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V za~etku julija 2013 je bila v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani 
odprta razstava z naslovom Od doma~ega praga do Jeruzalema. Postavljena je bila 
ob posebni prilo`nosti – meseca julija 2013 je namre~ minilo devetdeset let, odkar 
so v Ljubljani ustanovili Slovenski etnografski muzaj, minilo pa je tudi 130 let, 
odkar se je v [marci pri Kamniku rodil {~etarski mojster Peter Nagli~. Obletnici, ki 
nista imeli na prvi pogled ni~ skupnega, je vendarle povezalo svojevrstno naklju~je. 
Muzealce vedno znova presenetijo {e neodkriti zakladi preteklosti in to, da se ljudje, 
ki te zaklade hranijo, pozitivno in odprto odzovejo na zanimanje zanje. 

Tako je bilo tudi v primeru zapu{~ine {~etarskega mojstra Petra Nagli~a, ki je 
pre`ivljal svojo dru`ino z izdelovanjem in prodajo raznovrstnih krta~, metel, omel in 
~opi~ev, a je bil hkrati z vsem srcem predan fotografiji. [ele mnogo let po Nagli~evi 
smrti je njegov vnuk Matja` [porar, ki si je v [marci na posestvu starega o~eta 
zgradil hi{o in ustvaril svojo dru`ino, {ir{i javnosti razkril bogato dedovo zapu{~ino. 
Ta obsega ve~ kot deset tiso~ fotografskih posnetkov, nastalih od zadnjih let 19. 
stoletja do skorajda konca petdesetih let 20. stoletja, zvezke dnevni{kih zapisov, 
fotografsko in poslovno dokumentacijo ter spominsko gradivo. Med zapu{~ino je 
ohranjenih tudi nekaj osebnih predmetov ter predmetov, povezanih s {~etarsko 
in fotografsko obrtjo. Z Matja`em [porarjem smo se dogovorili, da bi fotografsko 
gradivo v digitalni kopiji shranili v na{em muzeju, saj bi bilo tako dostopnej{e 
javnosti. Njegova naklonjenost temu obse`nemu projektu1 in pripravljenost, da 
nam pri tem vsestransko pomaga, saj je bilo potrebno fotografije skenirati in 
urediti, nas je privedla na misel, da bi ob muzejskem praznovanju pripravili {e 
pregledno razstavo Nagli~evega fotografskega opusa in hkrati proslavili Nagli~evo 
rojstnodnevno obletnico.

*

Peter Nagli~ je bil sin Jo`efa Nagli~a, {~etarskega mojstra iz [marce, in Marije 
(roj. Peterlin), h~ere {~etarskega mojstra iz Preserij pri Kamniku. Po osnovni {oli 
v Homcu se je pri o~etu v [marci izu~il {~etarske obrti, kasneje nadgrajeval obrtno 
znanje tudi v avstrijskem Gradcu in si pridobil naziv {~etarskega mojstra. Po o~etovi 
smrti leta 1922 sta z bratom Karlom nadaljevala obrt in ustanovila podjetje Tovarna 
{~etk in ~opi~ev – Brata Nagli~, v katerem sta zaposlovala doma~ine iz [marce in 
okoli{kih vasi. [~etarsko proizvodnjo sta nenehno tehni~no posodabljala in bila zato 
s svojimi izdelki na tr`i{~u tudi konkuren~na. [~etarstvo je prina{alo Nagli~evim 
zadostne dohodke, zato se je Peter lahko ukvarjal tudi s svojim najljub{im hobijem – 
fotografijo. @e v fantovskih letih mu je o~e Jo`ef dovolil, da si je na podstre{ju doma~e 
hi{e uredil fotografski atelje; kasneje je Nagli~ svoje fotografsko znanje in opremo {e 
nadgrajeval in posodabljal. Kamor koli je {el, je s seboj nosil tudi fotografski aparat. 
Zaradi slu`benih potreb in ob razli~nih dogodkih je veliko potoval s kolesom in 
vlakom predvsem v Kamnik, Dom`ale, Menge{, Ljubljano itd., ob tem pa tudi zavzeto 
fotografiral. Tako so nastali na primer posnetki regulacije Ljubljanice, gradnje 
ljubljanskega tramvajskega omre`ja in pomembnih sakralnih objektov ter javnih in 
zasebnih zgradb. Fotografiral je razli~ne slavnosti, shode ter dogodke ob cerkvenih 

