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Jure Sinobad 
 

VIDOVEC – SKALA,  
S KATERE SE DALEČ VIDI 

  
Domoljubni politik, pravnik in pesnik dr. Lovro 
Toman – Kamnogorski (1827–1870) je leta 1849 
izdal pesniško zbirko Glasi domorodni. V njej po 
bogastvu ljudskega izročila izstopa obširna pesni-
tev Vidovc, ki obsega kar 25 strani celotne zbirke1.  
 

Kmalu po Tomanovi smrti je njegovo življenje in 
delo opisal znameniti slovenski pedagog, pesnik  
in pisatelj Andrej Praprotnik (1827–1895). Letos 
mineva 140 let, kar je pri Matici slovenski izšla 
knjiga Dr. Lovro Toman2. V njej je Praprotnik po-
drobno popisal Tomanovo življenje in delo3 ter 
uredil in objavil dotlej neobjavljene Tomanove 
pesmi4. Andrej Praprotnik je Lovra Tomana zelo 
dobro poznal, saj sta bila prijatelja vsaj od leta 
1848, ko je Praprotnik postal učitelj v Kamni Go-
rici5. Šest let po Tomanovi smrti se je Praprotnik 
spominjal, da je bil prijateljev najljubši kraj prav 
Vidovec: »Med tem, ko je po vsi Evropi bučal hud 
vihar 1848. l., je Lovretov mladi pevski duh pri 
svoji mili zibelki gojil naj plemenitniše občutke za  

                                                 
1 Toman, Lovro: Vidovc. V: Glasi domorodni. Tisk E. 
Hohn, Ljubljana 1849, str. 108–133.  
2 Praprotnik, Andrej: Dr. Lovro Toman. Matica sloven-
ska, Ljubljana 1876.  
3 Praprotnik: o. d., str. 3–78. 
4 Praprotnik: o. d., str. 79–180. 
5 Andrej Praprotnik je opravljal učiteljsko službo v 
Kamni Gorici od 1. januarja 1848 do 15. oktobra 1851. 
– Sinobad, Dunja: Šolnik Andrej Praprotnik in njegov 
Učiteljski tovariš, diplomsko delo, 2010, str. 20–23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
milo domovino, ter za srečo in gorjé vesoljnega 
človeštva. Njegov naj ljubši kraj bil je Vidovec, 
skala na treh manjših sloneča, na severni stezi, 
katera pelje iz Kamnegorice čez Savo na levem 
hribovji.6« 
 

Lovro Toman je v uvodu pesnitve Vidovc takole 
opisal skalo, na kateri je iskal in prejemal navdih 
za svoje pesniško delo: 
 

»Na desnim posavskim okraji, 
Na Vreču, Begunšci v obraz, 
Se Vidovca vzdigje naras 
Na skal treh krepotni podstaji. 
 

Če ljudstva vojske so morile, 
Jih plašil je sovražni boj, 
Napadle jih morívne sile, 
Alj strašil je serdit osvoj: 
Orakelj prašat so poslali, 
Rešenje zvedit zlih nadlog, 
Izreka njega se deržali, 
Izrek jim bil je sodni bog. 
Kar Pitja modra govorila 
V nadušji božjim s trinoga, 
Gotova je resnica bila, 
Ki sama rešit' pravdo zna. – 
Tako megle nas obdajale 
Svobode so temnivši dan; 
So komaj se še le razgnale, 
Nam boj obeta novih ran. 
Od mest nemira, zatiranja 
Pravic nam vsim perrojenih 
Bežim od strastniga pregnanja 
V samije krajev ljubljenih; 
Tje, kjer na skalah treh se viši 
Visokiga Vidovca kom; 

                                                 
6 Praprotnik: o. d., str. 9. – Besedilo označil avtor. 
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Vsebina: 
 
 

- Jure Sinobad: Vidovec – skala, s katere se daleč vidi 
- Stane Adam: Zgodnji Ortenburžani (5) 
 

Vidovec, na treh 
manjših sloneča 

skala, stoji na 
grebenu Vreče, 

nad Savo, severno 
od Kamne Gorice. 

Omemba trinožnika, 
na katerem je grška 
prerokinja Pitija iz 
Delfov sedela med 

prerokovanjem. 

