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Stanislav Južnič
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Začetki moderne znanosti v Ljubljani

IZVLEČEK

Raziskali smo poldrugo stoletje zgodnje m oderne znanosti na Kranjskem. Znanstveniki z  ozemlja, 
poseljenega s Slovenci so dejavno sodelovali p ri razvoju prirodoslovja in matematike. Preučili smo 
delovanje naših zgodnjih raziskovalcev novih matematičnih ved in jih  postavili ob bok sodobnikom na 
rim skem  in na drugih italijanskih jezuitskih kolegijih. Prvič v zgodovinopisju smo prim erjavo m ed  
poučevanjem  v Ljubljani in v Italiji utem eljili na ohranjenih rokopisih profesorjev matematike in fizike. 
Opis začetkov pouka matematičnih znanosti v Ljubljani smo zaključili z  obdobjem  p red  uveljavitvijo 
Boškovičeve inačice New tonove fizike.

KLJUČNE BESEDE 
jezu itira zv o j m oderne znanosti, Ljubljana, rim ski kolegij

SUMMARY 

EARL Y  MODERN SCIENCE IN  LJUBLJANA

The first century and a half o f the developm ent o f m odern science in our lands was discussed. The 
active role o f the researchers from  the lands inhabited by Slovenes was claimed. The work o f our early 
students o f the mathematical sciences was exam ined and com pared with their contem poraries at Rome 
and other Italian colleges. For the very first time in the historiography we researched the preserved  
m anuscripts o f the professors o f mathematics and physics. The beginning o f the mathematical science in 
Ljubljana was researched until the reception o f Boškovič's physics.
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Uvod1

Sodobno znanost so utemeljili v Italiji Galile
jevih dni. V Gradcu in Padovi so študentje z 
ozemlja, poseljenega s Slovenci, lahko takoj spre
jeli nove ideje. Sole na domačem ozemlju jim tega 
še niso omogočale, saj doma pred Galilejevo smrt
jo niso mogli študirati filozofije. Jezuiti so začeli raz
vijati študij filozofije v Gorici leta 1650, v Celovcu 
leta 1653, v Ljubljani leta 1704 in na Reki leta 1725. 
Tako v krajih, poseljenih s Slovenci, niso predavali 
matematičnih ved v prvih letih po Galilejevem 
procesu, ko se je moderna znanost med katoliki le 
počasi uveljavljala zaradi prepovedi obravnave 
Kopernikovega nauka kot fizikalne resničnosti in 
obsodbe Galileja. Pouk filozofije v Ljubljani se je 
začel v času, ko so bile odločilne bitke že izboje
vane. Jezuiti so postopoma sprejemali moderno 
znanost, čeravno v Brahejevem in ne v Koper
nikovem sistemu, ter kmalu tudi v prirejeni Des
cartesovi fiziki kot poti k Boškovičevi inačici New- 
tona. Glavni spori med starimi Aristotelovimi razla

gami in modernimi matematičnimi in eksperimen
talnimi vedami se tako niso razrešili na Kranjskem, 
čeprav so številni misleci s sedanjega ozemlja Slo
venije pri raziskovanju dejavno sodelovali. Seveda 
moderna znanost nikakor ni bila k nam uvožena 
na način, kot se je to zgodilo Kitajcem v času, ko 
je evropske dosežke tja prenašal skupaj z drugimi 
jezuiti tudi Kranjec Hallerstein. Raziskovalci z 
ozemlja sodobne Slovenije so prispevali k razvoju 
moderne znanosti vsaj toliko, kot kdorkoli drug v 
srednji Evropi. Kdo so bili ti naši junaki, kakšna so 
bila njihova dejanja in nehanja?

Predstavitev virov: rokopisi raziskovalcev 
matematičnih znanosti v Italiji in v 

Ljubljani pred Boško vicem

Raziskali smo rokopise, ohranjene v Rimu in v 
Ljubljani. V arhivu gregorijanske univerze v Rimu 
lahko najdemo številne rokopise o matematičnih 
vedah, napisane v dobi rojevanja moderne zna
nosti. Profesorji rimskega kolegija so napisali:

Katedra rimskega kolegija Tema in čas Ime avtorja APUG SLU film Strani2
Fizika Drugo3

Ma4 1585 Clavius 1159 8568 103
T 1580- 
1582

Tucci5 547b 800

T 1580- 
1585

Suärez6 1558 7137.4 106 N

T 1585-91 Vazquez7 1435 3592-3594
1588/89 Valla8 1710 7139 870
1589/90 Me 1591 Vittelleschi9 620 2369.6 848

Okoli 1590 Vittelleschi SK Rkp 93
1597/98 1598, 1599 EudemonlO 1006, 713 3558, 2713

Ma
1625/26

L 1606 Zucchill 1259 3578.6 1420

1 Za pomoč se zahvaljujem dr. Jožetu Grasselliju, dr. Lo jzetu Kovačiču, S.J., svoji ženi Nevenki, mag. Tanji Žigon, dr. 
Vincencu Rajšpu in Mellonovemu skladu univerze v Oklahomi.

2 Prešteli smo Oštevilčene ali Neoštevilčene strani ter paginiranje na vsaki Drugi strani.
3 Uporabili smo naslednje okrajšave: Ma (M atematika); T (sholastična Teologija); L (Logika); Me (Metafizika); E (Etika); P

(Perfekt šolnikov), R (Rektor). Rokopisi brez okrajšav obravnavajo predvsem fiziko.
4 Rokopis Christophorusa Claviusa (Schlüssel, *1537 Bamberg; SJ 1555 Rim; +6. 2. 1612 Rim) je bil preveden in objavljen v 

španščini leta 1680. Clavius je študiral v Coimbri in predaval matematiko v Rimu med leti 1564-1571, 1576-1584 in 1587- 
1595.r
Stefano Tucci (*1540; +1597) je poučeval sholastično teologijo in o njej objavil rokopis na 400 st raneh (APUG 1795).

6 Francisco Suärez (*1548 Granada; SJ 1564 Salamanca; +1617 Lizbona).
7 Gabriel Vazquez (Vasquez, *1549 Španija; +1604) je objavil štiri knjige o teologiji in metafiziki, ni pa pisal o fiziki. Na

domestil je Suäreza, ki je predaval sholastično teologijo med letoma 1580 in 1585. Suärezovo filozofsko delo je ohranjeno 
v APUG 1558, SLU film 7137.4.

8 Paolo Valla je poučeval logiko leta 1587/88, metafiziko 1589/90, in sholastično teologijo med letoma 1603 in 1605.
9 Mutius (Muzio) Vittelleschi (*1563; +1645) je poučeval filozofijo med letoma 1588 in 1591, pozneje pa je napredoval v

generala jezuitskega reda (Baldini, Boscovich, str. 46).
Joannes Andrea Eudemon (*Canée na otoku Candie; +1625). Poučeval je logiko leta 1596/97 in etiko leta 159 8/99 na
rimskem kolegiju, pozneje pa teologijo v Padovi. Njegov priimek je Villoslada (Storia, str. 329) napačno zapisal kot
Tudaemon.

H Nicolo Zucchi (*8. 12. 1586 Parma; SJ 1602 Padova; +21. 5. 1670 Rim) je bil rektor rimskega kolegija med letoma 1646 in
1649. V naslovnici rokopisa je bil zapisan kot profesor matematike na rimskem kolegiju še leta 1749, vendar je po drugih
virih tedaj katedro že prevzel Giattini (Sommervogel, Bibliothèque, 8: 1525-1530; Villoslada, Storia, str. 335).



1603/1604 L 1630 Alciatil2 1232 3578.6 768
1623/24, 1625/26 Spinolal3 1218
1628/29 L 1628 Alexander

Gottifredi
453 2363.7-

2364.1
310

1629/30 1629 Casigliol4 1214,
Adiuncta 6

3577.2,
7173.2

489 D, 
2110 N

P 1634-42 Juan de 
Alvarado

1290 3582 554

T 1642- 
1648

Perezi5 1396 3588.8 540

1637/38 1638 Lampugnanol6 661 2710.5,
2711.1

994

Ma 1639/40, 
1644 46

1640-1658 Pisma
Kircherjul7

557a 2368 39

1643/44 L okoli 1654 Giattinil8 1019 3559.4 470
1645/46 1646 Bompianil9 1347 3588 1135

T 1658/59 Elizalde20 689 2712 290 N
Ma 1655 1660 Tellini2! 1334 3588.1,

3589.3
479

1664/65, 1668/69 E Mazio22 1424 3590.7 430
1661/62, 1665/66 1662 ali 1666 De Marini23 2161 7169.4 930 N
1669/70, 1672/73 T 1661 Semery24 1558 3568.3
1674/75, 1778/79 Me 1680 Alamanni25 819 2715.7,

3548.1
1100

1681/82 168226 Augustino De 
Mari

55 2362.5 255

1684/85 L Baldigiani27 458 2365.2-3 897

19 Terence Alciati (*1570; +1651) je svoj rokopis zaključil s kazalom.
Rokopis APUG 540 (SLU film 2366.2) na 98 neoštevilčenih straneh o nastajanju in propadanju je vseboval nekaj fizike. 
Fabio Ambrogio Spinola (*1593; +1671) je napisal tudi rokopis o metafiziki na osemdesetih neoštevilčenih straneh leta 
1627 (APUG 1592, SLU film 7136.5). Poučeval je Sveto pismo med letoma 1627 in 1634, 1645-1647 in 1651-1657, logiko 
leta 1622/23 in 1624/25 ter metafiziko leta 1626/27.
Antonio Casiglio (*589; +1670) je napisal rokopis o štir ih Aristotelovih knjigah o fiziki in o logiki.

^5 Antonio Perez (*1599; +1649) je napisal rokopis o osmih Aristotelovih knjigah o fiziki.
^  Giacomo Lampugnano (Lampugnani, *1597; +1654) je poučeval logiko leta 1632/33 in metafiziko leta 1638/39. Na koncu 

rokopisa je dodal kazalo.
^7 Athanasius Kircher (*2. 5. 1601 Geisa; SJ 1618 Paderborn; +1680 Rim) je poučeval polemično teologijo leta 1660.

Giovanni Battista Giattini (*1601; +1672) je objavil 40 knjig, med njimi fiziko leta 1653 na 649+42 straneh (Sommer vogel, 
Bibliothèque, 3: 1397). Predaval je matematiko med letoma 1633 in 1635 ter znova med letoma 1647 in 1649. Metafiziko 
je poučeval leta 1664/45, moralno teologijo med letoma 1645 in 1650, sholastično teologijo med letoma 1652 in 1656. Pisal 
je tudi latinske tragedije in drame. Ni bil enak profesorju enakega imena, ki je na rimskem kolegiju pol stoletja pozneje 
poučeval fiziko leta 1685/86, etiko med letoma 1690 in 1695, metafiziko leta 1686/87, moralno teologijo med letoma 1695 
in 1709 in pozitivno teologijo med letoma 1708 in 1715 (Villoslada, Storia, str. 223, 326, 328, 330, 334, 335).
Lodovico Bompiani (*Ancona; +1679) je objavil eno knjigo brez fizikalnih znanosti, zapustil pa je rokopis o logiki.

20 Michael Elizalde (*1616; +1678) je napisal rokop is o filozofskih atributih z nekaj fizike. Okoli leta 1680 je končal rokopis
o dogmatski teologiji na 220 straneh (APUG 1415, SLU film 3590.6).

2  ̂ Ignazio Tellini (Telin, *1623; +1699) je svoj rokopis o metafiziki, geometriji in fiziki zapisal v Ingolstadtu .
22 Leonardo Mazio (Mazziotti, +1698 Ancona) je sestavil tudi rokopis o metafiziki (Fejér, Defuncti, 3: 268; APUG 660, SLU 

film 2710.4). V obeh rokopisih je bil naveden kot Mazio, profesor na rimskem kolegiju (Daly, Selected MSS, str. 93). 
Vendar je Villoslada (Storia, 328, 330, 332) zapisal le moža s podobnim imenom Leonardusa Mazziottija kot profesorja 
fizike, metafizike in logike na rimskem kolegiju.

23 Domenico M. De Marini (*1627; +1691) je poučeval metafiziko leta 1662/63 in 1666/67, logiko leta 1660/6 1 in leta 1664/65 
ter etiko leta 1663/64 na rimskem kolegiju. Poučeval je tudi na nižjih študijih, bil pa je še prefekt romanskih študij ter 
asistent za Italijo. P. de Noyell (+1687) ga je imenoval za generalnega vikarja. De Marini je napisal dva rokopisa; 
poznejši z naslovom Fizika se je ohranil v knjižnici liceja v Dillingerju (Sommervogel, Bibliothèque, 5: 584).

24 Andreas Semery (*1630 Riems; SJ 1652 Rim; +1717 Rim) je svoj rokopis o teologiji objavil leta 1710.
25 Angelo Alamanni (»1637; SJ; +1710).

Rokopis je obravnaval Aristotelovo fiziko. De Mari je poučeval tudi hebrejščino med letoma 1675 in 1680, logiko leta 
1680/81 in metafiziko leta 1682/83.

27 Antonio Baldigiani (*1647 Firence; SJ +1711) je objavil dve knjigi brez fizike in zapustil rokopis o lo giki. Matematiko je 
poučeval med letoma 1686 in 1707, logiko leta 1683/84, metafiziko leta 1685/86 in etiko med letoma 1708 in 1711.



1691/92 L 1691 Nicolo
Bertolini28

1278 3581.2 1236

1695/96 L 1694/95 L 1694 G. J. Ghezzi29 266, 460 300
1699/1700 1700 Panici30 1093 3564.2 1030

L 1702/03 L 1703 Brivio3! 686 2711.7,
2712.1

100 O

T 1702- 
1710

L okoli 1705 Ulloa32 1619 7140.4-
7141.1

572

1705/1706 1706 Briccialdi33 2136 7167.3 1157
1708/1709 1706 Guarini34 Adiuncta 2 7172-7173 864
1716/17 L 1716 Carpani35 1086 3563.2 560
1723/24 T Gori36 2177 7170.2 960 N

Profesorji drugih italijanskih kolegijev zunaj Rima so pisali:

Katedra za fiziko Tema in čas rokopisa Ime avtorja APUG SLU film Strani
Perugia 1589, 1599 Placido Carosi 690 2712 89+79

Okoli 1720 Manuel Esteran 2144a 7168.3, 7169.1 417 D
Sienna 17. stoletje Franciso da Paula 1218 3577.3 371
Neapelj Mehanika 1728 Bernardino Rossi37 681 2711.6 140 D

Fizika 1735 Giovanni Battista Notari 1721a, b 7143.6, 7143.7 485 D

V arhivu gregorijanske univerze najdemo anonimne rokopise o zgodnji moderni znanosti:

Cas Naslov APUG SLU film Strani
17.
stoletje

Index questionum qua continentur in Tractatu de sole. 
Compendium astronomiae.

2182 7170.4. 217

Ca. 1690 Viaggio del Mondo Cartesiano 38 912 3553.2
Ca. 1700 De Physica; De Physico auditu considerat Physica 

compositus naturale.
1532 7135.1, 3600.5 400

Ca. 1700 Tractatus geometriae (z razpravami o optiki). 664 2711.2. 69

28 Leta 1690 je napisal tudi rokopis o metafiziki (APUG 1277, SLU film 3581.2).
29 Niccolo Ghezzi (*1683; SJ; +1766) je napi sai rokopis, v katerem ni razpravljal o fiziki (APUG 688, 2712.2) na 447

oštevilčenih straneh s kazalom na koncu. Drugi Giovanni Jacobo (Joannes Jacob) Ghezzi je predaval metafiziko leta 
1696/97 in je bil rektor na rimskem kolegiju med letoma 1719 in 1722 (Villoslada, Storia, str. 330; Baldini, Boscovich, str. 
58).
Giovanni Jacobo Panici (*1657; SJ; +1716) je poučeval logiko leta 1698/99, metafiziko leta 1700/1701 in retoriko leta 
1701/1702. Zapustil je rokopis o metafiziki na šeststo neoštevilčenih straneh (APUG 880, SLU film 3555.4).

3  ̂ Fizika ni bila obravnavana v rokopisu Sfortia Josepha Brivia (*1666; +1703).
32 Joan de Ulloa (Giovanni, *1639 Madrid; +1721/1725) je poučeval Sv. pismo med letoma 1711 in 1721.
33 (Antonio) Dominicus Briccialdi (*1664 Orvie to; +1733 Rome) je zapustil štiri rokopise o bogoslovju in pravu. Poučeval je

fiziko leta 1702/1703 in 1705/1706, logiko leta 1704/1705, metafiziko leta 1703/1704 in 1706/1707, polemično teologijo med 
letoma 1709 in 1716, sholastično teologijo leta 1708/9 ter med letoma 1716 in 1723 na rimskem kolegiju. Bil je prefekt 
višjih študijev v Rimu med letoma 1724 in 1733 (Fejér, Defuncti, 1: 172; Villoslada, Storia, str. 323-325, 328, 330, 333), tudi 
v času Boškovičevega študija. Daly (Selected MSS, str. 91, 98) je obravnaval posebej Antonia in Dominicusa Briccialdija, 
vendar jezuitski viri omenjajo le eno osebo z obema imenoma.

34 Ignazio Guarini (*1676 Lecce; SJ 1693; +1748) je predaval fiziko na kolegiju v Sieni leta 1703 in v Bologni leta 1706. 
Pozneje je na rimskem kolegiju poučeval matematiko med 1710 in 1712, polemično teologijo leta 1716/17 in med letoma 
1720 in 1734, metafiziko leta 1709/10 in etiko med letoma 1712 in 1716. 18. 11. 1698 je javno nagovoril kralja Poljske. Na
govor spada med njegova štiri objavljena dela. Leta 1739 je odšel v Nemčijo in umrl v Dresdnu (Villoslada, Storia, str. 
290, 325, 328, 330, 334, 335).

35 Giuseppe Henri Carpani (*1683; +762).
36 Jules Gori (*1686; +1764) je predaval logiko leta 1722/23, metafiziko leta 1724/25, etiko leta 17 39-1743 in kanonsko pravo 

med letoma 1743 in 1756. V nedatiranem Tractatus de causis ni obravnaval fizike.
37 Martino de s. Niccola je zapisal metafiziko in mehaniko s poskusi svojega učitelja Bernardina Rossija. Sestavil je tudi 

rokopis o človeškem telesu na 151 straneh (APUG 548, SLU film 2367.2), in drugega o logiki na 656 neoštevilčenih 
straneh (APUG 882, SLU filma 3550.1 in 3555.6). Ni bil istoveten z Niccolom (Nicolas) Martinezom (*1617; +1676), ki je 
poučeval teologijo na rimskem kolegiju od 1659 do 1675, kot pomotoma trdi Daly (Selected MSS, str. 93).

38 Gabriel Daniel je v francoskem jeziku objavil razpravo z enakim naslovom in mu leta 1693 dodal komentarje. Tri leta 
pozneje je Pierre Mortier objavil nadaljevanje potovanj v Descartesov svet (Ziggelaar, Gaston Pardies, str. 102).
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Ljubljanski profesorji so v tem času pisali o matematičnih znanostih:
Katedra v Ljubljani Tema in čas rokopisa Ime avtorja39 Nahajališče Strani
Vicerektor od 1606 
do 10. 5. 1607

Fizika 1602 Kobencl40

Spovednik 1652 Astronomija 1643 Kobav4! NUK-4375 480
Fizika 1704/05 Aristotelova fizika 

1704
* Buzzi42 NUK Rkp 315 89 +  79

Fizika 1706/07 Astronomi v Pekingu 
1721

Gallenfels43 Stöcklein P. VIII. N. 193

Matematika 1708/09 Sončna ura 1704 Thullner44 SK Rkp 74, Rkp 75
Fizika 1710/11 Aristotel De Mundo 

1711
*Kereskényi45 NUK Rkp 266 104

Fizika 1711/12 Aristotelova fizika 
1712

Teiss46 NUK Rkp 316 253, 185x140 mm

Fizika 1714/15 Izpitne teze 1716 Jentschiz47 NUK-5011
Fizika, matematika 
1715/16

Sončna ura 1713 in 
1716, izpitne teze 
1717

Stainer48 1716: NM-1592 diss.

Fizika, matematika 
1716-1718

Zemljepis 1717 Kraus49 NM-9076

Fizika 1718/19 Aristotelova fizika, 
meteorji, o duši 1719

* Kaugg50 NUK Rkp 249

Fizika 1724; 1761 Aristotel: fizika, o 
nebu in svetu, o duši 
(nedatirano)

*Pasperg,5l
Morautscher52

NUK Rkp 317, Rkp 257 265 listov

Fizika 1722 Aristotelova fizika 
1722

Mayr53 NUK Rkp 243 (Rkp 257); 
Rkp 258

165+236 listov

Fizika 1723 Aristotelova fizika 
1723

Stancker54 NUK Rkp 319 172

Matematika 1710- 
1712

Sončna ura okoli 1725 Schmelzer55 AS, Zbirka rokopisov 144 60 listov D

Fizika 1727/28 Teze 1728 Mayr56 NM-11575, NM-11576, 
NUK-3710

Fizika 1731/32 Teze 1732 Barbolan57 NM-diss, NUK-4702; 
NM-1064, NM-12796

Fizika 1739/40 Scotus (nedatirano) * Schneiderschiz58 NUK Rkp 252, Rkp 260 231 +  178 listov
Fizika 1743/44 Aristotelova fizika s 

tezami 1744
* Galjuf59 NUK Rkp 250 202 lista

39 Domnevni avtorji so označeni z zvezdico.
40 Janez Rafael Kobencl (Joannes Raphael Cobenzl, *1571 Jama; SJ 1587; +17. 2. 1627 Dunaj (Sommervogel, Bibliothèque, 2:

1252; Kovačič, Kobenzl, 5-6)). Po drugih virih rojen na gradu Sv. Angel na Krasu (Lukäcs, Catalogi presonarum, 1: 707),
rojen 1570 in umrl 28. 1. 1627 (SBL, 1: 83).

41 Andrej Kobav (*11. 11. 1593 Cerknica; SJ 22. 10. 1610 Brno na Moravskem; +12. 2. 1654 Trst).
42 Peter Buzzi (*5. 1. 1665 Tablja (Pontebba) v Julijski kraj ini; SJ 10. 11. 1685 Zagreb: +21. 9. 1743 Gorica).
43 Karel Gallenfels (*6. 1. 1673 Bled; SJ 22. 10. 1689 Ljubljana; +18. 9. 1741 Lizbona).
44 Janez Krstnik Thullner (*24. 6. 1668 Totzenbach "Tozenbacensis" (Nadvojvodina Avstrija); SJ 17. 10. 1687 Le oben; +21. 8. 

1747 Krems).
^5 Gabrijel Kereskén(y)i (*27. 2. 1674 Liptovsk y Sv. Mikulaš na Slovaškem; SJ 27. 10. 1691 Levoča na Slovaškem; +4. 12. 1714 

Trnava).
46 Jožef Teiss (Theiss, *30. 9. 1673 Celovec; SJ 8. 10. 1691 Dunaj; +4. 6. 1745 Dunaj).
47 Sigmund Jentschiz (*24. 4. 1679 Poljane; SJ 10. 10. 1698 Gradec; +22. 4. 1718 Ljubljana).
48 Sebastjan Stainer (*2. 7. 1679 Wels; SJ 9. 10. 1696 Trenčin na Slovaškem; +12. 6. 1748 Gradec).
49 Jožef Kraus (*9. 11. 1678 "Neumarkensis" (Štajerska); SJ 6. 10. 16 96 Judenburg; +16. 11. 1718 Osijek).
50 Janez Kaugg (*19. 8. 1681 Maribor; SJ 14. 10. 1699 Gradec; +28. 4. 1746 Varaždin).
5  ̂ Franc Ksaver Pasperg (*29. 6. 1686 Celovec; SJ 2. 10. 1702 Celovec; +20. 1. 1754 Millstatt na Koroškem).
52 Maksimilijan Morautscher (*10. 4. 1721 Turjaško gospostvo Mala vas na Dolenjskem; SJ 18. 10. 1738 Trenčin na 

Slovaškem; +15. 9. 1806 Ljubljana).
53 Janez Krstnik Mayr (*17. 6. 1686 "Sillianensis" (Tirolska); SJ 2. 11. 1703 Judenburg; +6. 12. 1748 Ljubljana).
54 Anton Stancker (*16. 12. 1682 "Ananiensis" (Tirolska); SJ 9. 10. 1700 Dunaj; +12. 6. 1730 Reka).
55 Franc Schmelzer (*27. 6. 1678 Dunaj; SJ 9. 10. 1695 Dunaj; +26. 1. 1738 Dunaj).
56 Janez Krstnik Mayr (*9. 2. 1693 Dunaj; SJ 9. 10. 1708 Dunaj; +25. 1. 1760 Krems).
57 Janez Barbolan (*11. 11. 1695 Eisenerz na Štajerskem; SJ 27. 10. 1710 Leoben; +20. 2. 1767 Wiener Neustadt).
58 Jurij Schneiderschiz (*28. 3. 1699 Dobrépolje na Dolenjskem; SJ 27. 10. 1718 Dunaj; +14. 11. 1742 Benetke).
59 Ivan Galjuf (Gallyuff, *19. 1. 1710 Cesargrad n a Hrvaškem; SJ 14. 10. 1725 Varaždin; +17. 2. 1770 Varaždin).



Ulrih vitez Cobenzl 
+Katarina pl. Mordaux Graben 

Krištof pl. Cobenzl Prosek 
+Ana grofica Luegg Jama pri Postojni

Janez baron Cobenzl okoli 1534 Kranjska 1594 Regensburg 
Ulrih pl. Cobenzl Prosek 1607 Prosek 
+Johariapl. Zengraf poroka: 16.7.1564

Janez Rafael pl. Cobenzl 1571 Jama pri Postojni; SJ 1587 17.2.1627 Dunaj
Gregor pl. Cobenzl 4.6.1647 St. Jorgenburg
Gašper pl. Cobenzl
Janez Filip grof Cobenzl
+Ana Elding

Janez Gašper grof Cobenzl 
+Katarina grofica Lanthieri Vipava 

Janez Filip grof Cobenzl 1697
+Johana grofica Lanthieri 31.3.1639 Vipava poroka: 27.1.1659 11.5.1713 

Franc Ludvik grof Cobenzl
Janez Gašper Cobenzl 30.5.1664 Gorica 30.4.1742 Gradec 
+Šarlota Zofija grofica Rindismaul 26.5.1682 poroka: 15.6.1798 4.12.1756 

Marija Elizabeta grofica Cobenzl 1702 
+Jakob grof Edling Goriška 
Kasandra grofica Cobenzl 1703 
+Janez Karl Coronini grof Cronberg Goriška 

Coronini grof Cronberg 
Coronini grof Cronberg

Mihael Coronini grof Cronberg 
+Zofija Grofica Fagan 

Karel Janez Filip grof Cobenzl 1.7.1712 Ljubljana 27.1.1770 Bruselj 
+Marija Terezija grofica Palffi pl. Ewdod 2.10.1719 poroka: 24.11.1734 
25.12.1771 Bruselj

Marija Terezija Cobenzl 1747 
+Franc Karl Grof Lanthieri 
Marija Benigne Cobenzl 1749 
Johana Cobenzl 1752 Ardenne
Ludvik Filip grof Cobenzl 21.11.1753 Bruselj 22.2.1809 Dunaj 

Gvido grof Cobenzl 13.1.1716 Ljubljana 12.10.1797 Gorica 
+Marija Johana Benigne grofica Montrichier 1720 poroka: 1739 

Janez Filip grof Cobenzl 28.5.1741 Ljubljana 30.8.1810 Dunaj 
Janez Ludvik grof Cobenzl 1797 
Karolina grofica Cobenzl 1755
+Karl von Thiennes baron von Rumboke poroka: 1778 

Leopold Ferdinand grof Cobenzl 
+Grofica Lanthieri Vipava 
Ludvik Gundaker grof Cobenzl 1678 1764 
+Ana Katarina grofica Triller pl. Trillegkh Podkraj 
*2. žena Ludvika Gundakera grofa Cobenzla 
+Johana Coronini pl. Cronberg 

Jakob Ludvik grof Cobenzl 19.11.1677 
Adam pl. Cobenzl Jama 
+Ana Gerserd poroka: 16.7.1615 
Lenart pl. Cobenzl 
+Agnes poroka: 11.9.1607 

Gašper pl. Cobenzl Prosek 1578 Ljubljana 
+Lukrecia pl. Dörnberg (Darmberg)

Rodovnik Kobenclov.



Kranjci med rimskimi matematiki

Med prve kranjske raziskovalce moderne zna
nosti štejemo Janeza Rafaela Kobencla (Cobenzla). 
Bil je vnuk Krištofa Kobencla in Ane pl. Luegg 
(Predjamske), dedinje Erazma Predjamskega (t 
1484), slovitega kranjskega Robina Hooda. Čeravno 
je bil tast Erazem nasprotnik Habsburžanov, se je 
Krištof na habsburški strani udeležil prve vojne z 
Benečani med letoma 1508 in 1521. V pogumnem 
boju je bil poražen in je moral sovražnikom izročiti 
grad Sv. Angel (Santangelo) na Krasu.60 V tej 
vojni se je izkazal tudi drugi primorski plemič, 
Vipavec Herberstein.61

Krištofova sinova sta bila Janez in Ulrik. Janez 
Kobencl62 je bil leta 1554 kot klerik oglejske škofije 
gojenec Germanika v Rimu, skupaj z nekoliko sta
rejšim Jernejem (Bartolom) iz Ljubnega ob Savinji, 
ki je tja prispel leta 1553.63 Ljubljanski škof Tek- 
stor,64 ki je bil Kobenclov sorodnik,65 je poleg njiju 
na Germanik poslal še več drugih Kranjcev in Hr
vatov, ki so tam študirali še pred smrtjo sv. Igna
cija.

Janez je naredil predpisano prisego in študiral 
jezike, logiko ter fiziko. Logiko mu je na rimskem 
kolegiju predaval leta 1553/54 Joannes Ruger, ma
tematiko z geometrijo in astronomijo pa Balthassar 
Torres, ki je katedro obdržal do leta 1561, ko ga je 
zamenjal Clavius. Kobencl je poslušal fiziko pri 
Guidu Roiletu, ki ga je leta 1554 na kratko za
menjal Alphonsus de Pisa in za njim leta 1554/55 
Torres.66

Kobencl in Jernej sta v Rimu študirala vsaj leto 
dni, med njunimi sošolci pa je bil še sin šivilje 
Pavel Skalič,67 ki se je pozneje oženil in prešel k 
protestantom pod pokroviteljstvom Ungnada68 
Ungnadov prijatelj Trubar69 sicer ni maral Skaliča, 
saj je zvedel, da se lažno predstavlja kot bogat 
dedič.

