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France Leben (1928-2002)

Devetnajstega novembra 2002 smo se na starem
škofjeloškem pokopališču v hladnem in žalostnem
dnevu poslovili od dr. Franceta Lebna. Od nas je
odšel prijatelj, nekdanji sodelavec in kolega, ki se
je s svojim delom trajno zapisal v zgodovino arheološke vede na Slovenskem.
France Leben se je rodil 4. julija 1928 v Škofji
Loki. Tu je obiskoval osnovno šolo, nato pa je odšel
v Ljubljano, kjer je leta 1947 maturiral na I. državni
gimnaziji. Po maturi se je odločil za študij geologije,
a se je po končanih štirih semestrih leta 1949 vpisal
še na Arheološki oddelek Filozofske fakultete, kjer
je februarja 1954 diplomiral. Pri Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti se je zaposlil 1. januarja 1955,
ko je postal asistent za speleoarheologijo v Inštitutu
za raziskovanje Krasa v Postojni. Kot štipendist
Humboldtove fondacije se je med letoma 1965 in
1966 dvakrat izpopolnjeval v Inštitutu za prazgodovino univerze v Haidelbergu, kjer je bil takrat
profesor Vladimir Milojčić. Po petnajstih letih dela
je aprila 1970 napredoval v višjega strokovnega
sodelavca, s tem nazivom pa je bil čez slabo leto
premeščen v Sekcijo za arheologijo pri Zgodovinskem
inštitutu SAZU v Ljubljani. Leta 1971 je tudi doktoriral, in sicer v Zagrebu s tezo Kulturna pripadnost
jamskih najdb na področju jugovzhodnih Alp v
prazgodovinskem obdobju. Leta 1972 je bil nato
izvoljen najprej v znanstvenega sodelavca in leta
1976 v višjega znanstvenega sodelavca SAZU.
Znanstveni svetnik je postal maja 1982. Na Inštitutu
za arheologijo je bil zaposlen do junija 1994, ko
je odšel v pokoj. Umaknil se je v ljubljeno Škofjo
Loko, kjer je preživljal jesen svojega življenja. Umrl
je 15. novembra 2002.
Raziskovalna pot Franceta Lebna je bila vseskozi
najožje povezana z jamsko arheologijo, sicer pa je
njegovo zanimanje veljalo predvsem obdobjem mlajše
kamene, bakrene in zgodnje bronaste dobe. Že kot
asistent v Inštitutu za raziskovanje Krasa v Postojni
se je odločno usmeril v terensko delo, ki mu je
ostal zvest ves čas svojega službovanja. Speleoarheologija je imela na Krasu dolgo tradicijo, vendar