Pred dunajskim 
preganjanjem    

leta 1848 se je 
Toman zatekel  

domov, v samoto 
in mir Vidovca. 
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Ne stresejo ga burje piši, 
Ne Save hrum, ne neba grom. 
Na njem okoli če pogledam 
Po domačii krog in krog, 
Bregove sive zaporedam, 
Ravnine krasne, zali log, 
Visokih gradov razvaline, 
In Save slišim val in šum: 
Nebeški duh serce prešine, 
Se vname v persih mi pogum, 
Povzdigne up za boljši čase. 
Pogledu v bivše, zdajne dni 
Prihodnost tudi jasna vda se, 
Ker njih je njim enaka hči. 
Solzica mi v očesu vsahne 
Potihne tožba žalostna, 
Veselo serce se oddahne 
Danico Slave ko zazna; 
Ah ravno malo je slovela 
Zaterla jo je ptuja moč, 
Se bode krepko oživela, 
Ko vniči zatiranja moč.7« 
 
V Tomanovih verzih najdemo potrditev, da je bil 
Vidovec zanj poseben, svet kraj – skala, na kateri 
se čas ustavi, kar pesniku omogoča duhovni (u)vid. 
Izvrstna je primerjava trinožnika, na katerem je 
med prerokovanjem sedela znamenita prerokinja 
Pitija iz Delfov, s krajem, kjer »na skalah treh se 
viši Visokiga Vidovca kom«. Pesnikovo srce je na 
Vidovcu prešinjal »nebeški duh«, da je zmogel 
jasno videti v preteklost, sedanjost in prihodnost. 
Te so si med seboj enake, »ker njih je njim enaka 
hči« 8. Pesnikov duhovni uvid o naravi časa je na-
ravnost osupljiv. Danes, stoletje in pol po njegovi 
smrti, Tomanu pritrjujejo dognanja naravoslovnih 
znanosti ter moderna filozofija9 in psihologija10.  

                                                 
7 Toman: o. d., str. 108–109. – Besedilo označil avtor. 
8 Prav tam.   
9
 Skow, Bradford: Objective becoming. Oxford Uni-

versity Press, Oxford 2015. – Dr. Bradford Skow je 
profesor filozofije na uglednem inštitutu MIT v ZDA. 
Izid knjige je povzročil velik odziv in številne članke 
v strokovnem in poljudnem tisku. – Glej še: http:www. 
dailymail.co.uk/sciencetech/article-2932870/Is-future-
decided-New-theory-time-suggests-past-present-futu-
re-exist-universe.html, zajeto 17. 1. 2016.  
10 Zimbardo, Philippe: The psychology of time. Preda-
vanje, posneto februarja 2009. – http://www.ted.com/ 
talks/philip_zimbardo_prescribes_a_healthy_take_on_t
ime?language=en, zajeto 17. 1. 2016. – Zimbardov po-
gled na čas je v svojem blogu zelo dobro povzel slo-
venski podjetnik in bloger Blaž Kos: »Moč je le v se-
danjem trenutku. Vse, kar obstaja, je zgolj v sedanjem 

Tam, kjer se na treh skalah »viši Visokiga Vidovca 
kom«,  je bil Tomanov Pitijin trinožnik – skala, na 
kateri je pesnik postal videc. “Kom” je pozabljena 
slovenska beseda, za katero v Pleteršnikovem slo-
varju najdemo nemško sopomenko der Widerrist 
(slovensko: plečna oz. najvišji del konjskega tru-
pa; v angleščini: withers)11. Iz besede “kom” naj-
verjetneje izvira tudi beseda komat, z žimo podlo-
žena vprežna priprava za konje. Skala, sloneča na 
treh manjših (oz. dveh, če jo gledamo s strani), res 
spominja na konjsko pleče.  
 

Toman je pesniško doživeto nanizal prizore, ki so 
se z Vidovca ponujali njegovim očem: veličastne 
snežnike, posebej Stol in Triglav, rodovitno go-
renjsko ravnino, posuto z gručastimi vasicami in 
obdano s hribi, na katerih se proti nebu vzdigujejo 
cerkvice. Vodovje reke Save, ki mu je bilo posebej 
pri srcu, imenuje »kraljeva Sava, hči Triglava«. 
 
