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Spoznajte jih in jih vzljubite
Mohorjeva družba iz Celovca je izdala razkošno fotomonografijo 
Helmuta Teissla Julijske Alpe

Helmut Teissl (rodil se je leta 1947 
v Beljaku) je Ju lijske Alpe spoznal 

in vzljubil že v svoji mladosti. Obenem 
pa se je vedno bolj navduševal nad fo-
tografiranjem, zlasti fotografiranjem na-
rave. Odločilna za njegovo alpinistično 
in umetniško usmeritev je bila knjiga 
Juliusa Kugyja, turističnega odkritelja 
Julijskih Alp, Julijske Alpe v podobi. Ta 
knjiga ga je namreč tako pritegnila, da 
je začel – vedno s fotoaparatom v na-
hrbtniku – strastno obiskovati gore in 
pokrajine, opisane in upodob ljene na čr-
no-belih fotografijah v Kugyjevi knjigi.

PO KUGYJEVIH SLEDEH
Julijske Alpe v podobi je naslov knjige, 
bogato opremljene s sli kami, ki jo je 
napisal Julius Kugy, legendarni odkri-
telj Julijskih Alp. To delo je prvič izšlo 
leta 1934 pri založbi Leykam v Gradcu. 
Teisslov stari oče, rojen leta 1893, ki je 
Kugyja osebno poznal in je kot gornik 
tudi sam rad hodil v Julijce, je vnuku 
za dvanajsti rojstni dan podaril izvod 
Kugyjeve knjige iz četrte izdaje iz leta 
1951. Lepota gorskega sveta ga je na pr-
vih lahkih gorskih turah že tedaj tako 
priklenila nase, da je začel svoje vtise 
shra njevati na fotografijah.

Kugyjeve Julijske Alpe v podobi so v 
svoji zasnovi tudi za današnje zahteve 
izvrstna planinska knjiga. V njej so v 
enem zamahu od vzhoda do za hoda v 
številnih slikah prikazane posamezne 
doline, jezera in gore, ki jih je Kugy opi-
sal zelo osebno in ganljivo.

Teissel to knjigo še danes hrani v svoji 
knjižnici, saj je bila zanj kot mladostni-
ka pravo »gorniško Sveto pismo«. Knji-
ga z zanosnimi črno-belimi fotografija-
mi ga je dobesedno gnala v Julijce. Nji-
hova lepota ga je tako močno očarala, 
da je v njem kmalu vzklila zamisel, da 
bi zasnoval novo, svojo »izpoved ljube-
zni« Julijcem, ki pa naj bi bila sodobna, 
z barvnimi fotografi jami, sicer pa naj bi 
sledila zanesljivi Kugyjevi zasnovi.

OD TRIGLAVA DO MONTAŽA
Prav tako čudovite črno-bele fotografi je 
je imela druga obsežna Kugyjeva knjiga 
z naslovom Pet stoletij Triglava iz leta 

1938. Te podobe so Teissla dodatno spod-
budile k obisko vanju in fotografiranju 
teh prekrasnih gora: Triglava, Komne, 
Doline Triglavskih jezer in predvsem 
Mangarta, ki ga »kot Beljačana že tako 
in tako vsak dan pozdravi s svojimi sve-
tlimi snežnimi in gruščnimi pobočji 
ter v meni prebuja tako danes kakor že 
prej močno že ljo, da bi stal na njegovem 
vrhu. In potem le sketajoča se svetloba 
v valovih Bohinjskega in Rabeljskega 
jezera. Ti jezeri izžarevata mir, medtem 
ko špiki, vrhovi in stene, ki strmo ki pijo 
v nebo, gornika neu-
stavljivo podžigajo k 
dejanjem.«

NOČNI POSNETKI
S knjigo Julijske Alpe 
želi Helmut Teissl pri-
kazati raznovrstnost 
in en kratnost lepote 
Julijcev v vseh letnih 
časih. Namen te knjige 
s fotografijami ni biti 
vodnik s podrobnimi 
opisi tur, knjiga se tudi 
ne želi z zgodovinske-
ga vidika podrobno 
posvetiti dramatičnim 
dogodkom prve sve-
tovne vojne v gorah 
in na soškem bojišču. 

S to knjigo bi rad avtor zlasti mladim, 
ki dandanes iščejo smisel, dal spod budo, 
kakršno je svoj čas dobil tudi sam.

Gre za album izjemnih fotografij z 
izjemnimi prizori Julijcev od vzhoda do 
njihovega zahoda. V knjigi je tudi nekaj 
posebno zanimivih fotografij, posnetih 
ponoči, pri daljši osvetljavi. To ni prva 
Teisslova knjiga o Julijcih, saj je leta 
2011 izdal prvo; druga izdaja je precej 
razširjena. Vsekakor je to ena najlepših 
knjig o Julijcih, ki so izšle doslej.  

IVO ŽAJDELA

31 - 2013.indd   331 - 2013.indd   3 30.7.2013   13:19:5030.7.2013   13:19:50




