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Razstava Sudanska misija 1848–1858, avtorsko delo dr. Marka Freliha, je 
bila ve~ kot vro~a afri{ka popestritev na slovenskih tleh. Medtem ko se je z bogatim 
izborom razstavljenih predmetov in s samo idejno zasnovo zazirala v preteklost in v 
svet oddaljenih kultur, je bila obenem navzo~a tu in zdaj. Obiskovalca je nagovarjala 
kot z gledali{kega odra, saj mu je zastavljala vrsto vpra{anj, v sodobnem svetu naglega 
prepleta kultur {e toliko bolj aktualnih. 

Je bilo sre~evanje, spoznavanje in sprejemanje ~rnskih ljudstev sredi 19. stoletja 
v misiji misijonarja Ignacija Knobleharja kaj ve~ja dilema, kot je danes, ko {e vedno 
nekako nismo pripravljeni na sobivanje z drugimi rasami? Ko se nam stik s ~rncem {e 
vedno zdi kot prekletstvo z neba, kot urok, ki ga navkljub vsemu znanju in napredku 
nismo sposobni prese~i? Tak{nih in podobnih vpra{anj, ki se poigravajo s posameznikovo 
skepso, prepri~anjem in razumevanjem, je bilo ob ogledu razstave Sudanska misija 
1848–1858 {e ne{teto. Lahko bi dejala, da nam je razstava resni~no pomagala ujeti 
tok brez~asja, o katerem govori dr. Marko Frelih: “Knobleharjeva zbirka v Slovenskem 
etnografskem muzeju ima ̀ e na prvi pogled arhai~ne poteze. ̂ eprav jo prekriva tan~ica 
19. stoletja, skoznjo preseva svet razli~nih prazgodovinskih kultur v pore~ju reke Nil. 
Vendar to ni prazgodovina arheolo{kih obdobij, temve~ je ̀ iva, vsakdanja prazgodovina, 
ki je v resnici brez~asna.”1

Idejna zasnova razstave je bila zelo odprta in ve~plastna, kajti zdru`evala je ve~ 
vidikov in pripovedovala je zgodbo, v kateri nastopa ve~ akterjev. Glavni med njimi je 
bil, razumljivo, misijonar dr. Ignacij Knoblehar, ~igar zasluga je, da imamo danes na 
doma~ih tleh tako bogato zbirko afri{kih predmetov. Avtor je povzdignil Knobleharjevo 
hrabro in ambiciozno misijonsko delo sredi ljudstev Belega Nila v misijo ter s tem 
pod~rtal misijonarjevo vizijo. Ta se ni oklepala le osnovne naloge seznanjanja doma~inov 
s kr{~anskim naukom in sporo~ilom, temve~ je segala veliko dlje. Mladi misijonar, ki 
je pri devetindvajsetih letih za~el svoje veliko poslanstvo v Afriki, je pustil pomemben 
pe~at tudi v takratni avstrijski politi~ni zgodovini, Slovencem pa je pribli`al dojemanje 
~rne celine in njenih prebivalcev. Na drugi strani pa je ljudstvom ob Belem Nilu prinesel 
evropske navade. 

Odprava Ignacija Knobleharja med nilotska ljudstva v ju`nem Sudanu in njegov 
stik z neznano kulturo, duhovnim nazorom ter `ivljenjem v daljni Afriki se je na 
razstavi prepletla v vznemirljivo pustolovsko pripoved. V bogatem slikovnem gradivu – 
barvnih risbah Jakoba [a{la in nem{kega slikarja Wilhelma von Harnierja so se skrivali 
neprecenljivi spomini iz pore~ja Belega Nila. ̂ udovite in nadvse povedne [a{love risbe 
so nam ponujale vpogled v razli~ne kraje v Egiptu, med drugim tudi v znana arheolo{ka 
nahajali{~a (Gize, Memfis, Tebe, Abu Simbel). 

