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KONSERVATIVNEGA HISTORICIZMA, MODERNE SECESIJSKE TEŽNJE IN POSKUS
UPORABE NACIONALNE GOVORICE
UVOD
V svoji predstavitvi, ki je razdeljena na tri dele, se bom osredotočil na probleme, ki so
kulturno, zgodovinsko, stilno in ikonografsko povezani s stanjem v arhitekturi na začetku 20.
stoletja. Pri svojem izvajanju bom uporabil primere stavb arhitekta slovenskega rodu. Na začetku
bi zaradi njegove “anonimnosti” na kratko podal zgolj osnovna biografska dejstva.
CIRIL METOD KOCH: KRATKA PREDSTAVITEV ARHITEKTA
Ko se danes soočamo s posameznimi deli ljubljanskega arhitekta in urbanista Cirila
Metoda Kocha, se hkrati dotikamo nekega širšega problema - namreč konflikta med močjo
njegovo subjektivne izraznosti in prevladujočimi stilnimi tendencami okoli leta 1900. Inţenir in
arhitekt po izobrazbi je bil rojen leta 1867 v Kranju. Niţjo šolo je obiskoval v Ljubljani, Tehnično
visoko šolo v Gradcu, specialno šolo za arhitekturo na Akademiji upodabljajočih umetnosti na
Dunaju. Skoraj tri desetletja je bil zaposlen v mestnem stavbnem uradu v Ljubljani. (Tukaj ni moj
namen, da bi predstavil vsa njegova dela, pač pa bi se ustavil zgolj pri nekaterih.) Po potresu leta
1895 je v Ljubljani načrtoval številne profane stavbe: na podlagi ohranjenih arhivskih poročil mu
jih lahko v Ljubljani pripišemo najmanj 38, na celotnem slovenskem ozemlju pa več kot 50.
Deloval je večinoma samo na današnjem slovenskem področju, z izjemo mavzoleja v Št. Vidu pri
Dunaju in cerkve v Sternbergu na Češkem, ki sta poleg cerkve v Budanjah pri Vipavi njegova
edina poskusa v sakralni arhitekturi. Med drugim je bil vodja del za Zmajski most, sodeloval je pri
mnogih regulacijskih posegih ter izdelal zemljevid Ljubljane. Nadzorstvo pri gradnji novega mostu
mu je zaupal sam ţupan. Most je znamenit predvsem zaradi “zmaja” omenjenega ţe v antični
pripovedki o Argonavtih, ki je prerasel v mestni grb. Za dobro opravljeno delo je dobil Koch javno
priznanje. Simbolika prvega ţeleznobetonskega mostu v Sloveniji kaţe na nacionalno protislovje:
most je posvečen cesarju, toda ikonografija je slovenska. V času delovanja ţupana Ivana Hribarja
in po njem je Koch ambiciozno razvijal občutljiv in samosvoj način izraţanja. Zanj je značilna
uporaba svobodnih linij, domišljije v obdelovanju detajlov, predvsem v modernih stavbah pa
preprostost stavbnih mas. V ikonografskem smislu je uporabljal geometrično, vegetabilno kot tudi

figuralno dekoracijske forme. Po slogovni plati ga lahko označimo za »eklekticista«, ki je poskušal
voditi dialog med starejšimi, idejno historicističnimi tokovi in modernimi secesijskimi teţnjami. Ta
univerzalna dvojnost je zaznamovala številne arhitekte habsburške monarhije, ki so bili njegovi
sodobnik: izobraţeni so bili v duhu starejše tradicije, vendar s praktičnim delom postavljeni v čas
revolucionarnih in neizbeţnih arhitekturnih sprememb, tako na tehničnem kot estetskem
področju. Arhitekt je umrl v Ljubljani leta 1925.
1. DEDIŠČINA KONSERVATIVNEGA HISTORICIZMA