1  Ve~ o tem projektu pi{e M. [pi~ek v isti {tevilki Etnolga.
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in drugih praznikih. Nadvse pa so ga zanimale tehni~ne posebnosti in novosti, ki jih 
je fotografiral, ~e je le imel prilo`nost. Dodobra je na primer dokumentiral lastno 
{~etarsko proizvodnjo, razli~ne tehni{ke strojne naprave in objekte v krajih, kamor 
je potoval, ter nenavadne dogodke – na primer pristanek letala na Menge{kem polju 
in izkopavanje mamuta v Nevljah. Kot veren ~lovek je bil vpet v delo cerkve in 
katoli{ko usmerjenega kulturno-izobra`evalnega dru{tva, telovadnega dru{tva Orel 
in abstinen~nega odseka. Ob tem je s fotografsko kamero skrbno posnel njihovo 
delovanje. Udele`eval se je romanj v svete kraje doma in v tujini ter med drugim 
fotografiral mno`i~no romanje Slovencev v Jeruzalem leta 1910. Nagli~ je bil ljubitelj 
dru`inskih in prijateljskih planinskih izletov, s katerih se je vra~al z obilico posnetega 
materiala. V njegovi zapu{~ini so tudi {tevilne dru`inske fotografije ter fotografije 
sokrajanov, neznancev in ljudi s socialnega obrobja. Zanimala so ga vsakdanja 
kme~ka opravila in pomembni dogodki v doma~em kraju in njegovi okolici. Nadvse 
rad je fotografiral naravo v razli~nih letnih ~asih, privla~ili sta ga portretna in 
studijska fotografija. Fotografske posnetke je opremljal s komentarji, izdeloval lastne 
fotografske albume, pisal je popotne dnevnike, ob~asno tudi dnevni{ke zapiske. 

Obseg in tematska raznovrstnost Nagli~eve fotografske in druge predmetne 
zapu{~ine nas je napeljala na misel, da bi pokazali vsebinske sti~ne to~ke med 
muzejem in njegovim poslanstvom ter gradivom, ki smo ga nameravali predstaviti 
na Nagli~evi razstavi. Slovenski etnografski muzej je s svojima obse`nima stalnima 
razstavama in programi, ki se navezujejo nanju, `e nekaj let sredi{~e kulturnega 
dogajanja v muzejski ~etrti na Metelkovi ulici v Ljubljani. Kot muzej “o ljudeh 
za ljudi” na{a ustanova uspe{no sodeluje z muzejskimi obiskovalci. Po postavitvi 
stalne razstave Jaz, mi in drugi – podobe mojega sveta je muzej za~el cikel osebnih 
razstav, ki temeljijo na `ivljenjskih zgodbah posameznikov. Doslej je tako nastalo 
kar nekaj odmevnih manj{ih osebnih razstavnih predstavitev in filmskih zapisov 
z osebnimi `ivljenjskimi pripovedmi, katerih protagonisti so bili obiskovalke in 
obiskovalci na{ega muzeja.

@ivljenjska zgodba Petra Nagli~a in njegovega vnuka Matja`a [porarja 
se nam je zdela prav{nja izto~nica za tovrstno razstavno pripoved. Tako kot je 
druga muzejska stalna razstava usmerjena v pripoved o ~lovekovem fizi~nem 
in duhovnem ume{~anju v prostorske in ~asovne razse`nosti doma~ega in 
tujega sveta, se nam je zdel tudi [porarjev odnos do deda in njegove zapu{~ine 
primerna osnova za razstavo o popotovanju posameznika, {~etarskega mojstra in 
ljubiteljskega fotografa “od doma~ega praga do Jeruzalema”, od leta 1899, ko so 
nastali prvi posnetki, do Nagli~eve smrti leta 1959. 