Junija 1554 je ljubljanski škof Tekstor Kobencla 
odpoklical iz Rima. Janez Kobencl ni postal du
hovnik, temveč vitez nemškega reda70 in prior kö
rnende v kraju Precenicco pri Gradiški v Furlaniji. 
Precenicco je pozneje, v času, ko je Kobencl

60 Gruden, Zgodovina, str. 658; Beytrage zur Wappen- 
und Geschlechtskunder, str. 3.

61 Sigimund Herberstein (*23. 8. 1486 Vipava; +28. 3. 1566 
Dunaj).
Janez Kobencl (Joannes Cobenzl, +16. 8. 159 4 Regens
burg (Rainer, Grazer Nuntiatur, str. XVII)).

63 SBL, 12: 70.
Urban Tekstor (Tkalčič, Textor, *1491 Lipa; ljubljanski 
škof 1543; +30. 3. 1558 Donauwörth).

65 Gruden, Zgodovina, str. 622, 658.
66 Villoslada, Storia, str. 329, 331, 335.
67 Pavel Skalič (»1534 Zagreb).
68 Baron Ivan Ungnad (*18. 8. 1493 grad Ženek na Ko- 

roškem; +27. 12. 1564 Vinti rov na Češkem).
69 Primož Trubar (*1508; +1586).
70 Belič, Prva tri desetletja Družbe, str. 210, 211, 216, 335.

prevzel ljubljansko komendo,71 postal glavna po
sest goriških jezuitov. Po nesrečni Tekstorjevi smrti 
na poledenelih stopnicah v Donauwörthu je Ko
bencl poskrbel za njegov pogreb in prevoz trupla 
v Ljubljano.72

Janez Kobencl je leta 1562 postal tajnik nad
vojvode Maksimilijana73 in ga je spremljal na kro
nanje v Frankfurt.74 Po zaslišanju Trubarja 6. in 
20. decembra 1562 pri Tekstorjevem nasledniku 
Seebachu75 v ljubljanski knezoškofijski palači so 
kranjski stanovi dali Kobenclu štirideset cekinov, 
da je cesarju predal njihovo prošnjo za svobodno 
izpovedovanje protestantske vere.76 Kobencl je nji
hovo naročilo dobro izvršil, saj ga je cesar Ferdi
nand I.77 visoko cenil in ga je 16. julija 1564, tik 
pred svojo smrtjo, povišal v barona.78 Kobencl in 
Seebach sta se družila že med študijem na Du
naju,79 Kobencl pa je pozneje posredoval, ko se je 
Seebach sprl s svojim sinom Janezom.80

Leta 1564 je Maksimilijanov brat, novi nadvoj
voda Karel,81 prevzel vlado v Gradcu in postavil 
Kobencla za namestnika svojega kanclerja. Podaril 
mu je trdnjavo Prosek pri Trstu, ki so jo Kobencli 
odtlej navajali ob svojem priimku. Leta 1576 ga je 
povišal v kanclerja oziroma predsednika dvorne 
komore82 v Gradcu, tako da je do leta 1591 vodil 
finančno politiko Notranje Avstrije. V fevd mu je 
dal grad Jama pri Postojni, v katerem je bil med 
obleganjem zvijačno ubit Janezov ded Erazem.

Z visokega položaja na dvoru je Kobencl od
ločilno vplival na verske boje v Ljubljani. Po See- 
bachovi smrti je leta 1568 poskrbel, da je komenski 
župnik Konrad Glušič83 dobil mitro ljubljanskega 
škofa. Decembra leta 1570 je nagovoril nadvojvodo 
Karla, da je Glušiča imenoval za ljubljanskega 
knezoškofa.84

Ker je bil Erazmov grad v Jami v slabem sta
nju, je Janez Kobencl -  leto dni pred rojstvom 
nečaka Rafaela -  na novo pozidal Predjamski grad 
in dal na zunanjo steno naslikati rodbinski grb.

71 Gruden, Zgodovina, str. 658.
72 SBL, 12: 69.
73 Maksimilian II. (*1527 Dunaj; cesar 1564; +1576 Regens-

74 burS)-
Gruden, Zgodovina, str. 658.

75 Peter Seebach (Sepach, *1500 na Kranjskem; ljubljanski 
škof 1556; +25. 12. 1568 Gornji grad v Ljubljani).

7 6  Gruden, Zgodovina, str. 650; SBL, 10: 266 .

77 Ferdinand I. (*1503; nadvojvoda 1521; cesar 1556; 
+1564).nn /
Beytrage zur Wappen- und Geschlechtskunder, str. I.

79 SBL, 10: 263.
80 Janez Krstnik Seebach (23. 6. 1546 Burgschleinitz; +no- 

vember 1613 Gradec (SBL, 10: 268-269)).
81 Karel II. Štajerski, nadvojvoda od 1564 do 1590.
82 Gruden, Zgodovina, 658; Rainer, Grazer Nuntiatur, str. 

XVI.
83 Konrad Glušič (*1527 Komen na Krasu; +konec maja 

1578 Gornji grad v Ljubljani).
84 Gruden, Zgodovina, str. 672.



Istega leta 1570 je kot nadvojvodov komisar pri 
cesarju Maksimilijanu II. sodeloval pri potrditvi 
meja goriške grofije, ki je bila po izumrtju goriških 
grofov pripadla Habsburžanom. Leta 1572 je dobil 
v upravo sodni okoliš Capriva v Furlaniji. Med le
toma 1571 in 1573 je bil cesarski poslanec v Rimu; 
večno mesto je dobro poznal še iz časov svojega 
študija. Kot vrednega Herbersteinovega naslednika 
sta ga cesarja Maksimilijan II. in njegov naslednik 
Rudolf II.85 v letih 1575/76 in 1581 poslala na dvor 
Ivana II.86 v Moskvo. Tam se je pogajal za ure
ditev ozemeljskih vprašanj Poljske in Litve. Bil je 
čas litovske vojne za izhod na Baltik, ki je divjala 
v letih med 1558 in 1583. Podobno kot Herberstein 
si je z domačo slovenščino pomagal pri sporazu
mevanju z Rusi, tako da mu je car celo napil na 
zdravje v ruščini. Svojo pot v Rusijo je Kobencl 
opisal v znamenitem potopisu.

Po vrnitvi na Kranjsko je Janez Kobencl leta 
1583 dovršil grajski stolp v Predjami. Ko je njegov 
nečak Rafael leta 1587 šel k jezuitom, je dal 
sezidati palačo v Gorici. Po dvaindvajsetih letih 
zakupa je leta 1589 od nadvojvode Karla kupil 
grad Jamo. Nadvojvoda mu je dovolil, da ga je tri 
leta pozneje prodal Engelsgauserju in Attemsu,87 
vendar je gospostvo v poznejših desetletjih spet 
pripadlo Kobenclom.

Janez je bil zaporedoma goriški, gradiščanski in 
leta 1592 kranjski deželni glavar. Ob Vipavšici je 
sezidal "Novi Prosek". Leta 1594 se je kot pred
stavnik Notranje Avstrije pridružil tisoč osemsto 
spremljevalcem Rudolfa II. na državnem zboru v 
Regensburgu. Domovine pa ni videl nikoli več, saj 
je tam umrl. Pokopali so ga 20. avgusta 1594 v 
tamkajšnji cerkvi nemškega viteškega reda 88

Janezove posesti je podedoval brat Ulrik Ko
bencl pl. Proseški. Eden Ulrikovih sinov je bil 
vojak in je izgubil nogo med vojno z Benečani, 
drugi sin Rafael pa je študiral filozofijo in do leta 
1592 na Dunaju poučeval grščino.89 Naslednje leto 
mu je sloviti stric Janez omogočil odhod v Rim. 
Na rimskem kolegiju je v letih 1595/96 obiskoval 
neformalni tečaj višje matematike pri Grienber- 
gerju 90 Verjetno je bil Rafael deležen marsikatere 
prednosti, saj mu je pot v akademske jezuitske 
kroge tlakoval stric Janez, ki je v Rimu študiral 
štiri desetletja pred njim.

85 Rudolf II. (*1552; cesar 1576; +1612).
86 Ivan II. Grozni (*1530, car 1547; +1584).
87 Smole, Graščine, str. 199; AS 730, Dolski arhiv, fase. 119;

AS, Zbirka rodovnikov, fase. 1075, št. 42; Umek, Erbergi,
str. 274.
Gruden, Zgodovina, str. 658; Rainer, Grazer Nuntiatur, 
str. XVI-XVII.

89 SBL, 1: 83; Lukäcs, Catalogi presonarum, 1: 707.
90 Christoph Grienberger (1564 Hall na Tirolskem; SJ 1590

Praga; +11. 3. 1636 Rim).

Janez K obencl (Gruden, Zgodovina, str. 661)

Nemec Grienberger je imel v Rimu od leta 1591 
položaj Claviusovega sodelavca, Rafael Kobencl in 
še šest drugih pa status matematikov. Kobenclovi 
sošolci matematiki so bili: Giovanni Giacomo
d'Alessasandria, poznejši profesor na kolegiju v 
Neaplju, Giovanni Giacomo Staserio, Janos Nagy, 
Muzio Rocca, Mario Gibelli in Cerroni.91 Nekateri 
so tečaj obiskovali več let, med njimi Cerroni, ki je 
že 1. marca 1594 na kolegiju javno recitiral o pro
blemih pri izračunavanju površine trikotnika po 
Evklidu in Fibonacciju.92 Tik preden se je za Ko
bencla začel matematični tečaj na akademiji, je Cla
vius odšel v Neapelj. Tja ga je naslednik Grienber
ger v številnih pismih med oktobrom 1595 in mar
cem 1596 sproti obveščal o dogajanju na rimskem 
kolegiju. Nova moderna znanost je postajala parad
ni konj Evropejcev pri stikih z drugačnimi kultu
rami. Posebej uspešno jo je na Kitajskem uporabil 
Ricci,93 ki je do leta 1577 študiral pri Claviusu.

Leta 1597 je Rafael Kobencl 4000 fl od svoje de
diščine daroval za izgradnjo ljubljanskega jezuit
skega kolegija, tako da so ga 8. maja 1598 lahko

91 Benedetto Cerroni (*1573; +1631 (Baldini, The Academy, 
Q9 str. 93)).

Leonardo Fibonacci (*1170 Pisa; +1230).
93 Mattheo Ricci (Li-Ma-Tou, Li Ma-teo u, Si-T'ai, *6. 10. 

1552 Macerata blizu jadranske obale; SJ 16. 8. 1571 Rim; 
+11. 5. 1610 Peking (Dehergne, Répertoire, str. 219)). Da- 
dič, Povijest, 1: 200.



začeli zidati.94 Tudi njegov brat Filip je v na
slednjih letih skrbel za gmotna sredstva, potrebna 
za to gradnjo. Tako so bili Kobencli med prvimi 
dobrotniki ljubljanskih jezuitov. Kot nosilci kranj
ske protireformacije so se gledali navskriž s Tur- 
jačani, dokler se ni Ditrih Turjaški95 leta 1625 med 
zadnjimi vrnil v naročje katoliške cerkve.

Filip Kobencl je pomagal pri delu 22. decembra 
1600 ustanovljene kranjske protireformacijske ko
misije, ki jo je vodil ljubljanski škof Tomaž Hren.96 
Po smrti Jožefa pl. Rabatta je postal kranjski deželni 
vicedom in tudi stalni član protireformacij ske ko
misije leta 1602.97 Leta 1604 je posredoval pri pre
daji luteranskih knjig jezuitom. Pri tem jih je v pre
veliki vnemi nekaj zažgal kar sam. Leta 1607 je po
stal deželni baron, leta 1608 pa vicedom v Gorici.

Rafael pa si je po svojih zvezah na graškem 
dvoru nadvojvode Ferdinanda98 prizadeval tudi za 
ustanovitev jezuitskega kolegija v Gorici. Leta 1597 
je jezuitom podaril po stricu podedovano palačo v 
Gorici na današnji cesti Carducci. Vendar se je za
radi Ferdinandovih vojn s Turki prihod jezuitov v 
Gorico zavlekel do leta 1615. Palača je pozneje po
stala sedež nadškofa 99

Po vrnitvi iz Rima je postal Rafael Kobencl leta 
1599 katehet in profesor filozofije na Dunaju. Svoja 
filozofska predavanja je zaključil leta 1602 z objavo 
razprave o fiziki in filozofiji.100 Leta 1605 se je 
ustavil v ljubljanskem kolegiju na poti iz Ogrske 
proti Olomoucu, kjer je bil že tretje leto prefekt in 
profesor teologije. Ob tej priložnosti so se pogovori 
verjetno sukali predvsem okoli izgona protestan
tov, nedvomno pa je Rafael kranjske rojake sezna
nil tudi z moderno znanostjo Claviusovega kroga 
in s svojimi raziskovanji. Ob koncu prvega deset
letja delovanja kolegija so v Ljubljani tako iz prve 
roke izvedeli za dosežke moderne znanosti Cla- 
viusa in njegovega prijatelja Galileja, ki je tiste dni 
predaval v bližnji beneški Padovi.

Od oktobra 1606 do 10. maja 1607 je Rafael 
Kobencl v Ljubljani nadomeščal rektorja Tirolca 
Avacinusa.101 Ob koncu tega obdobja je 29. aprila 
1607 opravil zadnje redovne zaobljube v Gradcu. 
Po šestih mesecih vicerektorske službe je postal

94 Gruden, Zgodovina, str. 857.
95 Dietrich Auersperg (Teodorik, *2. 6. 1578; +25. 8. 1634 

Ljubljana).
96 Tomaž Hren (*13. 11. 1560 Ljubljana; ljubljanski škof od 

18. 10. 1597; +10. 2. 1630 Gornji grad).
97 Gruden, Zgodovina, str. 833, 836.
98 Ferdinand II. (*1578; cesar 1619; +1637).
99 Lovato, I Gesuiti, str. 99, 101, 106-109; Gruden, Zgo

dovina, str. 862.
100 Lukäcs, Catalogi presonarum, 1: 707; Baldini, Saggi sulla 

Cutura, str. 73 in 90.
101 Florian Avacinus (*1561 Trident; SJ 22. 12. 1581 Brno;

+11. 6. 1626 Gorica). Med tem naj bi Kobencl v Ljubljani
poučeval tudi filozofijo in teologijo (SBL, 1: 83), vendar
so ljubljanske filozofske študije ustanovili šele stoletje
pozneje.

bogoslovec in spovednik, najprej dve leti v Gradcu 
in nato štiri leta na Dunaju. Za leto dni se je vrnil 
v Gradec, nato pa je na Dunaju med letoma 1615 
in 1618 vodil konvikt.102 Medtem je v Olomoucu v 
letih 1616 in 1617 izdal dve polemični teološki deli
0 formuli pri krstu ter proti luteranskim naukom, 
kar je bilo v tistih letih še posebno pomembno. 
Razpravo o krstu je izdal v obliki pisem, ki jih je 
med 14. novembrom 1614 in 1. februarjem 1616 z 
Dunaja pošiljal jezuitom v Tübingen in Passau. Sto 
pet stani dolgo knjigo je posvetil Gundakarju 
knezu Lichtensteinu,103 predgovor pa je datiral 7. 
februarja 1616, samo nekaj dni potem, ko je 
odposlal zadnje pismo. Ljubljanski škof Hren je na 
svojem sedežu v Gornjem gradu hranil izvod tega 
Kobenclovega dela, kot lahko preberemo v 
nedatiranem lastniškem zapisu. Po prepovedi jezu
itskega reda je knjiga prišla v licejsko knjižnico.104

Naslednje leto 1619 je Kobencl vodil posestvo 
graškega kolegija. Med letoma 1620 in 1621 je bil 
rektor v Celovcu, nato pa pet let rektor in sve
tovalec provinciala v Gradcu. Na graškem kolegiju 
so začeli predavati filozofijo že leta 1579, v letih 
1585/86 pa so dobili pravice univerze s teološko in 
filozofsko fakulteto, vendar brez prava in medi
cine. Leta 1626 je postal rektor hiše profesov na 
Dunaju, kjer je obdržal tudi položaj svetovalca 
avstrijskega provinciala. Vendar je naslednje leto 
umrl, šest let pred Galilejevim procesom.105

Kot rektor je Kobencl v Gradcu sodeloval s slo
vitima matematikoma Guldinom106 in s kranjskim 
rojakom Kobavom. Claviusov učenec Guldin je le
ta 1618 prišel z Dunaja v Gradec in tam prevzel 
katedro za matematiko. Leta 1622 je med prvimi 
objavil temelje kombinatorike. Med letoma 1623 in 
1637 je poučeval na dunajski univerzi, nato pa se 
je vrnil v Gradec. Bil je eden redkih jezuitov, ki so 
zagovarjali Galilejevo delo pred kritikami jezuita 
Scheinerja celo po Galilejevi obsodbi leta 1633.107 
Pred versko nestrpnostjo je Guldin skušal zaščititi 
protestanta Johannesa Keplerja (1571-1630), profe
sorja matematičnih ved v sosednjem Linzu med 
letoma 1612 in 1626. Dopisovala sta si predvsem o 
veri, ki je oba še posebej zanimala, saj je bil Gul
din rojen v zlatarski družini židovskega rodu, nato 
pa je iz protestantske vere prestopil v katoliško. V 
znanosti sta imela nasprotna stališča in sta se jim v 
pismih izogibala.

Med letoma 1635 in 1641 je Guldin objavljal

1 n?u Kovačič, Kobenzl, str. 6.
103 Gundaker Lichtenstein (*30. 1. 1580; knez 1623; tl658).
104 NUK-12717.
10^ Kovačič, Rektorji, 51; Historia annua, 2002, 50, 52, 54;

Sommervogel, Bibliothèque, 2: 1252-1253, 9: 55.
106 Paul Guldin (Habakkuk, *12. 6. 1577 St. Gallen v Švici;

SJ; +3. 11. 1643).
107 Villoslada, Storia, str. 198. Christopher Scheiner (*1577

Wald pri Mindelheimu v Svabiji; SJ 1595 Landsberg;
+1650 Dunaj ali Neisse v Sleziji).



knjigo o težišču, ljubljanski jezuiti pa so jo nabavili 
leta 1707, takoj po začetku pouka na višjih štu
dijih. V drugi knjigi je leta 1640 razvil teorem o 
prostornini vrtenin; o tem je pisal že Pappus v 
Aleksandriji konec tretjega stoletja.

Cerkničan Kobav je bil eden najbolj nadarjenih 
Guldinovih študentov v Gradcu. Med letoma 1614 
in 1624 je Kobav v Gradcu študiral filozofijo in 
poučeval matematiko, zadnja tri leta pod Kobenc- 
lovim rektorstvom. Malo pred Guldinovo smrtjo je 
leta 1643 objavil polemično astronomsko delo, v 
katerem je citiral Keplerja in Kopernika, Galileja pa 
iz previdnosti ni omenil. Posebej je razpravljal o 
Claviusovem odnosu do Kopernika.108 Toleranten 
odnos do gibanja Zemlje, ki je bil možen v Cla
viusovem času, ni bil več varen po Galilejevem 
procesu v Kobavovi dobi.

Kobava je posebej zanimalo štetje let od stva
ritve sveta.109 Objavil je tabelo gibanja Marsa. 
Kljub Claviusovemu sodelovanju pri gregorijanski 
reformi je v njej še vedno uporabljal julijanski 
koledar.110 Vstavil je tabeli gibanja Lune111 in pre
računal podatke o Sončevem mrku, ki naj bi na
stopil ob Kristusovem križanju. Domnevo je pod
prl z avtoriteto sinod in z mnenjem kardinala Ro
berta Bellarminija.112 Leta 1652 je Kobav postal 
spovednik ljubljanskih jezuitov pod rektorjem Du
najčanom Mihaelom Estmorjem.113

Kobencli so obdržali velik vpliv v goriškem ko
legiju še stoletje po Rafaelovi smrti. Cesar Leo
pold114 je podelil grofovski naslov Janezu Filipu (t
1697) in Jakobu Ludviku (t 1677),115 vnukoma Ra
faelovega brata Filipa Kobencla. Kobencli so poskr
beli, da so v Gorici predavali pomembni znanst
veniki kot sta bila Thullner in Prešeren.116 Leta 
1710 je Brignoli117 izdal izpitne teze goriškega pro
fesorja fizike Prešerna, posvečene Janezu Gašper
ju,118 sinu Janeza Filipa Kobencla in vnuku nečaka 
jezuita Rafaela. Malo pred smrtjo Janeza Gašperja je 
leta 1741 njegov sin Janez Karl Filip v Bayreuthu 
postal prvi doslej znani slovenski prostozidar.119

108 Kobav, Vindicae Astronomiae, str. 48, 213.
109 Kobav, Vindicae Astronomiae, str. 50.
110 Kobav, Vindicae Astronomiae, str. 36.111111 Kobav, Vindicae Astronomiae, str. 162/163.119 Kobav, Vindicae Astronomiae, str. 200, 218.
113 Lukäcs, Catalogi presonarum, 2: 644; SBL, 1: 475-47 6; 

Murko, Starejši slovenski znanstveniki, str. 28-29; Sto- 
eger, Scriptores, str. 188; Grasselli, O jezuitih, str. 108.

J? 4 Leopold I. (*6. 6. 1640; cesar 18. 6. 1658; t5. 5. 1705).
115 Beytrage zur Wappen- und Geschlechtskunder, str. I.
116 Janez Kersnik Prešeren (Praeschern, *30. 5. 1677 Poljče 

pri Begunjah; SJ 1701 Gradec; +28. 8. 1735 Ljubljana). 
Murko, Starejši slovenski znanstveniki, str. 30-31; Som
mervogel, Bibliothèque, 7: 1151; Kovačič, Povezave ljub
ljanskih jezuitov, str. 106.

117 Antonio Girolamo Brignoli (*1694 Gorica; +23. 4. 1766 
Farra)

118 Janez Gašper Cobenzl (*30. 5. 1664 Gorica; +30. 4. 1742 
Gradec). Pascoletti, 1998 str., 86-87.

119 Košir, Brat Vega, str. 105.

Moderna znanost na rimskem kolegiju v 
Kobenclovem času

V času študija Rafaela Kobencla v Rimu je 
jezuit Placido Carosi še pisal o fiziki brez globlje 
razprave o vakuumu in Kopernikovem sistemu. 
Poučeval je fiziko v mestu Perugia, kjer je bil član 
akademije.

Vakuum je kmalu postal osrednji problem, ob 
katerem so se kopja jezuitske fizike križala z ide
jami Galilejevih privržencev. Dve leti po Cobenz- 
lovi smrti je leta 1629/30 peripatetik Antonio 
Casiglio poučeval fiziko na rimskem kolegiju. V 
tiskanih izpitnih tezah je sprejel Aristotelova prin
cipa materije in oblike.120 Trdil je, da je snov mo
goče deliti do neskončnosti.121 Vakuum je opisal 
kot nekaj neobstoječega in zato nemogočega.122 
Astronomskih sistemov sploh ni obravnaval. Izog
nil se je celo Galileju, katerega obsodba se je tri 
leta pozneje krepko zarezala v razvoj znanosti.

Giacomo Lampugnano je bil znamenit pisec, 
vendar v treh objavljenih knjigah ni obravnaval 
fizike. Rokopis o Aristotelovi fiziki je zapisal po 
koncu svojih predavanj na rimskem kolegiju leta 
1638. Vakuum je obravnaval v četrti razpravi. Opi
sal in narisal je termoskop in sifon kot dokaz proti 
obstoju vakuuma, podobno kot Spinola pred 
njim.123 Lampugnanove izpitne teze so bile dodane 
na konec rokopisa. Imele so Aristotelove naslove: 
De Habitu et Obiecte,124 Materia et Forma,125 De 
Natura et Arte,126 De Causis,127 De Loco z razpravo 
proti obstoju vakuuma128 in kratek De Mundo et 
Coelo brez omembe Kopernika ali Galileja.129

Med najpomembnejšimi rimskimi jezuiti je bil 
Casati,130 profesor matematike na rimskem kole
giju leta 1650/51 ter med letoma 1653 in 1655, v 
času Kob avo ve smrti. Na kolegiju je predaval tudi 
teologijo, nekaj časa pa je bil rektor v Parmi. So
deloval je pri prestopu švedske kraljice Kristine131 
v katoliško vero, potem ko se je odrekla prestolu.

Zucchi in Casati z rimskega kolegija sta med 
prvimi odgovorila na ostre kritike kapucina Mag- 
nija,132 naperjene proti Aristotelovemu opisu va

120 Casiglio, De Principiis Corporius Naturalis, teza 3.
121 Casiglio, De Principiis Corporius Naturalis, teza 15.
122 Casiglio, In Octo Libris, str. 408-452; Casiglio, De Prin

cipiis Corporius Naturalis, teza 18.
123 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 741, 743; Gor

man, Jesuit Explorations, str. 14.
124 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 1 .
125 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 2-7.
126 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 8-10.
127 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 11-15.
128 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 16-19.
129 Lampugnano, In Aristotelis physicam, str. 20.
130 Paolo Casati (*1617 Piacenza; SJ; +22. 12. 1707 Parma 

(Poggendorff, Biographisch-Literarisches, 1: 386)).
131 Christina Augusta (*1626; švedska kraljica 1632-1654; 

+1689).
lóZi Valeriano Magni (Magnani, *1586 Milano; +1679).



kuuma. Zucchi je šest let poučeval retoriko, nato 
pa filozofijo, teologijo in matematiko na rimskem 
kolegiju. Kot rektor je vodil kolegija v Rimu in 
Ravenni. Spremljal je kardinala Orsinija na dvor 
cesarja Ferdinanda II. in tam srečal Keplerja. To 
srečanje je imel za enega najpomembnejših dogod
kov v svojem življenju. Svoje ideje o teleskopu je 
objavil leta 1616, 17. maja 1630 pa je opazoval 
Jupiter. Torricelli je sprejel Zucchijev svetovni na
zor,133 vendar so mnogi drugi Zucchija kritizirali.

Leta 1648 in 1649 je Zucchi zavrnil Magnijev 
opis vakuuma. Prvi odgovor je anonimno objavil 
kot pismo Grandamyju,134 profesorju matematike 
na jezuitskem kolegiju Clermont v Parizu. 
Schott135 je leta 1657 ponatisnil Zucchijevo pismo 
Grandamyju.136

Casati ni bil zadovoljen z Zucchijevo ostrino iz 
leta 1648, čeravno je njegov sodelavec Giattini 
pozneje hvalil Zucchijevo delo. Casati je ponovil 
Magnanijeve poskuse na rimskem kolegiju, vendar 
je raje sprejel drugačno razlago nekdanjega Des
cartesovega profesorja Noéla137 z živosrebrnimi 
parami v barometru. Casati je zagovarjal proti
reformacij ska stališča tridentinskega koncila, ki se 
je končal pol stoletja pred Casatijevim rojstvom. 
Magnijeve ideje o vakuumu je povezal s Pitago
rovim praznim prostorom in z atomi Galileja.138

Casati je bil med najbolj plodnimi pisci iz vrst 
jezuitskih znanstvenikov. Njegov vpliv je bilo 
čutiti celo stoletje, še posebno pri nas v avstrijski 
jezuitski provinci. Njegova knjiga o mehaniki, po
svečena plemiču iz Parme, se je ohranila v samo
stanski knjižnici na Kranjskem in po letu 1803 pre
šla v ljubljansko licejsko knjižnico.139 Casati je nje
nih 799 strani razdelil v osem knjig z naslednjimi 
naslovi: težišče; vzroki gibanja strojev; ravnovesje; 
vzvod; klin; škripec; trki; vijak. Štiri leta pozneje je 
raziskoval vire svetlobe in ognja ter fosforescen- 
co.140 Razpravljal je o Galilejevem opisu gibanja 
na strmini.141

Leta 1722 so Casatijevo knjigo o fiziki vida 
ponatisnili v Gradcu.142 Četrt stoletja pozneje so 
ponatisnili še njegovo delo o fiziki ognja. Ljub
ljanski avguštinci so delo hranili v zadnji četrtini

133 Middleton, The history, str. 10.
134 Jacques Grandamy (Grandami, *1588 Nantes; SJ; +1672 

Pariz (Poggendorff, Biographisch-Literarisches, 1: 939)).
135 Kaspar Schott (Gaspar, *1608 Königshofen; SJ 1627 

Würzburg; +1666 Würzburg (Poggendorff, Biographisch- 
Literarisches, 2: 838)).

136 Sommervogel, Bibliothèque, 9: 1526, 1527.
137 Etienne Noèl (Stephano Natalis, *1581 Bassugny pri 

Toulouse; SJ; +16. 10. 1659 La Fleche).
138 Casati, Vacuum, str. 6, 39, 45, 58, 84, 171-172; Giattini, 

Physica, str. 470; Benvenuto, L'instituzione, str. 252.
139 Casati, Mechanicorum Libri Octo.
140 Casati, Dissertationes Physicae de Igne, Dissertatio XII 

De Lucis Ignis, str. 348-355.
141 Momentum Gravum.
142 Casati, Dissertatio Physica de visilibus.