V prvem poglavju se moja predstavitev navezuje na stilne razmere, ki so prevladovale v
okviru monarhije in poskuša osvetliti pluralizem zgodovinskih slogov, ki so se v različnih
variacijah realizirali v praksi urejanja mestnega videza. Če so trendi v okolju izhodišče za
razumevanje idej posameznega arhitekta, je v tem primeru ta okvir postavljen med Dunajem in
Ljubljano. V nasprotju s Plečnikom in Fabianijem je bilo Kochovo bivanje na Dunaju kratko, bolj
obisk, vendar zanj pomemben impulz. Eden izmed njegovih vplivnih učiteljev je bil profesor Carl
Freiherr von Hasenauer (1833-1894), tedaj zelo uveljavljen zastopnik poznega historicizma, ki je
sodeloval z Gottfriedom Semperjem. Dejstvo, da so Hasenauerjeve in Semperjeve zgradbe
dominirale v času njegovega prihoda na Dunaj ( Kunsthistorisches in Naturhistorisches Museum,
Neue Hofburg in Burgtheater), je lahko ključ za Kochovo simpatijo do historicizma in nekakšen
»background«. Vendar ne edini. Okus naročnikov je bil namreč različen. »Zapadlost« v pretekle
zgodovinske sloge, bitka med njimi za dominacijo, re-definicija ţe minulih ikonografskih vzorcev
in poigravanje z njimi do skrajnosti, so bili kljub modernim idejam močno prisotni v monarhiji v 90
- ih letih 19.st. Ţe beţen pogled na javne stavbe na področju celotne monarhije kot so šole,
gledališča, muzeji in opere, razkriva, da so se te večinoma zgledovale po enem ali več
zgodovinskih slogih. Večina arhitektov v drugi polovici 19. st. je uporabljalo en stil kot paradigmo,
saj so mu na isti zgradbi dodajali elemente ostalih (mešanje stilov, pluralizem). Mit, ki je sluţil
zagovoru historicizma, je vseboval mehanizme po unifikaciji arhitekture, po univerzalizaciji stavb
na sicer različnih etničnih in ekonomsko razvitih področjih – bil je nasprotje prihajajočim novostim
in arhitektovemu subjektivnemu pogledu kot tudi nasprotje političnim teţnjam po osamosvojitvi
vedno bolj nestrpnih manjših narodih – »germanski« mit, ki se je dokončno razblinil ob koncu
prve svetovne vojne.
Naslednji eksemplarični primeri Kochovih stavb kaţejo na dejstvo, da arhitekt ni bil
zavezan zgolj enemu izmed zgodovinskih slogov pač pa večim hkrati. Vse tri zgradbe se nahajajo
vzdolţ Prešernove ulice oziroma v njeni bliţini - to je na področju, ki meji s parkom Tivoli. In prvi
primer tovrstne arhitekture je bivša zgradba »Centralne Kranjske policijske direkcije«. Zgradba
sledi historicističnim trendom in se ne podreja večjim radikalnim novostim. Ta drţavna ustanova
izraţa ţe zaradi svojega namena v svoji zunanjosti jasnost, mirnost, hladnost, zadrţanost,
umirjenost stavbnih mas in distanco do obiskovalca ter zaposlenih. Drug tovrsten primer je vila

»Koch – Pribil«, kjer so stavbne mase razporejene monotono in brez večjih ikonografskih
posegov na fasadi. Ne glede na to, da gre za privatno vilo, je princip izbire in razporeditve
arhitekturnih členov dokaj konservativen. Videz naslednje zgradbe pa je nekoliko bolj
kompleksen. To je t. i. »Korsikova hiša«, na fasadi katere lahko opazimo kopičenje historicističnih
elementov, hkrati pa so zaznavne zadrţane moderne teţnje. Balkon z dekorativno izoblikovanim
steklenim nadstreškom, ki je obrobljen z ţelezom, je ţe docela meščanski element, ki je značilen
za secesijo. »Korsikova hiša« ponazarja arhetipski dialog v arhitekturi - med starim in novim, med
ţe predelanim in še neuveljavljenim, med tem kar je bilo in kar še ni izoblikovano. Nakazuje na
razkol, a tudi na simbiozo med nasprotujočimi si estetskimi teţnjami, ki lahko imajo vzrok
preprosto v naročnikovi ţelji. V nekem smislu je to soţitje in konflikt hkrati »redukcija« razmer na
Dunaju; in v ta namen naj zgolj ilustrativno navedem naslednji primer:

