strast in spoštovanje. 
Njeno odkrivanje se nikoli 

Gorazd Potočnik, priljubljen vrhunski slaščičarski mojster, s svojo prvo knjigo čokolada, v 
kateri na 2.08 stran_eh predstavlja odlične čokoladne recepte , roio: M~J• Bu1ot1c.e1; 

ne konča. Zanimiva je, zah
tevna in posebna, ena izmed 
težjih sestavin v kulinariki. 
Ima milijon različic in po
nuja neskončno možnos
ti. Raziskoval sem jo in ne
kako mi je uspelo.« Potočni
kovo glavno vodilo je, da si 
pri ustvatjanju sladic svobo
den v mislih, besedah in de
janjih. »Le tako bodo sladice 
zrcalo tvojih misli in te misli 
se bodo skozi roke projek

. tirale na desertni krožnik. 
Kajti osrečiti nekoga s sladi
co je nekaj najlepšega, kar se 
ti Jal,ko zgodi. Zato osreču

jem in poučujem tudi druge, 
da osrečijo svoje goste z zad
njo jedjo na meniju: naj bo ta 
najboljša!« dodaja. 

Z leti je postal pravi sla
ščičarski mojster. Učiti se 
je začel v tujini. »S slašči

čarstvom sem se začel pro
fesionalno ukvatjati leta 
2001, ko na našem trgu še 
ni bilo nobene posebne sla
ščičarske ponudbe. V prvi 
'sladki' službi sem se imel 
možnost učiti od najboljših 
mentotjev in s tem sem ši
ril svoje znanje na področju 

slaščičarstva, pekarstva, iz
delave sladoleda, torej vse• 
ga tega, česar kot kuhar v 
profesionalnih kuhinjah po 
Sloveniji nisem imel mož
nost ne videti, kje šele se na
učiti. Svoje znanje sem po· 
tem skozi izdelke v slašči
čarni Rustika, kjer sem de
lal, prinesel v Slovenijo. Na
redili smo pravi preboj v po
nudbi izdelkov iz kakovo
stne čokolade. Orali smo le
dino. Svet smo prinesli v slo
vensko slaščiamo. Ljudje 
so mi zaupali. Svoje znanje 
sem predal v okrog osemde
set slaščičarn v Sloveniji -
ne samo slaščiatjem, tudi 
kuhatjem, pripravljal sem 
dogodke s priznanimi moj
stri. Danes se aktivno ukvar
jam s svetovanjem o izde
lovanju slaščic in slašaar
stvom. Zadnja leta sem tudi . 
pedagog na Biotehničnem 
centru v Ljubljani. Ostajam 
pa tudi samostojen in samo
svoj slaščiarski šef. V Dra
gočajni imam podjetje Slad
kozvočje,« strne svojo pot. 
V tem poslu je tudi njegova 
žena. 