18. stoletja, pozneje pa je prešlo na ljubljanski licej. 
Vezano je bilo v svetle platnice okrašene z rožami. 
Na naslovnico so zapisali nedatiran lastniški zazna
mek: "Ed. Conventis... Augustini Josephum Lai- 
baci". Prvi del knjige je vseboval poročilo graške 
univerze. Po triinšestdeset strani dolgi Casatijevi 
razpravi so natisnili posvetilo dekanu, rednemu 
profesorju filozofije dr. Carolu Dollenzu (1703- 
1751). Nato so našteli dvainštirideset rednih in se
dem izrednih promovirancev iz jezuitskega reda. 
Med njimi je bilo več Kranjcev: Jakob Jamšek 
(Jacobus Jamschig), Frančišek Zenovec ( Franciscus 
Schenoviz) in Jernej Smuc ( Bartholomeaus Smutz) 
iz Vipave. Popisali so še promocije zunaj jezuit
skega reda, med katerimi so bili Kranjci Franc 
Xavier iz Ljubljane, študent drugega letnika filo
zofije, in Haymonn,143 študent prvega letnika teo
logije. Haymonn je bil židovskega rodu in je 
desetletje pozneje leta 1758 postal doktor medicine 
na Dunaju z disertacijo o zrakih, danes bi rekli 
plinih. Zdravil je na Kranjskem in postal pred le
tom 1774 sanitetni svetnik in protomedicus. Skrbel 
je za opremljenost in poslovanje lekarn.144

V leta 1747 ponatisnjeni knjigi je Casati opisal 
pogovore med Danduusom, Grandonicusom in 
Maurocenusom. Takšni pogovori so bili tisti čas 
zelo priljubljeni in jih je Casati uporabil še leta 
1688 s spremenjenimi imeni govorcev. Citiral je 
raziskovanja Erasmusovega starejšega brata Tho
masa Bartholina (1616-1680), profesorja anatomije 
v Kopenhagnu.145

Casati je upošteval Kircherjev opis ognja, saj 
sta sodelovala na rimskem kolegiju.146 Knjigo je 
končal z opisom trkov med telesi in s horografijo, 
srednjeveško znanostjo o hidrografiji, topografiji, 
podnebju, prsti, rastlinah in živalih. Uporabil je 
zemljevid Kitajske in opisal provinco Xinjiang 
Uygur (Sinkiang); tu so prvi uporabili smodnik in 
leta 1040 prvič objavili njegovo pravilno sestavo. V 
zemljevid Kitajske je zapisal podatke Riccija in 
drugih jezuitskih misijonarjev.147 Opisal je tudi 
nam bližnje dežele, med njimi Dalmacijo.

V naslednjih dveh letih so v Gradcu ponatisnili 
še dve drugi Casatijevi deli o toploti in o kome
tih.148 V knjigi so vsakič vezali teze in popis kan
didatov pri izpitu. Graški profesorji Dollenz, Mayr, 
Ignac Jagerhueber in Richter149 so bili očitno zelo 
zaverovani v stare Casatijeve raziskave. Richter je 
poučeval grški jezik in slovnico. Sedemnajst let je

143 Ivan Jožef Anton Haymonn (Haymann, Haiman, Hay- 
mon, *Postojna; +po 1790 Ljubljana).

144 SBL, 1: 299.
145 Casati, Dissertatio Physica de Ignibus Aeris, str. 12, 20.
146 Casati, Dissertatio Physica de Ignibus Aeris, str. 36.
147 Casati, Dissertatio Physica de Ignibus Aeris, str. 57-59.
148 Casati, Dissertatio Physica de Calore Viventum.
149 Ferdinand Richter (*15. 3. 1711 Linz; 1728 SJ; +1790 

Celovec).



bil domači učitelj nadvojvod Karla in Leopolda,150 
sinov Marije Terezije. Od leta 1769 do svoje smrti 
je bil spovednik njune sestre nadvojvodinje Mari
anne. Tako je Richter utrl pot Casatijevi fiziki tudi 
na dunajski dvor.151

Casatijev mlajši sodelavec De Marini je pouče
val fiziko na rimskem kolegiju v letih 1661/62 in 
1665/66. V rokopisu o Aristotelovi fiziki je citiral 
mnenji Buridana152 in Suäreza o impetusu.153 Bu
ridan je bil leta 1327 rektor univerze v Parizu, leta 
1342 pa kanonik v Arrasu. Zanikal je Aristotelovo 
trditev, da telesom po začetnem sunku (impetusu) 
nadaljnje gibanje omogoča okoliški medij. Po Bu- 
ridanu zadostuje sunek, ki ga je opisal kot nekaj 
podobnega sodobni energiji. Utemeljil je princip 
vztrajnosti iz prvega Newtonovega zakona. Ven
dar je še dolgo za njim Galileo uporabljal besedo 
"impeto" ali gibljivost tako za hitrost, ki jo telo 
pridobi v določenem času, kot za razdaljo, prepo
tovano na različno naklonjenih ravninah v določe
nem času.

De Marini je geometrijsko dokazoval, da snovi 
ni mogoče deliti v neskončnost, čeravno ni narav
nost sprejemal atomov kot končnih nedeljivih 
delcev.154 Med jezuiti so le Schott in redki drugi 
pisali o atomih, saj sta razmišljanja v tej smeri 
močno omejila osemnajsti in devetnajsti jezuitski 
odlok iz leta 1651. Descartesovo enačenje sub
stance in količine je bilo prepovedano pozneje v 
odlokih 1706. in 1732. leta.155

De Marini je posvetil nekaj deset strani spisa 
De Mundo et Coelo teoriji vakuuma. Ni omenil 
poskusov Torricellija, Boyla in Guerickeja. To ni 
bilo nič nenavadnega, saj je še veliko pozneje leta 
1693/94 neznani pisec rokopisa v Mainzu obrav
naval strah pred vakuumom na sholastični logični 
način brez poskusov. Razprave o fizikalnem vaku
umu brez obravnave poskusov niso bile več na 
resni ravni po Rohaultovem156 delu in še posebno 
po disertaciji profesorja Ellspacherja o barometru 
iz leta 1714.157 Rohault je odklanjal vakuum in 
atome, vendar se je norčeval tudi iz strahu pred 
vakuumom. Kot kartezijanec si je zamišljal, da v 
izpraznjenem prostoru nad živim srebrom v cevi 
barometra nekaj prepušča valove svetlobe.158

De Marini je skiciral svetovne sisteme Ptole- 
meja, Kopernika in Braheja, vendar je imel raje 
"našega". Ta je bil inačica Ptolemeja, čeprav brez 
kristalnih sfer, ki so jih medtem že prebile lune

150 Leopold II. (*1747; cesar 1790; +1792).
151 Sommervogel, Bibliothèque, 6: 1895, 1834.
152 Marini, Ad Librum Physicorum, 73. Jean Buridan (*okoli

1300 Béthune v Artoisu; +okoli 1385 Pariz).
Marini, Ad Librum Physicorum, str. 80.

154 Marini, Ad Librum Physicorum, str. 15, 80.
155 Hellyer, Jesuit Physics, str. 447, 553-554.
156 Francoz Jacques Rohault (*1620; +1675).
157 Hellyer, Jesuit Physics, str. 542-543.
158 Rohault, System, 1: nepaginiran uvod, str. 23, 56, 64.

Jupitra in Saturna. V tem času je bil med jezuiti 
priljubljen Ricciolijev sistem, v katerem so Merkur 
in Venero vrteli okoli Sonca, Sonce in ostale pla
nete pa okoli nepremične Zemlje.

Knjige o matematičnih vedah v Ljubljani ob 
začetku višjih študijev

Že pred ustanovitvijo višjih študijev so v Ljub
ljani nabavili več knjig o matematičnih vedah, 
med katerimi se jih je po požaru leta 1774 ohranilo 
šest.

Iz časa okoli Galilejeve smrti so se ohranili eks- 
librisi v naj starejših knjigah o matematičnih zna
nostih na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Med 
prvimi nabavami ljubljanskih jezuitov je bila knjiga 
z Benedetti)’evimi159 pismi, ki ima le nedatiran je
zuitski lastniški zapis. Njene bele platnice formata 
A4 so danes umazane od uporabe, zato na njih ni 
več mogoče opaziti morebitne licejske knjižnične 
številke iz leta 1775. Zapis v ekslibrisu priča, da so 
bila Benedettijeva pisma prvo matematično delo, 
nabavljeno za jezuitski kolegij v Ljubljani bržkone 
v začetku 17. stoletja.

Benedetti je bil Tartaglijev160 učenec. Kot mate
matik na dvoru savojskega velikega vojvode161 je 
zagovarjal tehtnost Kopernikovih domnev, čeprav 
ni postal kopernikanec. Utrl je pot Galilejevi dina
miki s kritiko Aristotelove statike in z dokazova
njem ohranitve Buridanovega impetusa vzdolž 
ravne črte.

Knjigo je napisal v obliki pisem različnim znan
stvenikom, med drugimi Claviusovemu učitelju 
Nunezu,162 prvemu profesorju višje matematike 
na univerzi v Coimbri na Portugalskem med le
toma 1544 in 1562. Po Nunezu imenujemo točni 
kotomer nonius. Benedetti je pisal o številnih 
vprašanjih, med drugim o kvadraturi kroga163 in 
temperaturnih razlikah na Soncu;164 te so postale 
važne v povezavi z leta 1610 odkritimi Sončevimi 
pegami. Zanimal ga je tudi vakuum v Heronovi 
posodi, teža zraka in olja.165 Raziskovanje vaku
uma je postalo posebno zanimivo po Torricellijevih 
poskusih pol stoletja po Benedettijevi smrti.

Pet let pred Kobavovim prihodom v Ljubljano 
so na kolegiju leta 1647 kupili dve astronomski 
knjigi. Ena od obeh je bila Claviusova razprava "o 
krogli vesoljstva" profesorja na Sorboni, angleškega

159 Giannbattista Benedetti (Benedictis, *1530 Benetke; 

i*n +1590)-Niccolo Fontane (Tartaglia, *1499 Brescia; +1557 Be
netke).

161 Cantor, Vorlesungen, 2: 565-566.
162 Cantor, Vorlesungen, 2: 388; Benedetti, Speculationem 

libri, str. 214. Salasiense Pedro Nunez (Nonius, Nunhes, 
*1502 Alcazar del Sol; +11. 8. 1578 Coimbra).

163 Benedetti, Speculationem libri, str. 303.
164 Benedetti, Speculationem libri, str. 358.
165 Benedetti, Speculationem libri, str. 225-227.



meniha Sacrobosca166 iz leta 1250. Po lastniškem 
vpisu je mogoče domnevati, da je imela knjiga 
sprva knjižnično številko dve. Verjetno je bila na
bavljena za Benedettijevim delom.

Sacrobosco je obravnaval Ptolomejev sistem in 
njegove arabske raziskovalce. Tako je nadaljeval 
delo Kranjca Hermana iz Karintije (Hermannusa 
de Carinthia), ki je prevajal matematična in astro
nomska dela iz arabščine pol stoletja pred Sacro- 
boscovim rojstvom. Sacroboscovo delo so v Clavi- 
usovem času še uporabljali kot učbenik astro
nomije. Še leta 1678 je Mayr ponujal Ljubljan
čanom Triglerjev komentar Sacrobosca.

Claviusovo obrambo gregorijanske reforme ko
ledarja pred kritikami Keplerjevega učitelja Mae- 
stlina167 iz leta 1588 je sredi naslednjega stoletja 
nabavil deželni glavar in kočevski graščak, grof 
Volk Engelbert Turjaški.168 Janez Ludvik Schön
leben (1618-1681) je med letoma 1655 in 1663 
popisal in katalogiziral Volkovo knjižnico v njegovi 
palači v Ljubljani, na prostorih današnjega NUKa. 
Leta 1655 je vpisal ekslibris v Claviusovo delo, ki 
je danes shranjeno v knjižnici Bizzell univerze v 
Oklahomi. Brat deželnega glavarja Volka, knez 
Janez Vajkard Turjaški,169 je spomladi 1654 sodelo
val pri slovitih Guerickovih vakuumskih poskusih 
v Regensburgu. Ko je po bratu Volku prevzel 
palačo in knjižnico, se je stavbe prijelo ime "knežji 
dvorec". Palača njihovih turjaških sorodnikov in 
sosedov na območju današnjega mestnega muzeja 
pa je ostala "zgolj" grofovska.

Leta 1647 so ljubljanski jezuiti nabavili slovito 
Scheinerjevo raziskovanje Sončevih peg. Četrt sto
letja pozneje so se začeli zanimati še za fiziko. Le 
mesec dni po natisu so leta 1675 nabavili Tra- 
berjevo170 optiko. Po doktoratu iz filozofije je Tra
ber petnajst let poučeval matematiko in štiri leta 
filozofijo na Dunaju, kjer je vodil še semenišče. 
Umrl je za kugo tri leta pred turškim obleganjem 
Dunaja.

Tri leta po nabavi Traberjeve optike so leta 
1678 pridobili še matematične raziskave Decha- 
lesa,171 enega redkih prikritih galilejancev in ko- 
pernikancev med jezuiti. Kircherjev sodobnik De- 
chales je bil najprej misijonar v Turčiji. Pozneje je 
poučeval na jezuitskem kolegiju v Lyonu, kjer je 
sodeloval s štirinajst let starejšim Fabrijem. Nato je 
služboval 100 km vzhodno od Lyona, v domačem 
Chambéryju. Ludvik XIV. ga je imenoval za pro-

166 John Holywood (Sacrobosco, *konec 12. stoletja; +1256).
167 Michael Maestlin (*1550 Goeppingen; +1631 Tübingen).
168 Volk Engelbert Auersperg (Volfgang, Wolf, *22. 10. 1610;

+28. 4. 1673).
169 Janez Vajkard Auersperg (Johann Weikhard, *11. 3. 1615

grad Žužemberk; +13. 11. 1677 Ljubljana).
170 Zacharia Traber (*24. 8. 1611 Mürzuschlag na Štajer

skem; SJ 9. 10. 1629 Dunaj; +6. 6. 1679 Dunaj).
171 Claude Francois Millet Dechales (*1621 Chambéry 100

km vzhodno od Lyona; SJ 1636; +28. 3. 1678 Torino).

fesorja hidrografije v Marseillu; tu je poučeval na
vigacijo, vojaško inženirstvo in druge panoge upo
rabne matematike. Leta 1673 je na jezuitskem ko
legiju univerzitetne ravni Clermont v Parizu na
sledil umrlega Pardiesa.172 Pozneje je Dechales 
postal profesor matematike na jezuitskem kolegiju 
v Torinu. Njegov komentar osmih Evklidovih 
knjig iz leta 1660 so ponatisnili več kot dvajsetkrat 
v francoščini, latinščini, italijanščini in angleščini.

Namesto takratnih novih načinov je Dechales v 
algebri uporabljal metodo Diofanta Aleksandrij
skega iz tretjega stoletja. Po drugi strani je upo
števal odkritja infinitezimalnega računa. V drugem 
delu prve knjige je navedel pravila za računanje 
logaritmov.173 Nato je zapisal preglednice sinusov, 
tangensov in sekansov ter njihovih logaritmov po 
koraku 1' do 90°.174 Končno je objavil še logaritme 
celih števil od 1 do 10.000.175 Na konec prve knji
ge svojega dela iz leta 1674 je vstavil razpravo o 
magnetih, v kateri je kritiziral Cabea176 in Gran- 
damyja ter se previdno približal Gilbertu177 in Ga
lileju.

Ostale tri Dechalesove knjige so bile natisnjene 
istega leta, ljubljanski jezuiti pa so vanje vpisali 
enake ekslibrise. V drugi knjigi je Dechales opisal 
kamnine, vojaško arhitekturo, hidrostatiko, vodo
mete, tokove, hidravlične naprave, optično navi
gacijo, perspektivo, katoptriko in optiko. V tretji 
knjigi je obravnaval praktično geometrijo, meha
niko, statiko, magnetizem in optiko. Uporabo ma
tematike je razširil na geografijo, arhitekturo, filo
zofijo narave, glasbo, pirotehniko, astronomijo z 
astrolabom, sončno uro in koledar. Tako tudi De
chales ni mogel mimo Kircherjeve sončne ure, 
čeprav ji ni posvetil tolikšne pozornosti kot poz
neje raziskovalci Kircherjevega dela v Ljubljani. V 
mehaniki je Dechales geometrijsko dokazal Galile
jevo sorazmernost poti s kvadratom časa pri ena
komerno pospešenem gibanju in s tem nasproto
val Fabriju, Pierru Le Cazru in drugim jezu
itom.178

Leta 1697 so v ljubljanskem kolegiju nabavili še 
Kircherjevo optiko, ki je lepo dopolnjevala Traber- 
jeva odkritja. Verjetno so tedaj nabavili tudi po
dobno delo Kircherjevega učenca Schotta, vendar 
vanj niso vpisali ekslibrisa. Lastniški zapis so 
"pozabili" vpisati tudi v učbenik Semeryja; ta je 
poučeval fiziko na rimskem kolegiju v letih 
1669/70 in 1672/73. Naslovi Semeryjevih fizikalnih

172 Ignaz Gaston Pardies (*5. 9. 1636 Pau; SJ 17. 11. 1652;
+22. 4. 1673 Pariz).

'°  Dechales, Cursus seu mundus mathematicus, 1: 189;
Cantor, Vorlesungen, 3: 15.

174 Dechales, Cursus seu mundus mathematicus, 1: 196-240.
175 Dechales, Cursus seu mundus mathematicus, 1: 241-266.
176 Nicolaus Cabeaus (Nicolo Cabeo, *1585 Ferrara; SJ;

+1650).
177 William Gilbert (*24. 5. 1544 Colchester; +10. 12. 1603).
178 Nardi, Un galileano eccentrico, str. 45, 52, 53, 56.



poglavij se ne razlikujejo veliko od naslovov iz 
Galilejevih študentskih dni.179 V stoletju številnih 
novih odkritij je jezuitski pouk zaostajal za na
predkom v Parizu in v protestantskih središčih.

Ljubljanski jezuiti so imeli še nekaj knjig, katerih 
naslovov zaradi požara leta 1774 ne poznamo. Med 
deli, ki smo jih podedovali od ljubljanskih jezuitov, 
manjkajo Kobenclove knjige razen bogoslovnega 
spisa iz leta 1616. Vsekakor je moralo biti na 
razpolago dovolj del o matematičnih znanostih, saj 
je bilo le tako v začetku 18. stoletja vse nared za 
začetek višjih študijev v Ljubljani.

Prva predavanja matematičnih znanosti v 
Ljubljani

V 18. stoletju so bili jezuitski fiziki pripravljeni 
sprejeti nove ideje. Mehanika in geometrijska op
tika sta bili še vedno del matematike v anonimnem 
rokopisu iz Italije180 in v Thullnerjevem delu, ob
javljenem v Ljubljani.181 Razprave o vakuumskih 
poskusih, Kopernikovem, Descartesovem in Newto- 
novem sistemu so postale prevladujoče teme v 
jezuitski fiziki, ki se je formalno še vedno ravnala 
po peripatetičnih obrazcih in naslovih poglavij.

Moderno znanost je v jezuitski pouk filozofije 
malo pred začetkom višjih študij v Ljubljani prvi 
uvedel poznejši kardinal Tolomei,182 profesor na 
rimskem kolegiju leta 1693/94. Leta 1699/1700 je 
Giovanni Jacobo Panici med poukom fizike v Rimu 
razpravljal o Aristotelovih fizikalnih knjigah. Začel 
je z opisom znanstvenih principov Descartesa,183 
Epikurja in atomistov,184 "kemikov",185 "semiato- 
misov"186 in končno peripatetikov.187 V podporo 
svojih idej o deljivosti snovi je Panici citiral Suäreza 
in Arriago.188 Glede oblike in prepustnosti teles se 
je skliceval na Guldinovo Disertacijo o fiziki.189

Panici je obravnaval vakuum v svoji tretji raz
pravi.190 Po Aristotelovem in Descartesovem delu 
je obravnaval še Zucchijevo mnenje. Veliko prosto
ra je posvetil Torricellijevim dosežkom in narisal 
skice barometrov,191 vendar ni omenil Pascalovih 
dosežkov. Pascal seveda ni bil priljubljen med

179 Wallace, Galileo, str. 8, 61.1 önlou Anonymous, De Physica, Tractatus geometriae.
181 MacDonnell, Jesuit Geometers, Appendix str. 2, 17.
182 Giovanni Battista Tolomei (Ptolomeäus, *1635; +1725).
183 Panici, In Libros Aristotelis, str. 11, 124.
° Panici, In Libros Aristotelis, str. 86.

185 Panici, In Libros Aristotelis, str. 147, poglavje 139.
186 Panici, In Libros Aristotelis, str. 189.
187 Panici, In Libros Aristotelis, str. 200.
188 Panici, In Libros Aristotelis, str. 888, poglavje 1073. Rod

rigo de Arriaga (*17. 1. 1592 Logrona v Kastiliji; SJ 17. 9. 
1606; +17. 6. 1667 Praga).

189 Panici, In Libros Aristotelis, str. 923, 984; Villoslada, Sto
ria, str. 198.

190 Panici, In Libros Aristotelis, str. 980.
191 Panici, In Libros Aristotelis, str. 984-984, poglavja 1234-

1235; sliki b in c na strani 4.

jezuiti. Spor z njim je začel Grienberger, ki mu je 
očital prilaščanje nekaterih Torricellijevih dosež
kov. Grienbergerjevo posredovanje je nedvomno 
navdušilo Torricellija, Pascala pa postopoma izri
nilo v jezuitom nasprotni tabor janzenistov.

Panici je podrobno opisal Rohaultovo in Cassi- 
nijevo delo v pariški opazovalnici,192 ki je bilo po
vezano z odpravo v prestolnico francoske Gvajane 
pod vodstvom pariškega akademika Jeana Richerja 
(1630-1696). Richer je tam na 5 severne širine 
preizkušal nihalo in barometer leta 1672 in 1673. 
Njegova ugotovitev, da je treba nihalo ure za me
ritve časa bliže ekvatorju skrajšati, je izzvala dol
goletni spor glede oblike Zemlje. Da gre za splo- 
ščen geoid newtoniancev, so potrdile meritve pol
dnevnika, ki jih je izvedla odprava pariške aka
demije v Peruju med letoma 1736 in 1744. Ob
javljene so bile leta 1748.

Panici je predstavil in narisal dve vrsti Boylovih 
vakuumskih črpalk.193 Obravnaval je tudi Huy- 
gensove poskuse z živim srebrom,194 vendar je 
imel raje teorije sobratov jezuitov Linusa in Fa- 
brija. Pisal je o Linusovih finih nevidnih nitih nad 
živim srebrom (fistulae), podobno kot pozneje 
Guarini.195 Panici je priznaval zračni tlak, o ka
terem je bral v Torricellijevem pismu kardinalu 
Ricciju. Opisal je dosežke Boyla, Johna Alfonsa 
Borellija ter jezuitov Benedictisa196 in Bartolija.197 
Benedictis je bil profesor fizike v Rimu leta 1666. 
Bartoli pa rektor rimskega kolegija med letoma 
1670 in 1674. Leta 1677 je Bartoli primerjal dokaze 
za obstoj napetosti v starejših teorijah in Torri
cellijev tlak nad vakuumom in sprejel sodobno 
prepričanje.198 Bartoli je leta 1682 objavil Zucchi
jevo biografijo.

Panici je popisal meritve mase zraka Galileja, 
Mersenna in Fabrija.199 Poskuse florentinske aka
demije200 z živim srebrom in Galileja z vodo je na
vajal v podporo svojega mnenja o vakuumu.201 
Tako je bil opis vakuuma osnovni del Panicijeve 
fizike; posvetil mu je zadnja poglavja.202

Moderno fiziko z rimskega kolegija je uporabil

192 Panici, In Libros Aristotelis, str. 985.
193 Panici, In Libros Aristotelis, str. 987-989, poglavje 1238; 

sliki d in e na strani 4.
194 Panici, In Libros Aristotelis, str. 990, poglavje 1241; Gua

rini, Philosophiae, str. 339.
195 Panici, In Libros Aristotelis, str. 990-992, 996, poglavja 

1242-1245, 1251.
196 Joannes Baptistae de Benedictis (Giovanni Battista, 

*1622; SJ; +1700).
197 Daniello Bartoli (Daniel Bartolis, *1608 Ferrara; SJ 1623; 

+1685 Rim).
198 Bartoli, La tensione, str. 185, 233, 241; Benvenuto, L'in

stituzione, str. 253; Gorman, Jesuit Explorations, str. 9.1QQ ryy Panici, In Libros Aristotelis, str. 992, poglavje 1246.
200 Accademia del Cimento.
201 Panici, In Libros Aristotelis, str. 994-995, poglavja 1249- 

1250.
202 Panici, In Libros Aristotelis, str. 980-998, poglavja 1226- 

1254.



že Buzzi, prvi profesor filozofije v Ljubljani med 
letoma 1705 in 1707 in pozneje ljubljanski rektor 
od 14. novembra 1725 do 21. novembra 1728. Leta
1707 je v Ljubljani poučeval metafiziko, s katero je 
nadaljeval svoj pouk fizike iz preteklega leta. Nje
govi rokopisi predavanj se niso ohranili, vendar so 
v jezuitski knjižnici hranili rokopis o osmih knji
gah Aristotelove fizike brez označbe kraja iz leta 
1704; ta rokopis je Buzzi gotovo uporabljal pri po
uku, če že ni bil njegov avtor. Rokopis vsebuje šte
vilne fizikalne skice spetih gibljivih vozičkov, Jad
ranskega morja, napetih akustičnih strun, cirkuške
ga igralca na krogli za ponazoritev obravnave te
žišča, sifona, kuhanja, destilacije in izparevanj ter 
meridianov na geoidu.203 Sifon je bil opisan v tret
jem delu desete razprave ob obravnavi vakuuma; 
razpravo je nekoliko hudomušno ponazoril s sliko 
labirinta.204 Navajal je Aristotelovo mnenje, da je 
vakuum proti naravi, vendar se je uklonil rezul
tatom poskusov s trditvijo, da lahko Bog kljub te
mu ustvari vakuum s čudežem. Kritiziral je ugo
vore Magnija proti Aristotelu in sprejel Linusovo 
domnevo o razredčenem živem srebru nad stol
pom v barometru. Vendar Linusa ni imenoval. 
Opisal je poskus, ki močno spominja na Huygen- 
sov eksperiment z vakuumom v vakuumu. Opis 
gibanja v vakuumu mu je povzročal nemalo težav, 
saj je moral prikriti nasprotno Aristotelovo mnenje 
po katerem gibanje povzroča teža ali lahkost teles. 
Poglavje o vakuumu je zaključil z dodatkom o 
posebnostih, v katerem je opisal sifon 205

Poglavja je zaključeval z opisi naravnih poseb
nosti, kar močno spominja na Kircherjev pristop k 
fiziki.206 Kircherjev vpliv kaže še zelo natančna 
obravnava vodne ure z risbo v rdeči barvi207

Medtem ko se je Buzzi ubadal z ljubljanskimi 
študenti, je Briccialdi poučeval fiziko na rimskem 
kolegiju leta 1702/1703 in 1705/1706 kot del dveh 
zaporednih triletnih tečajev filozofije. Med letoma 
1709 in 1716 je predaval polemično teologijo, sho
lastično teologijo pa leta 1708/1709 in med letoma 
1716 in 1723. Bil je prefekt višjih študijev na rim
skem kolegiju od leta 1724 do smrti,208 tudi v času 
Boškovičevih študijev. V svoj rokopis o fiziki209 je 
ob strani vpisoval citate, predvsem Descartesove 
(Renati de Cartes).210 Narisal je eno samo sliko, v 
kateri je na celi strani ponazoril Descartesove vrtin
ce v Soncu in okoli njega. Predvsem ga je zanimal 
vakuum, ki so ga kartezijanci odklanjali. Cabeo in

203 Buzzi, Tractatus, 29 v, 97v, 132r, 236v, 262r, 290v, 330v, 
375V.

204 Buzzi, Tractatus, 321 r.
205 Buzzi, Tractatus, 330v.
206 Appendix curiosa (Buzzi, Tractatus, 46 v).
207 Buzzi, Tractatus, 429 r, 429v.
208 Villoslada, Storia, str. 323-325, 328, 330, 333.
209 Daly je napačno zapisal, da rokopis vsebuje logiko (Se

lected MSS, str. 91).
210 Briccialdi, Trienium, str. 3

Boyle sta razvila drugi možni sistem, imenovan 
kemični.211 Med filozofi je Briccialdi navajal Suä- 
reza, Arriago, Scotusa in Occama.212 Opisal je Tor- 
ricellijeve poskuse in Boylovo pnevmatsko črpalko. 
Rokopis je končal s šestimi stranmi nedokončanega 
De Mundo et Coelo brez razprave o sistemih pla
netov, ki jih je obravnaval v izpitnih tezah.

Leta 1706 je Briccialdi razdelil dvaindvajset 
izpitnih tez na štiri področja po Aristotelu. V drugi 
tezi prvega področja De Obiecto Physi. & de 
Principiis intrinsectis Corporis Naturalis je zavrnil 
Epikurjeve atome, kartezijanske vrtince in Anaksa- 
goro. Hvalil je Aristotelov sistem "naravnih teles iz 
snovi in oblike". V drugem področju o "principih 
ali vzrokih za naravna telesa" je citiral Boethi- 
usa.213 V tretjem področju o lastnostih naravnih 
teles je razpravljal o času in zveznem prostoru po 
Aristotelovem nauku.214 V zadnjem področju De 
Mundo et Coelo je odklonil Ptolomejev in Ko
pernikov sistem v prid Brahejevega; ta sistem je 
bil najbolj priljubljen med jezuiti njegovega časa.

Giovanni Filippo Buoninsegni si je leta 1705/06 v 
Bologni zapisoval predavanja svojega profesorja fi
zike Guarinija. Tri leta pozneje 1708/09 je Guarini 
poučeval fiziko na rimskem kolegiju. Uporabil je 
Aristotelovo razporeditev predavanj iz "drugega de
la filozofije imenovanega fizika." Guarini je istočas
no kot Briccialdi veliko ostreje kritiziral Descarteso
vo teorijo vrtincev,215 tudi zaradi Descartesovega 
nasprotovanja vakuumu.216 Poročal je še o Torri- 
cellijevem poskusu, o Magniju in o Linusu.217 Opi
sal je Boylovo pnevmatsko napravo218 in eks
perimente v izpraznjenem prostoru, ki so jih izvedli 
pri florentinski akademiji219 Posebno visoko je ce
nil Robervalovo teorijo vakuumskih poskusov. Ro- 
bervalu je pripisal poskus z "vakuumom v vaku
umu"; poskus je verjetno sestavil Adrien Auzout 
(1622-1691) leta 1648.220 Guarini ni omenil Huy- 
gensove dopolnitve tega poskusa, ki so ga pozneje 
povezali z raziskovanjem adhezije. Opisal je Luni- 
sove tanke nitke v vakuumu in skiciral Torricelli- 
jeve in Robervalove vakuumske poskuse.221 Štiri 
slike na koncu teksta je posvetil vakuumu;222 med 
njimi je dve prerisal s prejšnjih strani rokopisa.223

Med filozofi je Guarini citiral Gabriela Vaz- 
queza; ta je pred Suärezom poučeval sholastično

211 Briccialdi, Trienium, str. 141-142.
212 Briccialdi, Trienium, str. 250, 973.
91 o 7 7 7° Briccialdi, Conclusiones Physicae, teza X.
214 Briccialdi, Conclusiones Physicae, teza XIX.
91R Guarini, Philosophia, str. 77.
216 Guarini, Philosophia, str. 295.
217 Guarini, Philosophia, str. 304-305.
218 Guarini, Philosophia, str. 309-314.
219 Guarini, Philosophia, str. 319.
220 Guarini, Philosophiae, str. 333, 342; Middleton, The 

history, str. 48-49.
221 Guarini, Philosophiae 1706, str. 339, 341-342, slika 7.
222 Guarini, Philosophiae 1706, slika 6-9.
223 Guarini, Philosophiae 1706, str. 341-342.



teologijo v Rimu med letoma 1585 in 1591. Vaz
quez je prazen prostor med ploskvama imenoval 
"imaginaren". Ni ga znal opisati kot objekt, saj ni 
imel subjekta in se mu je zato zdel kot "čista 
negacija." Leta 1592/93 je njegova predavanja v 
Rimu prevzel profesor s podobnim imenom Mi
hael Väzquez de Padilia.

