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Arhitekt v službi najrevnejših, najbogatejših  
in že davno umrlih

Leta 1940 v Celju rojeni avtor v knjigi pripovedi, spominov  
in srečanj popiše svojo izjemno življenjsko pot. V uvodu nas  
z zapisi svojih prednikov sooči s trpko usodo koroških Slovencev, 
nato pa nas v treh delih, vsako obsega 25 let njegovega življenja, 
popelje na svojevrstno popotovanje okoli sveta: najprej po Evropi 
in Švedski, kjer se je ustalil, in nato po deželah Bližnjega in 
Daljnega vzhoda, Mehike, Avstralije, Kitajske … Na področju 
arheološkega konservatorstva je namreč dosegel svetovni sloves. 
Zapis pritegne tudi s svojo globoko človečnostjo in modrostjo, 
pridobljeno ob stikih s kraji, časi in ljudmi, ki jih ni več.

Besedilo sestavljajo krajši uvod in tri poglavja, od katerih 
vsako obsega opis dogodkov v petindvajsetletnih obdobjih. 
V uvodnem poglavju se avtor ozre za svojimi koreninami. 
Izvemo veliko o prednikih očeta Zdravka (1888–1974), ki je 
bil rojen v Kazazah na današnjem avstrijskem Koroškem, in 
o družini matere Antonije Kac (1909–1989), rojene v Tomaški 
vasi pri Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Arhitektovih prvih petindvajset let so zaznamovala kruta 
leta 2. svetovne vojne, življenje družine in šolanje v Celju 
po koncu vojne, prvi stik z arheologijo, potovanje v kraj 
očetovih prednikov, potovanje z avtostopom po Evropi, 
odhod iz Celja in poti v Grčijo, na Švedsko, prvo potovanje 
po Egiptu do Nubije … 

Obdobje drugih petindvajsetih let je začel z bivanjem in 
delom na Švedskem. Po poroki je v Stockholmu ustanovil 
svoj arhitekturni biro, nato pa sprejel ponudbo Unesca, 
odšel na Cejlon in se zaposlil na Unescovem Azijskem 
regionalnem inštitutu za raziskave šolskih zgradb. Začelo 
se je najlepše obdobje življenja njegove družine, v katerem 
sta z ženo najprej posvojila deklico Ayro. Leta 1974 se jima 
je rodila hčerka Nina, kmalu zatem sta posvojila še dečka 
Vimala s Cejlona in rodila se jima je še Tanja. 

Po projektantskem delu v Kuvajtu, Združenih arabskih 
emiratih, Katarju in Omanu se je leta 1979 vrnil v Egipt 



3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

in se začel intenzivno ukvarjati z načrtovanjem rešitev za zaščito arheoloških spomenikov. Uspešen 
primer realizacije je bila zaščita grobnice pisarja Nakhta in njegove žene Tawi v Šejk Abd el-Kurni  
v Luksorju; njegov prototip zaščite podzemne kulturne dediščine (1980–1983) je bil patentiran pri Eureki. 

Zadnjih petindvajset let so zaznamovali predvsem projekti zaščite kulturne dediščine v Indiji, v Sloveniji in 
na Kitajskem, ob njih pa arhitektova humanitarna dejavnost. Knjiga se zaključuje z bolečim prezgodnjim 
slovesom od žene Helge. Avtor pa tudi v četrtem 25-letnem obdobju aktivno nadaljuje svojo pot.

O avtorju

Milan Zdravko Kovač se je rodil poleti 1940 v Celju. Po končanem študiju arhitekture se je preselil na 
Švedsko in tam zaključil specializacijo iz arheološkega konservatorstva. Deloval je na Bližnjem in Daljnem 
vzhodu in z uspešno realizacijo projektov v Egiptu, Italiji, Indiji in na Kitajskem dosegel svetovni sloves. 
Dejaven ostaja tudi na področju humanitarnega dela, ki ga uspešno nadgrajuje s svojim strokovnim 
znanjem.