Matja`a [porarja smo zato poprosili, naj dedovo `ivljenje prelije na papir skozi 
lastno `ivljenjsko izku{njo in poizkusi zapisati svoj odnos, povezanost in ob~utenje 
do svojih prednikov, predvsem do deda in njegove fotografske in druge zapu{~ine. 
Kmalu nam je v muzej prinesel petin{tirideset strani obse`en elaborat, ki je v 
besedi in na fotografijah predstavil temeljna poglavja bodo~e razstavne pripovedi. 
Posamezna poglavja je naslovil takole: 1. Nevidna nit, ki povezuje, 2. V [marci 
pri Kon~kovih, 3. Ustvarjalni duh Petra Nagli~a, 4. Povzetek. V prvem poglavju je 
[porar v skorajda poeti~nem tonu zapisal svoj odnos do deda, ki ga zaradi svoje 
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mladosti ni nikoli osebno poznal. Za~util pa ga je skozi materina pripovedovanja 
in {e ohranjeno dedovo zapu{~ino, katere vrednost je odkril desetletja po njegovi 
smrti. V drugem poglavju, ki opisuje Nagli~ev rod, nam predstavi svoje prednike, ki 
so se priselili iz okolice Trsata v [marco. Petrov rod je bil `e tretji, ki se je v [marci 
ukvarjal s {~etarsko obrtjo. V tretjem poglavju je [porar na osnovi ohranjenih 
dedovih osebnih in dru`inskih dokumentov, literature o Nagli~evi obrti in zlasti 
fotografij raz~lenil dedovo `ivljenje in delo v petnajstih podpoglavjih, in sicer: 
Doba {olanja; ^ar fotografije; Romarska du{a; Domovina Orlov; Voja{ka suknja; 
Mehkoba kamna; Odnos do vere; Ljubezen do planin; Gradbena prenova Ljubljane; 
Kultura v srcu; Tehnika na pohodu; Gospodarstvo na de`eli; Portretni pogled; 
Ljudje iz obrobja in ^arobna narava. Vsa ta podpoglavja, ki jih sestavljajo teksti in 
fotografije, pravzaprav odra`ajo [porarjevo videnje in ~ustveno ob~utenje dedovega 
`ivljenjskega kreda. ^etrto poglavje je kratek povzetek vnukovih ob~udujo~ih 
pogledov na dedovo ̀ ivljenje in delo. [porarjev razstavni koncept se je tako pribli`al 
vsebinskim zasnovam osebnih razstav, ki na individualni empiri~ni ravni potrjujejo 
zgradbo stalne razstave Jaz, mi in drugi – podobe mojega sveta. Zato smo se kustosi, 
ki smo sicer ̀ e imeli pripravljeno svojo idejno zasnovo razstave, odlo~ili, da ga bomo 
prevzeli kot temeljni razstavni koncept. Zaradi prostorske omejenosti in prilagoditve 
razstavni govorici smo [porarjeva besedila uredni{ko skraj{ali in pri tem pazili, 
da nismo spremenili avtorjevega precej ekspresivnega stila pisanja. Šporarjevi 
neskraj{ani teksti so bili obiskovalcem razstave na voljo tudi v bro{irani obliki.

Svoj pogled na interpretacijo fotografskih vsebin ter razstavne zgodbe 
smo dodali tudi kustosi muzealci Slovenskega etnografskega muzeja Miha 
[pi~ek, Marko Frelih in Andrej Dular. Opozorili smo na tiste tematske sklope v 
fotografskem in drugem predmetnem gradivu, za katere smo ocenili, da so dajali 
celotnemu Nagli~evemu `ivljenju in delu posebno te`o in rde~o nit. Nagli~a smo 
prepoznali kot {~etarskega mojstra in vernega dru`inskega ~loveka, ~igar ljubezen 
do fotografije in spo{tovanje vere sta zaznamovala celotno njegovo `ivljenje. 
Poklic je Nagli~u omogo~il, da si je ustvaril ljube~o dru`insko skupnost in da je 
svoj fotografski konji~ek razvil skorajda do profesionalne ravni. Omogo~il mu je 
tudi romarska potovanja. V tej smeri smo zato razvijali poudarke razstavne zgodbe 
Od doma~ega praga do Jeruzalema.

Poseg v razstavno zgodbo so predstavljala na{a besedila na rumeno 
obarvanih podlagah ter izbor in strukturiranje fotografij in predmetnega gradiva 
v razstavnih vitrinah. Pri posameznih temah smo [porarjevim besedilom dodali 
fotokopirane izseke besedil iz Nagli~evih dnevni{kih zapisov, ki so dopolnjevali 
in razlagali slikovno gradivo. Naj kot primer tak{nega besedila navedem zapis iz 
dnevnika Romanje v Lurd iz leta 1908, ki smo ga umestili v sklop o {~etarstvu. 
Nagli~evo besedilo ka`e, kako mo~no je bilo povezano njegovo poklicno delo z 
uresni~evanjem njegovih svetovnonazorskih prepri~anj: “Ko sem sli{al in bral o 
lur{kih ~ude`ih, sem sr~no za`elel videti ta milostni kraj. Bila je pa velika zapreka, 
kje dobiti toliko denarja? A zaupal sem na Boga in Marijo Brezmade`no. In to 
zaupanje se mi je dobro spodneslo. Imel sem narejenih obilo krta~ za konje in 
te se redkokdaj skupaj prodajo. Bilo je leta 1907, ko sem neko~ molil tudi v ta 