Guarini je razpravljal o Aristotelovih knjigah224 
in citiral Suareza225 Opisal je sisteme Braheja,226 
Pitagore in Kopernika s Keplerjem in Galilejem na 
šestindvajsetih straneh.227 Seveda je dal prednost 
"katoliškemu" sistemu228 z Zemljo v središču, po
dobno kot De Marini nekaj desetletij prej. Verjetno 
je Guarini imel v mislih Ricciolijev sistem.

Guarini je pojasnil plimovanje z vplivom Lu
ne.229 Sončeve pege je opisal po teoriji jezuita 
Scheinerja. Trdil je, da pege potujejo kot lažji 
alkohol v gostejšem vinu.230 Ni omenil Rohaultove 
kartezijanske vrtinčne teorije s Sončevimi pegami, 
ki so spominjale na peno, zbrano na površini kap
ljevine.231 Guarini je navajal Ricciolija in Piccarda, 
ki sta merila premer Zemlje za pariško akade
mijo.232 Led, zmrzovanje in kondenzacijo je opisal 
s poskusi Galileja in njegovih naslednikov v Ac- 
cademii del Cimento. Razpravo je Guarini končal s 
trinajstimi slikami. Prvih pet slik je kazalo karte
zijanske vrtince, ki jih je tudi Briccialdi ovekovečil 
na svoji edini skici.

V Guarinijevem času je Gallenfels leta 1706/07 
v Ljubljani poučeval fiziko. Iz Ljubljane je leta 
1709 odšel v Lizbono in ostal do svoje smrti spo
vednik portugalske kraljice.233 Leta 1721 je objavil 
posmrtni zapis za rajnkim jezuitskim misijonarjem 
Stumpfom,234 ki je bil med letoma 1711 in 1719 
predsednik astronomskega urada v Pekingu.

Med Gallenfelsovimi nasledniki v Ljubljani je 
bil Slovak Kereskényi; leta 1710/11 je predaval 
fiziko na ljubljanskem kolegiju. Pri obravnavi Ari
stotelove knjige De Mundo et Coelo je opisal 
planete in njihove simbole, kristale, oblike pla
netov, redčenje in kondenzacijo, ogenj ter kovine 
in fosile.235 Menil je, da je v naravi mogoče mešati

994. Metheorologia (Guarini, Philosophiae, str. 521); Coelo, et 
Mundo, et de Anima (Guarini, Philosophiae, str. 538).

225 Guarini, Philosophiae, str. 541, poglavje 23.
226 Guarini, Philosophiae, str. 558.
227 Guarini, Philosophiae, str. 558-584.
228 Guarini, Philosophiae, str. 572, poglavje 40.
229 Guarini, Philosophiae, str. 723.
230 Guarini, Philosophiae, str. 736.
231 Rohault, System, str. 70, 72.
232 Guarini, Philosophiae, str. 770. Giovanni Battista Riccioli 

(*17. 4. 1598 Ferrara; +25. 6. 1671 Bologna).
233 Marija Ana Avstrijska (*1683; kraljica od 1708; +14. 8.

234 1754)-Kilijan Stumpf (Ki-li-ngan, Chi-Li-An, Ji Lian Yunfeng, Ji 
laoye, *13. 9. 1655 Würzburg, SJ 17. 7. 1673 May enee; 
+24. 7. 1720 Peking). (Dehergne, Répertoire, str. 261- 
262).

235 Kereskényi, Questio prima, l i r ,  I3r, 35r, 41 r, 45r, 66v.

osnovne štiri antične elemente, vakuuma pa ni po
sebej obravnaval.236

Korošec Teiss je bil profesor filozofije v Ljub
ljani med letoma 1711 in 1713, ko je po vrsti pre
daval logiko, fiziko in metafiziko. 7. septembra 
1712 je Ljubljančan Leopold Friderik pl. Brecker- 
feld sestavil daljši rokopis o fiziki po Teissovih 
predavanjih v drugem letniku višjih študijev v 
Ljubljani. Leopold Friderik je bil desetletje mlajši 
sorodnik Franca pl. Breckerfeldta (1681-1744), 
pozneje kraljevega astronoma v Cluju v današnji 
Romuniji.

Breckerfeldov rokopis vsebuje deset razprav 
njegovega profesorja Teissa. V deveti razpravi je 
obravnaval lastnosti naravnih teles, njen drugi del 
pa je posvetil vakuumu. Najprej je opisal Descar
tesovo mnenje, nato pa mnenja nasprotnikov 
trditve o strahu narave pred vakuumom. Med za
govornike vakuuma je štel Flamca Helmonta,237 
bolj upravičeno pa Galileja in predvsem Magnija, 
ki je "mislil, da je dokazal vakuum". Kljub 
nestrinjanju z novimi poskusi je Teiss sprejemal 
zračni tlak. Opisal je Torricellijeve poskuse pri 
akademiji v Firencah z neprodušno zaprto cevjo, 
kjer se živo srebro "vzdigne za 30 prstov". Posebej 
je poudaril, da živo srebro pridobivajo v kranjski 
Idriji.238 Tako se je sloves idrijskega rudnika širil 
ob poskusih z barometri. Iz Ljubljane je Teiss odšel 
za profesorja filozofije v Gorico, kjer je zamenjal 
Kočevarja Erberga.239

Leta 1710/11 in 1711/12 je ljubljansko katedro 
za matematiko prevzel Dunajčan Schmelzer.240 
Tudi njegova predavanja je zapisal Breckerfeld, ki 
je bil očitno najboljši dijak v razredu. Schmelzer je 
predavanja o uporabni matematiki razdelil med tri 
poglavja na skupno 47 listih. Najprej je popisal 
"krasna" aritmetična pravila na osemnajstih listih, 
nato je povzel pravila za računanje cerkvenih 
praznikov na osmih listih. Po praznem listu je na 
dvajsetih listih povzel tedanjo Kircherjevo teorijo 
merjenja časa s sončevimi žarki. Po dveh praznih 
listih je dodal še enajst listov s slikami. K njim je 
vstavil še posebno skico in devet dvojnih lepše iz
delanih tabel s skicami delovanja sončne ure. Pou
darek je bil na tehničnih zgledih, kot je bilo izde
lovanje in uporaba sončnih ur po Kircherjevem 
načinu.

236 Kereskényi, Questio prima, 41 r.
237 Jan Baptista van Helmont (*1577 Bruselj; +30. 12. 1644 

Vilvoorde).
238 Hydria (Teiss, Pars 2 da Philosophici Tractatus, 205 v, 

vrstica 1).
239 Jurij Erberg (*20. 9. 1670 Kočevje; SJ 6. 4. 1688 Gradec; 

+25. 5. 1715 Budim).
240 Franc Schmelzer (*27. 6. 1678 Dunaj; SJ 9. 10. 1695 

Dunaj; +26. 1. 1738 Dunaj).



Prva dodatna skica v Breckerfeldovem  rokopisu 
Schm elzer]evih predavanj o sončni uri: senca 

palice in ocena časa s pom očjo navidezne lege 
Sonca gled e na iztegnjeno dlan (Schm elzer, 1712, 

nevezane slike, vstavljene v konec knjige).

V aritmetičnem uvodu so študentje najprej utr
dili osnovna pravila računanja: seštevanje,241 od
števanje,242 množenje,243 deljenje,244 ulomke245 
ter vse načine deljenja, ki jih veliko uporabljajo v 
Italiji in pri drugih znanih narodih po Tacqueto- 
vem246 učbeniku v neapeljski izdaji iz leta 1724 247 
Po Tacquetu je Breckerfeld povzel številne vaje, 
deljenje, množenje z leve in desne strani248

941 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 2 v.
242 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 3 r.
243 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 3 v.
244 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 5 r.
245 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 10 r.
246 Andréas Tacquet (*23. 6. 1612 Antwerpen; SJ 1629 Ant

werpen; +22. 12. 1660 Antwerpen).
247 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 13 r.
248 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 18 r.

Druga dodatna skica v Breckerfeldovem  rokopisu 
Schm elzerjevih predavanj o sončni uri: prenos 
krivulj sončeve ure na valj in skica moža, ki z  

dolžino svoje sence m eri čas dneva (Schm elzer, 
1712, nevezane slike, vstavljene v konec knjige).

Tacquetov učbenik je izšel dvanajst let od 
takrat, ko je Breckerfeld poslušal Schmelzerjeva 
predavanja v Ljubljani. Rokopis sicer ni datiran, 
vendar ima natančno navedena učitelja in zapi
sovalca ter kraj zapisa, nad vojvodski licej v Ljub
ljani. Breckerfeldov rokopis Schmelzerjevih mate
matičnih predavanj je bil veliko krajši od zapisa 
Teissovih fizikalnih predavanj v Ljubljani, ki so 
bila datirana 7. septembra 1712. Breckerfeldova ne
apeljska izdaja Tacqueta249 v Ljubljani ni ohra
njena.

249 Dadič, Povijest, 1: 260.



Osma dodatna skica v Breckerfeldovem  rokopisu 
Schm elzerjevih predavanj o sončni uri: obročasta 
krogla (armila) za m erjenje višine zvezd in Sonca 

(Schm elzer, 1712, nevezane slike, vstavljene v 
konec knjige).

Letnica 1724 v posmrtno izdanem Tacque- 
tovem učbeniku, ki ga je uporabljal Breckerfeld, 
pomeni, da je Breckerfeld vsaj del rokopisa končal 
poldrugo desetletje po Schmelzerjevem odhodu iz 
Ljubljane; torej v času, ko je bil Schmelzer med 
letoma 1726 in 1735 profesor filozofije, repetitor 
matematike in prefekt matematično-fizikalnega 
muzeja na Dunaju. Breckerfeld je prvi del roko
pisa, povzet po Tacquetu, pisal istočasno z na
slednjimi dvemi deli. Celoten rokopis je tako za
pisal več let po svojih študentskih letih pri 
Schmelzerju v Ljubljani, kar sicer ni bilo v navadi. 
Nastanek rokopisa je bil verjetno povezan z 
dejstvom, da med letoma 1718 in 1743 v Ljubljani 
niso imeli profesorja matematike in so si dijaki 
morali potrebno znanje pridobiti tudi s študijem 
rokopisov v domači knjižnici.

Prva dodatna skica v Breckerfeldovem  rokopisu 
Schm elzerjevih predavanj o sončni uri: sončna ura 

z dnevi v m esecu (Schm elzer, 1712, nevezane 
slike, vstavljene v konec knjige).

Drugi del predavanj je Schmelzer posvetil mer
jenju časa in preračunavanju cerkvenih praznikov. 
Opisal je navadno, lunarno in druge vrste let.250 
Nato je opisal računanje datuma velikonočnih 
praznikov.251 Po desetih praktičnih vajah na zad
njih treh listih so študentje določali položaj Sonca 
in Lune v zodiaku.252

V zadnjem, najdaljšem poglavju se je 
Schmelzer ukvarjal s sončno uro. Krog je razdelil 
na dele, tako kot danes naredimo v urah.253 
Naštel je tri osnovne predpostavke za merjenje 
časa. Prvi dve sta se nanašali na Ptolomejev sistem 
z Zemljo v središču vesolja, tretja pa na sence 
predmetov. Opisal je tako vodoravno, kot na
vpično sončno uro,254 podobno je to storil Stainer

250 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 19 v.9R1D Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 20 r.
252 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 26, vaji 9, 10.nco 7 7 7 J 7
DD Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 28 v.

254 Schmelzer, Brevis in Mathesin Inductio, 34 r.



leta 1713 in leta 1716 v Ljubljani in pred njim 
Thullner v Gorici leta 1704.

Thullnerjeva predavanja o sončni uri j e  v Go
rici zapisal študent prvega letnika Aleš Žiga Dol
ničar (1685-1708) na sto devetih neoštevilčenih 
straneh. Snov je razdelil na osem poglavij. V 
prvem je obravnaval črte, krivulje in premice, v 
drugem pa kote. V tretjem poglavju je začel opi
sovati merjenje časa in sicer na krogu. Tako je 
prva tri poglavja na petnajstih listih posvetil 
matematičnemu uvodu, nato pa se je lotil sončne 
ure. Četrtino kroga, razdeljeno na stopinje, so upo
rabljali na goriškem kolegiju.255 V sedmem po
glavju je narisal izdelavo navpične sončne ure. 
Skiciral je delovanje kompasa igle v ohišju in mag
netne igle, položene na vodno gladino.256 Pravilno 
je opazil, da je gostota letnic na severni strani 
panja večja. Pojav je točno razložil s položajem 
Sonca.257 Magnet z navpično sončno uro je upo
rabil v škatli, ki jo je bilo mogoče zapreti.258 V 
zadnjem osmem poglavju je opisal in narisal pa
ralelogram za merjenje časa259 in obročasto kroglo 
(armilo).260 Prenos spreminjanja dolžine sence je 
nato s pravokotnika prenesel na valj, tako da je 
dobil sončno uro s številčnico na valju.261 Tako kot 
pozneje Schmelzer in Stainer tudi Thullner po 
tedanji navadi ni citiral virov. Seveda je razlagal 
predvsem Kircherjeve raziskave, ki so tako obvla
dovale prvi desetletji pouka matematike v Ljub
ljani. Matematika je bila tako predvsem uporabna 
aritmetika in geometrija, prirejena za reševanje po
sebnih problemov optike v sončni uri.

Po odhodu iz Ljubljane je Schmelzer vodil ma
tematični muzej v Gradcu. Devet let je deloval kot 
spovednik visokega plemstva. Nato je več kot dve 
desetletji poučeval matematiko in fiziko na dunaj
skem kolegiju in tam objavil razpravo o Aristo
telovi fiziologiji človeka.

Podobno kot Casati je bil v habsburški monar
hiji zelo priljubljen njegov dve desetletji mlajši 
sodelavec z rimskega kolegija Ulloa. Ulloa je ob
javil devet knjig, med njimi o fiziki leta 1712, 1713 
in 1715. Njegovo sholastično filozofijo iz leta 1711 
so ljubljanski jezuiti nabavili deset let po natisu. 
Posvečena je bila jezuitskemu generalu Michelan
gelu Tamburiniju in jezuitskemu slikarju, svetemu 
Aloysiusu Gonzaga Luigiju, ki je mlad umrl v 
rimskem kolegiju leta 1591. Štiri razprave o logiki 
je Ulloa nadaljeval s štirimi fizikalnimi razpravami, 
ki niso povsem sledile peripatetičnim naslovom. 
Prva je obravnavala kvaliteto in lastnosti. V zad-

255 Thullner, Tractatus, 10 r.
256 Thullner, Tractatus, 32 r.
257 Thullner, Tractatus, 32 v.
258 Thullner, Tractatus, 53 r
259 Thullner, Tractatus, 43 r
260 Thullner, Tractatus, 50 r
261 Thullner, Tractatus, 51 v.

njem poglavju prve razprave je poročal o redčenju 
in kondenzaciji. Citiral je Aristotela in Scotusa,262 
Hurtada, Arriago in Oviedo.263 Razmišljal je o 
ozračju in njegovem redčenju,264 vendar ni omenil 
že več kot pol stoletja starih vakuumskih posku
sov.

V drugi razpravi je obravnaval končnost in 
zveznost. V tretji razpravi je razložil sistem vesolja 
in gospodarnost snovi, kjer je med drugim opisal 
tudi nekaj lastnosti magneta brez skic. Zadnjo 
razpravo je posvetil nebu, planetom in zvezdam 
stalnicam,265 knjigo pa je zaključil s kazalom.

Leta 1721 so ljubljanski jezuiti kupili pred osmi
mi leti natisnjena Ulloajeva fizikalna opazovanja. V 
prvem poglavju je Ulloa nasprotoval atomizmu, v 
sedmem poglavju pa je razmišljal o vakuumu, 
vendar brez omembe tedaj zelo priljubljenih po
skusov. Reichenau266 je leta 1721 na Dunaju po
natisnil Ulloajevo delo o ozračju. Naslednje leto je 
ponatisnil še Ulloajevo astronomijo, ki jo je poz
nejši ljubljanski rektor Dillherr znova izdal v 
Gradcu leta 1745. Ulloa je opisoval planete in nebo 
po prvi Aristotelovi knjigi "O nebu", ki so jo jezuiti 
obravnavali pri pouku. Ljubljanski jezuiti so imeli 
tudi starejšo Ulloajevo sholastično filozofijo.

Ljubljanska fizika pod rektorjem  
Galler jem267

Štajerc Galler je bil ljubljanski rektor od 15. no
vembra 1716 do 24. septembra 1719. V času nje
govega rektorovanja, ki je po tedanji navadi trajalo 
tri leta, sta se v Ljubljani ohranila dva rokopisa 
fizikalnih predavanj, oba po nareku štajerskih pro
fesorjev. Prvi je bil Jožef Kraus, ki je osemnajst
leten vstopil k jezuitom v Judenburgu. Po gimna
ziji na Dunaju je v letih 1700-1704 študiral filo
zofijo v Gradcu in ponavljal snov s študenti mate
matike. Nato je služboval v Celovcu, Judenburgu 
in v Gradcu, vendar je filozofijo in matematiko 
poučeval le v Ljubljani zadnja tri leta pred smrtjo; 
med letoma 1716 in 1718. Bil je edini ljubljanski 
profesor pred terezijanskimi reformami, ki je fiziko 
poučeval več let. Leta 1717 so ob končnem izpitu 
njegovega študenta, cistercijanca Karla Rodeta,268 
natisnili geografsko delo z matematičnimi vajami.

Po Jožefu Kalasancu Erbergu je bil avtor tega 
dela v verzih ljubljanski jurist Janez Štefan Flor

262 Ulloa, Prodromus, str. 79, 80.
263 Ulloa, Prodromus, str. 83.
264 Ulloa, Prodromus, str. 85, 91.
265 Ulloa, Prodromus, str. 417-570.
266 Jožef Reichenau (*7. 5. 1685 Vorderberg na Koroškem; 

SJ; +7. 2. 1752).
267 Maksimilijan Galler (*5. 7. 1669 grad "Lannachens is" ob 

Muri; SJ 10. 11. 1685; +28. 9. 1750 Linz).
268 Kot cistercijanec seveda ni bil jezuitski seminarist v

Ljubljani (Ljubljanski klasiki).



jančič,269 s psevdonimom Joannes Poeta de Grien- 
thal. Vendar je knjiga dialog in ne vsebuje verz-
OV.270

Knjiga je imela dve strani posvetila sv. Ksa- 
verju, dve strani nagovora bralcu in sto dvajset 
strani dialogov s šestimi slikami na eni tabli. Dvo
govor je bil zapisan zelo živo s pogostimi govor
niškimi vložki "naj živi ljubljanska matematika", ki 
so dvigovali moralo študentom v razmeroma od
ročni Ljubljani. Kljub dolžini si kar predstavljamo, 
kako so delo uprizorili na javnem zagovoru. Do 
strani 91 se vrsti pet pogovorov med matematikom 
in geografom. Med antičnimi avtorji sta uporablja
la predvsem Flavija271 in Ptolomeja,272 med so
dobnejšimi pa Ricciolija,273 Mercatorja in druge.274
V pogovoru je geograf našteval zemljepisne dol
žine in širine različnih krajev doma in v tujini. Na
vedel je še velikosti Nemčije in Francije v mil
jah.275 Podrobno je opisal novo osvojene turške 
dežele na Balkanu,276 Kranjsko pa je postavil med 
petinštirideseti in sedeminštirideseti vzporednik.277 
Omenil je planete.278 Pogovor o zemljepisu se je 
končal šele, ko je sogovornika matematika za
menjal učenec. Geograf in učenec sta obravnavala 
podnebje, ekliptiko, zodiak, severni pol, horizont, 
meridiane in ekvator.279 Druga slika je kazala 
položaj Ljubljane na globusu, četrta dva globusa z 
vrisanim Konstantinoplom, peta tok Donave do 
izliva v Črno morje s severnim Jadranom, zadnja 
šesta pa "horografski" zemljevid Kranjske s Kar
lovcem, Črnomljem, Snežnikoma, Ložem, Novim 
mestom, Cerkniškim jezerom in velikanskim goz
dom južno od njega. Posebni znaki so kazali ce
sarska mesta, gradove in področja bitk.

Podobno kot pred njim Stainer je tudi Kraus v 
Ljubljani poučeval tako matematiko kot fiziko. Z 
Jentschizom tvorijo trojico, katerih dela so bila 
tiskana v Ljubljani pod rektorjema Jožefom Špind
lerjem (1674-1730) iz Augsburga in Štajercem Mak
similijanom Gallerjem (1669-1750).

Drugi štajerski pisec ljubljanskega rokopisa je 
bil Mariborčan Janez Kaugg (1681-1746), ki je po-

269 Ivan (Janez) Štefan Florjančič de Grienfeld (*1663 
Ljubljana; SJ 1681-1683; +1709 Ljubljana), oče Janeza 
Dizme (*1691 Ljubljana; SJ 1709-1711; +1758).

270 Lukäcs, Catalogus generalis, 2: 796-797; Stoeger, Scrip- 
tores, str. 196; Sommervogel, Bibliothèque, 4: 1129; NM- 
9076; AS, Dolski Arhiv, fase. 75 (Breckerfeld); SBL, 1: 
183; Umek, Erbergi, str. 68; Kovačič, Povezave ljub
ljanskih jezuitov, str. 110.

271 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 13.
272 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 78.
273 Kraus, Consolatio Geographiae, str. II (nagovor bralcu), 

84, 104, 108.
274 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 103.
275 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 19, 20.
276 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 42.
277 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 101.
278 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 3.
279 Kraus, Consolatio Geographiae, str. 98-100.

učeval filozofijo le v Ljubljani med letoma 1719 in 
1720. Je verjetni avtor anonimnega rokopisa o fi
ziki, zapisanega v Ljubljani leta 1719;280 v njem 
danes manjka prvih petnajst strani. Kot mnogi nje
govi sodobniki je tudi Kaugg dokazoval, da je be
seda fizika grškega izvora.281 Kritiziral je prepri
čanja atomistov;282 v posebnem članku je zavrnil 
obstoj vakuuma v naravi zaradi strahu narave 
pred praznoto in zaradi obstoja angelov.283 V po
sebnem dodatku k obravnavi osmih Aristotelovih 
knjig o fiziki je opisoval zveznost, ki je pozneje 
postala eden osrednjih problemov Boškovičeve 
fizike.284

Nato se je lotil Aristotelovih knjig o meteorjih 
in po vrsti opisal oblake, strelo, ogenj, komete, ga
laksije, vulkane, vodo, različne kovine in kame
nine.285 Sledila je obravnava posebne Aristotelove 
fizike z opisom sistemov Pitagore, Aristotela, Ko
pernika in Braheja.286 Posebno pozornost je po
svetil deljivosti in atomom, nato pa je obravnaval 
še agregatna stanja trdih in tekočih snovi287 ter 
število zvezd v vesolju.288

V komentarju Aristotelovega Nastajanja in pro
padanja je opisal delovanje loma in odboja ter 
antiperistaso, značilen peripatetični poskus pojas
nitve navidez nenavadnega pojava, da vroča voda 
hitreje zmrzne od mrzle.289 Fizikalni del rokopisa 
se je končal z obravnavo mehanike navora in gi
banja izstrelkov 290

Ljubljanski in italijanski fiziki med 
Descartesom in Newtonom

V času Kauggove ljubljanske profesure je jezuit 
španskega rodu Manuel Esteran sestavil rokopis o 
fiziki v Italiji. Na koncu poglavij je dodal izredno 
lepe skice. Trke je preučeval ob znameniti fran
coski igri z bilijardnimi kroglami "carambola", po
dobno kot praški profesor Marcus Marci pred 
njim.291 Veliko prostora je posvetil Koperniko
vemu sistemu,292 obravnaval pa je še nepremično 
Zemljo po Ptolomeju in Braheju293 ter karte
zijanski sistem vrtincev 294 Opisal je Galilejevo teo

280 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 328 v.
281 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 152v.
282 Artuculus 8 (Kaugg, Philosophia Aristotelis, 260 v).
283 Artuculus 9 (Kaugg, Philosophia Aristotelis, 268 v-269v).
284 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 307 v.
285 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 316-328 r.
286 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 331-332 .
287 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 347 r - 3 4 7 v, 352r
288 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 253 v.
289 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 401 r.
290 Kaugg, Philosophia Aristotelis, 403 r, 413v.
291 Esteran, Liber 4 ur Physica, 104v. Joannes Marcus Marci

(*13. 6. 1595 Landškroun (Kronland, Landskron); SJ
1767; +10. 4. 1667 Praga).

292 Esteran, Liber 4ur Physica, 145v-168r.
293 Esteran, Liber 4 ur Physica, 168r.
294 Esteran, Liber 4 ur Physica, 179r-199r



rij o Sončevih peg in opazovanja peg leta 1684 295 
Primerjal je tedanja mnenja o kometih in opisal 
komet iz leta 1719.296 Več strani je posvetil fos- 
forescenci, ki jo je opazoval v Boylovem vaku
umu.297 Takšen pojav triboluminiscence živega 
srebra v barometru je prvi opisal prior v Rilléu in 
Anjonu ter član pariške akademije abbé Jean 
Picard (1620-1682), za njim pa Hauksbee leta 1709. 
Raziskave je nadaljeval Švicar Johann Bernoulli 
(1667-1748), berlinski zdravnik in akademik Chri
stian Friederich Ludolf (1707-1763) pa je leta 1745 
pojav pojasnil z električnimi naboji.

Esteran je poročal o Romerjevih in Cassinijevih 
meritvah hitrosti svetlobe.298 Primerjal je optična 
sistema Descartesa in Newtona in dal prednost 
slednjemu.299 Črpalka,300 narisana v Esteranovem 
rokopisu, ni bila povsem enaka črpalkam, ki jih je 
za Boyla v Oxfordu in Londonu sestavil Robert 
Hooke konec petdesetih in v šestdesetih letih 17. 
stoletja, niti ne tisti, ki jo je sestavil Denis Papin v 
drugi polovici sedemdesetih let. Še bolj se razlikuje 
od starejših Guerickovih črpalk.301

Esteran je svojo napravo po Boylu imenoval 
"pnevmatsko" in je posamič skiciral njene sestavne 
dele. Podobno kot Boyle leta 1669 je tudi Esteran 
narisal več deset poskusov v svoji vakuumski 
posodi in jih popisal z latinskimi imeni. Tako je v 
vakuumu opazoval delovanje tehtnice, vodometa, 
dušitev živali, zvonjenje, adhezijo, barometer, 
magnete itd. Poskus z magnetnim odklonom 
zvona za raziskovanje zvoka v vakuumu je prvi 
opisal Kircher, ki je imel na rimskem kolegiju 
muzej in v njem tudi vakuumsko črpalko.

Esteran je opisal Torricellijev302 in Rohaultov 
barometer in ju narisal na isti plošči s Pascalovimi 
hidrostatičnimi poskusi in različnimi vrstami ter
mometrov.303 Magdeburški polobli je obravnaval 
kot primer adhezije.304 Raziskoval je magnete in 
elektriko ter narisal skico njunega vpliva na 
ozračje.305 Podobno kot malo pozneje Benjamin 
Franklin je Esteran slutil povezanost med magne
tizmom in elektriko, ki pa jo je potrdil šele Danec 
Hans Christian Orsted (1777-1851) leta 1819. Es
teran ni uporabljal leidenske steklenice, saj je 
rokopis končal pred njeno iznajdbo leta 1745.

295 Esteran, Liber 4 ur Physica, 204r, 204v.
296 Esteran, Liber 4 ur Physica, 220r, 220v.
297 Esteran, Liber 4 ur Physica, 2 3 1 r -2 3 4 v.
298 Esteran, Liber 4 ur Physica, 269v.
299 Esteran, Liber 4 ur Physica, 266v, 269v.
300 Esteran, Liber 4 ur Physica, 30r, 32r, 32v.
301 Esteran, Liber 4 ur Physica, 319v, 320r, 323v, tabla 3; 

Boyle, New Experiments, 7, plošča 1 na strani 86/87.
302 Esteran, Liber 4 ur Physica, slika 7 na tabli 2.
303 Esteran, Liber 4 ur Physica, 304r, 31 Ir, 406r, tabla 2.
304 Esteran, Liber 4 ur Physica, 314v, slika 40 na tabli 4.
305 Esteran, Liber 4 ur Physica, 384r, 389r.