se je moral Leben dela lotiti na novo. V inštitutu
je po vojni sicer ostalo nekaj najdb in dokumentacije,
ki pa za resen študij niso nudile opore. Leben se
je tega dobro zavedal, zato ga že leta 1955 srečamo
v Roški špilji, kjer je raziskal holocenske plasti.
Za tem je prevzel izkopavanja v Kevdrcu (1958/
59) in v Lubniški jami (1962/63) nad Škofjo Loko,
ki sta pomembni predvsem zaradi tega, ker je bilo
v njih odkrito gradivo, s katerim je kasneje Stojan
Dimitrijević utemeljil poseben tip Retz-Gajary kulture. Nove in pomembne rezultate je prineslo tudi
izkopavanje v Velikem zjotu pri Učakovcih v Beli
krajini. Leben ga je raziskal v letih 1972/73. Ugotovil
je dva dobro ločena stratigrafska in kulturna horizonta, od katerih sodi prvi na prehod med bakreno
in bronasto dobo, drugi pa v konec bronaste dobe.
Brez dvoma najpomembnejše rezultate so dala
Lebnova izkopavanja na divaškem Krasu. Pri tem
mislimo na jami Trhlovca in Mala Triglavca, katerih
vhoda se odpirata v gmajni med Lokvami in Divačo.
Raziskoval ju je osem let (1977-1985), v njih pa je
odkril dobro ohranjene stratigrafske zapise, ki so
omogočili prve analize o vprašanjih, kako je pri
nas potekal prehod iz lovsko-nabiralniškega načina
preživljanja v živinorejsko-poljedelski sistem
gospodarstva.
Poleg raziskav v jamah se je Leben že od samega
začetka bodisi kot vodja, še večkrat pa kot sodelavec,
udeležil tudi drugih izkopavanj. Omenimo naj le
nekatera: Križna gora pri Ložu (1957/59), Blejski
grad (1960), Korte (1960), Lanišče (1962), Novo
mesto (1969), Stična (1969), Vranje (1975), Hrušica
(1975/76) in Ajdna nad Potoki (1976). Sam je že
leta 1976 zapisal, da je samostojno vodil čez štirideset
arheoloških izkopavanj in akcij ter sodeloval pri
vodstvu petnajstih arheoloških raziskovanj doma
in v tujini. Vsekakor občudovanja vredno število,
v katerem se dobro odraža Lebnovo nagnjenje in
veselje do terenskega dela.
Seveda pa France Leben ni zgolj izkopaval.
Pomembna so bila tudi njegova topografska rekognosciranja, ki so bila posvečena predvsem jamam.
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Kot izkušenega terenca so ga pritegnili k projektu
Claustra Alpium Iuliarum, kjer je prav tako opravil
številne obhode, prevzel pa je tudi zahtevno nalogo
izmer posameznih objektov in njihovo umeščanje
v topografske karte.
Podatki, ki jih je zbral iz literature in terenskih
obhodov, so bili osnova za karto speleoarheoloških
najdišč, ki je pričela nastajati na Inštitutu za arheologijo. Z njo je Leben vzpostavil temeljni seznam
arheološko pomembnih jam v Sloveniji, ki ga je
vsa leta dopolnjeval z novimi terenskimi podatki
in literaturo. Zbirka je bila kasneje vključena v
Arheološki kataster Slovenije, temeljno bazo naše
nepremične arheološke dediščine.
Kljub temu da je Leben sodeloval pri številnih
nalogah in projektih, je največ svojih moči usmeril
prav v jamsko arheologijo. To se ne nazadnje jasno
odraža v njegovi bibliografiji, saj je objavil vrsto
preliminarnih pa tudi temeljnih poročil o svojih
izkopavanjih (npr. o Roški špilji, Lubniški jami,
Kevdercu, Velikem zjotu). Problematiki jam je
posvetil tudi nekaj daljših razprav oziroma pregledov.
Tako je pisal o stratigrafiji in časovni uvrstitvi jamskih
najdb na Tržaškem Krasu (Arh. vest. 18, 1967),
pomenu jamskih najdišč v jugovzhodnih Alpah
(Zbornik G. Novaka, 1970), zanimala ga je neolitska
in eneolitska keramika iz jamskih najdišč (Arh. vest.
24, 1973) ter osteološke in kultne najdbe prazgodovinskega človeka iz kraških jam Slovenije in mejnega
ozemlja (Arh. vest. 29, 1978). Z nekaj razpravami
je posegel tudi na druga področja. Proučeval je
problematiko lasinjske kulture (simpozij o badenski
kulturi, Bratislava 1973), podal pregled raziskovanj
starejših prazgodovinskih obdobij v Sloveniji (Arh.
vest. 29, 1979), skupaj z Zorko Šubic pa je pripravil
tudi temeljno objavo svojih izkopavanj na
poznoantičnem kastelu na Martinj hribu pri Logatcu
(Arh. vest. 41, 1990).
Nadvse pomembno je bilo Lebnovo sodelovanje
pri Arheoloških najdiščih Slovenije. Za ta impozanten
kataster naše nepremične dediščine, pri katerem
je sodelovala skoraj vsa povojna generacija
arheologov, je opisal večino jamskih najdišč, ki
so bila prav v tej objavi prvič celovito predstavljena
strokovni javnosti. Prav tako je s podatki o jamah
opremil štiri zvezke Krajevnega leksikona Slovenije
in kot ekspert za arheološko terminologijo sodeloval
pri redakciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika.
Kot zanesljiv sodelavec se ni branil uredniškega
dela. Vrsto let je tehnično urejal Arheološki vestnik,
po nenadni Šašlovi smrti pa je za krajši čas prevzel
tudi funkcijo glavnega urednika. Bil je tudi član
uredniškega odbora revije Naše jame in sedem let
glavni urednik Loških razgledov.
France Leben se je večkrat udeležil domačih in