 
Potopis iz leta 1902 
 
Maja 1902 je v Planinskem vestniku izšel krajši 
potopis Nov izlet na Gorenjsko, ki ga je podpisal 
Ivan Nepokoj. Pot, ki ga je iz Kamne Gorice vodi-
la čez Savo v Radovljico, je avtor pričel prav na 
Vidovcu, ki ga imenuje »klasična tla«. Skale se je 
na začetku 20. stoletja še držal sloves, ki ga je pol 
stoletja prej opeval Lovro Toman. Opis poti od 
Vidovca do mostu čez Savo povzemam v celoti:   
 

»Vidovec – klasična tla – nastopimo! Tako imenu-
je v svojih poezijah dr. Lovro Toman skalo, ki štrli 
kakor naraven razglednik izmed porobja nad Ka-
mno gorico. Često je posedeval na njej nepozabni 
naš prvoboritelj, zatopljen v razgovor s svojo mu-
zo ali pa vglobljen ob razgledu z obsežnega vidi-
ka v svoje načrte za gorenjsko železnico, katero je 
svojim rojakom tudi izposloval.  
 

Na tej skali stojimo sedaj tudi mi. Eden najlepših 

                                                                                 
trenutku. Vsak trenutek se preliva v preteklost in če ga 
ne izkoristimo maksimalno je bolj ali manj izgubljen 
trenutek. Preteklost je le skupek spominov, ki v real-
nosti ne obstajajo. Se je ne da spremeniti. Prihodnost 
tudi praktično ne obstaja. Ta je odvisna predvsem od 
skupka odločitev. Vsako odločitev pa lahko sprejmemo 
samo v sedanjem trenutku, ne v preteklosti, ne v pri-
hodnosti. Vse kar je, je torej sedanji trenutek.« – http:// 
www.blazkos.com/zivljenje-v-sedanjosti.php, objavlj. 
22. 4. 2010, zajeto 17. 1. 2016. 
11 Pleteršnik, Maks: Slovensko-nemški slovar, 1. del, 
A-O. Knezoškofijstvo v Ljubljani, Ljubljana 1894, str. 
427. 

Vidovec je kraj, 
kjer se pesniku 

»odpre srce«, kar 
mu omogoča 

duhovni uvid, ki 
presega omejitve 
prostora in časa. 
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in najobširnejših razgledov na Gorenjskem se nam 
tu odpira. Pregledamo dobre pol Gorenjske, in to 
tako lepo pred seboj kakor odprto knjigo. Vidimo 
Grintavec in njegove sosede do Kamnika, na levo 
Karavanke do Kepnih obronkov in krasno skupino 
Julijskih Alp. V tem okviru snežnikov so bujno raz-
vrščeni nebrojni holmi in kraji po rodovitni go-
renjski planoti. Košati gozdi in sivi gradovi, trdni 
in razvaljeni, mičejo oči. Vse to preprezajo bele 
ceste in železnica, ki se premika pred nami kakor 
otročja igračica. Globoko pod nami se vijugajo 
neštevilni ovinki modrozelene ali pa belo peneče 
se Save, ki se zaleskečejo tuintam od solnčnih žar-
kov liki mala jezera.  
 

Ob porobju dalje nas vodi nova pot nad divje raz-
ritimi pečinami, ki so deloma že premoščene z ga-
lerijami. Dospemo na najlepše mesto, na Mili  po-
gled – tako ga ljudstvo imenuje. Razgled se ti raz-
prostre še bolj proti vzhodu, a pod teboj je divje. 
Tu se spustiš lahko tudi skozi Škrbinje pod skale in 
dalje v dolino. 
 

Ves čas hodimo po hladni bukovi senci. Iz nje sto-
pamo le k razgledom. Zadnjikrat izstopimo, ko se 
nam odpre nova krasna slika: v ospredju razvali-
na Pusti grad (Wallenburg), nekdanje sodišče ra-
dovljiško – za časa Valvasorja že razrušen –, v 
ozadju, ravno za njim, pa Triglav. Tu so jako ume-
stno nameščene – za naše kraje novost – deske z 
obrisi in imeni gorá in krajev, ki jih vidiš naokrog. 
 

Navzdol do Save dospemo v desetih minutah ob 
klopicah našega društva, nameščenih na zanimi-
vih ali prijaznih mestih, mimo manjših razgledov 
skozi majhno vasico Mošnjo na novi, od našega 
društva zgrajeni mostič črez Savo. Precej na prvi 
pogled se ti prikupi ljubki, a solidno iz hrastov in 
macesnov izdelani prehod. Izdelal ga je v tej stroki 
izvežbani stavitelj, tesarski mojster Dernič, po na-
črtih Žumrovih mostičev v Vintgarju. Most nosijo 
deloma hrastove in kostanjeve koze, deloma utrje-
ne skale. Z mostiča vidiš navzgor po strugi razva-
lino in Rjavino, navzdol pa železnico, ko prihaja iz 
tunela, s Storžičem v ozadju. 
 