M erjenje višine hriba z  barometrom , 
(Esteran, okoli 1720, 32)

Tirolec Janez Krstnik Mayr (1686-1748) je pre
daval fiziko v Ljubljani leta 1722. V splošni fiziki je 
leta 1722 opisal sifon in druge naprave za črpanje 
vode.306 V poglavju o streli je opisal neurja na 
Dunaju in v Ljubljani.307 V poglavju o vakuumu 
se je posebej lotil Magnija. Mayr je zagovarjal Li- 
nusovo teorijo o parah živega srebra nad kaplje
vino v barometru, priznaval pa je težo zraka. Ob
ravnaval je termometre in higrometre.308

Mayrjevo posebno fiziko je leta 1722 zapisal 
študent zadnjega letnika filozofije cistercijanec 
Aleksander Taufferer,309 ki je leta 1737 postal 
kostanjeviški opat in goriški arhidiakon, bil pa je 
tudi član Dizmove bratovščine.310 V razpravi o 
Svetu in vesolju je opisal in narisal sisteme Pto- 
lomeja, Kopernika in jezuita Ricciolija.311 Riccioli si 
je zamislil tri planete okoli Sonca, medtem ko sta 
imeli orbiti Saturna in Jupitra ter zvezde stalnice

306 Mayr, Tractatus Physicae U niversalis, 168 v.
307 Mayr, Tractatus Physicae Universalis, 181 r 181v 185v.ono J J
000 Mayr, Tractatus Physicae Universalis, 166 v (poglavje 

443), 168r (poglavje 447).
309 Janez Vajkard Taufferer (pater Aleksander, *12. 1. 1703 

Ljubljana; +22. 4. 1760 Kostanjevica).
310 Bučar, Gradivo, str. 412-413.
311 Mayr, Tractatus Physicae Particularis, 12 r - 1 2 v, I5r



središče v Zemlji. Tekoče in trdne snovi je opisal 
ločeno od pojavov redčenja in kondenzacije.312 V 
diskusiji o elementih je opisal ogenj kot poseben 
element.313 Zadnji del posebne fizike je po tedanji 
navadi posvetil področjem, ki danes spadajo v bio
logijo in psihologijo: fosilom, duši, živim telesom 
in delovanju življenjske sile.314

Tirolec Stancker (1682-1730) je poučeval filo
zofijo v Zagrebu in Ljubljani med letoma 1719 in 
1725. Njegova triletna ljubljanska predavanja 
filozofije so sledila Mayrjevim. Stanckerjevo fiziko 
je ob koncu šolskega leta 1722/23 zapisal študent 
Joseph Haller 315 Najprej je povzel dodatek s tremi 
vprašanji o nadnaravnem, naravnem in umetnem. 
Sledila je obravnava naravne magije po Kircher- 
jevem vzoru.316 Nato je opisal značilnosti geomet
rijskih teles: kocke, stožca in valja.317 Atomiste in 
kartezijance je zavrnil v prid peripatetične filo
zofije.318 Vakuum in na kratko tudi poskus s si
fonom je obravnaval na dveh listih, ne da bi na
vedel katero koli ime raziskovalcev ali njihove 
poskuse s črpalkami in barometri.319 Fizikalno raz
pravo je zaključil s številnimi molitvami.320

V Ljubljani hranijo rokopisa posebne ter 
splošne in posebne fizike iz let 1724 in 1761. Dru
gega je zapisovalec Janez Polanz iz Polža datiral 
leta 1761. Polanz je tedaj študiral fiziko pri ljub
ljanskem profesorju Dolenjcu Morautscherju, ki je 
s triletno prekinitvijo kar petinpetdeset let preživel 
v Ljubljani. Glede na način podajanja snovi je 
prvi, veliko daljši del rokopisa, nekaj desetletij 
starejši in ga lahko datiramo v leto 1724, ko je 
fiziko v Ljubljani predaval Korošec Pasperg.

V splošni fiziki je Pasperg obravnaval karte
zijanske elemente. Po Spanioli je ugotavljal, da 
vakuum obstaja, kar je bilo seveda v nasprotju s 
kartezijanskim sistemom. Posebno visoko je ocenil 
Fabrijevo inačico Aristotelovega sistema, ni pa se 
izognil razpravi o sistemu kemikov in peripa- 
tetikov.321

V šesti razpravi o kraju, vakuumu in času je 
obravnaval gibanje v vakuumu, strah pred njim, 
težo zraka, padanje živega srebra v barometru in 
termometer.322 Ni posebej opisal vakuumskih čr
palk.

V domnevnem nadaljevanju posebne fizike, ve
zanem v drugo knjigo, je najprej obravnaval sve

312 Mayr, Tractatus Physicae Particularis, 26 r 97rO J ' J 7 7
D1D Mayr, Tractatus Physicae Particularis, 105 v-197v.
314 Mayr, Tractatus Physicae Particularis, 143 r, 148, 158r
315 Ni bil seminarist v Ljubljani (Ljubljanski klasiki).
316 Stancker, Tractatus, 15r-16v.
317 Stancker, Tractatus, 27 v.
318 Stancker, Tractatus, 29 r.
319 Vprašanje 9 (Stancker, Tractatus, 150 v-152r).
320 Stancker, Tractatus, 1 5 4 r - 1 7 2 v.
321 Pasperg, Tractatus, 28 v, 29v, 33v, 35v, 38v.
322 Pasperg, Tractatus, 203 r, 214r-216v.

tovne sisteme.323 Fizikalni del razprave je sklenil z 
obravnavo elementov zraka in vode.324 Zadnjih 
štirideset strani je posvetil duši in živi snovi325

Med letoma 1724 in 1761 so tudi kranjski ka
pucini zapisali razpravo o Aristotelovi fiziki, ki je 
pozneje postala del licejske knjižnice. Kljub pod
naslovu, ki napoveduje tudi fizikalne in mate
matične vsebine, je bil rokopis posvečen predvsem 
filozofiji.326

Ohranili so se nam trije izvodi ljubljanskih 
izpitnih tez pri dunajskem profesorju Mayru. Vsi 
natisi imajo enak format 16°. Prvi je bil vezan v 
rjavo usnje in so ga prvotno hranili pri Histo
ričnem društvu za Kranjsko.327 Drugi je bil vezan 
v karton rdeče barve, posute z zlatimi rožicami, in 
je bil prvotno v Erbergovi knjižnici.328 Tretji izvod 
hranijo v licejski knjižnici.329 Pisec rokopisa Lav
renčič330 je svoje izpitne teze ob koncu študijev v 
Ljubljani posvetil gospodu Franciscu Georgiu 
Markhovitschu, sinu Franca Jurija Markoviča (t 
1700) in njegove žene Marije Izabele, rojene Zer- 
gollern (t 1701), ki sta gospodarila na Planini pri 
Rakeku (Alben).331

Lavrenčič je po šolanju v Ljubljani študiral teo
logijo v Gradcu in tam dosegel čast bakalavra 10. 
junija 1732. Kot slovenski pridigar in misijonar je 
služboval v Trstu, Celovcu in Mariboru in izdal 
številne nabožne pesmi.332 Ob koncu leta 1727/28, 
v času rektorja Buzzija, je dal natisniti le devet
inštirideset in ne petdeset izpitnih tez svojega 
profesorja Dunajčana Mayra, saj je bila teza 
sedemintrideset pomotoma izpuščena. V prvi tezi 
za izpit leta 1728 je Mayr trdil, da je logika eno
stavna praktična znanost, kar je bilo naravnost 
nasprotno Barbolanovi prvi tezi štiri leta pozneje v 
Ljubljani. V peti tezi je Mayr omenil frančiškana 
Scottusa, v petnajsti pa so Mayrjevi študentje mo
rali razložiti uporabnost znanosti in opisati znanost 
kot raziskovanje nevidnih sil v naravi. Podobno 
kot Barbolan (1732) v štirinajsti tezi je Mayr (1728) 
v tezi 16 pripisal neodvisen obstoj peripatetični 
prvotni materiji. V tezi 17 so Mayrjevi študentje 
opisali različne oblike nadnaravnih sil, v 19. pa 
vpliv Boga na materijo. V 21. tezi so razložili 
peripatetično zvezo med materijo in obliko.

Dvaindvajset tez je bilo posvečenih vpraša-

323 Morautscher, Physica particularis, 1 r.
324 Morautscher, Physica particularis, 102 r, 105r.
325 Morautscher, Physica particularis, 108 v-149r.
326 Vorardi, Philosophia Peripatetica; Katalog rokopisov, str. 
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njem, ki so bila bližje sodobni fiziki. Domnevali so, 
da je čas deljiv in da sile delujejo na daljavo (tezi 
24, 25). Vakuum je bilo mogoče ločiti, vendar ga je 
bilo mogoče omejiti in razširiti le po nadnaravni 
poti (teza 30). To je bil peripatetični pristop, v 
katerem so jezuiti uskladili vakuumske poskuse z 
Aristotelovo filozofijo. Nato so študentje morali 
pojasniti prodiranje v notranjost teles (teza 32). 
Zveznost so opisali sestavljeno iz formalno nede
ljivih enostavnih in končnih teles, ki jih razdelimo 
le navidez (teza 38). Svet ni večen, zvezde se 
premikajo, Sonce pa je iz ognja (40, 41). Vakuuma 
niso priznavali, saj so domnevali, da je redčenje z 
odstranjevanjem delcev tuje materialnemu svetu 
(43). Verjeli so v štiri osnovne elemente, ki se le 
navidez nahajajo tudi v popolnih mešanicah (44). 
Opisovali so delovanje sile teže (45), vendar brž
kone brez omembe Newtona. Zadnjih pet tez je 
obravnavalo metafiziko. Nasprotovali so budistični 
veri v reinkarnacijo, saj so po katoliškem nauku 
duše nesmrtne (46), božje delovanje pa je zunaj 
fizike (47).

8. aprila 1728 je Martino de st. Niccola zapisal 
predavanja mehanike svojega profesorja Rossija v 
Neaplju. Razpravljal je o težišču in o obliki 
Zemlje,333 kar je bil priljubljeni spor tistih let med 
zagovorniki Descartesa in Newtona, ki se je ne
zadržno nagibal slednjemu v prid. Raziskal je tudi 
hitrost in gibalno količino našega planeta.334 Ome
nil je Galilejevo delo,335 kar sto let po procesu in 
po izdajah Galilejevih del v Italiji ni bilo več 
nevarno. Niccola je predavanje svojega profesorja 
Rossija ilustriral z eno samo sliko.

Fabrijeva fizika v Ljubljani in v Italiji

Med najpomembnejšimi jezuitskimi fiziki je bil 
Francoz Honorat Fabri,336 čigar ideje so še deset
letja po njegovi smrti obravnavali kot poseben 
sistem. Po noviciatu v Avignonu je med letoma 
1640 in 1646 poučeval logiko in matematiko na je
zuitskem kolegiju sv. Trojice v Lyonu. Med njego
vimi učenci sta bila poznejša pariška astronoma 
Cassini in Hire.337

Fabri je bil kot teolog nastavljen pri inkviziciji v 
Rimu. Zaradi sprejemanja Descartesovih idej je bil 
nekaj časa v nemilosti in celo kratek čas zaprt v 
Rimu. Objavil je enaintrideset del, večinoma o 
fiziki. Njegova fizika iz leta 1669 je imela sodobno 
obliko, saj so jo sestavljali aksiomi, definicije, hipo
teze in predpostavke, podobno kot Newtonove 
Principe dve desetletji pozneje. Vsebovala je šte-

333 Rossi, Mecanice, str. 106.
334 Rossi, Mecanice, str. 118.
335 Rossi, Mecanice, 138 r.
336 Honorat Fabri (Faber, *5. 4. 1607 Virieux le Grand (Ain); 

SJ 1626 Avignon; +8. 3. 1688 Rim).
337 Philippe de la Hire (*1640 Pariz; +1718 Pariz).

vilne skice in opise poskusov. Opisal je termo
metre,338 ni pa se znal povsem izogniti težavam 
pri opisu gibanja v vakuumu.339 V Ljubljani so 
imeli tudi njegova teološka dela.

V času profesorjev filozofije Malschanderja in 
Pittona ter rektorja Buzzija so na ljubljanskem 
kolegiju leta 1726 nabavili dve Fabrijevi fizikalni 
knjigi, ki so ju leta 1775 popisali vsako zase, pozneje 
pa na liceju pod eno signaturo. Fabrijev vpliv je bil 
v tem času še zelo močan prav v avstrijski jezuitski 
provinci. Se za časa Fabrijevega življenja so jezuiti 
objavili njegov življenjepis in ga ponatisnili leta 
1682 v Lyonu in leta 1731 na Dunaju.

Fabrijev vpliv se je v Ljubljani ohranil tudi v 
naslednjih letih, ko je bil rektor kolegija Liech- 
tenberg.340 Ljubljančan Martinuzi, študent ljubljan
skega profesorja fizike Barbolana, je leta 1732 dal v 
Ljubljani privezati dve strani s petdesetimi izpit
nimi tezami v ponatis Fabrijevega 263 strani dol
gega dela, ki je vsebovalo nekaj poglavij o fiziki.

Enake in na povsem enak način natisnjene teze 
je istega leta Martinuzijev sošolec Konrad Anton 
Thian341 iz Kastava nad Reko dal vstaviti pred po
natis plemiških rodovnikov, porazdeljenih po raz
ličnih deželah, ki jim je dodal še popis opatov. 
Tekst se je končal s kazalom vsebine. Delo je po
svetil "apostolu Frančišku Ksaverju". Istega leta so 
v Ljubljani ponatisnili latinski prevod teološkega 
dela italjanskega jezuita Jožefa Pinamontija,342 
vendar brez omembe Barbolana. Verjetno je pri 
prevodu tega teološkega dela sodeloval tedanji 
ljubljanski profesor moralne teologije Barbolan. La
tinski prevod Pinamontijeve italijanske knjige je 
nepodpisani študent posvetil ljubljanskemu gene
ralnemu vikarju, doktorju teologije Janezu Jakobu 
Schillingu. Knjižica ni vsebovala izpitnih tez, v 
indeksu na koncu pa so našteta obravnavana bo
goslovna predavanja. Nekdanji goriški profesor fi
zike Prešeren je poldrugo desetletje prej iz ita
lijanščine prevedel Pinamontijevo astrološko delo.

Staj ere Barbolan je petnajstleten vstopil k je
zuitom v Leobnu, kjer je bil tudi v noviciatu. 
Filozofijo je študiral na Dunaju med letoma 1714 
in 1716. V letih 1719-1720 je v Ljubljani poučeval 
v nižjih gimnazijskih razredih in vodil kongre
gacijo. Nato je končal še triletni študij teologije v 
Gradcu. Med letoma 1730 in 1733 se je vrnil v 
Ljubljano in poučeval filozofijo in moralno teo
logijo. V naslednjih letih je bil rektor na različnih

338 Fabri, Physica, II razprava, str. 634, slike 66-69.
339 Fabri, Physica, I. razprava, 3. knjiga "O redkem in gos
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kolegijih, nekaj časa tudi spovednik vladarice Ma
rije Terezije.

Barbolanova izpitna vprašanja iz leta 1732 so 
imela podobno strukturo in podoben vrstni red 
področij, kot ga je uporabljal Bernard Ferdinand 
Erberg v Ljubljani dve desetletji pozneje. Erber- 
gova področja, s katerimi Barbolan ni "mučil" svo
jih študentov, so označena z znakom "/":

"Izvajanja" na Barbolanovem izpitu so bila za
pisana v lakonični obliki, enako kot dve desetletji 
prej pri ljubljanskem profesorju Jentschizu. Štu
dent je moral profesorjeve navedbe dokazovati na 
javnem izpitu. Zadnji metafizični zaključek (27) je 
trdil, da je nadnaravna polnitev in prodiranje v 
telesa možno, sama naravna sila pa tega ne zmore 
(28). Vakuum ne povzroča gibanja, vendar ga tudi 
strah pred vakuumom ne (29). Študent je moral 
opisati pogoje za padanje ali lebdenje v zraku (30). 
Barbolan še ni sprejel opisa vakuuma Boylovega 
kroga pri londonski Kraljevi družbi, vendar so 
študentje gotovo obravnavali vakuumske poskuse 
z barometrom in črpalko. Vakuuma niso več za
vračali tako, kot je to počel anonimen pisec v ro
kopisu, ohranjenem v Ljubljani.343

Atomizem je bil v Barbolanovem času že 
mnogo sprejemljivejši kot med Galilejevim proce
som. Zato je Barbolan lahko učil, da navidez 
zvezno snov sestavljajo nedeljivi delci (31). Od
klanjal je neskončnost (32) in sprejemal Ptolomejev 
sistem z mirujočo Zemljo in gibljivim Soncem. 
Vzroke za gibanje zvezd je videl v njih samih (36). 
Zavračal je popolno mešanico elementov v meta
fizičnem pomenu (37). Elementi ne spreminjajo 
zlahka svojih položajev (38), zato so telesa vztraj
na. Elastični in neelastični trk lahko opišemo po
vsem točno (39), drugih aktivnih lastnosti gibanja 
teles pa ni mogoče razložiti (40). Kljub temu snovi 
ne pripisujemo posebnih absolutnih lastnosti (41). 
Iztekanje fluida povzroča električno in magnetno 
privlačno silo (42). Redčenje povzroča širjenje ne-

343 Anonimno, Ex Universa Philoso phia, Teza 31, str. 6.

vidnih por v snovi (43). Jakost trka in večine 
drugih dinamičnih pojavov določa medsebojno de
lovanje predmetov (44).

Barbolanova ločitev med filozofijo in fiziko ni 
bila ostra, tako da bi njegova štiriintrideseta teza o 
minljivosti sveta prav lahko sodila k metafiziki. Bil 
je zagovornik Fabrijeve fizike, ki se je pri ljub
ljanskih jezuitih zgodnjega 18. stoletja še upirala 
kartezijancem. Živali za Barbolana niso bile le 
stroji, saj je njihova duša aktivna substanca (45, 46) 
v nasprotju s trditvami kartezijancev. Fabrijeva 
fizika je vsaj med jezuiti ostala dovolj pomembna, 
da sta jo jezuita Khell in Anton Erberg še sredi 18. 
stoletja omenjala kot enega možnih sistemov.344 
Khellova knjiga je bila ponatisnjena v dveh delih 
leta 1754 in 1755 na Dunaju. Ponatis so hranili tudi 
v knjižnici Zagrebške akademije. Khell je zaslovel 
kot utemeljitelj znanstvene numizmatike, leta 1753 
pa je na Terezijanišču poučeval filozofijo in ekspe
rimentalno fiziko.

Leta 1735 je klerik Giovanni Beschi zapisal 
fizikalna predavanja Giovannija Baptiste Notarija 
na enem italijanskih kolegijev. Notari je kritiziral 
Gassendija in kartezijance.345 Vakuum se mu je 
zdel logično nemogoč, vendar je obstajal zaradi 
božjega čudeža.346 To je bila priročna pot, ki jo je 
ubral tudi anonimni ljubljanski pisec leta 1704. Na 
ta način so se mnogi izogibali nasprotjem med 
sholastično logiko in Galilejevimi poskusi. Notari je 
opisal vakuumske črpalke Gureickeja in Boyla,347 
ki pa ga niso prepričale v obstoj zračnega tlaka. 
Boljša se mu je zdela Linusova teorija finih niti,348 
ki naj bi v barometru držale živo srebro nad nor
malno ravnijo. Povsem se je strinjal s starejšima 
Guarinijem in Panicijem, čeravno Linusa ni 
imenoval. Notari je opisal poskuse na Accademii 
del Cimento349 in Guerickejeve eksperimente.350 
Trdil je, da večina znanstvenikov verjame v tež
nost ognja,351 kar je bilo izrecno v nasprotju z Ari
stotelovo fiziko. Tako je peripatetični pristop pokal 
vsaj po dveh šivih, pri vakuumu in glede teže ele
mentov.

Beschi je zapisal Notarijevo splošno fiziko na 
dvesto devetdesetih straneh, oštevilčenih na vsaki 
drugi. Naslednjih dvanajst strani je posvetil poseb
ni fiziki. Takšna delitev fizike se je v Ljubljani 
uradno uveljavila šele po terezijanskih reformah 
poldrugo desetletje pozneje.

344 Khell, Physica, str. 67 in 89; Erberg, Cursus Philo- 
sophicus, 3: 59-61.

345 Notari, Physica scripta, 23 r.
346 Notari, Physica scripta, 105.
347 Notari, Physica scripta, 113 v, 114r.
348 Fistulae, funiculus (Notari, Physica scripta, 116 v).
349 Notari, Physica scripta, 122 v.
350 Notari, Physica scripta, 123 v.
351 Notari, Physica scripta, 135 r.
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Notari je začel oddelek Naturalis Philosophia 
Pars Antemeridiana z novim številčenjem strani.352 
Citiral je Fabrijev opis predirnosti snovi in Suäre- 
zovo mnenje353 proti jezuitskim nasprotnikom 
Gassendiju in Descartesu.354 Ponovno je sprejel 
obstoj vakuuma in razmišljal o zračnem tlaku.355 
Opisal je poskuse Torricellija, Guerickeja, Huy- 
gensa in Boyla.356

Notari je predstavil optiko v naslednjem 
oddelku Naturalis Philosophia Pomeridana Pars,357 
ne da bi omenil teoriji Newtona in Descartesa. 
Sprejemljivejša se mu je zdela Fabrijeva teorija 
barv.358 Razpravo je končal s kratko obravnavo 
astronomije in impetusa nebesnih teles.359 Svojih 
razlag žal ni ponazoril s slikami.

V Notarijevem času je Dolenjec Schneiderschiz 
poučeval filozofijo med letoma 1736 in 1741 v 
Celovcu in v Ljubljani. Med Schneiderschizevimi 
predavanji sta v Ljubljani nastala dva rokopisa o 
idejah Scotusa in Aristotela. V prvem je na dvesto 
straneh opisana filozofija narave frančiškana Sco
tusa; opis je četrt stoletja prej obravnaval že ljub
ljanski jezuit Jentschiz. Obravnava Scotusove filo
zofije se je končala s tridesetimi stranmi Aristo
telove astronomije. Avtorja so zanimale razdalje 
med nebesnimi telesi, različni svetovni sistemi in 
ognjena narava Sonca.360 Vakuuma ni posebej ob
ravnaval. Drugi rokopis pa se je začel z obravnavo 
alkimije.361 Kot je bilo v navadi, je komentiral 
četrto Aristotelovo knjigo o prostoru in vakuumu 
tako, da jo je razdelil na razprave o prostoru, 
vakuumu ter času in trajanju. V drugi razpravi je 
obravnaval vakuum na nekaj več kot dvanajstih 
straneh 362 Zdelo se mu je, da vakuum nasprotuje 
obstoju angelov, podobno kot je trdil enajst let 
starejši ljubljanski rokopis. Vedel je, da so vse 
stvari obkrožene z zrakom, tudi voda v posodi. 
Menil je, da se narava boji vakuuma, saj si ni mo
gel zamisliti gibanja v praznem prostoru. Takšna 
razmišljanja so bila takrat že nekoliko zastarela. 
Vprašanje praznega prostora je povezoval z vpra
šanjem deljivosti snovi;363 v tem je bil desetletje 
pozneje Boško vicev ključ za rešitev jezuitskih te
žav pri opisu praznega prostora.

V Schneiderschizevem času je bržkone v Ljub
ljani nastal nedatiran rokopis posebne fizike. Začel 
se je z opisom Platonovega in Aristotelovega poj-

352 APUG 1721b, SLU film 7143.7.
353 Notari, Physica scripta, 4 v.
354 Notari, Physica scripta, 2 v, 3r
355 Notari, Physica scripta, 88 v.
356 Notari, Physica scripta, 92 r, 97r
357 Notari, Physica scripta, 1 0 5 r -2 0 1 r
358 Notari, Physica scripta, 170 r.
359 Notari, Physica scripta, 201 v, 221 v.
360 Schneiderschiz, Philosophia Naturalis, 219 r, 231 v.
361 Schneiderschiz, Liber 2dus Physicorum, 16 v.
362 Schneiderschiz, Liber 2dus Physicoru m, 165r-171v.
363 Schneiderschiz, Liber 2dus Physicorum, 168, 169 r, 170v.

movanja sveta in vesolja ter astronomije.364 Po 
obravnavi teže in lahkosti365 je bil drugi del ro
kopisa namenjen predvsem teološki pojasnitvi živ
ljenjskih pojavov.

V drugem rokopisu, datiranem 3. septembra 
1744, je pisec nasprotoval opisu narave pri Descar
tesu in Leibnizu. Rokopis so gotovo uporabljali pri 
pouku v Ljubljani.366 Če je bil napisan na ljub
ljanskem kolegiju, je narejen po predavanjih 
tedanjega ljubljanskega profesorja fizike Hrvata 
Galjufa. Med sistemi sveta je opisal Leibnizovega, 
Newtonovega, Descartesovega, Gassendijevega s 
starimi in novimi atomisti, Pitagorovega oziroma 
Platonovega, Fabrijevega, kemičnega ter končno 
peripatetičnega.367 Fabrijevemu sistemu je posvetil 
kar štiri strani,368 saj je bil Fabri priljubljen mislec 
še več kot pol stoletja po smrti.

Po Aristotelovem vrstnem redu je pisec po 
obravnavi časa na štirih straneh razpravljal o 
vakuumu. Opisal je poskuse z barometrom in z 
Boylovo črpalko "antilia pneum atica" s katero je 
lahko odstranil del zraka.369 Problem vakuuma se 
ni več zdel dovolj pomemben, da bi mu posvetil 
katero od šestnajstih izpitnih tez na koncu raz
prave.370 V 11. tezi je obravnaval eter, v 13. pa je 
kritiziral Descartesa, katerega zvezda je v fiziki 
medtem že zašla.

Zaključek

Fabrijeva fizika je bila eden od jezuitskih po
skusov usklajevanja moderne eksperimentalne fi
zike s tradicionalnim peripatetičnim načinom logič
nega razmišljanja. Imela je velik vpliv tudi v Ljub
ljani, vendar so jo kmalu nadomestile Boškovičeve 
ideje. Boško vicev sistem je v naslednjih letih 
združil večino jezuitskih mislecev in ponudil mož
nost za preživetje Aristotelove logike ob novo od
kritih fizikalnih pojavih.

364 Anonimno, Physica Particularis, 1 v, 2r, 35r.
365 Anonimno, Physica Particularis, 150 v, 152r.
366 Grmek, Rukovet, str. 298.
367 Galjuf, Tractatus in Physicam, str. 16-24.
368 Galjuf, Tractatus in Physicam, str. 4, 16-18.
369 Galjuf, Tractatus in Physicam, str. 3, 162-166.
370 Galjuf, Tractatus in Physicam, str. 199.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Anfänge der modernen Wissenschaft in 
Laibach (Ljubljana)

In der Entstehungszeit der modernen Wissen
schaft war Krain keineswegs ein abgelegens Land. 
Das nahegelegene Italien und die Zusammenarbeit 
der Laibacher Jesuiten mit Rom und anderen 
Zentren förderte das Interesse für neue Er
findungen in Laibach. Die vorliegende Abhandlung 
berichtet über eine anderthalb Jahrhunderte um
fassende Untersuchung der frühen modernen 
Wissenschaft in Krain. Es wurden Beweise dafür 
erbracht, dass Forscher im slowenischen Siedlungs
gebiet aktiv an der Entwickung der Naturwissen
schaft und Mathematik beteiligt waren. Unser In
teresse galt dem Wirken der ersten slowenischen 
Forscher der neuen mathematischen Wissen
schaften, die an die Seite ihrer Zeitgenossen am 
römischen Kollegium und an anderen italienischen 
Kollegien gestellt wurden. Zum ersten Mal in der 
slowenischen Geschichtscheibung wurde ein Ver
gleich gezogen zwischen dem Studienbetrieb in 
Laibach und jenem in Italien, und zwar auf der 
Grundlage erhaltener Handschriften von Mathe
matik- und Physikprofessoren. Zu den ersten Vor
läufern der neuen Wissenschaft in Krain zählten 
wir die in Rom und Wien ausgebildeten Coblenzl, 
die sich zugleich den Weg als bedeutendste Adelige 
in Innerkrain (Notranjska) in den zwei darauffol
genden Jahrhunderten zu ebnen begannen. Sie 
ermöglichten die Karriere des berühmten Zirknitzer 
(Cerknicaer) Mathematikers Kobav an der Uni
versität Graz. Außer den italienischen Universitäten 
wurden Graz und Wien zu den Zentren in der Ent
wicklung der neuen Wissenschaft.

Nachdem noch der höchste krainische Adel den 
Protestanten eine Absage erteilt hatte, nahmen vor 
allem die Auersperger an den bedeutendsten 
Vakuumsversuchen in Regensburg teil und schufen 
die damals reichste wissenschaftliche Bibliothek im 
Landhaus an der Stelle der heutigen Slowenischen 
Akademie der Wissenschaften und Künste. Wir 
haben nachgewiesen, dass die Auersperger alle 
unentbehrlichen mathematischen Arbeiten für ein 
erfolgreiches Studium wissenschaftlicher Errungen
schaften in Rom und an anderen Universitäten 
versammelt haben. Die Laibacher Jesuiten schafften 
bedeutende mathematische und physikalische 
Werke bereits ein Jahrhundert vor Beginn des 
Philosophiestudiums an ihrem Kollegium an. Damit 
wurden alle Voraussetzungen für das Mathematik- 
und Physikstudium am Kollegium an der Schwelle



des 18. Jahrhunderts geschaffen. Durch einen Ver
gleich von erhaltenen und veröffentlichten Hand
schriften haben wir bewiesen, dass Mathematik 
und Physik in Laibach nach ähnlichen Studien
plänen wie in Rom vorgetragen wurden. Zwar 
konnten nicht alle frühen physikalischen Hand
schriften des Laibacher Kollegiums eindeutig auf 
Autorenschaft und Entstehungszeit der Nieder
schriften geprüft werden, dennoch wird auf jene 
Laibacher Professoren hingewiesen, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit als Autoren in Frage kommen. 
Da Lehrstühle sehr oft ihre Besitzer wechselten, 
konnten auch Niederschriften einiger Professoren 
der mathematischen Wissenschaften aus Görz, 
Agram und an anderen Kollegien herangezogen 
werden, die früher oder später in Laibach lehrten.