tujih znanstvenih srečanj, na katerih je občasno
predstavil rezultate svojih raziskovanj. Vse ne bomo
našteli, omenimo naj le najpomembnejša: 3.
jugoslovanski speleološki kongres v Sarajevu (1965),
simpozij o nastanku in kronologiji badenske kulture
v Nitri (1969), kolokvij o neolitu in eneolitu v
Mariboru (1970), 6. mednarodni speleološki kongres
v Olomoucu (1973), svetovni kongres prazgodovinskih znanosti v Nici (1976) in simpozij o
arheologiji zahodnega panonskega prostora v
Eisenstadtu (1978).
Sodelovanje s kolegi iz tujine, s katerimi je imel
pristne in prijateljske stike, mu je odprlo vrata v
strokovna združenja kot so Höhlen- und Heimatverein
v Laichingenu (Nemčija), Institutum Canarium v
Halleinu (Avstrija), Centro di studi preistorici v
Capo di Ponte (Italija) in Società per la storia e
protostoria della regione Friuli-Venezia Gulia v Trstu.
Vrsto let je opravljal tudi pomembne funkcije. Bil
je predsednik Jamarske zveze Slovenije, predsednik
Muzejskega društva v Škofji Loki in član Republiškega koordinacijskega odbora gibanje Znanost
mladini. Za svoja prizadevanja je prejel več nagrad,
med drugim zlato značko Jamarske zveze Slovenije,
srebrno plaketo Borisa Kidriča za zasluge pri širjenju
tehnične kulture (1980), zlato plaketo “Gibanje
znanost mladim Jugoslavije” (1981) in red zaslug
za narod s srebrno zvezdo (1989).
Naj mi bo na koncu dovoljeno dodati še nekaj
osebnih misli. France Leben, za prijatelje in sodelavce
le Aci, je bil človek vedrega značaja in odprtega
srca. Rad je pomagal kolegom, mladim pa je bil
dober vodnik in prizanesljiv kritik. Koder se je pojavil,
je prinesel s seboj smeh in dobro voljo. Takšnega
smo poznali doma in v tujini. Ni se silil v ospredje.
Potem, ko se je upokojil, je prihajal na inštitut le
občasno, vendar vedno nasmejan in poln optimizma.
Tak bo ostal tudi v našem hvaležnem spominu.
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Janez DULAR

Jože Kastelic (1913-2003)
20.maja 2003 je v svojem devetdesetem letu umrl
Jože Kastelic.
Jože Kastelic si je na večer svojega življenja sam
postavil spomenik, monumentum aere perennius.
Postavil si ga je s svojimi knjigami, ki jih je napisal
na samem pragu svoje devetdesetlenice: leta 1998
je kot arheolog izdal obsežno Simboliko mitov, leta
2000 kot klasični filolog knjigo, posvečeno Prešernu

in njegovi inspiraciji v antiki, Umreti ni mogla stara
Sibila, in leta 2003 kot pesnik svojo tretjo pesniško
zbirko Ode.
Jože Kastelic je nosil v sebi vse tri omenjene
poklice, arheologa, klasičnega filologa in pesnika,
vse v enaki kvaliteti. In vse te tri kvalitete so zrasle
v novo kvaliteto, ki je samo njegova, Kastelčeva.
V času tako prevladujoče specializacije že v okviru