Friedrich Ohmann,

dunajski arhitekt, slikar in profesor, ki je preteţno deloval v impresivnem neobaročnem stilu,
hkrati pa je zaslovel kot avtor prve secesijske stavbe v Pragi, (to je »Cafe Corso« zgrajen 1898).
Ohmann pooseblja neobarok, hkrati pa je bil eden izmed članov gibanja Secesija, med drugim
tudi avtor znamenite zgradbe namenjene cesarju t. i. »Palmenhaus«. Primer navajam zgolj zato,
da ponazori, kako mnogo arhitektov te dobe hkrati obvladuje stavbe v dveh povsem nasprotujočih
si slogih kot sta historicizem in secesija.
Ob zaključku izvajanja prvega poglavja bi rad poudaril, da so eklektični pristop do
obravnave zgodovinskih slogov, povzemanje določenih arhitekturnih členov in motivov kot tudi
samo kombiniranje teh slogov z novimi secesijskimi dekorativnimi elementi in delno novimi
materiali, »formula«, ki jo lahko zasledimo tudi na številnih ostalih Kochovih stavbah. Pravzaprav
tovrstne stavbe zaznamuje nek »princip zmernosti«, ki ni bil v nasprotju s političnimi predstavami
o nujni prepoznavnosti, identičnosti stavb po namenu in »zadrţanem videzu« javnih zgradb na
področju celotne monarhije kot tudi ne z estetskimi idealom »ljubezni do preteklih slogov«.
2. MODERNE SECESIJSKE TEŽNJE
V tem poglavju ţelim opozoriti na nekatere ikonografske fragmente tistih zgradb, ki so
upoštevale modernejše smernice v arhitekturi. “Secesija”, ki dobesedno pomeni odcep, je v
arhitekturi kot stil poskušala izraziti vse tisto kar je historicizem dal na stran in ni dovolil. V
ospredje so postavili teţnje po novem, barvnem dekorativnem, fantastičnem, eksotičnem in
svobodnem. Poudariti edinstvenost in osebne simbole kot tudi lastne vizije ali nacionalne
elemente v zgradbah za arhitekte ni bilo več nekaj tujega, niti formalno prepovedanega.
Tendence v vseh panogah likovne umetnosti so latentno nakazovale spremembo miselnosti,
kulture v širšem pomenu in drugačno politično razdelitev moči v Evropi po prvi svetovni vojni.
Moderne teoretične razprave o funkciji in tipu ornamenta so povzročile na konkretnih zgradbah
eksplozijo različnih moţnosti: floralni secesijski ornament, geometrični ornament, nov odnos do