Die Laibacher Philosophie schwankte zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts zwischen Descartes und 
Newton, um letztenendes das System des Jesuiten 
Fabri zu übernehmen. Wir haben uns eingehend

mit zahlreichen Werken von Fabri auseinander
gesetzt, die in Laibach, Graz und anderswo in der 
Habsburgermonarchie gedruckt und vom Lai
bacher Kollegium bezogen wurden. Für einige von 
den Laibacher Professoren haben wir eindeutig be
wiesen, dass sie den Ideen Fabris folgten, die zwar 
nicht alle Neuerfindungen bestens abdeckten, aber 
durchaus der logischen Denk- und Unter
richtsweise der Jesuiten entsprachen. Die Unter
suchung wurde zu jenem Zeitpunkt unterbrochen, 
wo Fabris Physik in Laibach und an anderen 
Jesuitenkollegien durch die Idee eines anderen 
Jesuitenwissenschaf tiers, des Kroaten Boško vie, ver
drängt zu werden begann. Die Darstellung der An
fänge des Mathematikstudiums in Laibach schließt 
somit mit dem Zeitabschnitt vor der Durchsetzung 
von Boškovics Variante der Physik Newtons, letzt
ere wird Gegenstand unserer weiteren Unter
suchungen sein.
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Državna ladjedelnica v Kraljeviči 1765-68
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Prispevek skuša na podlagi virov Državnega arhiva v Trstu razgaliti bistvene vzroke za neuspeh  
gradnje dveh fregat v Kraljeviči v letih 1765-68, s problem skim  sklopom , ki ga danes poznam o kot 
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SUMMARY
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THE STATE SHIPYARD IN  KRALJEVIČA FROM  1765 TO 1768

The contribution attempts to reveal on the basis o f sources o f the State Archives in Trieste the 
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Prispevek temelji na virih, ki jih hrani Državni 
arhiv v Trstu v fondu komerčne intendance.1 Ob 
ustanovitvi leta 1731 to upravno oblastvo ni imelo 
predstavništva v Primorju, intendant pa je bil 
hkrati kranjski kapitan. V Trstu je imela sedež šele 
po obnovitvi delovanja (1747-48), nato pa sta bili 
funkciji kapitana in intendanta ločeni. V osebi ko- 
merčnega intendanta so združili funkcijo civilnega 
glavarja in vojaškega poveljnika, torej pristojnosti 
za upravne, kameralne in vojaške zadeve. Vodil je 
civilno administracijo in sodstvo ter prizivno stop
njo za gospodarske spore. Odgovoren je bil du
najskemu višjemu komerčnemu direktoriju ter re
prezentanci in komori na Kranjskem. Intendanco 
so sestavljali glavni intendant in svetniki2 (najprej 
dva, po letu 1752 pa štirje). Podrejeni sta ji bili 
glavarstvi na Reki in v Senju, kasneje pa tudi v 
Bakru, Kraljeviči, Karlobagu in od leta 1766 v 
Ogleju. Nadzorovala je tudi avstrijske konzule v 
levantskih pristaniščih ter pristaniški urad in 
zdravstveni magistrat v Trstu. Intendantu je po
magal svet, ki so ga sestavljali predsedniki komisij 
za posamezna področja (javna uprava, trgovina, 
gospodarstvo, vojska, sodstvo, cerkev).

S trgovskimi in pomorskimi zadevami se je naj
več ukvarjal Pasquale Ricci, sicer prizadeven, pa tu
di preračunljiv in morda podkupljiv3 svetnik tržaš
ke intendance, od leta 1754 poročen z Marjano, 
hčerko trgovca Franca Tomaža Grošlja iz Krope.4 
Poskušal se je tudi v gojenju murv in sviloprejk,5 
leta 1768 pa je predstavil vizijo razvoja manufaktur 
v avstrijskem Primorju, v kateri se je zavzemal za 
odpravo privilegijev in monopolov ter večjo vlogo 
svobodne konkurence tudi v mednarodnih gospo
darskih odnosih.6 Svetniki komerčne intendance in 
sam intendant pogosto niso bili tržaški meščani, 
včasih niti avstrijski državljani, imeli pa so velik 
vpliv na borzi in tudi sami trgovali. Kot organ os
rednje oblasti, ki je odpravljala tradicionalno tržaš
ko samoupravo in podpirala novo elito večinoma

1 ^  v

Slovenjenje v komerčno intendanco, kar uporablja Zon- 
tar (Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur), 
se zdi ustreznejše kot Gestrinova in Miheličeve (Tržaški 
pomorski promet, str. 27) ali Valenčičeva (Žitna trgovina 
na Kranjskem, str. 290) komercialna intendanca tudi za
radi opisa gesla v SSKJ. Več o intendanci: Cova, Com
mercio e navigazione a Trieste, str. 12-18, in Hand
bücher und Karten zur Verwaltungsstruktur, str. 77.

2 Gestrin: svetovalci (Tržaški pomorski promet, str. 27).
3 AST IC, 235/126-127. V času pomanjkanja žita zaradi 

špekulacij in zamrznjenih rek pozimi 1763-64 je Ricci 
omogočil neapeljskemu regentu Bernardu Tanucciju na
kup žita po nižji ceni.

4 Storia economica e sociale di Trieste, Vol. 1, str. 450 .
^ Leta 1766 je s posredovanjem trgovca Giacoma Ballettija

v Ferrari kupil 45 murvinih sadik. AST IC, 417. Ricciju je 
Balletti tudi priskrbel nevesto, saj je bil skrbnik otrok 
leta 1748 preminulega Franca Tomaža Grošlja, ob pre
vzemu skrbništva pa sta z bratom pokojnega prisegla, 
da bosta za otroke dobro poskrbela. AST IC, 830/9.

6 AST IC, 417/436.

tujih trgovcev, zaradi zgrešenih investicij, admini
strativnih ukrepov, ki so ostali na pol poti, in sle
parij, ta ustanova med domačini ni bila priljubljena.

Uvod

Zgodovino gospodarskih panog so navadno 
zanimale za organizacijo in vodstvo proizvodnje 
aktualne teme, kot so tekoči trak, discipliniranje 
delavcev na tovarniško-industrijske ritme dela, 
standardizacija, preskrba s surovinami, trženje 
izdelkov ter logistika nabave in prodaje. Take ra
ziskave pa so spregledale tematike, ki niso ne
posredno vodile k sodobni organizaciji industrijske 
proizvodnje, saj so dejavniki uspešnosti in delovna 
kultura t. i. predindustrijskih družb pogosto ne
sprejemljivi za sodobno ekonomsko logiko. Hr
vaški zgodovinarji Herkov, Karaman, Margetič in 
Barbalič razkrivajo ladjedelstvo v Kraljeviči zaradi 
prvenstva in kontinuitete na vzhodni jadranski 
obali ter zastopanosti Hrvatov med ladjedelci in 
ladijskimi posadkami. Ob iskanju občih zakonitosti 
in ekskluzivnosti zgodovinskega dogajanja pa 
spregledajo prav nosilca ladjedelske dejavnosti, 
človeka s svojim načinom življenja in kulturo, ko
likor ju lahko spoznamo skozi arhivske vire. Po
memben metodološki instrument, ki ga je razvila 
ekonomska misel v drugi polovici 20. stoletja, t. i. 
poslovno okolje, vnaša določeno sistematiko v 
proučevanje navidez nepovezanih, pogosto kaotič
nih državnih intervencij na gospodarskem pod
ročju. Tudi problematika človeških virov lahko 
osveži podobo preteklosti.

Podonavska monarhija na Jadranskem morju

V 18. stoletju je Avstrija prešla iz defenzivnih v 
ofenzivne vojne proti Turkom in tako v naklonjeni 
mednarodni situaciji osvojila širna hrvaška, ogrska 
in srbska področja. Po Utreškem, Rastattskem in 
Požarevskem miru je država avstrijskih Habsbur
žanov postala večja kot kdajkoli prej.7 Dunajski 
dvor je želel najti tržišče za izdelke in blago na
sledstvenih dežel ter monopolizirati vire surovin 
za neagrarno proizvodnjo. Slednja je postajala 
čedalje pomembnejša, saj so agrarne dejavnosti, 
čeprav še dominanten proizvodni način, bile v 
sponah fevdalnih razmerij, kjer je bil odpor do 
novosti in sprememb naj večji, čas do rezultatov 
novih vlaganj pa najdaljši. Izkušnje razvitejše 
Evrope so kazale, da je v nekaterih neagrarnih de
javnostih kapital varneje naložen, z večjo profitno 
mero in hitrejšim obračanjem (npr. v trgovini in 
pomorstvu), z administrativnimi ukrepi pa se vsaj 
delno lahko nadomesti kapitalski vložek.8

7 Kalmar, Načrti pomorske trgovine prek Trsta, str. 137.
8 Erceg, Trst i bivše Habsburške zemlje, str. 6-7.



Severnojadranske luke so bile edino avstrijsko 
okno v zahodni svet. Ob pravem trenutku in 
ugodnem mednarodnem položaju je bila raz
glašena svoboda plovbe na Jadranskem morju 
(1717), Trst in Reka pa sta postali svobodni pri
stanišči (1719). Sprva se je sicer računalo na Bakar, 
Reko in Kralj e vico, češ da je tržaški pristan pre
majhen.9 Trst kot città immediata, mesto pod ne
posredno cesarjevo oblastjo, je bil kasneje izbran 
zaradi povezave avstrijskih dežel s habsburško 
Nizozemsko, Anglijo in nemškimi pristanišči pose
bej po odločitvi Prusije, da ovira avstrijsko trgo
vino z zahodno Evropo. Prometne poti proti za
hodu so postajale čedalje pomembnejše in leta 
1723 je Karel VI. ukazal uglednim tujim inženir
jem, naj izdelajo načrt mreže plovnih kanalov na 
Ogrskem. Ostalo pa je pri ukazu, ker se je za
čarani krog revščine sklenil že na začetku: ker ni 
bilo denarja, niso mogli urediti plovnih poti, ker ni 
bilo plovnih poti, sta bila nizka interes za vlaganja 
in akumulacija kapitala.10 Z vladavino Marije Te
rezije se je začelo dolgoletno vojskovanje s Prusijo. 
Razvoj avstrijskega pomorstva je bil prekinjen za 
več desetletij, ladjedelci so se odselili, trgovinska 
izmenjava pa je stagnirala tudi zaradi gusarskih 
napadov na nezaščitene trgovske ladje. Maroškim, 
alžirskim, tuniškim in tripolitanskim gusarjem so 
se pridružile angleške ladje, ki so plule s pruskim 
patentom.

Gusarstvo -  sestavni del razvoja 
pomorskega prometa11

Kot funkcionalni del razvoja zahodnoevropske 
pomorske trgovine je gusarstvo v 17. in 18. stoletju 
imelo že podjetniški značaj z razvito in kom
pleksno infrastrukturo.12 Boj evropskih držav proti 
berberskim gusarjem je bil le delno uspešen, 
premirja pa kratka. Bolje so se obnesli sporazumi, 
nekakšne trgovske pogodbe, ki so jih evropske 
države podmazovale s cekini, orožjem, strateškimi 
ladjedelskimi materiali ipd. V drugi polovici 18. 
stoletja berberski gusarji niso bili več tako nevarni 
kot stoletje poprej, zaradi tradicionalnega slovesa 
in mitov o karizmatičnih osebnostih, ki jih je gojila 
literatura, pa so se jih pomorščaki in prebivalci

9 Tega mnenja je bil tudi angleški astronom Hailey, ki je 
leta 1703 obiskal severnojadranske obale in poročal du
najskemu dvoru. Erceg, Trst i bivše Habsburške zemlje, 
str. 7-8.

10 Petrovič, Plovidba i privreda srednjeg Podunavlja, str. 
24-26. Kranjski deželni stanovi so začeli leta 1721 z 
manjšimi regulacijskimi deli pri Šmartnem ob Savi s 
pomočjo deželne tlake. Umek, Plovba po Savi, str. 234.

11 Pirati so navadni morski roparji, gusarji pa imajo do
ločeno vojnopomorsko vlogo ter pravno zaščito vsaj ene 
od vojskujočih se držav. Njihovo delovanje so določale 
mednarodne pogodbe in dogovori. Maštrovič, Posljednji 
gusari na Jadranskom moru, str. 8 ss.

12 Nadal, Contribution a l'étude du revenu, str. 119-120.

obal še vedno bali. Darila in diplomatske pozicije v 
delitvi sredozemskega prostora so izsiljevali z 
nekaj napadi letno z manjšimi flotami in špeku- 
liranjem s strahom.

Ukrepi za zaščito ladij pod avstrijsko 
zastavo

Med špansko in poljsko nasledstveno vojno je 
Avstrija oboroževala zasebne trgovske ladje in jim 
izdajala patente za plenjenje sovražnih in zaščito 
svojih trgovskih ladij. To je bil precedens, ki je 
spremljal avstrijsko pomorsko politiko vse osem
najsto stoletje. Podpiral je način vojskovanja, proti 
kateremu se je Beneška republika stalno borila, ni 
pa odločilno izboljšal varnosti plovnih poti.13 Avs
trija je sporazume s severnoafriškimi gusarji sklenila 
v letih 1748-1749, sporazume pa bi morala potr
jevati še z darili. V naslednjem obdobju relativnega 
miru z berberskimi gusarji so pomorske poti ogro
žali ulcinjski, angleški, francoski in pruski gusarji. 
Za dovoljenje (patent) za plovbo pod avstrijsko 
zastavo je od leta 1755 do 1757 zaprosilo le osem do 
deset ladij letno.14 Trgovci so raje najemali dub
rovniške in beneške ladje, ki jih gusarji zaradi 
meddržavnih sporazumov niso pogosto napadali.15 
Seveda pa so avstrijske ladje plule tudi pod tujimi 
zastavami. Najbolj so bile ogrožene ladje s križnimi 
jadri, saj je bilo na daleč videti, da so bile na dolgi 
poti, prevažale so torej dragocen tovor. Intendanca 
je zato svetovala uporabo latinskih jader.16 Čeprav 
so bili berberski gusarji najbolj aktivni med se
demletno vojno,17 trgovina z vinom, lesom, grad
benim materialom za Trst in ribolov takrat niso 
zamrli. Po prekinitvi mirovnih pogajanj z Alžirom 
julija 1764 pa je uspeval le še privatni uvoz soli z 
ladjami iz Senja, Karlobaga in Bakra. Tržaška 
trgovska flota je leta 1745 štela 49 plovil, dvajset let 
kasneje pa le še 15.18 Dunajski dvor je bil prisiljen 
sprejeti predlog tržaške intendance in podpreti 
oborožitev trgovskih ladij, kar je bila sicer že 
ustaljena praksa mnogih evropskih držav.19

K izgradnji lastne flote oboroženih trgovskih 
ladij pa je spodbujal tudi malteški konzul v Trstu 
Cesar de Mayo, saj je Malta želela kupovati ba
natsko pšenico na zanesljivem tržišču. De Mayo je 
predlagal gradnjo galeote s petintridesetimi člani 
posadke 20 Oblasti v Trstu in na Reki so predlogu

13 Cova, Commercio e navigazione a Trieste, str. 45-48.
14 Tamaro, Storia di Trieste, str. 188.
15 Mitič, Pomorskotrgovačka djelatnost dubrovačkih bro- 

dova u Trstu, str. 262.
16 AST IC, 571/1.177 Panzac, Une activité en trompe l'oeil, str. 128.
18 AST IC, 389/19, 40.
19 AST IC, 235/136.

AST IC, 411/17. Gradnja z opremo bi stala 8.020 flo- 
rintov, 500 florintov mesečno pa plače in hrana posad
ke.



nasprotovale, saj bi morala biti taka ladja bolje 
oborožena od gusarskih, posadka pa bolje izurjena 
od gusarjev. V nasprotnem bi jo slednji zlahka 
zajeli in tako okrepili svojo floto na račun avs
trijskih trgovcev. Oborožena trgovska ladja bi mo
rala imeti vsaj dvakrat toliko mož posadke kot 
navadna, saj so za vsak top skrbeli trije vojaki. 
Zaradi dodatnih zalog hrane, streliva, jader in vrvi 
pa bi bilo koristnega tovora premalo, da bi se 
potovanje splačalo. Za oborožene ladje bi plačevali 
tudi višje zavarovalne premije.21 Potrebovali bi 
tudi vojaški oddelek na kopnem, skladišča streliva 
in pripadajočo infrastrukturo, predvsem pa zaledje 
za rekrutacijo posadk. A v tedanjem Primorju je 
bilo težko sestaviti že posadko navadne trgovske 
ladje, Avstrija je bila industrijsko slabše razvita, 
ljudje pa bojda manj pogumni in bojeviti.22 Senj- 
sko glavarstvo je prosilo za oborožitev trgovskih 
ladij, češ da tamkajšnji prebivalci ne premorejo 
ničesar, razen skal, burje in nekaj drv po miloščini 
vojaških oblasti. Pomorska trgovina in ladjedelstvo 
bi jim bila zadostna vira preživetja, če ju ne bi 
hromili gusarji.23 Predlagalo je tudi, naj država 
zgradi štiri fregate,24 ki bi spremljale in ščitile 
trgovske konvoje 25

Reški pristaniški kapitan Gerliczi je razmišljal o 
gradnji štiristotonskih fregat, ki bi izvažale te- 
mišvarsko žito, nazaj v avstrijska pristanišča pa 
vozile sol. Prepričan je bil, da bi profit ob upo
števanju vzdrževanja in obresti na kapital znašal 
5.500 florintov letno. Na teh ladjah bi se posadke 
urile tudi v spretnosti pomorskega bojevanja. Nje
gov izračun stroškov in dohodkov pa morda ni 
realen, saj je za 26 topov predvidel samo 12 vo
jakov.26

Svetnik Ricci je cenil beneško oblast, ki je 
lastnikom vsaj 74 čevljev dolgih ladij pomagala z 
ugodnimi krediti, topovi, strelivom in vojaško po
sadko, konvoje trgovskih pa so spremljale vojaške 
ladje. Poudaril je, da taka ureditev ne bi bila pri
merna za avstrijske finančne, tehnične in človeške 
vire. Boljša bi bila lastna vojna mornarica (dve 
fregati in štirje šambeki), ki bi ščitila plovbo in 
obalo, nujno in najceneje pa bi bilo skleniti mir z 
Marokom, ki je podpiral severnoafriške gusarje.27

21 Gusarstvo in pomorsko zavarovanje sta dela istega po
slovnega sistema. Tudi kapital se je, glede na trenutno 
dobičkonosnost, prosto pretakal iz ene v drugo dejav
nost. Nadal, Contribution a l'étude du revenu, str. 127.

22 AST IC, 411/21.
23 AST IC, 411/136.

V 18. stoletju je bila fregata trijambornica s križnimi 
jadri, z eno vrsto topov pod glavno palubo, z več to
povi in možnarji na palubi, namenjena spremstvu in 
zaščiti drugih ladij, izvidništvu in boju proti ladjam 
podobne velikosti.

25 AST IC, 411/30, 37.
26 AST IC, 411/106.
27 AST IC, 411/21.

Ponovil je torej nasvet amsterdamskih trgovcev 
notranjeavstrijski komori, ki je stoletje prej na
črtovala izvoz v Holandijo28 Komerčni svetnik in 
predsednik trgovskega sodišča Raab je julija 1764 
svetoval izgradnjo dveh večjih in dveh manjših 
fregat29 Kljub visokim stroškom naj bi ugodnih 
učinkov za deželo bilo več: avstrijska mornarica bi 
uživala večje spoštovanje, trgovske ladje bi bile 
bolje zaščitene, s čimer bi uspevala trgovina, do
mači ladjarji ne bi kupovali oziroma najemali ladij 
v Benetkah, v Primorju bi se razvile obrti, ki bi 
uporabljale domače surovine, tuji strokovnjaki bi 
izurili domače mojstre, oblikovalo bi se jedro iz
kušenih pomorcev.30

Ko so bila leta 1764 mirovna pogajanja med po
donavsko monarhijo in Alžirijo prekinjena in so se 
začele širiti vznemirjujoče vesti o vdoru berberskih 
gusarjev skozi Otrantska vrata, se je cesarica od
ločila podpreti oborožitev trgovskih ladij in grad
njo dveh fregat s 30 topovi, 124 člani posadke in 
100 vojaki,31 za vojno pristanišče in ladjedelnico 
pa je kljub konkurenci Trsta, lobiranju dvornega 
trgovinskega sveta in nasprotovanju komerčne in- 
tendance izbrala Kralj e vico 32

Enega od načrtov popolnom a oprem ljenih 
fregat Aurora in Stella mattutina je  leta

1765 narisal Vincenzo D ini 
(Marzari, L'arte della progettazione> str. 187).

° Valenčič, Ljubljanski trgovec in bankir Caharija Waldt- 
reich, str. 333.

29 AST IC, 415/47.
30 Karaman, Kraljeviča -  ratna luka, str. 150-151.
31 AST IC, 413/344.
32 Svoj prav je intendanca dokazovala ves čas gradnje 

fregat v Kraljeviči. Da bi v teh letih v Trstu zgradili čim 
več ladij, je dovoljevala gradnjo in skladiščenje lesa tudi 
na mestnih trgih in drugih javnih mestih. AST IC, 
566/16.



Gradnja fregat Aurora in Stella mattutina 
v Kraljeviči

Za direktorja ladjedelnice v Kraljeviči je cesa
rica izbrala grofa Dimitrija Voinovicha33 (1722- 
1794), sicer beneškega podanika pravoslavne vere 
iz Hercegnovega. Njegov stric, trgovec in ladjar, se 
je v Trst priselil zaradi ugodnosti, ki jih je nudil 
patent leta 1747. Dimitrij je sprva poveljeval 
stričevi oboroženi trgovski ladji. Cesaričino milost 
si je zaslužil leta 1760 z zmago nad nekim an
gleškim gusarjem v okolici Smirne, poznal pa je 
"ilirski jezik" in navade tega ljudstva, ki naj bi se
stavljalo posadke obeh ladij.34 Voinovich ni bil po
godu tržaški intendanci, saj je želela ladje graditi v 
Trstu, na čelu ladjedelnice pa videti svojega člo
veka. Po cesaričini odločitvi za Voinovicha in Kra
lj evico je intendanca skušala dokazati, da trgovskih 
ladij, ki plujejo na Levanto, ni toliko, da bi se 
zaradi njih splačalo graditi velike bojne ladje. Zdaj 
se je zavzemala za oborožitev zasebnih trgovskih 
ladij,35 Voinovichu pa očitala neizkušenost in celo 
zadržala dekret o imenovanju za direktorja ladje
delnice.36 V že kozmopolitskem Trstu je nista sme
la motiti njegova pravoslavna veroizpoved37 in be
neški izvor, lahko pa je nanj zvračala krivdo za 
vse zamude in pomanjkljivosti pri gradnji fregat 
ter zapravljanje državnega denarja. Voinovichevo 
iskanje opravičil ni koristilo uspešnosti dela v la
djedelnici. Gre le za potrato časa in energije, pravi, 
ukazov pa ne more izvršiti takoj, ker mu je v 
pomoč le nek mladenič, ki sicer skrbi tudi za 
skladišče ladjedelskih materialov. Sam mora v goz
dovih izbirati primerna drevesa za posek in skle
pati pogodbe s trmoglavimi domačini, ki neradi 
pristanejo na ponujene pogoje, nato pa se pogod
be ne držijo. V težkih vremenskih razmerah, v 
močni burji in globokem snegu, so to bila dolga in 
naporna potovanja.38 Ker mu intendanca ni pode
lila vseh pooblastil, ki bi jih potreboval pri reše
vanju vsakdanjih preglavic (predvsem z vojaško 
posadko) in sklepanju pogodb s podizvajalci, nje
govo dopisovanje s svetnikom Riccijem ni vzor le
porečja.39

33 Več o Voinovichu: Zmajič, Konte Mitar Vojnovič.
34 Herkov, Gradnja ratnih brodova u Kraljeviči, str. 80.
35 Zmajič, Konte Mitar Vojnovič, str. 58-59.
36 Karaman, Kraljeviča -  ratna luka, str. 158.
0 7  '  J 7

Trst je po zaslugi imperialnih trgovskih načrtov ušel 
cesaričini sicer netolerantni verski nastrojenosti. Faber, 
Trieste and the Austrian Littoral, str. 64.

38 AST IC, 414/316.
^  AST IC, 412/84. Večkrat je moral uradnike intendance

opozoriti, naj ga naslavljajo z grofom, kar mu tudi gre.
Podpisoval se je kot Umilissimo Devotissimo et Obbli
gatissimo Servitore Demetrio Conte Voinovich.

Kraljeviča kot ladjedelnica

Dunajski dvor se je za Gorski Kotar in vino- 
dolsko obalo začel zanimati po konfiskaciji posesti 
Zrinskih in Frankopanov (1670), nekaj let kasneje 
pa je na ugoden položaj Kraljeviče opozoril kopr
ski providur, ko je poročal beneškemu senatu o 
prihodu cesarjevih odposlancev zaradi merjenja 
globine v tržaškem, reškem, bakarskem in kralj e- 
viškem zalivu. Beneški poslanec na Dunaju je leta
1708 izvedel, da želi dvor v Kraljeviči zgraditi pri
stanišče za trgovske ladje.40 Neapeljčan Francesco 
Tissi, ki je 20. oktobra 1711 po ukazu tamkajšnjega 
podkralja prispel na Reko, kjer naj bi ustanovil in 
vodil ladjedelnico, Kraljeviče ni opazil. Po ogledu 
področja je ugotovil, da je bilo morje dovolj glo
boko samo v Bakru poleg cerkve Sv. Margarete.41

Ustanovitev ladjedelnice v Kraljeviči je plod 
prizadevanj cesarja Karla VI., da bi v duhu mer- 
kantilizma razvijali pomorstvo habsburških posesti 
ob Jadranskem morju in trgovske povezave med 
Podonavjem in morjem. Leta 1728 je cesar obiskal 
kvarnersko obalo v spremstvu danskega admirala 
Deichmanna, nakar so z velikimi stroški začeli 
pripravljati ladjedelnico v Kraljeviči, ki bi gradila 
vojne ladje za zaščito avstrijske pomorske trgo
vine. Zaradi izgube Neapeljskega kraljestva, kate
rega flota se je pod vodstvom markiza Palla- 
vicinija, sicer poveljnika avstrijske vojne mornarice, 
zatekla v Trst, so kasneje dela prekinili. Ladje
delnica v začetku leta 1733 ni več delovala, za 
nove naložbe pa zaradi vojn (poljske nasledstvene 
in proti Turkom) ni bilo denarja. Po sklenitvi 
zavezništva med Avstrijo in Rusijo proti Turčiji in 
nesrečnem zaključku vojne (1739) je dunajski dvor 
menil, da vojne mornarice na Jadranskem morju 
ne potrebuje več. Bila je predraga, v spopadih pa 
ne bi bila učinkovita. Koristna je bila zaradi pri
sotnosti avstrijskih ladij na morju v letih po raz
glasitvi svobodne plovbe in svobodnih pristanišč,42 
nato pa je postala pomembnejša rečna mornarica v 
Podonavju, ki je od pomorske podedovala opremo 
in poveljnika Pallavicinija.43

Ureditev bivalnih in funkcionalnih prostorov  
za ladjedelce

Čeprav je načrt in seznam stroškov za obnovo 
in opremo ladjedelnice v Kraljeviči naredil ko
morni stavbni mojster Fusconi že januarja 176444

40 Klen, Izgradnja ratne luke i brodogradilišta u Kraljeviči, 
str. 493.

41 AST IC, 559/1, 3, 9.
Cova, Commercio e navigazione a Trieste, str. 45-48.

43 Barbalič, Historijski razvitak brodogradnje u Kraljeviči, 
str. 119-121.

44 AST IC, 411/84. Več o Giovanniju Fusconiju v: Prelov- 
šek, Terezijanski Trst, str. 38.



Fusconijev načrt potrebnih del v kraljeviški ladjedelnici. (AST IQ  411/82-83)

v trenutku odločitve za gradnjo fregat oktobra 
istega leta v Kraljeviči ni bilo primernih objektov 
za bivanje delavcev in močnejše vojaške posadke. 
Do tedaj je 33-članska posadka stražila skladišče 
orožja.45 Obnovo obeh gradov je načrtoval ko- 
merčni svetnik Maximilian Fremaut, sicer znani 
holandski arhitekt z letno plačo 2.000 florintov.46 V 
t. i. novem gradu, ki ga je dal sezidati Peter 
Zrinski okoli leta 1650, naj bi bila nastanjena 
garnizija sto dvajsetih vojakov in večina delavcev, 
poročnik Sattler pa je zahteval, da sta v gradu 
samem tudi kantina in skladišče hrane, da mu vo
jaki ne bi bežali v mesto. Pritličje starega gradu, ki 
je bližje ladjedelnici in središču mesta, naj bi si 
delili direktor ladjedelnice Voinovich, pristaniški 
kapitan in blagajnik Jaketich, protipisar47 Verneda 
in glavna ladjedelca, oče in sin Nocetti. V prvem 
nadstropju naj bi namestili projektante. Tam je bil 
tudi manjši oltar, saj je burja pogosto oteževala

pot do kapelice v novem gradu.48 Novembra in 
decembra 1764 sta obnovo gradov ovirala močna 
burja in mraz.49 Maja 1765 je Fremaut v svojem 
Tres hum ble Raportu poročal, da obnova obeh 
gradov napreduje, a rezervoarja za vodo ne zado
stujeta potrebam ladjedelcev. V novem gradu je 
bil sicer dober vodnjak, a je bil namenjen tam
kajšnji vojaški posadki. V starem gradu bi morali 
zgraditi večji vodnjak (za 4.500 florintov) ali pa 
vodovod iz izvira (za 22.000 florintov).50 Gradbena 
dela niso minila brez zapletov. Za popravilo ob
jektov v Kraljeviči so potrebovali les iz Bakra, a 
tamkajšnje glavarstvo bi ga prodalo le po tržni 
ceni. Voinovich pa je želel plačati toliko, za kolikor 
se sicer prodaja državi. Intendanca mu ni ugodila, 
v Bakru naj kar plača normalno ceno za les, to pa 
prikaže kot izredni odhodek. V začetku maja 1765 
naj bi bila dela skoraj zaključena, kasneje pa 
poročajo, da spet zamujajo zaradi burje in široka.51

45
46
47

AST IC, 411/231.
Več o Maximilianu Fremautu: Umek, Plovba po Savi. 
Opravljal je t. i. računovodsko nadziranje, ugotavljal je 
pravilnosti in odpravljal nepravilnosti v vseh delih 
računovodstva.

48
49
50
51

AST IC, 414/145.
AST IC 412/95.
AST IC, 411/239.
AST IC, 412/84, 112, 235.



Atrij starega gradu z  vodnjakom , ki ga, kljub 
Frem autovim  načrtom in nasvetom , niso obnovili.