Risbe omenjenega Harnierja so izjemnega pomena; po njem se je ohranila 
edinstvena upodobitev dveh misijonskih postaj – Svetega Kri`a in Gondokora (danes 
Juba), ki sta mo~no zaznamovali Knobleharjevo misijo v ju`nem Sudanu. Posebej 
dragocene so slikarjeve upodobitve ljudstev ob Belem Nilu, saj se lahko prek njih 

1  Marko Frelih: Sudanska misija 1848–1858: Ignacij Knoblehar – misijonar, raziskovalec Belega 
Nila in zbiralec afri{kih predmetov. Ljubljana, 2009. Str. 42.  



245

Sudanska misija 1848–1858

seznanimo z obla~ilno kulturo, navadami in `ivljenjem nekaterih nilotskih ljudstev, 
denimo Barijcev, Heliabov, Borov, ^irov, Kikov, [ilukov, Nuerov in Dinkov. Kot 
pravi avtor razstave, ima za stroko najve~ji pomen Harnierjeva risba, ki prikazuje 
Knobleharjevega prijatelja in duhovnika Franza Morlanga, kako se pred cerkvijo v 
Gondokoru spro{~eno pogovarja z doma~ini. Ve~ino predmetov, upodobljenih na risbi 
(kopja, sulice, toba~ne pipe, stol~ek itd.), je bilo mogo~e v okviru razstave prepoznati tudi 
v misijonarjevi zbirki. Na tem mestu omenimo, da smo v leto{njem poletju bele`ili ravno 
~islanih sto {estdeset let od pomembnega trenutka, ko je Ignacij Knoblehar iz ju`nega 
Sudana v Ljubljano pripeljal nekaj ~ez tristo predmetov. V ljubljanskem semeni{~u je 
takrat gostovala prva razstava afri{kih predmetov na Slovenskem.   

Avtor dr. Marko Frelih si je razstavo zamislil kot potovanje po Belem Nilu 
skozi ~as in prostor in potrebno je dodati, da je svojo zamisel brezhibno in mojstrsko 
uresni~il. ̂ asovno se je zgodba za~ela s Knobleharjevim prihodom v Kartum leta 1848 
in nadaljevala vse do leta 1858. Popotovanje je bilo predstavljeno izvirno in nazorno; 
posameznim dogodkom na misijonarjevi poti smo sledili po ~asovnem razporedu 
za vsako leto posebej, pri ~emer smo se hkrati tudi premikali skozi prostor. Tega so 
ozna~evale stopinje severne zemljepisne {irine, od severa proti jugu, vsako stopinjo pa 
je dopolnevalo besedilo iz Knobleharjevega ladijskega dnevnika. Izjemen scenarij, ki 
nas je iz muzejskega prostora `ivobarvno in dinami~no ter v duhu polnega zaleta vsaj 
za nekaj ~asa odpeljal misijonarjevim dogodiv{~inam naproti. 

Razdaljo okoli 1600 kilometrov med Kartumom in misijonsko postajo Gondokoro 
je Knoblehar ve~krat prepotoval z ladjo Stella Matutina (Jutranja zvezda), ki je bila 
na poseben na~in navzo~a tudi na razstavi. Skupaj z nami se je ob vise~ih razstavnih 
panojih s tekstovnim gradivom in ilustracijami v grafi~ni podobi simboli~no pomikala 
naprej, vse do najju`nej{e to~ke, ki jo je na svoji poti dosegel Knoblehar. Ne le da smo 
se obiskovalci na ta na~in vsaj delno po~utili, kot da smo na krovu ladje in da pu{~amo 
za seboj milje in milje dolgo sled, temve~ smo se lahko v samo plovbo tudi v`iveli. Za 
to je poskrbel prijeten kraj{i filmski prikaz, ki ga je avtor razstave leta 2006 posnel med 
plovbo iz Asuana proti Luksorju. Zvo~ni zapis avtenti~nih zvokov in umirjen ton glasbe 
iz ozadja sta delovala zelo pomirjujo~e ter hkrati spodbudno. 