linije in obravnave (ţenske) figure, uvedbo stekla ter jekla kot prevladujočih materialov,…
Tehnične novosti in drugačna, manj obremenjena percepcija lepega, so omogočale arhitektom
poleg širokega in okornega šolskega znanja tudi uporabo intuicije in domišljije.
Ob ikonografski in stilni analizi naslednjih stavb, lahko zatrdimo, da je arhitekt povnanjil
nekatere splošne značilnosti evropske, natančneje dunajske secesijske arhitekture in jih priredil
svojim razmeram ter potrebam ljubljanskih lastnikov. Vse naslednje hiše so tako po namembnosti
kot tudi po svoji simboliki ustrezale novemu meščanskemu občutju in so izraţale spremembe v
okusu naročnikov. Tako pri “Čudnovi hiši” kot pri “Vodnikovi hiši” se srečujemo z enim izmed
najlepših primerov mojstrsko obdelane secesijske fasade s prevladujočimi vegetabilnimi
ornamenti. Pri prvi so zaradi nedavne obnove jasno vidni geometrijska dekoracija (ki jo
predstavlja keramika), linija “zlomljene črte”, ki ponazarja drevesne veje, vzvalovljen pas med
prvim in drugim nadstropjem, ki ponazarja morje ter ţenska maska pod robom stolpa
zaključenega s kroglo. Pri stavbi so bili ţe nakazani zgledi po Joesphu Marii Olbrichu: v bistvu je
derivat, sestavljena iz dveh zgradb, ki jih je v prvi predstavitvi tega kolokvija pokazal dr.
Prelovšek. Nekoliko bolj umirjena je organizacija fasade na “Vodnikovi hiši”, kjer je namesto
reliefa zgornje nadstropje poudarjeno s slikarsko dekoracijo. Zaradi rastlinskega okrasja deluje leto bolj lahkotno od prvih dveh. Tudi tukaj srečamo masko v obliki ţenskega obraza in sicer
dvakrat: prvič ţe nad samim vhodom in drugič med drugim in tretjim nadstropjem, kjer se ji pod
brado valovito zapletajo lasje. Ţenski lik kot celopostavna figura je prišel najbolj do izraza pri
“Pogačnikovi hiši”, katere fasada je preprosta, ploskovna in hkrati senzibilna. Pri analizi te figure
je sicer ţe bilo nakazano, da gre za “repliko replike” in da jo je najprej prevzel Infeld z
učiteljevega, oziroma Wagnerjevega načrta za Moderno galerijo na Dunaju. Ne glede na izvor
predloge se mi osebno zdi bolj pomemben sam ţenski lik, ki je bil na splošno zelo popularen v
času secesije- in tukaj imamo pred sabo kvaliteten “odvod” tega popularnega motiva. Izvor
tovrstnih motivov lahko iščemo v literaturi “fin de siecla”, kjer so pisci pogostokrat opisovali
ţensko kot poosebitev naravnega cikla, vedenje neţnejšega spola pa povezovali z mitološkimi
figurami Persefone, Medeje, Salome in drugih. Toda poloţaj ţenske se sedaj ni spremenil samo v
upodobitvah, pač pa še pred tem v njihovem resničnem meščanskem ţivljenju, na ulicah in v
krogu meščanske druţine kot nove druţbene celice.
Vse tri omenjene zgradbe se nahajajo v neposredni bliţini današnjega Miklošičevega
parka, medtem ko je Hauptmanova hiša na današnjem Prešernovem trgu. Ta je bila ţe večkrat
predmet razprav, predsvem zaradi svojega minimalističnega videza, senzibilne geometrične
barvne dekoracije in valovnice na strehi, ki se naslanja na orientalske zglede. Ko je Adolf Loos,
sicer oster kritik secesijskega ornamneta ironično pokomentiral Wagnerjevo hišo “Majolika”, je
uporabil izraz “tetovirana arhitektura”- in morda bi ga lahko uporabil tudi pri tej zgradbi, če bi jo
poznal. V bistvu gre pri dekoraciji fasade za redukcijo in poenostavljanje principa kot je na
Wagnerjevi hiši Majolika na Dunaju.

Kompleksnost modernih idej v zgradbah arhitekta Kocha je pogojena s številnimi idejnimi
novostmi, ki so se skupaj s secesijo začele uveljavljati tudi v manjših evropskih mestih kot je tedaj
še bila Ljubljana. Njegov reperteoar na fasadah lahko razumemo kot posledico širjenja modnih
trendov, s katerimi je simpatiziral del meščanov. V iskanju ravnoteţja med modnimi tendencami,
se mi zdi vredno izpostaviti predsvem nov pozitiven odnos do narave, ki je značilen za to
obdobje. Vdor ikonografskih motivov povezanih s pojmom naravnega ima svoje korenine v
radikalnem zanimanju za biologijo, panteizem in mistiko. Ta aspekt je na fasadah Kochovih
zgradb moţno spremljati skozi dinamičen razvoj floralne motivike: njegova dekoracija ni vedno
mimetična, ampak presega golo kopiranje iz narave in postaja abstraktna.

