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rvo paleolitsko najdišče 
pri nas je bilo formal-
no odkrito leta 1928 v 
Potočki zijalki. Že od 
prve polovice 19. sto-

letja pa so bila znana najdišča kosti 
jamskega medveda v Postojnski, Kri-
žni in Mokriški jami. Vendar nara-
voslovci, ki so zbirali fosilne kosti 
medvedov, sledov prisotnosti lede-
nodobnega človeka pri svojem ko-
panju niso našli. Izkopavanja Sreč-
ka Brodarja v Potočki zijalki v letih 
1928‒1935 pomenijo začetek pa-
leolitskih raziskav v Sloveniji, ki so 
že na svojem začetku našo deželo 
postavile na evropski zemljevid 
ledene dobe.

Mogočna jama Potočka zijal-
ka se odpira na višini 1675 m na južnih 
pobočjih Olševe v vzhodnih Karavan-
kah. Zgodba o odkritju ledenodobnega 

Že od pamtiveka je človek po potrebi iskal zavetja v ja-
mah, ki so mu nudile zaščito pred mrazom in dežjem. 
ljudje starejše in srednje kamene dobe, ki sta jim bila 
lov in nabiralništvo osnovni vir preživetja, so bili v iska-
nju lovskega plena nenehno na poti. Zaradi nomadske-
ga načina življenja niso imeli stalnih bivališč. V Sloveniji 
poznamo danes okoli 40 starokamenodobnih (paleolit-
skih) najdišč. Največ jih je znanih iz jam, kjer se arheolo-
ški ostanki, zaščiteni pred zunanjimi vplivi, tudi najlažje 
ohranijo in odkrijejo.

  Dr. Matija TURK, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

P

Josef Carl Groß (drugi z leve 
v sprednji vrsti) v gimnazij-
skih klopeh. Vir: Ucik 2001

Josef Carl Groß.  
Vir: Ucik 2001
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najdišča v Potočki zijalki se bere kot napet 
roman. Raziskovalca sta bila namreč dva: 
prvi je bil avstrijski Korošec slovenskih 
korenin Josef Carl Groß, študent medici-
ne iz Bele pri Železni Kapli, drugi pa vsem 
znani Srečko Brodar, profesor naravoslov-
ja na Celjski gimnaziji.

Srečko Brodar

Ko se je Srečko Brodar 1. avgusta 1928 
vračal z Olševe, se je ustavil pred vhodom 
v Potočko zijalko, da bi v njej poiskal vodo. 
Vstopil je v notranjost in zaslutil, da jama 
morda v sebi skriva bogate ostanke iz pra-
davnine. Ob vrnitvi v dolino je izvedel, da 
ima sin lastnika kopališča v Beli doma se-
stavljeno okostje jamskega medveda. Ta-
koj je posumil, da kosti izvirajo iz Potočke 
zijalke. Misel, da v zijalki nepooblaščeno 
izkopava tujec, ki odnaša dragocene najd-
be čez mejo, mu ni dala miru. Še istega 
leta je začel ob podpori Muzejskega dru-
štva iz Celja izkopavanja v Potočki zijal-
ki, naslednje leto pa je dosegel, da je jamo 
odkupil Celjski muzej. V prvih dveh letih 
je Brodar izkopaval v zatrepu jame, na me-
stu, kjer je kopal Groß, pozneje pa se je 

posvetil izkopavanju vhodnega dela. Že po 
nekaj dneh dela je prišlo na dan presene-
tljivo odkritje, paleolitska koščena konica, 
ki so ji sledile še mnoge druge. To so bili 
prvi dokazi o prisotnosti ledenodobnega 
človeka na Slovenskem, ki so poleg vsega 
pomembno vplivali na poznavanje ledene 
dobe. Takrat je med strokovnjaki še veljalo 
prepričanje, da je bila zadnja ledena doba 
klimatsko enotna, brez vmesnih, toplejših 
presledkov. Odkritje v Potočki zijalki pa je 
bilo voda na mlin domnevi, ki jo je zago-
varjal Josef Bayer, kustos za prazgodovino 
v dunajskem Naravoslovnem muzeju: v za-
dnji ledeni dobi naj bi bila vsaj ena daljša 
otoplitev, ki je ljudem omogočila dostop v 
sicer nedostopni, v led okovani gorski svet. 
Velike količine odkritega oglja v ognjiščih 
so kazale na to, da so v bližini jame v ob-
dobju, ko jo je obiskoval pračlovek, rasla 
drevesa. Bayer je nemudoma navezal stike 
z Brodarjem in si izkopavanja osebno ogle-
dal. Ker Brodar ni imel izkušenj pri izkopa-
vanju, mu je svetoval, kako naj se loti dela. 
Že od vsega začetka so se učenjaki strinjali, 
da so najdbe iz Potočke zijalke kulturna 
zapuščina kromanjoncev, anatomsko mo-
dernih ljudi, ki so sledili neandertalcem. 
Kromanjonci so bili še posebej spretni v 