Andrej Dular



375

namen; ako je bo`ja volja, da bi {el v Lurd, naj bi v tem spoznal, ~e bi vse blago 
skupaj prodal. – In glej! – V 14. dneh je pri{lo naro~ilo za vse to blago, in sedaj 
sem spoznal v tem voljo bo`jo in dobil zadostno vsoto.” 

V prvem prostoru smo v uvodno poglavje sklopa z naslovom V [marci pri 
Kon~kovih (to je bilo namre~ hi{no ime) vklju~ili fotografije Nagli~evih prednikov – 
Petrovega o~eta, matere in njunih sorodnikov. V vitrini smo prikazali {e ohranjene 
osebne in poslovne listine in poro~no fotografijo o~eta Jo`efa Nagli~a, kupoprodajne 
pogodbe in gradbeno dovoljenje za zidavo hi{e. Sledil je osrednji sklop, v katerem 
smo izpostavil dve veliki fotografiji Petra Nagli~a – na eni pozira kot fotograf s 
fotografsko opremo, na drugi je upodobljen kot {~etar pri izdelavi {~etarskih {ablon. 
Prostor nad fotografijama smo opremili s hi{no tablico [marca 1 in z rezbarsko 
izdelanim {~itnikom vratne svetline, okra{enim s {~etarskim emblemom. Celoten 
sklop je simboliziral Nagli~ev dom, njegov poklic in konji~ek, zato smo tu dodali 
{e ohranjene predmete. V dveh vitrinah, namenjenih fotografskemu delu, smo 
tako razstavili originalne fotografije razli~nih formatov, zvezek s seznami posnetega 
gradiva, spominske fotografske albume, slikovne zgibanke in {tampiljko, s katero je 
Nagli~ kot fotograf ozna~eval svoje izdelke, fotografske aparate in pribor ter razli~ne 
publikacije o fotografiji. V obrtnem delu smo v dveh vitrinah razstavili Nagli~eve 
obrtne dokumente, posetnice, obrtne {tampiljke, razli~ne {~etarske izdelke in zvezke 
s proizvodnimi specifikacijami za {~etarske izdelke ter dve iz tr{ega papirja narejeni 
maketi Nagli~eve tovarne {~etk in ~opi~ev (prva je iz leta 1910 in druga iz obdobja 
med obema svetovnima vojnama). Dru`insko skupnost je predstavila velika fotografija 
Nagli~eve dru`ine, posnete pred doma~im hi{nim pragom v [marci, v vitrino pa 
smo umestili osebne predmete Nagli~evih dru`inskih ~lanov – dokumente, pisalni 
pribor, o~ala, pe~atnike, `epni uri z inicialkama P(eter) N(agli~), krta~o za obleko 
z inicialkama M(arija) N(agli~) in spominski fotografski album h~erke Terezije. Ker 
je bila {~etarska obrt za dru`ino pomembna, smo za prvi razstavni prostor izbrali {e 
fotografije in redke ohranjene predmete iz {~etarske proizvodnje, na primer orodje 
za obdelavo in ozna~evanje lesa, vretena za `ico in strokovno literaturo. Kot osrednji 
predmet s poudarjenim simbolnim pomenom pa smo v posebni vitrini izpostavili 
{~etarski izdelek – krta~o za obleko z inicialkama Petra Nagli~a. 

