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Vladislava Stresa z dne 9.7.2010

Z Ministrstva za kulturo vam že četrtič (enkrat po telefonu, trikrat pisno) odgovarjamo na
enako ali podobno vprašanje postavljeno na podlagi vaših napačnih predpostavk in sklepanj.
Vaše mnenje, da gre za »fašistično simboliko“ je napačno. Sami sicer ugotavljate, da je bil
fašizem rojen v 4. stoletju pred našim štetjem. Zgodovinski viri pričajo, da se je razvil po prvi
svetovni vojni. Slovenski in italijanski zgodovinarji pišejo, da je bil ena prvih žrtev fašistov
slovenski Narodni dom v Trstu, zažgan 13. julija 1920.
Na spletni strani je objavljeno, da je bila palača ob Prešernovi cesti v Ljubljani, v katen je
sedež Predsednika države, zgrajena v času Avstro-ogrskega imperija (inženir Rudolf Bauer,
1895-1890). Po dozidavi so glavni vhod okrasili s simbolnima kipoma vladanja. Kipa nista
muzi; muz je devet in so boginje umetnosti in kulture. Imajo drugačne simbole. Objekt je stal
več desetletij pred rojstvom fašizma.
Historični objekt je s svojo lego, obliko in velikostjo primeren sedež predsednika Republike
Slovenije. Dolgo je bil vzporedno sedež predsednika Vlade RS. Ker sta imela predsednika
(države in vlade) različna vhoda, so na fotografijah stranski vhodi pogosto predstavljeni pred
glavnim vhodom. Glavni vhod je odprt za slovesne obiske. Desetine obiskovalcev, tudi
strokovnjakov, so stopale v palačo med obema simboličnima kipoma in nihče ni na njih videl
ničesar spornega. Fasces so star simbol (sami navajate, da ga poznajo že Etruščani). Sveženj z
liktorsko sekirico je znan kot uradni simbol antičnih rimskih imenitnikov. Fasces je prisoten v
grbih številnih obstoječih držav ali njihovih institucij, od ZDA do Kranade. Fašisti so fasces v
predelani obliki zlorabili, kar ni vzrok za devastacijo starih spomenikov.
Palača predsednika države je zaščitena z Odlokom mestu Ljubljana kot kulturni spomenik.
Konservatorska stroka je ustrezno ovrednotila palačo in njene detajle, posebej oba kipa, ki
ne predstavljata nobenih fašističnih idej. Do sedaj noben strokovnjak ali laik ni v odloku, ki
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je bil pred dvema desetletjema sprejet na demokratičen način, ugotovil nobene napake,
povezane s kipoma.
Če vam karkoli v veljavnem odloku ni všeč, lahko pošljete na pristojni Zavod za varstvo
kulturne dediščine predlog za preklic razglasitve. Dokler sta kipa zaščitena kot kulturna
spomenika, ugotovitve vseh strokovojakov različnih področij pa ju potrjujejo kot
personifikaciji Moči in Zakona, je kakršnokoli spreminjanje kipov strokovno
nesprejemljiva in protizakonito. Razmišljanja na vaši spletni strani niso argumenti, ki bi
opravičevali predelavo kipov.
S spoštovanjem.
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