3. POSKUS UPORABE NACIONALNE GOVORICE
V zadnjem delu izvajanja bi rad zgolj nakazal nekatera vprašanja, ki so se mi porajala
med raziskovanjem secesijske arhitekture in arhitektovim opusom, ne da bi pri tem zašel v
enostranske zaključke. Včasih lahko zgolj vprašanja brez odgovorov osvetlijo določeno pot. Med
samim premislekom in poskusom, da bi dojel, kaj pomeni pojem »nacionalna govorica v
arhitekturi« okoli leta 1900, moram izraziti določen skepticizem. Kako je pojem »avtentična
slovenska govorica« sploh definiran in kakšna je teţa in vloga opazovalčeve, moje perspektive, ki
je časovno odmaknjena za eno stoletje? Bistveno vprašanje, ki leţi v temelju je, ali šele doba
konstituira nacionalni element kot tak, ali je ta potisnjen v arhitekturo kot zavesten izdelek
posameznika oziroma skupnosti?
Glavni problem predstavlja pravzaprav »baza«, za katero bi lahko rekli, da so v njej
prisotni določeni »nacionalni simboli«, baza ki bi omogočala jasno in objektivno interpretiranje teh
simbolov kot tipično nacionalnih in preglednih v arhitekturi. Lahko bi stvar poenostavili tako, da bi
iskali slovenske simbole v arhitekturi predvsem tam kjer umanjkajo simboli monarhije – vendar
vemo, da nobena arhitektura ne prekinja s tradicijo na tako enostaven način. Spremljajoč fasade
Kochovih stavb ugotovimo, da neposrednih vizualnih elementov ali arhitekturnih členov, ki bi jih
lahko razglasili samo za slovenske - ni.
Pri »dešifriranju« je vendarle nujen določen spekter poznavanja zgodovinskega ozadja in
poloţaja slovenske identitete znotraj nemškega prebivalstva v Ljubljani kot tudi poloţaja
Slovencev znotraj kraljevine SHS po prvi svetovni vojni. Politične tenzije med dvema
prevladujočima nacionalnima krogoma – slovenskim in nemškim so se stopnjevale. In slovenski
meščanski sloj je bil v tem času pravzaprav edino neodvisen in zmoţen uveljaviti nove poglede,
izpeljati kulturno prenovo ter je bil edina alternativa zmoţna preseči nemško kulturo, ki je
obvladovala politično in kulturno situacijo. Zato so bili prvi nacionalni vzgibi prisotni v samem
slovenskem jeziku, literaturi in se na stavbah niso izrazili tako neposredno. Spremljajoč literaturo
tega časa, je pojem slovenske identitete specifičen, ker je bil odnos med nemškim in slovenskim

prebivalstvom latentno konflikten ter v škodo slednjim. Za ponazoritev duhovnega stanja v
slovenski kulturi se lahko obrnemo na Ivana Cankarja, ki kritizira hlapčevski »idiom« in razkriva
ranljive točke samo-podobe slovenstva. Zgodovinsko gledano, slovensko ozemlje do leta 1919 ni
imelo matične univerze, zato so se intelektualci in arhitekti vse do tega časa šolali predvsem na
Dunaju in drugod v tujini. Osnovnih pogojev za nastanek teoretičnega diskurza o povezavi med
nacionalno identiteto in arhitekturo ni bilo. Specifična demografska in kulturna situacija v Ljubljani
v tem času ni omogočala razvoja jasnih zunanjih prepoznavnih znakov, ki bi neposredno
participirali na zgradbah kot »tipičen slovenski ornament«, temveč le posamezne in manj jasne
derivate.
Znanstven pristop pri iskanju tipičnih vizualnih simbolov, ki bi jasno razkrili nacionalne
teţnje in slovensko identiteto v Kochovi arhitekturi, se na tej točki ustavi. Številne vrste roţ na
fasadah skupaj z njihovimi barvnimi odtenki ne moremo vzeti za nekaj, kar se neposredno
nanaša na nacionalno identiteto (pač pa zgolj kot namig), ker je simbolika sleherne roţe ali barve
preveč zapletena. Zato pa je v urbanističnem kontekstu tehten nek drug fenomen, ki se nam na
prvi pogled izmika. In razblini se prav zaradi svoje očitnosti. Bolj razumljivo namreč postane, če
upoštevamo samo lokacijo novih zgradb, ki so se vedno bolj koncentrirale v centru mesta.
Vključevanje slovenskih meščanov kot lastnikov reprezentativnih zgradb v centralne dele mesta,
je samo po sebi simbolično in v tem smislu lahko med »nacionalno identiteto« in lokacijo
postavimo enačaj – in morda je še najbolj očiten primer današnji Miklošičev trg, nekoč imenovan
Slovenski trg, kjer so vplivni Slovenci naročili reprezentativne meščanske zgradbe in nemško
govorečemu prebivalstvu pokazali svojo avtonomijo tudi s statusnimi simboli.
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