Zamujala so predvsem zaradi samovolje poroč
nika Sattlerja, ki je strahoval krovca Andreja Ko
lenca z Reke in njegove delavce. Čeprav se je Ko
lenc znal podpisati, z njim niso sklenili pisne po
godbe.52 Mojstru Ignacu Slebenichu iz Bakra, ki si 
je prišel ogledat novi grad zaradi potrebnih popra
vil, je vojaški poveljnik zagrozil, da ko bo Kolenc 
prvič prišel, bo zaradi zamude dobil petdeset 
udarcev s palico (bastonade), obešen na vodnjak. 
Kolenc je nemudoma pozval intendanco, naj 
najprej disciplinira vojake, sicer se dela sploh ne 
bo lotil. Štiri njegove tesarje je vojaški poveljnik že 
zaprl in jim grozil s petdesetimi bastonadami. Po
ročniku naj torej pripišejo, če grad še ni obnovljen. 
Ce del ne more končati v dogovorjenem roku 
dveh mesecev, jih tudi v štirih ne bo, dodaja 
Kolenc, ki je bil v kraljevi službi, zaprisežen in 
zvest, že dvaindvajset let. Zahteval je tudi, naj se 
mu poročnik javno opraviči, saj mu je javno

52 AST IC, 412/268, 411/213. Svetnik Ricci je šele 26. julija 
1767 priporočil Voinovichu, naj z obrtniki, podizvajalci 
in delavci sklepa pisne pogodbe, ki naj določajo rok za 
izvedbo in ceno dela. AST IC, 566/34.

grozil!53 Ker je vojaška posadka preveč motila delo 
v ladjedelnici, ni pa zagotavljala zadostne varnosti, 
je Voinovich večkrat zahteval od intendance, naj 
bi poveljujoči oficir ubogal njegove ukaze.54 Ladje
delnico so namreč morali pogosto popravljati med 
oseko, torej včasih tudi ponoči, vojaška posadka 
pa je zapirala grajska vrata ob sončnem zahodu. 
Problematičen je bil poročnik, ki je grozil Kolencu, 
pa tudi nižji oficirji so že ukazali bastonirati nekaj 
delavcev. Ob pomanjkanju druge zabave so vojaki 
metali v vodo delavce, ki so stražili fregati v 
gradnji. Voinovich je večkrat skušal prijateljsko 
prepričati vojake, naj se ne vmešavajo v civilne 
zadeve, a zaman.55

V novem gradu je bila za vsakega delovodjo 
predvidena ena soba, delavci pa so živeli v skupnih 
prostorih, a ločeno po poklicih.56 Oprema bivalnih 
prostorov za delavce je bila skromna: 40 veder za 
vodo, 20 svečnikov, 20 klešč za sveče, 70 dvojnih 
slamnjač, več enojnih za bolnike, mize in stoli, 
obešalniki za orodje in oblačila, 20 košev za smeti (v 
večjih sobah po dva) in metle. Med opremo 
srečamo tudi protipožarno lestev in kad, polno 
vode. Stražarji so svetili z veliko lanterno, v sobah 
so imeli 12 manjših. Spali so na posteljah s slam- 
njačami s posteljnino za zimo in poletje, kar je iz
delal Osvald Anton Fanzoj v Ljubljani. Po kosilu 25. 
novembra 1765 je poslal na Reko petdeset zimskih 
in petdeset poletnih odej, sto rjuh, petdeset slam
njač in prav toliko vzglavnikov. Zaradi burje je po
šiljka čakala na Reki še vsaj do konca decembra 57
V gradu je bila tudi bolniška soba s posteljami in 
štirimi stoli z nočno posodo, kuhinja za 120 vojakov 
grajske posadke, kapelica, kantina, več skladišč 
itn.58 Greli so se lahko le ob eni peči, ki jo je izdelal 
kovač Juretich po pogodbi s Kolencem.59 Nabaviti 
so morali tudi zvon, težak od 40 do 50 beneških 
liber, s katerim bi klicali delavce na delo. Primeren 
zvon je sicer imel tržaški pristaniški kapitan Vitali, a 
ga je posodil kapucinom, ki so svojega dali pretopiti 
k mojstru Reidu v Ljubljano. Požarno varnost je 
Nocetti želel zagotoviti z gasilskimi brizgalnimi 
črpalkami; v Livornu so uporabljali na Dunaju izde
lane, v Kraljeviči pa bi rabili vsaj dve. Že prejšnje

53 AST IC, 413/63, 412/286. Ker je Kolenc dobro delal, so 
mu dodelili 5 lir na dan tudi za praznike in kot po
vračilo za uporabo lastnega orodja, odpadni les je lahko 
uporabil za kurjavo, njegovi delavci pa so smeli prebi
vati v gradu.

54 AST IC, 412/84.
55 AST IC, 413/71.

Mojstri so živeli s svojimi družinami in delali s sinovi, 
kar je bilo pomembno zaradi prenosa znanja.

57 AST IC, 414/52, 71. O Fanzojevem podjetju: Šorn, Od 
klasičnih tekstilnih manufaktur k mehaničnim tekstilnim 
tovarnam, str. 26; Umek, Plovba po Savi, str. 264.

58 AST IC, 413/318.
59 AST IC, 416/57.



V t. i. novem  gradu , ki ga je  dal sezidati P eter Zrinski okoli leta 1650, je  bila nastanjena 
vojaška posadka in večina delavcev, ki so gradili fregati v letih 1765-69. Danes je  v delno 

obnovljenem  objektu restavracija, sedež lokalnega turističnega društva in radia ipd.

leto so eno tako črpalko, ki jo je izdelal livar Reid60 
v Ljubljani, nabavili na gradu Dubovac61 pri Kar
lovcu. Potrebovali so tudi dve tehtnici in železno 
blagajno.62

Fregati so začeli graditi avgusta 1765, torej še 
preden so bili urejeni bivalni prostori.63 Novi grad 
naj bi namreč sprejel stanovalce šele novembra 
1765. Ob zaključnih delih so na Reko poslali oken
ske okvire, da bi nanje namestili nove šipe. Vojaki 
prav nič ne pazijo, vse razbijejo, je nergal Voino
vich, potrebovali bi celo delavnico za vzdrževanje 
objektov.64 Dela pa so bila končana šele decembra.
Voinovich je ugotavljal, da je Kolenc postoril več, 
kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Ostrešje je bilo 
čvrsto zgrajeno, najprej so položili opeke, nato 
strešnike (Coppe di Pesaroj, stene so pobelili, ure
dili tudi kapelico, na oknih so bile nove šipe, na 
vratih okovje, v več prostorih mize s klopmi. Grad

60

61

62
63
64

V obeh primerih gre za livarja Caharijo Reida iz Ljub
ljane. Prim.: Iz zvonarne Strojnih tovarn in livarn, str.
208; Zvonarna strojnih tovarn in livarn, str. 4; Zargi,
Začetki zvonarne in livarne Samassa, str. 102. Caharija 
Reid je v letih 1751 do 1773 posedoval Samassovo li
varno. Livarne so navadno poleg zvonov izdelovale tu
di gasilske brizgalne in druge črpalke ter topove. Več v:
Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem, str. 90-92.
V Dubovcu je bila velika ladjedelnica, ki je izkoriščala 
les iz bližnjih bogatih gozdov, izdelovala pa je rečne 
ladje za plovbo po Kolpi in Savi.
AST IC 412/268-280.
AST IC, 413/193.
AST IC, 413/359-362, 414/71.

Atrij novega gradu z  vodnjakom.



so si ogledali tudi oficirji reške garnizije in poročnik 
Sattler. Menili so, da so sobe premajhne, poveljni
kova preskromno opremljena, zahtevali so več raz
košja in blišča, brez večjih argumentov jim ni bila 
všeč niti razporeditev prostorov, ki jo je vendar na
črtoval Fremaut! Pogrešali pa so predvsem polno 
shrambo, vinsko klet in skladiščnika, ki bi nado
mestil vse, kar bi vojaki razbili. Zahtevali so še pet
najst bakrenih svečnikov in več udobja v kuhinji. 
Za vse to bi moral poskrbeti vojaški upravnik, se je 
intendanci potožil Voinovich, saj ima on dovolj 
drugega dela. Poročilo o pregledu končuje z mislijo, 
da so vojaki vedno nezadovoljni in nenasitni.65

Novačenje ladjedelskih strokovnjakov

Gradnja fregat Aurora in Stella mattutina se je 
lahko začela, ko so zagotovili surovine, strokovnja
ke, delavce in zanje pripravili bivalne prostore. Voi
novich je bil odgovoren za gradnjo obeh fregat, 
njuno opremo in oborožitev, delavce, njihove plače, 
zdravje in življenje. Letno plačo tisoč florintov je iz 
mornariške blagajne začel dobivati z letom 1765 v 
štirih obrokih, nemudoma pa je moral z ladjedel- 
skim mojstrom izbrati, označiti, posekati, razžagati 
in v Kraljevico pripeljati tisoč hrastov. Za zagonske 
stroške mu je intendanca v začetku leta 1765 po
slala 15.000 florintov.66 Na Voinovichev predlog je 
Giulio Nocetti iz Livorna67 postal glavni konstruk
tor z letno plačo 1.800 florintov. On naj bi izdelal 
načrte ladij, njegov sin Pietro, ki je že delal v Trstu, 
pa za 600 florintov letno poskrbel za njih izvedbo.68

Nocettija sta brž zahtevala, da intendanca plača 
pot dvema nostromoma iz Livorna, saj je bilo njuno 
delo zelo pomembno, v avstrijskem Primorju pa 
takih strokovnjakov ni bilo.69 Giulio je poimensko 
navedel tudi petnajst tesarjev, njegovih kolegov iz 
Livorna, s katerimi bi želel delati. Slednji so naspro
tovali selitvi zaradi nezdravega okolja v Kraljeviči, 
izgube strank in težjega preživetja družin. Zahte
vali so višjo plačo, kot so jo imeli v Livornu (4,6 
lir/dan), še več pa za poročene in edine skrbnike

65 AST IC, 414/77.
66 AST IC, 411/168.
^7 Korzičan Giulio Nocetti je delal je v francoskih la- 

djedelnicah, nato pa prišel v Livorno, kjer je dobil 
prostor v arzenalu in stanovanje. Preživljal se je s pro
stovoljnimi prispevki kapitanov in lastnikov plovil, ki 
jih je popravljal. Imel je številno družino, sinovi so bili 
mornarji, dva pa sta mu ostala v pomoč. Leta 1746 so 
ga v Trstu imenovali za cesarsko-kraljevega graditelja 
ladij. AST IC, 412/210.

68 AST IC, 411/169, 413/107.
^  Tudi v tržaški manufakturi vinskega kamna in likerjev 

so bili zaposleni mojstri iz Benečije. Leta 1754 so bili vsi 
tržaški trgovci tujci, sicer skromne ladjedelske aktivnosti 
pa so tam zadrževale okoli dvajset mojstrov iz beneške 
Istre in Dalmacije. Storia economica e sociale di Trieste, 
str. 570, 679, 564.

družin.70 Pietro je maja 1765 zaprosil tudi za tri 
tesarje z Reke, ki bi jih plačali po sposobnosti in 
učinku, kot v vseh urejenih deželah, je dodal.71 Z 
njihovim delom sicer ni bil zadovoljen, ker pa za
htevam tesarjev iz Livorna intendanca ni ugodila, 
je moral fregati zgraditi s pretežno domačo delovno 
silo. Kaže, da so štirje le pristali na ponujene pogoje 
in septembra je Pietro za njihove potne stroške iz 
Livorna porabil dvaindvajset florintov.72 Giulio je 
zahteval pomočnika in povrnitev stroškov selitve iz 
Trsta v Kralj evico. Intendanci je tudi zaračunal 348 
florintov stroškov za pot iz Livorna, konja in po
močnika pri ogledu gozdov in sinovo delo. Plači 
obeh Nocettijev so nato dodali še povračilo za iz
pad dohodkov, ki ga je imela družina v Livornu 
zaradi odsotnosti očeta in sina.73 Pietro Nocetti je 
bil sicer zadovoljen in hvaležen, da lahko dela pri 
takem projektu in izpopolnjuje svoje znanje, a 600 
florintov letno mu že aprila 1766 ni bilo več dovolj 
za kraljevskega ladijskega konstruktorja.74

Voinovich je opozarjal intendanco, da sta oba 
Nocettija svojeglava in pohlepna, brez dovoljenja 
sta zapuščala delo, pa tudi z materialom nista rav
nala varčno. Drag les sta uporabljala za manj po
membne dele in zahtevala dosti več lesa, kot sta 
ga v resnici potrebovala.75 Razliko sta verjetno 
prodajala ali uporabljala za zasebne posle. Voi- 
novichevih opozoril v Trstu seveda niso poslušali. 
Pietro je lahko zahteval vedno večje zneske in 
druge olajšave. Januarja 1767, tri mesece po smrti 
očeta Giulia, je Fremaut priporočil intendanci, naj 
takega mojstra, kot je Pietro Nocetti, nikar ne 
izpusti iz rok, saj je "lažje najti šest arhitektov kot 
pa enega ladjedelskega mojstra".76

Državna podpora proizvodnji in nabavi 
ladjedelskih materialov

Fregati so gradili v letih, ko se je Evropa so
očala s posledico sedemletne vojne, kreditno krizo, 
ki je izbruhnila v Amsterdamu, v svoje kolesje pa 
potegnila tudi avstrijske dežele.77 V Trstu je bila 
odmevna menična afera leta 1764 pri trgovanju z 
žitom za Neapelj.78 Zaradi velike lakote v letih 
1763-65 je v Trst iz bližnje okolice in drugih po
krajin prihajalo mnogo revežev, beračev in brez
domcev, ki so ogrožali red na ulicah in motili 
meščansko življenje. Policijska oblast je morala naj
ti rešitev za financiranje čedalje bolj oblegane

70 ACT IC, 413/96.
71 AST IC 412/281.
72 AST IC, 413/26, 158, 265, 279.
73 AST IC, 412/90-92.
74 AST IC, 415/43-44.
75 AST IC, 415/182.
76 AST IC, 416/145.
77 Braudel, Čas sveta I, str. 325.
78 Prim.: Presi, Cesarica, reši nas lakote in stečaja.



ubožnice,79 saj so se trgovci upirali uvedbi do
datnih davkov. Zamisel direktorja komisije za po
licijo in dobrodelne ustanove Pittonija ni bila nova, 
bila pa je učinkovita:80 v ubožnici so začeli presti 
in tkati za obrtnike in druge poslovneže, ki so v 
delovno intenzivnih panogah s skoraj zastonjsko 
delovno silo lahko bolje sleparili državo, ki jih je 
še podpirala s krediti in drugimi ugodnostmi.81 Za 
državo je bil trenutek pravšnji, ko je za fregati v 
gradnji potrebovala jadra in vrvi, ki bi bile cenejše 
od beneških. Komisija za manufakture, ustanov
ljena maja 1763 pri svetniku Ricciju doma, je z 
administrativnimi posegi in krediti pospeševala 
založništvo v ladjedelstvu in izdelavi ladjedelskih 
materialov,82 zaradi ambivalentnega odnosa do na
predka pa je visela med lastnim finančnim intere
som in bojaznijo, da bi korist od razvijajoče se in
dustrije in trgovine imelo tudi neplemiško meščan
stvo ter ogrozilo že majav položaj uradniške ari
stokracije. V splošnem je ukrepala merkantilistično, 
kar naj bi bil znak zavedanja lastne podrejenosti 
oziroma ogroženosti83 V konkretnih primerih, ko 
je od zasebnih proizvajalcev želela kupiti blago po 
najnižji ceni oziroma se otresti odgovornosti za 
izid tveganih poslov, pa je prisegala na svobodno 
konkurenco.

Vrvarne

Kaže, da je bil prvi vrvar v Trstu Francesco 
Bozzini, poklican leta 1724 z dvanajstimi delavci iz 
Genove za izdelavo vrvi za trgovske in vojne 
ladje 84 V naslednjih desetletjih je njegova vrvarna 
opremila več ladij Orientalne kompanije, neapelj
ske mornarice, Privilegirane trgovske družbe Trst- 
Reka in rečnih vojnih ladij za boj proti Turkom.85
V začetku leta 1765 pa se je komerčna intendanca 
odločila kupiti vse vrvi za eno fregato od kon
kurenčne vrvarne Sinibaldi. Brata Bozzini, ki sta 
nadaljevala in razširila očetovo dejavnost, sta lahko 
ogorčena ugotovila, da je Sinibaldi pač prvi poslal

79 AST IC, 388/13. V virih srečamo tri izraze za to usta
novo, ki je začela delovati konec leta 1761: casa dei 
poveri, ospedale delle donne in casa di correzione. 
Zapisovalci uporabljajo zdaj to ime, zdaj ono, odvisno 
od tematike, o kateri pišejo. Trisciuzzi & Rosa, I bambini 
di sua maestà, str. 83-85.
Šorn, Od klasičnih tekstilnih manufaktur k mehaničnim 
tekstilnim tovarnam, str. 16 ss.

81 V ubožnico so pošiljali delat tudi otroke iz boljših 
družin, da ne bi zavili na kriva pota. AST IC, 2/89.

82 AST IC, 388/13. Gestrin, Pojav podjetij v času od poz
nega srednjega veka do manufakturnega obdobja, str. 
12; Erceg, Sjevernojadranske luke u ekonomskoj politici 
bečkog dvora, str. 12.

83 Braudel, Čas sveta I, str. 55.
84 Več o družini Bozzini: Presi, Dokler je še vetra kej, str. 

110 .o r
Od katerih vsaj štiri niso bile uporabne. Antič, Rat na 
rekama kroz veko ve, str. 78.

ponudbo. Nicolo Sinibaldi je bil v Trstu šele od 
leta 1763, ko je sklenil pogodbo z vplivnim trgov
cem in ladjarjem Giacomom Ballettijem,86 dobil
3.000 florintov brezobrestnega posojila, s cenenim 
delom v ubožnici pa je lahko povečeval obseg 
proizvodnje in pristajal na nižje prodajne cene.87 
Brata Bozzini sta v pritožbi tudi poudarila, da je 
njuno podjetje, ki je delalo po merilih francoskih, 
angleških in španskih ladjedelnic, zvesto služilo ce
sarici, že prej pa tudi Karlu VI. Izjavo so pod
krepili podpisi in pohvale tujih kapitanov, ki sta 
jim Bozzinija opremila ladje. Zahtevala sta teme
ljitejše poskuse, dokaze o Sinibaldijevem znanju, 
kakovosti njegovih surovin, manufakturo pa naj bi 
pregledala Nocetti in Voinovich. Po zagotovilu, da 
bi bile Bozzinijeve vrvi cenejše in boljše, se je in
tendant odločil, da bodo preizkusili izdelke obeh 
vrvarn. Znani reški jezuit in podjetnik Ksaver 
Orlandi, sicer tudi prvi predavatelj navtične šole v 
Trstu, je menil, da je Sinibaldi lahko ponudil nižjo 
ceno, ker je zanj delala ubožnica, drugi pa so 
morali drago plačevati svoje delavce. Orlandi je 
vodil vrvarno že 44 let, njegove vrvi so kupovale 
ladje z Reke, iz Senja, Bakra in tujine. Naročila za 
kraljeviški fregati ne bi mogel sprejeti, ker je imel 
dovolj dela za ladje Orientalne kompanije.88 
Prodajna cena pa niti v Trstu ni mogla biti nižja 
od 15 V3 florinta za dunajski stot bele in 13 3/4 flo- 
rinta za stot s šibeniškim katranom impregnirane 
vrvi.89 Brata Bozzini sta ogorčenje nad ravnanjem 
intendance podkrepila z očitkom, da se je najprej 
obrnila nanju, nato pa se na skrivaj dogovorila s 
Sinibaldijem. Resda sta dobila pogodbo za jadra, a 
od jadro vine, dodajata, ni bilo dobička, sploh pa 
naj bi to bilo povsem drugo podjetje (verjetno 
tkalnica grofa Blagaja v Boštanju pri Grosup
ljem).90 Voinovich je predlagal, naj izberejo tisto 
vrvarno, ki bi sprejela nadzor njegovega mojstra 
Marochina.91 Za kralj eviški fregati je intendanca 
nato kupila vrvi od obeh tržaških vrvarn z opo
zorilom, naj nad zasebnim podjetniškim interesom 
prevlada vdanost vladarju 92

Kljub kontroli kakovosti celotnega proizvodnega 
procesa naj bi Sinibaldijeve vrvi med preizkuša

8^ Giacomo Balletti, sicer doma iz Ferrare, je bil tudi
lastnik manufaktur za izdelavo mila (7 delavcev), likerja
(10 delavcev), modre galice (2 delavca) in vinskega
kamna (12 delavcev); AST IC, 417/60. Leta 1774 je Ballet
ti ustanovil prvo steklarno na Javorniku. Poslovala je
slabo, saj so jo vodili uradniki. Valenčič, Steklarni na
notranjskem Javorniku, str. 87.

87 AST IC, 388/13, 413/52.
88 AST IC, 412/218.
89 AST IC, 413/33-52. Do leta 1770 je cena narasla na 16 

florintov za stot. AST IC, 417/377.
90 AST/IC, 413/32.
91 AST IC, 412/140.
9^ AST IC, 412/44. "Che il serviggio al Sovrano prevalga al 

particolar suo interesse... "



njem junija 1766 popuščale. Sinibaldi je takim rezul
tatom ugovarjal, saj naj bi v Kraljevico poslal vo
huna, ki naj ne bi našel niti ene pretegnjene vrvi. 
Zahteval je, da testirajo tudi Bozzinijeve vrvi! Voi
novich mu seveda ni verjel, saj mornarji v skladišču 
ne bi nikomur dovolili vstopa, kaj šele meriti že te
stirane vrvi. Ponoči so bila vsa vrata zaklenjena, 
ključi pa v Voinovichevih žepih. S poskusi obreme
nitve vrvi, poučuje Voinovich, ni želel očrniti 
Sinibaldija, ampak zagotoviti varnost plovbe, tovora 
in ljudi, ter varovati državni interes. Ne morejo mu 
očitati favoriziranja Bozzinijev, saj sta jima z Maro- 
chinom izločila neprimerno konopljo in o tem ne
mudoma obvestila intendanta Königsbrunna, ki pa 
se za dogodek še zmenil ni. Bozzinija sta Maro
china, mojstra za jadra in vrvi z mesečno plačo 14 
florintov, zaradi vestnosti pogosto zmerjala in mu 
grozila.93 Nadzornika pa bi res morala biti dva, saj 
sta vrvarni kar daleč narazen. Kot drugega je 
Voinovich predlagal kapitana Bartolomeja Prata za 
10 dukatov na mesec.94 Seveda pa je bila vprašljiva 
kakovost dela v ubožnici.95

Jadrarne

Z globokimi gospodarskimi spremembami, ki so 
se dogajale že pred sedemletno vojno, so se ukvar
jale mnoge dunajske instance. Zbirale so poročila 
in iskale možnosti za povečanje proizvodnje v mo
narhiji in osvajanje tujih trgov. Reprezentanca in 
komora za Kranjsko je maja 1763 (istega leta so 
bila ta oblastva ukinjena96) od tržaške borze in gla
varstev na Reki in v Senju želela izvedeti, zakaj je 
prodaja kranjskega platna nazadovala.97 Direktor 
borze Giuseppe Bellusco je odgovoril šele 13. julija 
po posvetovanju s trgovci. Ugotovil je, da je trgo
vanje s tkaninami zamiralo že nekaj let. Pred se
demletno vojno98 so proizvedli in prodali mnogo 
platna za jadra, nato pa so najboljši kranjski tkalski 
mojstri našli ugodnejše pogoje v Dubrovniku in 
beneški Dalmaciji. Uvoženo platno je bilo nepri
merno bolj odporno, kranjsko pa toliko slabše, da 
ga tudi po nižji ceni niso mogli prodati. Slab glas o 
kranjskem platnu se je širil tudi zaradi sleparjenja 
-  v isto balo (40 kosov platna)99 so namreč zavijali

93 AST IC, 555/4, 413/18. Bil je strokovnjak za vrvi z me
sečno plačo 14 florintov.

94 AST IC, 415/125-126.
95 Šorn, Od klasičnih tekstilnih manufaktur k mehaničnim 

tekstilnim tovarnam, str. 17.
96 Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur, str. 

77.
97 AST IC, 377/5. O težavah s trženjem kranjskega platna 

tudi: Zontar, Platnarstvo in sitarstvo v loškem gospo
stvu, str. 92-96.QO 7
Bellusco jo imenuje "Incaglio di Slesia e di Moravia ossia 
la guerra fra di esse". AST IC, 377/27.

99 Žontar, Platnarstvo in sitarstvo v loškem gospostvu, str.
92.

tudi ožje in slabše tkane kose. Tržaški trgovci so 
menili, da bi platno pravih mer in kakovosti še 
našlo kupce, z jadro vino pa bi se težje vrnili na 
nekdanjo raven.100

Januarja 1762, še preden se je pojavil kon
kurent Sinibaldi, sta podjetna brata Bozzini diver- 
zificirala proizvodnjo. V prošnji za denarno pomoč 
sta navedla, da bi Trst kot svobodno pristanišče 
potreboval tkalnico jadro vine, saj so jo imela tudi 
vsa bližnja tuja pristanišča. Ladje, ki so priplule v 
Trst, so popravila, jadra in drugo ladijsko opremo 
naročale v Benetkah, domači obrtniki pa so ostajali 
brez dela. Komisija je novo obrt rada podprla, saj 
bi se s predenjem konoplje za tkalnico bratov Boz
zini vzdrževala ubožnica.101 Za uspešen začetek 
tkanja jadro vine sta Bozzinija od leta 1763 do 1765 
prejemala po 300 florintov letne državne podpore, 
za libro preje pa sta ubožnici plačevala po šest sol
dov.102 Ta ustanova je za pet let dala na razpolago 
fante, ki ne bi zahtevali drugega plačila kot hrano 
in obleko.103 Kljub prepovedi odseljevanja ladje- 
delskih mojstrov iz Benetk sta brata Bozzini od 
tam zvabila dva tkalca jadro vine.104 V letu 1763 
sta načrtovala stkati tristo kosov jadro vine, torej 
enega na dan, za potrebe avstrijskega Primorja pa 
bi potrebovali tisoč kosov. Intendanca je obljubila 
Bozzinijema privilegij, ko bi s kakovostjo in ceno 
lahko konkurirala beneški jadro vini.105

Sodelovanje s komisijo se je Bozzinijema obres
tovalo tudi ob uspešni uvedbi založniške mreže v 
vaseh tržaškega zaledja. Brata sta priskrbela učite
ljice, medeninaste glavnike, kolovrate in surovine, 
pred komisijo zbrani župani okoliških vasi pa so ob
ljubili sodelovanje vaščanov.106 V več vaseh so ure
dili prostor, kjer je učiteljica učila presti, delila suro
vine, sprejemala izdelke in vodila račune. Kaže, da 
so predle predvsem ženske, k delu pa so pritegnili 
tudi moške, ki niso bili sposobni za delo na kmetiji. 
Komisija za manufakture je pričakovala, da bodo s 
predenjem v okoliških vaseh ženske v ubožnici in 
bolnišnici lahko uporabili za donosnejša dela (npr. 
za izdelavo svilenih nogavic -  zasebni posel svet
nika Riccija). Od 15. julija 1763 do 30. marca 1764 so

100 AST IC, 377/18.
101 AST IC, 489/15.
1 n?u Trisciuzzi & Rosa, I bambini di sua maestà, str. 89. AST 

IC, 2/21.
103 AST IC, 2/21.

Bozzinija sta mojstroma iz beneškega arzenala obljubila 
denarno nagrado, če prideta delat v Trst. Državno po
moč sta dobila prav zaradi tveganja pri tem poslu. AST 
IC, 489/9.

105 AST IC, 390/139.
106 Župani vasi tržaškega zaledja so bili: Martin Košuta v 

Križu, Luka Guštin v Proseku, Mihael Stavec v Konto- 
velu, Bartolomej Sosič v Banah in Opčinah, Jožef Kralj v 
Trebčah, Jožef Kokja v Gropadi, Luka Križ mančič v 
Bazovici, Luka Zoch v Lonjeru in Valentin Godina v 
Škednju. AST IC, 388/13, 45, 488/3.



v tržaški ubožnici predelali za 1.650, v vaseh pa za 
2.794 florintov konoplje. Leta 1764 sta brata Bozzini 
na dveh statvah stkala 285 kosov platna za jadra 
vrednosti 3.005 florintov. Konopljo sta še vedno 
uvažala iz Bologne prek Ravenne,107 zanju pa je 
delalo deset tkalcev in okoli 70 predic. Leto zatem 
je štirinajst tkalcev izdelalo 374 kosov platna vred
nosti 4.114 florintov. Jadrovino sta prodala tujim 
ladjam in državi za fregati v Kraljeviči.108 Poročilo 
komisije za manufakture za leto 1766 govori o 400 
kosih jadro vine vrednosti 4.400 florintov.109

Kakovost tržaških jader so hvalili tudi tuji kapi
tani. Brata Bozzini sta bila prepričana, da je njuna 
jadro vina boljša od beneške, zaradi ugodnega 
menjalnega tečaja pa celo cenejša.110 V nasprotju s 
konkurenco v Benetkah pa sta bila Bozzinija 
manjša manufakturista, ki ju je pestila cena uvo
žene konoplje in majhen obseg proizvodnje. Inten
danca je sicer spodbujala gojenje konoplje v oko
lici Ogleja in načrtovala večje posevke v temiš- 
varskem Banatu, a rezultatov še ni bilo. Bozzi- 
nijema so konkurirali tudi bogati anconski in be
neški jadrarji, ki so zavirali razvoj te obrti v 
Avstriji s prodajo jader v avstrijskih pristaniščih po 
zelo nizkih cenah. Intendanca je razmišljala o pre
povedi uvoza jader, če bi Bozzinija lahko zado
voljila potrebe po jadro vini v vsem avstrijskem Pri
morju.111 Avstrijski konzul v Benetkah Benedetto 
Bosti112 pa je že maja 1765 sporočil, da je bila 
tržaška jadro vina dražja in slabša od beneške. Bila 
je groba, krčila se je, njene niti so bile različnih 
debelin, kos je bil za palec ožji od beneškega, stal 
je 60, beneški pa le 55 lir. Beneški senat je namreč 
primaknil tri lire na kos.113 Kljub temu je država 
za kraljeviški fregati jadrovino kupila od Bozzi- 
nijev, saj bi tako denar ostal v državi in razvijale 
bi se domače manufakture.114

107 Gestrin-Mihelič, Tržaški pomorski promet, str. 96, 116, 
124.

108 AST IC, 389/25.
109 AST IC, 390/129, 389/40. Šorn se torej moti, ko meni, d a 

"sta v Trstu 1. 1766 skušala podobno platnarno za jadro
vino organizirati tudi brata Bozini, a nista uspela." Sorn, 
Od klasičnih tekstilnih manufaktur k mehaničnim tek
stilnim tovarnam, str. 26. Se leta 1769 je za manufakturo 
jadro vine grofa Blagaja in bratov Bozzini delal Boštanj. 
Zontar, Platnarstvo in sitarstvo v loškem gospostvu, str. 
97.