Na drugi strani te objame precej gosto smrečje, 
katerega hlad te spremlja do visokega rova pod 
železniško progo. Za njim zagledamo že naš cilj: 
starodavno mestece Radovljico.  
 

Brez postankov ne potrebuješ za vso pot tri četrti 
ure.12« 

                                                 
12 Nepokoj, Ivan: Nov izlet na Gorenjsko. V: Planinski 
vestnik, 1902, št. 5 (maj), str. 83–84.  

Kako na Vidovec? 
 
Če se na pot odpravljamo z avtomobilom, je naj-
bolj neposreden pristop do Vidovca iz Kamne Go-
rice, od koder se lahko pripeljemo prav pod njego-
vo južno pobočje. Precej bolj slikovita je stara 
pešpot, ki pelje od Fuxove brvi čez Savo v Kamno 
Gorico. Pot je zelo dobro označena, saj je vklju-
čena v Naravoslovno učno pot Pusti grad. Po pet-
najstih minutah hoje prispemo do križišča, ki ga 
označuje lesen križ, posvečen Mariji Pomagaj z 
Brezij. Takoj za znamenjem zavijemo levo v hrib 
in se po utrjeni, vibasto zaviti poti povzpnemo do 
vrha. Tu zagledamo na treh skalah počivajočo kam-
nito ploščo: Tomanov razglednik – Vidovec.  
 

 
 

Vidovec, pogled z zahodne strani. Foto: Jure Sinobad 
 

Na skalnato mizo se najlažje povzpnemo po na-
ravnih stopnicah na severni strani. Razgled s skale 
je kljub bujni vegetaciji še danes izjemen, v To-
manovih časih, ko je bil gozd precej manj zaraš-
čen, pa je moral bili naravnost osupljiv. Če se oz-
remo proti jugu, zagledamo župnijsko cerkev sv. 
Trojice13 v Kamni Gorici, za vasjo pa se kvišku 
dviga gozdnata Jelovica. Proti severu se razpro-
stira rodovitna radovljiška Dežela z veličastno gor-
sko verigo Karavank in značilnima silhuetama 
Stola in Begunjščice v ozadju. Na vzhodu se po-
gled ustavi pri mostu v Globokem, pod katerim se 
vali modrozeleno vodovje reke Save. Vzporedno   
s savsko strugo tečejo tiri gorenjske železnice; prav 
tiste, zaradi katere so rojaki Tomana nadvse hva-
lili, a tudi hudo grajali in obsojali14. 
                                                 
13 Pomenljiva je povezava med Vidovcem, skalo, slo-
nečo na treh manjših, in župnijsko cerkvijo, ki je po-
svečena Presveti Trojici. 
14 Znana je afera s prodajo koncesije za gorenjsko želez-
nico, ki so jo trije slovenski poslanci na Dunaju (Toman, 
Svetec in Klun) dobili kot podkupnino za glasovanje v 
prid dualistični ureditvi avstro-ogrskega cesarstva. 
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Kaj je pravzaprav Vidovec? 
 
1. Izmera. Vidovec je velika ovalna kamnita ploš-
ča, ki leži na treh manjših skalah. Če se povzpnemo 
na njegovo kamnito mizo, vidimo, da gre za ploš-
čo nepravilne trikotne oblike z zaobljenimi ogliš-
či (≈ 52°, 55°, 73°). V dolžino meri približno 4 m 
(± 20 cm), na najširšem delu je široka pribl. 2,50 
m15. Obseg mize je 10,20 m, višina od tal do naj-
višje točke plošče znaša 2,40 m16. Zemljepisni ko-
ordinati lokacije sta 46°19'15" N, 14°11'39" E17, 
leži pa na nadmorski višini 492 m18. 
 