Na razstavi Sudanska misija 1848–1858 smo si lahko ogledali bogat izbor 
predmetov, ki so nam nekoliko pobli`e osvetlili Knobleharjev zbirateljski duh. Ta se 
je pokazal kot izjemno svoboden in zvedav, saj smo lahko ob~udovali zelo raznolike 
eksponate, od okrasja, oro`ja, razli~nih uporabnih predmetov, barvil do kova{kih 
izdelkov, nad katerimi se je Knoblehar {e posebej navdu{eval. Po besedah avtorja dr. 
Marka Freliha velja med predmeti, ki so bili razstavljeni, za izredno obrtni{ko delo 
zbirka sulic, zlasti tistih, ki so ljudem dolo~ale dru`beni status (npr. ~arovnikova sulica 
z dvojno ostjo). Kot posebej zanimiv predmet, ki veliko pove o misijonarjevem osebnem 
navdu{enju in prefinjenem zbirateljskem okusu, pa je avtor izpostavil ̀ enski predpasnik, 
izdelan iz se{itih kovinskih obro~kov. Danes {teje zbirka predmetov iz ju`nega Sudana 
v SEM 232 predmetov, prvotno pa se je njeno {tevilo gibalo okoli 250. Gre za predmete, 
ki jih je misijonar leta 1850 pripeljal v Ljubljano. Najprej so bili shranjeni v Kranjskem 
de`elnem muzeju, z ustanovitvijo Etnografskega muzeja v Ljubljani pa je zbirka pri{la 
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pod okrilje ustanove, kjer se nahaja {e danes. Pribli`no 60 predmetov pa je Knoblehar 
odpeljal na Dunaj, kjer jih je leta 1925 odkupil tamkaj{nji Etnografski muzej. 

Misijonarjeva zgodba je bila na ogled v pritli~ju razstavne hi{e Slovenskega 
etnografskega muzeja, kjer se je prek postavitve vise~ih panojev v polkro`nih linijah vila 
skozi tri razstavne prostore. Prostorska realizacija je bila delo mag. Lidije Dragi{i}, univ. 
dipl. in`. arhitekture, grafi~no podobo panojev pa je prevzel Vladan Srdi}, univ. dipl. 
oblikovalec. Vzporedno z muzejsko postavitvijo je leta 2009 iz{la tudi knji`na slovensko-
angle{ka publikacija avtorja dr. Marka Freliha Sudanska misija 1848–1858: Ignacij 
Knoblehar – misijonar, raziskovalec Belega Nila in zbiralec afri{kih predmetov.     

Razstava in publikacija nedvomno predstavljata neprecenljiv doprinos slovenskemu 
znanstvenemu prostoru, v prvi vrsti afrikanistiki, etnologiji, antropologiji, arheologiji 
in humanistiki. Razstava pa je poleg tega {e vzpostavljala neposreden in odprt stik 
z obiskovalcem. Oddaljeni svet ljudstev iz pore~ja Belega Nila, njihova materialna 
kultura, navade in duhovno obzorje so bili predstavljeni `ivo in odprto ter posledi~no 
dele`ni enakega odziva. Obiskovalcu se je ob tak{nem nagovoru z davno preteklostjo 
in soo~enju z daljnimi kulturami odpiral pogled na na{e skupno bistvo – na vpra{anja 
o `ivljenju in smrti, verovanju, minevanju in ve~nosti.      

Veronika Sorokin

Obiskovalci na odprtju razstave Sudanska misija (Dokumentacija SEM)



247

Sudanska misija 1848–1858

Razstavni pano s portretom Ignacija Knobleharja (Dokumentacija SEM)

Avtor razstave dr. Marko Frelih (desno) z obiskovalci razstave (Dokumentacija SEM)