Odlomki iz knjige

Ko se oziramo po pomembnih dosežkih Slovenk in Slovencev, ki so jih v večji meri v tujini in žal manj  
v domovini prodorno dosegli s svojim znanjem, ne bi smeli prezreti Milana Zdravka Kovača. […] Z znanji 
arhitekta je bil v službi najbogatejših, s projekti zaščite kulturne dediščine je še vedno v službi že davno 
umrlih in hkrati sodobnikov, ki nas brez poznavanja lastne in drugih dediščin ni. S projekti humanitarne 
pomoči se še vedno posveča najrevnejšim. Vsega tega pač ne bi mogel izpeljati brez podpore žene Helge, ki ji 
je njegovo besedilo posvečeno. Z njegovo avtobiografijo dobivamo dragocen dokument o življenju Slovenca, 
sprva vpetega v življenjske pogoje primarne družine v prvi polovici 20. stoletja, in nato lastno ustvarjalno pot 
snujočega strokovnjaka in svetovljana, ki s svojim znanjem in prizadevanjem tako ali drugače služi človeku. 

(Iz spremne besede dr. Bojane Rogelj Škafar, str. 11–12)

TRETJIH PETINDVAJSET LET390

Sarnath, stupa 
Dhaemadžika, 3. 
stol. pr. Kr. leta 1991

Varanasi ob reki 
Ganga leta 1991

Prototip Tadž 
Mahala, 
Aurangabad, 
Bibi Ka Maqbara 
leta 1993

Tadž Mahal, prazen 
sarkofag Mumtaz 
Mahal

Tadž Mahal, bose 
noge na tlaku Tadž 
Mahala

ČETRTO OBDOBJE512

2017 – RIMSKE FRESKE POD MUZEJSKIM TRGOM V CELJU

Ob obnovi Muzejskega trga v Celju so arheologi pozno jeseni leta 
2017 odkrili zgradbo z res lepimi in dobro ohranjenimi freskami. 
Stane Rozman iz Pokrajinskega muzeja Celje mi je dovolil ogled, 
potem pa sem poslal pismo Pokrajinskemu muzeju Celje, Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine v Celju in Ministrstvu za kulturo Repu
blike Slovenije.

Navedel sem svoje izkušnje zaščite in predstavitve fresk na Ki
tajskem, v Egiptu, v Indiji in Italiji v sodelovanju z vrhunskimi stro
kovnjaki, od katerih sem si pridobil znanje, ki se ga v šolskih klopeh 
ne da naučiti. Opozoril sem, da primerne rešitve, ki bi zagotovile oh
ranitev fresk, v arheološkem območju v Celju še nisem videl. V sicer 
arhitektonsko lepih rešitvah zaščite arheoloških ostalin projektant ni 
rešil osnovne zahteve po nespremenjeni klimi arheološkega prostora. 
Projektant rešuje problem vlage z umetno ventilacijo, kar je precej draga 
rešitev in za zaščito arheologije, predvsem za zaščito fresk, popolnoma 
neprimerna.

Podal sem nekaj misli o zaščiti in predstavitvi fresk na novoodkriti 
lokaciji.

Dokler freske še niso izkopane, jih je dva tisoč let varovala vlažna 
zemljina, pretoka zraka ni bilo. Po izkopu, ko se bo postavila streha 
in uredila termoizolacija, tudi ne bo bistvenih težav. Te pa nastanejo 
takoj, ko je prostor dostopen obiskovalcem in ko se prostor ventilira. 
Vlaga iz zemljine prodira skozi freske in jih »izpira«. To se stopnjuje z 
ventilacijo, ki prostor suši, vlaga zemljine pa pospešeno prodira skozi 

Rimske freske pod 
Muzejskim trgom 
v Celju
(iz koledarja 
Pokrajinskega 
muzeja Celje 
za leto 2018)