Izkopavanja 
Srečka Brodarja 

v Potočki zijalki v letih 
1928–1935 pomenijo 
začetek paleolitskih 
raziskav v Sloveniji, 
ki so že na svojem 
začetku našo deželo 
postavile na evropski 
zemljevid ledene 
dobe.

očiščeni lobanji in kosti 
jamskega medveda na me-
stu odkritja. Arhiv Inštituta 
za arheologijo ZRC SAZU
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izdelavi koščenih konic. V Potočki zijalki 
so jih do danes našli 129, kar je resnično 
izjemno število. Poleg konic je bila najdena 
tudi koščena šivanka, ki je ena najstarejših 
na svetu.

Z novimi odkritji in izkopavanji, ki so 
postavila temelje slovenski paleolitski stro-
ki, je stopil v ospredje lik Srečka Brodarja, 
ki je na Großovo nelegalno kopanje gledal 
kot na obsojanja vredno dejanje. Zato ga 
je, če ga je že omenjal, vedno prikazoval 
v negativni luči. Vendar je ironično, da je 
bilo prav Großovo početje povod za Bro-
darjevo izkopavanje. Brodarju je to prine-
slo velik ugled doma in po svetu, Groß pa 
je predvsem zaradi svoje napačne in uso-
dne odločitve padel v nemilost in pozabo. 

Josef Carl Groß

Josef Carl Groß (1907‒1967) je izhajal iz 
premožne družine, ki je imela v lasti kopa-
lišče v Beli pri Železni Kapli. Mati Alojzija 
Mejak je bila Slovenka, ki se je na Koro-
ško primožila iz Mokronoga. Groß se je 

po končani gimnaziji vpisal na študij me-
dicine, da bi postal zdravnik v domačem 
kopališču. Leta 1926 mu je Karel Hollegha 
pokazal fosilne kosti, ki jih je odkopal v 
Potočki zijalki. Groß je bil nad najdbami 
navdušen in je začel v želji, da bi si sestavil 
skelet jamskega medveda, kopati v jami. 
Njegovo kopanje, ki je v zaključnem delu 
jame doseglo globino 3,5 m, je postajalo 
vse bolj načrtno in sistematično. Groß si 
je za svoje početje, pri katerem mu je po-
magal hišni hlapec Peter Virnik, pridobil 
dovoljenje lastnika zemljišča Alojza Vršni-
ka, po domače Rogarja, in mu za to plačal 
odškodnino. Vendar je bilo njegovo kopa-
nje kljub temu nezakonito, česar se je za-
vedal tudi sam. V jamo je hodil le ponoči, 
najdbe pa je na skrivaj odnašal čez mejo. 
Pozneje je svoje početje opravičeval, češ da 
sega notranjost jame že na avstrijsko oze-
mlje. Groß je med kopanjem pisal dnev-
nik, ki ga skupaj z drugo dokumentacijo 
in najdbami hrani Koroški deželni muzej 
v Celovcu. Njegov estetski čut razkrivajo 
slike najdb, tlorisov in profilov, izrisanih v 
akvarelni tehniki. Na sliki profila, datirani 

Srečko Brodar v avstro-
-ogrskem vojaškem plašču 
pred Potočko zijalko. Arhiv 
Inštituta za arheologijo ZRC 
SAZU

Izkopavalci na delu pri vho-
du v jamo. Arhiv Inštituta 
za arheologijo ZRC SAZU
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Potočka zijalka.  
Foto: M. turk

Greben olševe. Pod vrhom 
obel kamen na levi se pod 
spodnjo skalno steno odpi-
ra vhod v Potočko zijalko. 
Foto: M. turk
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ravno na dan, ko je v Potočko zijalko prvič 
stopil Srečko Brodar, je vrisano kurišče in 
ob njem koščena konica. 