 
 

Vidovec, terenska skica kamnite mize. Risal: J. Sinobad 
 
Če se ponižno sklonimo prav do tal in pogledamo 
proti stičišču skal, na katerih leži kamnita miza, 
zagledamo osupljiv prizor. Kamni se tu ne stikajo 
popolnoma, v smeri od severa proti jugu je vrzel, 
sredi katere je mogoče videti na drugo stran, proti 
Stolu. Še več, sredi stičišča zagledamo podolgova-
to skalo, ki ima v preseku falično (!) obliko. 
 

 
 

Vrzel med kamni ob vznožju Vidovca. Foto: J. Sinobad 
                                                 
15 Osnovnica in višina nepravilnega trikotnika kamnite 
mize sta blizu razmerja zlatega reza (Φ = 1,618). 
16 Sinobad, Jure: Terenski dnevnik, 31. 12. 2015, 22. 1. 
2016, 23. 1. 2016, 26. 1. 2016 in 2. 2. 2016.  
17 http://www.geopedia.si/?params=T130_vT_b4#T130_ 
x438338.125_y131033.625_s20_b2, zajeto 23. 1. 2016. 
18 http://www.gps-coordinates.net/, zajeto 23. 1. 2016. 

2. Zemljeslovje. Vidovcu podobne kamnite tvor-
be poznajo tudi v nemško govorečih deželah, kjer 
jim pravijo die Schalensteine. V Nemčiji, Avstriji 
in Švici so o njih opravili obsežne raziskave in v 
večini primerov ugotovili, da gre za kultne kraje 
oz. mesta moči (die Kraftorte)19. O sorodnih kam-
nitih formacijah se v zadnjem času dosti govori in 
piše tudi v Sloveniji. Najbolj znana je Tomaževa 
miza, ki stoji JZ od Raven pri Žireh, o njej je bil   
v reviji Proteus objavljen odličen članek geologa 
Jožeta Čara. Avtor v njem dokazuje, da je nasta-
nek Tomaževe mize rezultat številnih geoloških 
“naključij”, ki so se odvijala v 240 milijonih let20. 
Podobno geološko raziskavo bi bilo dobro izvesti 
tudi na Vidovcu. Njegova osupljiva oblika in edin-
stvena lokacija sta prav gotovo posledici izjemnih 
geoloških procesov, vendar pa sam ne bi izključil 
možnosti, da mu je do današnjega izgleda “poma-
gala” tudi človeška roka. Vidovec je bil za naše 
prednike brez dvoma poseben, svet kraj, kar doka-
zuje tudi istoimenska pesnitev Lovra Tomana. Na 
začetku 20. stoletja so ljudje še poznali njegov 
pomen, danes pa večina domačinov o njem ne ve 
ničesar. Rezultat vsesplošne pozabe, tako značilne 
za “moderne” čase, je tudi dejstvo, da Vidovec ni 
vključen v Naravoslovno učno pot Pusti grad. 
 
3. Biopolje. Izročilo o Vidovcu so Lovru Tomanu 
posredovali njegovi predniki. Gre za zelo staro iz-
ročilo, najverjetneje povezano s starodavnim zna-
njem in obredi. Na Vidovcu sem tudi sam občutil 
neko posebno energijo in spokojnost, zato sem za 
oceno biopolja te lokacije zaprosil radiestezista 
Franca Šturma. Po opravljeni meritvi sem prejel 
njegov odgovor: »Tale vaš Vidovc je gotovo sveto 
mesto. Sega čez veliko število avričnih teles, regu-
lira energijo in nima nobene slabe energije, ter 
ima lastnosti, ki omogočajo zdravljenje ljudi. Tega 
ali gre za naravne ali umetno postavljene kamne 
pa ne bi mogel reči, vendar to ni pomembno, ker 
so za vas, ki imate to naravno bogastvo, pomem-
bne le lastnosti Vidovca.21« 
 

Vidovec je prvovrsten naravni in kulturni spo-
menik. Kot tak bi si vsekakor zaslužil postati 
predmet resnih raziskav, lokalna skupnost pa 
bi ga morala predstaviti širši javnosti in vklju-
čiti v turisti čno ponudbo kraja in občine.  

                                                 
19 Za informacijo se zahvaljujem kolegu Stanetu Ada-
mu. – http://www.heimat-geschichtsverein-nideggen. 
de/aduatuka/2009/1945pohl_schalensteine.html  
20 Čar, Jože: Tomaževa miza. V: Proteus, 2015, št. 7 
(mar.), str. 290 in 294–301. 
21 E-dopis Franca Šturma Juretu Sinobadu, 8. 1. 2016. 
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