Drugi razstavni prostor smo namenili skorajda vsem preostalim vsebinam 
poglavja Ustvarjalni duh Petra Nagli~a, razen podpoglavja Romarska du{a. 
Sklopom fotografij, ki so v tem prostoru sledili [porarjevemu razstavnemu 
konceptu, smo kot dopolnilo pripravili projekcijo dodatnih fotografij, ki si jih je 
obiskovalec lahko ogledal na platnu z udobnega naslanja~a. Tudi v tem prostoru 
smo posamezne teme podkrepili s predmeti, ki so kazali na Nagli~evo zbirateljsko 
strast do kamnin in mineralov (knjigi o mineralogiji in geologiji, lupa, mikroskop, 
del predmetov mineralo{ke zbirke), na njegov odnos do vere in ljubezen do planin 
(doma~e razpelo, zvezek z opisom romanja, bele`nica z zapiski o bo`jih re~eh, 
knjiga o Julijskih Alpah, zemljevid in fotografije s planinskih izletov) ter njegovo 
zavzeto dru{tveno udejstvovanje (~lanska izkaznica, letaki in vabila na kulturno-
umetni{ke prireditve). Simbolni predmet tega prostora – fotografski aparat – smo 
razstavili na ~astnem mestu, v posebni izpostavljeni vitrini.

Od doma~ega praga do Jeruzalema
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Razstavno zgodbo smo zaklju~ili v tretjem prostoru, kjer je bila prikazana 
Romarska du{a Petra Nagli~a, njegova odhajanja v tuje svete kraje (Jeruzalem, Lurd, 
Rim, Assisi in Vi{arje). Na teh romanjih je posnel fotografije, ki so danes dragoceno 
gradivo za preu~evanje bo`jepotni{tva in sre~evanj slovenskega ~loveka s tujimi 
kulturami. Osrednja – izpostavljena fotografija v prostoru je prikazovala veliko 
procesijo slovenskih romarjev pred obzidjem Jeruzalema leta 1910. Ohranilo se je tudi 
nekaj predmetov, ki jih je Nagli~ prinesel domov s teh romarskih poti (svete podobice, 
svetinjice in rastlinski trn). Razstavili smo jih v dveh vitrinah skupaj z njegovimi 
osebnimi potovalnimi dokumenti in dovoljenji za potovanje, romarsko knji`ico, 
zemljevidom poti, skupinskimi fotografijami romarjev itd. Kot rde~o nit razstavne 
zgodbe smo v posebni vitrini tretjega razstavnega prostora izpostavili {e predmet iz 
Nagli~eve zapu{~ine – Jakobovo {koljko, atribut sv. Jakoba in simbol romarstva – v 
katerem smo avtorji razstave prepoznali tudi del Nagli~eve `ivljenjske poti. 

Razstava Od doma~ega praga do Jeruzalema, ki smo jo postavili v ~as in 
kontekst praznovanja obletnice ustanovitve SEM, nam je torej prikazovala bogato 
fotografsko zapu{~ino Petra Nagli~a. Poleg tega nam je skozi vnukovo pripoved 
razkrila njegovo `ivljenjsko zgodbo, ki smo jo s svojega strokovnega vidika 
poizkusili razlagati tudi ostali avtorji razstave. Ob tem smo se zavedali, da je 
bila na{a interpretacija le ena od mo`nih etnolo{ko-muzeografskih pogledov na 
Nagli~evo osebnost in delo, ki je bilo v preteklosti sicer `e dele`no strokovnih, 
zlasti zgodovinskih obravnav. 

Tudi za etnologe predstavljajo Nagli~eve fotografije izjemen vir za 
preu~evanje obdobja, v katerem so nastale. Ker so bile tako dolgo skrite pred o~mi 
javnosti, jih lahko danes toliko bolj ob~udujemo v njihovi tehni~ni popolnosti in 
vsebinski izjemnosti, v njih pa odsevata tudi Nagli~ev pogled na svet in njegov 
iskrivi ustvarjalni duh.

Osrednja scena prvega razstavnega prostora: fotografija in {~etarstvo – ljubiteljska in poklicna pot  
Petra Nagli~a. (Foto: Andrej Dular)
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Nagli~eva družina pred hi{nimi vrati v Šmarci 

{t. 1 leta 1935. (Foto: Andrej Dular)
    

Vitrina z izpostavljenim predmetom – {~etko za obleko, 
simbolom {~etarske obrti in vira preživljanja Nagli~eve 

rodovine. (Foto: Andrej Dular)

Osebni predmeti Nagli~evih družinskih ~lanov – Petra, Marije in Terezije. (Foto: Andrej Dular)

Od doma~ega praga do Jeruzalema
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Projekcija Nagli~evih fotografij in fotografski aparat, osrednji predmet drugega razstavnega prostora. 
(Foto: Andrej Dular)

Fotografsko in predmetno gradivo z Nagli~evih romanj v svete kraje. (Foto: Andrej Dular)