Groß, ki je sprva morda še upal, da bo-
sta z Brodarjem ubrala spravljivejše tone 
in združila moči pri raziskovanju jame, je 
ob njegovih vztrajnih očitkih kmalu spo-
znal, da to ne bo mogoče. Ko je leta 1933 
končal študij medicine, je postal zdravnik 
v domačem kopališču in hkrati odprl še 
splošno ordinacijo. Paciente, ki niso mogli 
plačevati zdravstvenih storitev, je obravna-
val brezplačno in jim celo kupoval zdra-
vila. Glede na takšno človekoljubno rav-
nanje pa je težko razumeti, da se je po 
nemški aneksiji Avstrije prostovoljno pri-
javil v enote SS. Kot vojaški zdravnik je 
sodeloval pri pohodu na Sovjetsko zvezo, 
vendar so ga pozneje zaradi zdravstvenih 
težav umaknili s fronte. Sledilo je najte-
mačnejše obdobje njegovega življenja: v 
koncentracijskem taborišču Mauthau-
sen je sodeloval pri medicinskih poskusih 
na zapornikih, ki so uničili več kot 1500 
življenj. Po vojni so Angleži proti njemu 
uvedli preiskavo in mu začasno zaplenili 
zbirko iz Potočke zijalke. Za kratek čas je 
bil zaprt, vendar mu zločinov niso mogli 
dokazati in do sodne obravnave ni nikoli 
prišlo. 

Kdo je odkritelj?

Leta 1983 je Srečko Brodar skupaj s sinom 
Mitjo objavil knjigo Potočka zijalka. V njej 
Großa ne omenjata niti enkrat. Uveljavilo 

se je mnenje, da je Potočko zijalko kot pa-
leolitsko najdišče odkril Srečko Brodar. 
Risba v dnevniku iz celovškega muzeja pa 
dokazuje, da je prvo koščeno konico našel 
že Groß. Dejstvo je sicer, da je Srečko Bro-
dar skupaj z Josefom Bayerjem prvi obja-
vil koščene konice iz Potočke zijalke in jih 
tudi pravilno ovrednotil. Z njuno objavo 
leta 1928 je širša javnost prvič izvedela za 
paleolitsko najdišče pod Olševo, zato lahko 
Brodarja upravičeno štejemo za odkritelja. 
Groß je svoje najdbe, ki jih je pripisal člo-
veku, prvič objavil šele leto pozneje. Gre za 
zglajene kosti, ki so jih takrat razlagali kot 
posebno kostno industrijo, pozneje pa se 
je izkazalo, da so naravno zglajene. Groß 
koščene konice v tej objavi ne omenja. Za-
kaj ni niti takrat niti kdaj pozneje objavil 
koščene konice, ni jasno, saj je gotovo po-
znal Brodarjevo in Bayerjevo pisanje. Ko si 
je Mitja Brodar to konico leta 1994 ogle-
dal v Koroškem deželnem muzeju, je bila 
še vedno shranjena v škatlici s steklenim 
pokrovom, zapečatenim s tremi pečati z 
Großovim imenom. Na stranici je bil listek 
z napisom Knochennadel (koščena šivanka).

Josef Carl Groß je umrl leta 1967 v 
Beli za posledicami srčnega napada. Zara-
di svoje medvojne vloge, ki jo je po vojni 
nekaj časa uspešno prikrival, je padel v ne-
milost pri krajanih in ni mogel več odpreti 
kopališča v Beli. Ker ni imel otrok, je nje-
gova žena celotno posestvo zapustila evan-
geličanski cerkvi. Profesor Srečko Brodar 
je nadaljeval paleolitske raziskave, dosegel 
naziv akademika in dočakal častitljivo sta-
rost 93 let. 

koščene konice. Uporabljali 
so jih kot osti na sulicah ali 
kopjih. Arhiv Inštituta za 
arheologijo ZRC SAZU
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