110 AST IC, 388/34, 489/9.
111 AST IC, 390/139.

Bosti je predlagal, naj več materialov in izdelkov, kot 
npr. jadra, katran, smolo, vrvi ipd., kupijo v Benetkah, 
ker so cenejši, boljši in hitreje bi bili uporabljeni. Jadra 
bi bila narejena že po dveh mesecih. AST IC, 412/179.

113 Voinovich je na to pripomnil, da so beneška jadra sicer 
cenejša, a so tudi tanjša in se hitreje poškodujejo. Jadro- 
vina bratov Bozzini je bila groba, ker so bile niti bolj 
napete. AST IC 412/179, 262.

114 AST IC, 412/84.

;
■

Vzorec konopljene jadrovine iz tkalnice bratov 
Bozzini. (AST IQ  412/267)

Z značilno omahljivostjo in dvoličnostjo se je 
intendanca lotila tudi iskanja jadrarskega mojstra. 
Na razpis tržaške borze se je 10. oktobra 1764 javil 
Antonio Scomparin in opravil dobro ocenjeno 
poskusno delo. Zaradi visoke najemnine delavnice 
in stanovanja (očitno se je priselil z zahodne obale 
Jadranskega morja ali iz Genove) je zahteval 100 
florintov na leto in pogodbo za deset let, kar bi 
zadostovalo tudi za dva vajenca, ki bi ju izbral 
med tržaškimi sirotami. Tako bi fanta izučil obrti, 
Trstu pa zagotovil podmladek v tej stroki. Inten
danca je odgovorila hitro in jasno: ker je ta obrt že 
splošno razširjena (sic!), na vsaki ladji pa je vsaj en 
mornar vešč šivanja jader, ne more ponuditi več 
kot 50 florintov letno in pogodbo za pet let.115 
Scomparin je na pogoje takoj pristal, intendanca 
pa je obljubila izplačati prvi celoletni znesek 1. ja
nuarja 1765.116

Junija 1765 so se komerčni svetniki, brata Boz
zini in jadrar Scomparin dogovorili, da bodo za 
opremo kraljeviških fregat izdelali platno dveh vrst: 
267 kosov običajne dolžine 49 dunajskih bračev117 
in teže 36 beneških liber ter 144 kosov enake dol
žine in teže 33 liber. V obeh primerih bi bila cena 60 
lir na kos. Uporabljali naj bi le najboljšo konopljo, 
vezava in material pa bi morala biti čimbolj ena
komerna. Kakovost bi morala ustrezati vzorcu, ki ga

11^ AST IC, 388/33-34. Šorn (Kmečka in obrtniška proiz
vodnja ter založništvo, str. 75) sicer trdi, da je bila 
določitev letnega dohodka jadrarja v Trstu cehovska 
poteza. A intendanca je določila le lasten prispevek za 
vzdrževanje te komerčne obrti v mestu, Scomparin pa 
je lahko in celo moral delati za druge naročnike, saj mu 
država niti tega skromnega zneska ni redno plačevala.

116 AST IC, 389/263.1177 Proizvodna enota (lanenega) platna je sicer merila 40 
bračev (27,6 m).



je svetnik Raab zaklenil v svojo blagajno, izdelek pa 
bi dobavljali postopoma devet mesecev.118 Scom- 
parin bi se moral posvetiti izključno izdelavi jader 
za dve kralj eviški fregati in v devetih mesecih zašiti 
prek 30.000 laktov šivov.119 Ko so ugotovili, da v 
Kraljeviči ni primernega prostora za jadramo, so 
predlagali, da bi Scomparin delal v Trstu. Kaže, da 
so jadra za fregati šivali v skladišču tržaške ubož
nice, saj je Voinovich januarja 1768 odobril plačilo 
najemnine tega prostora za 18 mesecev, rekoč, da je 
to več, kot pa bo trajala izdelava jader.120 Opozoril 
je tudi, da so se dela zavlekla vsaj za osem mesecev, 
ker je Scomparin delal tudi za druge naročnike za 
svoj račun. Čeprav so mu Bozziniji redno dostav
ljali platno, je moral zaradi denarne stiske spreje
mati stranke, ki so plačevale v gotovini.121 Kaže, da 
septembra 1765 še ni dobro začel z delom, saj je 
takrat šele ugotavljal, da carinsko skladišče v Kra
ljeviči ni primerno za jadramo. Dobil je 100 flo
rintov predujma za delavce, od Bozzinijev pa 116 
kosov platna.122 Vrvi, ki jih je kot ojačitev šival v 
jadra, je izdelovala Sinibaldijeva vrvarna.123 Do 
naslednjega avgusta so Scomparinu dostavili 331 
kosov jadrovine v vrednosti 3.782 florintov. Jadra za 
obe fregati so šivali še leta 1768, ko je Scomparin v 
Kraljeviči izdeloval tudi ponjave in senčnike.124 
Med opremljanjem fregat pa so opazili, da tržaška 
lažja jadro vina (teže 33 liber na kos) ni bila pri
merna za vrhnja jadra. Leta 1766 in 1767 so zato v 
Anconi kupili za več tisoč florintov jadrovine, su
kanca in že sešitih jader,125 prav kot je (pravo
časno) svetoval konzul Bosti.

Kovačije

Na prvem sestanku je komisija za manufakture 
razpravljala tudi o ustanovitvi kovačije za sidra z 
državno koncesijo. Cimprej bi morali najti mojstra, 
ki bi obiskal rudnike na Kranjskem in Koroškem 
ter izbral najprimernejšo vrsto železa za kovanje 
sider. Kovača so nameravali najti v tujini, njego
vim zahtevam pa bi ugodili, če bi bile sprejemljive 
predvsem za oblast! Ko so ugotovili, da bi bil 
nizozemski kovač predrag, so na Reko poslali ko
vača Angela Cestarija, ki naj bi ugotovil, kateri od 
šestih kovačev sider je tam najboljši, kdo od njih 
bi bil pripravljen priti v Trst in koga bi na Reki 
najmanj pogrešali. Oktobra istega leta je imela 
komisija že jasnejšo predstavo. Na Reki so bili v

118 AST IC, 412/309.
119 AST IC, 413/283.

Čuvaj skladišča ubožnice Luca Florio je prostor oddal za
20 soldov (1 lira) na dan. AST IC, 420/12, 416/80.

121 AST IC, 416/203.
122 AST IC, 413/265, 279.
123 AST IC, 416/137.
124 AST IC, 420/220.
125 AST IC, 416/69, 82, 275, 513.

resnici samo štirje mojstri za vse vrste in velikosti 
sider. Francesco Glavan bi bil pripravljen priti z 
družino v Trst, če bi mu dodelili kovačijo s skla
diščem, pomočnika, 200 florintov letno pa tudi v 
primeru bolezni ali invalidnosti in monopolen po
ložaj. Komisija za manufakture se je bila pri
pravljena pogajati s kovačem, ki bi dokazal, da zna 
kovati kakovostna velika sidra. Reškemu glavar
stvu je zato naročila, naj kovači izdelajo sidro teže 
treh miliarijev, za kar bi dobili 1 liro za vsako 
veliko beneško libro, če bi bili kapitani z izdelkom 
zadovoljni. Po uspešno opravljeni preizkušnji bi 
kovač lahko prišel delat v Trst. S potovanjem na 
Kranjsko in Koroško zaradi izbire železa naj bi 
počakali, dokler ne bi našli primernega kovača.126

Svoje usluge je ponudil tudi Angelo Cestari, ki 
je v Trstu že sedem let izdeloval sidra in vabil ko
vače iz Benetk. Pohvalil se je, da je uporabljal 
domače železo, največjih sider pa ni mogel kovati 
zaradi pomanjkanja prostora in denarja za nakup 
večjih količin železa. Zahteval je prostor in orodje 
zastonj za deset let, posojilo 4.000 florintov po 3- 
odstotnih obrestih in dohodek 220 florintov letno 
za deset let. Iz vse države naj bi lahko nabavljal 
hrano in vino za svoje delavce. Kovačijo je želel 
postaviti na uglednem mestu ob Velikem kanalu 
(Canal grande) z več stanovanji nad delavnico. 
Boljši od nepismenega "pn^taka" Glavana je želel 
biti tudi s podobo nove kovačije, ki naj bi bila 
usklajena z okoliškimi meščanskimi hišami v okras 
novega terezijanskega mesta, ki so ga prav tedaj 
gradili. Ker zahteve niso bile sprejemljive, se je ko
misija odločila za Glavana, Cestariju pa obljubila 
teren in posojilo za gradnjo kovačije.127

Kot dobavitelji surovin za sidra in okovja obeh 
fregat so se 18. maja 1765 pred komisijo za manu
fakture pojavili Zoisov zastopnik Joaquin Jenner ter 
trgovca Scheidtenberger in Rusconi.128 Zois bi že
lezo dobavil iz fužin grofa Christallnigga in princa 
Gurgga, Scheidtenberger bi primerne kose železa 
kupil pri Mayrhoftnu, Rusconi pa pri Maximilianu 
Eggerju.129 Ker Zois ne bi mogel dostaviti večjih 
kosov iz Trsta v Kraljevico po sprejemljivi ceni, 
Scheidtenberger130 pa je sestanek zapustil, je komi
sija izbrala Rusconija. Sledili so Riccijevi napotki: 
naj pazijo na kakovost, saj so pri velikih naročilih 
površnosti pogoste. Ker je bilo železo avstrijskih 
dežel premehko, bi ga veljalo mešati z moskovskim

126 AST IC, 388/13, 42.
127 AST IC, 227/40-99, 388/67.
' 28 Rusconi je želel svoj vzpon od kovača do trgovca po- 

častiti tudi z gradnjo razkošne hiše. Tamaro, Storia di 
Trieste, str, 187.

129 AST IC, 412/193. O teh koroških fuž inah govori tudi: 
Šorn, Pregled našega železarstva, str. 257, 263.

130 Leta 1768 je za fregati dobavil okovja za 2.886 lir. AST 
IC, 420/76.



N ačrt Cestarijeve kovačije. Za stanovanja v nadstropju, 
znam enje želene odličnostipa n i im el denarja. (AST IQ  227/80)

ali švedskim, še najbolje pa s turškim iz Bosne. 
Cestari naj čimprej odpelje kovača s pomočnikom v 
Kraljevico, kjer naj postavita kovačijo, Rusconi pa 
takoj dostavi 8 do 10 miliarijev železa za prva dela. 
Za vsakih 100 liber bi dobil 35 lir. Podpisan Fre
maut.131 Sestanek so nadaljevali popoldne, ko je 
Glavan za izdelavo sider zahteval 12 soldov na 
libro, pristal pa na 10, obljubil skrb za prevoze žele
za iz Trsta v Kralj evico, kjer bo s sinom Markom 
postavil pokrito kovačijo, ki bo lahko kovala tudi tri 
miliarije težka sidra (približno toliko so tehtala naj
težja sidra na fregatah -  2.900 beneških funtov).132 
Ubogal bo Voinovicheve in Nocettijeve ukaze, ob 
zaključku del pa bi primerjali težo surovin in 
izdelkov ter razliko Glavanu odšteli od dohodka po 
nabavni ceni! Upoštevali bi 10 do 15-odstotni kalo. 
Lesene modele želenih kosov bo redno izročal 
Rusconiju, ki jih bo dostavljal v Eggerjeve fužine. 
Glavan je pod pogodbo naredil križec.133

V naslednjih letih je Cestari nadzoroval izde
lavo, dobavo in montažo železnih delov, v svoji 
kovačiji izdelal nekatera okovja za fregati, svetoval 
pa je Voinovichu v primeru sporov glede kakovo
sti in cene Glavanovega dela.134

131 AST IC, 390/31, 412/197.
132 AST IC, 412/230-233.
133 "per non sap ere scrivere ha fatto la presente croce. " AST 

IC, 412/204, 414/12. Oktobra 1766 je Glavanu začel po
magati tudi sin Carlo, ki pa je bil pismen. Nerodno in z 
napakami, a vendar. AST IC, 416/39-45.

134 AST IC, 412/84.

Preskrba z ladjedelskim lesom

Pietro Nocetti in komerčni gozdarski inšpektor 
Giancarlo Franzoni sta že januarja 1765 obiskala 
gozdove v okolici Reke in Klane, februarja pa v 
državnem gozdu Dletvo za posek označila tisoč 
hrastov. Ker so bankalni uslužbenci dovolili posek 
samo petstotih, sta se tja morala odpraviti tudi 
svetnika Raab in Fremaut ter z avtoriteto priskrbeti 
še 310 hrastovih debel.135 Voinovich je v začetku 
marca med naporno zimsko hojo v vinodolskih 
gozdovih našel 600 primernih hrastov po ugodni 
ceni, v Novi pa se je vrnil napol mrtev od utru
jenosti.136 Zapletlo se je pri prevozu in obdelavi 
lesa. Vodilni se niso mogli dogovoriti, kje bi bilo 
bolje in ceneje debla razžagati v deske in trame, v 
gozdu ali v ladjedelnici, kmetje pa so izsiljevali 
višje cene in daljše roke izvedbe. Po mnogih raz
pravah, kjer je vsak imel svoj prav, ceste pa enako 
slabe za vse, je Franzoni zabrusil Voinovichu, naj 
se kar sam odloči, kje bodo žagali.137 Svetnik Fre
maut si je ogledal objekte v Kraljeviči in gozdove, 
od koder bi dobili ladjedelniški les138

Poročilo, ki ga je intendantu v francoščini pisal 
v Karlobagu 10. marca 1765 ob desetih zvečer, je 
črnogledo. Za posek dreves, pravi, je že prepozno,

1 Karaman, Kraljeviča -  ratna luka, str. 162.
136 AST IC, 411/235
137 AST IC, 411/304
I 3® Področje je dobro poznal, saj je leta 1759 vodil re- 

konstrukcijo Begejskega kanala, nato pa po nalogu 
Dvora pregledal tok Save, Kolpe, Karolinško cesto, Trst, 
Reko in Kraljevico. Petrovič, Plovidba i privreda sred
njeg Podunavlja, str. 30.



ljudstvo revno in betežno, s prevozom težkih to
vorov po velikih strminah in slabih cestah pa bi le 
škodili živini Karlovškega generalata. Ker so pod
ložniki zaposleni s poljedelstvom in obveznostmi v 
sanitarnem kordonu, bi debla štiristotih dreves 
lahko prepeljali šele naslednje leto. Franzoniju je 
zato svetoval, naj poišče primeren les čim bližje 
Kraljeviči.139 Na pogajanjih o ceni žaganja in pre
voza, ki jih je sklical Pietro Nocetti, so ladjedelci 
zavzeli tradicionalno držo gospodarja in nasprotno 
stran prepričevali tudi z neekonomsko prisilo. Ker 
pa je bilo žagarjev malo, v reškem dominiju dva
najst, na pogajanja pa se je mudilo le dvema, je tam 
cena ostala na petih soldih na dan. Jurij Vlah, 
pogajalec v Kastvu, kjer je bilo največ usposobljenih 
žagarjev s primernim orodjem, je nekega žagarja 
celo ukazal zapreti, da bi pristal na nižjo ceno, a ta 
ni klonil, "ne con le belle> n e con le brusche"140 se 
je znal pohvaliti Voinovich glede varčevanja z 
državnim denarjem. Tudi prevozniki iz Klane so 
zahtevali več od ponujenega, kar je Voinovicha še 
posebej jezilo, saj drugih ni bilo. Prek intendance je 
zato skušal doseči, da bi jih Lazzarini, upravnik 
gospostva Klana, katerega podložniki so menda bili, 
prisilil v sprejem ponujene cene. Intendanca je 
aprila 1765 zemljiškemu gospodu to res naročila.141 
Kaže, da so podložnike nekako pripravili k delu, saj 
so že čez nekaj dni v gozdu povzročali škodo: 
živina se je prosto pasla, z vozovi so se izogibali 
slabih delov ceste in vozili kar skozi gozd, sekali so 
tudi za lastne potrebe. Intendanca je za to seveda 
krivila Voinovicha.142

Z lokalnimi uzancami se je direktor ladje
delnice seznanil tudi ob javnem razpisu za prevoz 
hrastovih debel z Reke v Kraljevico po morju. 9. 
maja 1765 so se pogajalci ob desetih zjutraj zbrali 
v gostilni Pri francoskem ščitu v reškem pred
mestju Sv. Andreja, kjer je takrat domoval Voi
novich.143 Nakladanje na ladje naj bi potekalo 
sproti ob dostavi lesa iz gozdov. Vsi prevozi naj bi 
bili oproščeni pristojbin (16 cekinov za eno vož
njo), plačilo, ki bi sledilo trem vožnjam, bi znašalo
4 lire in 18 soldov na hlod, je čitljivo zapisal notar 
Hieronimus Baccich.144 Lastniki ladij pa so se do
govorili, da nihče ne bo pristal na ponujeno ceno. 
Nazadnje je pogoje sprejel Andrea Vianello. Voi
novich pa se uspeha ni dolgo veselil. V Klani je 
bilo za prevoz pripravljenih 200 debel, a kastavski 
prevozniki so bili tedaj zaposleni z donosnejšim 
prevozom oglja (verjetno za rafinerijo sladkorja na

139 AST IC, 411/288.
140 "Ne zlepa ne zgrda". Prev. in prir. I. P. AST IC, 411/262.
141 AST IC, 412/47, 54.
142 AST IC, 412/104.

D Prav tam je živel tudi constructor navališ Francois Im- 
bert kako desetletje kasneje. Lukežič, Riječka brodo- 
gradnja do konca XIX. stolječa, str. 71.

144 AST IC, 412/236

Reki). Ko gre za zasebni interes, popravijo tudi 
cesto, sicer pa ne! se jezi Voinovich ter od reških 
oblasti in kapitana Kastva zahteva, naj prisilita 
podložnike, da popravijo ceste in prevažajo les.145 
Ponovljen je bil tak ukaz Lazzariniju. Od oficirja 
Jožefa Panterja pa izvemo, da bi bil prevoz lesa do 
Reke zaključen do konca junija, če bi kastavski ka
pitan držal besedo in ne bi ukazal podložnikom, 
da morajo prevažati izključno oglje. Kdor je pre
važal les, jih je dobil z gorjačo. Les za kraljeviški 
fregati so zato pogosto vozili ponoči, cest pa niso 
hoteli popraviti.146

Prevoz je bil vprašljiv tudi iz zasebnih vino- 
dolskih gozdov, od koder naj bi dobili les za re
šilne čolne, saj tamkajšnje nizkoraslo govedo ni 
bilo primerno za transport lesa. Ker bi zato lahko 
prevažali le eno deblo naenkrat, se to seveda ne bi 
splačalo. Pomagalo ni niti Voinovichevo zmerjanje 
vaščanov z zlobnimi ignoranti.147 Za zamude pri 
prevozu lesa naj bi bil po njegovem kriv tudi 
trgovec Fabio Giustini, ki je že od leta 1740 ku
poval oglje iz gozda Dletvo in v ta namen devet
najstim kmetov kupil vole. Giustini je sicer priznal, 
da je prosil kastavskega kapitana, naj podložnike 
prisili v prevoz oglja, a še zdaleč ne vseh, v krajih 
Kastav, Lipa, Lisac, Klana, Skalnica, Zabiči in Pod
gorje pa je bilo več kot 800 parov živine, ki bi ves 
Voinovichev les v nekaj dneh lahko prepeljala do 
Reke!148 Zaradi njegovih tovorov pa je bila že 
slaba cesta med Klano in Reko še bolj prometna in 
težje prehodna za vozove z dolgimi debli.149 Pod
ložnike Jablanca in Sv. Jurija so še junija 1766 pre
pričevali, da izpolnijo pogodbo o prevozu lesa za 
kraljeviško ladjedelnico.150 Zal ne vemo, kako.

Nakup dragocenih in strateških izdelkov

Nekatere strateške materiale so morali priskr
beti na bolj zvite načine, pomagala pa so tudi 
srečna naključja. Beneški trgovec Nicoletto Baffo je 
za gradnjo fregat dobavljal dragocenejše materiale, 
ki jih drugod ni bilo dobiti (npr. zlato, barve, ogle
dala, dva velika zvona ipd.). Zaradi izkušenj z avs
trijskimi oblastmi pa novih poslov ni hotel sklepati, 
dokler mu ne bi poravnali dolgov. Voinovich je

145 Na pomen vzdrževanja cest za razvoj ladjedelstva je 
opozoril že prvi komerčni intendant W. W. Gallenberg. 
Šorn, Trst in njegovo neposredno zaledje, str. 153.

146 AST IC, 412/263, 235, 248.
' 4^ AST IC, 412/281. Voinovich tudi sicer ni izbiral besed. 

Leta 1766 je kamnosek Blaž Prešeren moral izdelati dva 
stebra, za katera bi pravkar splavljena fregata Aurora 
bila privezana -  pripeljal pa je tri. Plačali so mu le na
ročena dva, "tretjega pa naj odnese, kamor hoče," mu je 
zabrusil direktor (prev. in prir. I. P.). AST IC, 416/57.

148 AST IC, 413/26-27.
149 Karaman, Kraljeviča -  ratna luka, str. 162. Najdaljši že v 

gozdu nažagani trami so merili okoli 14 metrov. AST IC, 
411/257.

150 AST IC, 415/122.



svetoval intendanci, naj mu redno plačuje, saj bi 
njegove usluge še potrebovali.151 Zataknilo se je 
pri dobavi katraniziranega prediva za zatesnitev 
špranj na oplatah fregat. Konzul Bosti je aprila
1766 iz Benetk sporočil, da je izvoz katraniziranega 
prediva prepovedan že pet let. Ker so si tudi 
gusarji gradili in vzdrževali ladje, prediva ne bi 
dobili, čeprav se Benečani niso več bali boja z 
avstrijskimi ladjami.152 Kaže, da je bil Bosti spreten 
pogajalec (sicer je tudi vohunil -  npr. za vsebino 
trgovinskega sporazuma med Dansko in Benet
kami), saj je že čez nekaj dni sporočil, da bi se o 
katraniziranem predivu lahko pogajali, če bi be
neškemu konzulu v Trstu uredili stanovanje. Anto
nio Vram, pri katerem je do tedaj stanoval, ga je 
namreč postavil na cesto, saj naj bi hišo potreboval 
za svojo družino. Vse prošnje svetnika Raaba so 
naletele na Vramova gluha ušesa. Kaže, da so be
neškemu konzulu že v nekaj dneh našli stano
vanje, trgovec Baffo pa je pripeljal šest miliarijev 
prediva. Lahkoverno in slabo obveščeno inten- 
danco so verjetno tudi ogoljufali, saj je za stot pre
diva plačala 50 dukatov namesto siceršnjih 30.153

Finančno poslovanje ladjedelnice

Za zagonske stroške je Voinovich do 8. maja 
1765 iz komerčne blagajne prejel 14.800 florintov. 
Gotovino je pristaniški kapitan Nikolaj Jaketich iz
dajal samo na Voinovichev nalog, vodil je dnevnik 
izplačil, posebno knjigo za stroške obnove gradov, 
knjigo delavskih plač in knjigo materialnih stroš
kov za fregati. Njegov protipisar Francesco Verne- 
da je vodil materialno knjigovodstvo in sestavljal 
četrtletne obračune poslovanja.154 Ko je Jaketich 
avgusta 1767 umrl, ga je nadomestil sin, ki pa je, 
po Voinovichevem mnenju, delal samovoljno, sla
bo vodil računovodstvo, potrdila izdajal neznanim 
osebam, delal samo za lastni dobiček. Zato je di
rektor pozval intendanco, naj za slabo poslovanje 
ne krivi njega. Čez nekaj dni je intendanca Ja- 
keticha resno opozorila.155 Resnost se je pokazala 
že nekaj mesecev kasneje, ko Jaketich več dni ni 
omenil izgube 2.387 lir, ki jih je prejel od in- 
tendance. Na svojem čolnu je celo izobesil im
perialno zastavo, podobno kot je bila na obeh 
fregatah, in se z njo postavljal v Bakru, na Reki in 
celo ob beneških obalah. Voinovich je rotil inten
danco, naj mu vendar ukaže izobesiti navadno z 
rumenimi in črnimi črtami, le-ta pa je vprašala, 
kdo mu je pa dovolil?156 Jaketichevi oholosti niso 
mogli do živega. V začetku leta 1768 Voinovich

151 AST IC, 416/474, 414/143.
152 "Temo fortemente che non si concluderà molto".
153 AST IC, 415/47, 48, 60.
154 AST IC; 420/121.
155 AST IC, 416/433-439.
156 AST IC, 416/536, 540.

znova obupano prosi intendanco, naj ga že disci
plinira. Ponoven resen opomin Jaketich prejme 
marca istega leta.157 Če bi opomini kaj zalegli, 
končnih obračunov celotne gradnje ne bi sestav
ljali še leta po končanih delih.

Direktor ladjedelnice je moral biti pozoren tudi 
na podjetne posameznike, ki so iz posla z državo 
skušali iztržiti čim več. Ob zaključevanju del in 
poravnavi obveznosti in terjatev aprila 1768 mu je 
Sinibaldi izdal povsem zmeden račun. Ker je Voi
novich ugotovil razliko za 1.000 funtov vrvi, je 
sestavil drugega, enako zmedenega, a samo za 50 
funtov višjega. Kot razlog je Sinibaldi najprej 
navedel napako pri prepisu iz svojih knjig. Ker se 
Voinovich ni dal pretentati, ga je Sinibaldi s sinom 
prosil, naj kar sam iz svojih knjig izračuna pravi 
znesek, saj naj bi jih Sinibaldi izgubil, Ballettiju pa 
si tega ne upa povedati. Ob pregledu Voino- 
vichevih listin v Kraljeviči sta menila, da sta po
slala dosti več vrvi. Ne more nas presenetiti Voi- 
novicheva sveta jeza, ko je vse skupaj povedal 
Ballettiju. Tudi naslednji Sinibaldijev izračun je bil 
za 50 funtov previsok. Do nadaljnjega naj se mu 
ne izplača ničesar! je vzrojil direktor. Plačilo bi Si- 
nibaldija prejela, ko bi dostavila tudi rezervne vrvi. 
Ugotovil je tudi, da so računi bratov Bozzini ure
jeni in so jim dolžni še 1.244 florintov za vrvi in 
platno. Ladji nista bili opremljeni še 14. junija 
1768, ko je bil Voinovich dokončno prepričan, da 
ga hočeta Balletti in Sinibaldi ogoljufati.158

Pravi mojster pa je direktor moral biti v pre
pričevanju delavcev, naj delajo in živijo v Kra
ljeviči, čeprav jih nima s čim plačati, nimajo kaj 
jesti, piti, se s čim greti itn. Konec avgusta leta 
1765 je intendanca iz Trsta v Kralj evico poslala te
sarja Francesca Davanza in Pietra Giustija ter jima 
obljubila povrnitev stroškov za najem konj, preno
čišče in hrano. V soboto, ki je bila plačilni dan tudi 
v kraljeviški ladjedelnici, sta tesarja od vodje 
ladjedelnice zahtevala denar. Ta jima je zabrusil, 
da je denar v njegovem žepu bolj na varnem kot 
v njunih rokah. Zaradi bolehnih soprog pa nista 
mogla odpotovati. V pritožbi sta očitala intendanci, 
da ni hotela plačevati niti mojstrov, ki jih je v 
avstrijskem Primorju primanjkovalo159

Oktobra istega leta je Voinovich prosil inten
danco, naj že pošlje denar za plače. Žagarjev ni 
izplačal, tesarje pa bi moral, da ti trmoglavci ne bi 
zapustili dela.160 Čez leto dni je vsem delavcem 
dolgoval dve tedenski plači, opozarjal pa inten
danco, da bi mu lahko zbežali, saj so bili reveži 
brez vsakega premoženja.161 Hrano so dobivali za

157 AST IC, 420/43.
158 AST IC, 420/89, 144-146.
159 AST IC, 413/308.
160 AST IC, 413/344.
161 "Essendo quasi tutti miserabili e sprovisti d'ogni cosa. " 

AST IC, 416/41.



miloščino, delali pa temu primerno. Nekaj dobrih 
tesarjev je zbežalo v Senj, od koder jih je baron 
Gressich na silo privedel nazaj. Voinovich jih še 
kaznovati ni želel, saj so upravičeno zbežali.162 Za 
normalno delovanje ladjedelnice bi potreboval
10.000 florintov tedensko, od tega več kot 5.000 za 
plače.163 Dolžan je bil tudi dobaviteljem opreme in 
izvajalcem del, npr. Kolencu za izredna dela na 
novem gradu, Marganu za škripce in ležišča 
topov, že dve leti trgovcu Gregorju Sicherleju za 
žeblje in zakovice, jadrarju Scomparinu pa 250 flo
rintov. Zavedal se je sicer, da so dolgovi v dobro 
državi, nerodno je bilo le to, da od upnikov ni 
mogel ničesar zahtevati.164 Za praznovanje velike 
noči leta 1767 mu je Urban Arnoldt, zakupnik 
preskrbe s hrano in vinom, nekoč pa eden prvih 
mož Orientalne kompanije, lastnik več manufak
tur, tudi svilarne,165 moral posoditi 2.300 florintov, 
ker za hrano in pijačo ni bilo v mornariški blagajni 
niti ficka. Za 5-odstotne obresti se Arnoldt sprva ni 
brigal, saj bi se denar s porabo vina hitro vrnil v 
njegove žepe. Ker pa mu denarja niso mogli vrniti, 
je konec aprila zahteval 124 florintov obresti, česar 
pa intendanca seveda ni odobrila.166 Zamude in 
druge nevšečnosti so se vrstile tudi zato, ker je 
Voinovich denar dobival preko bakarskega gla
varstva, na poti do Kraljeviče pa so nanj prežali 
razbojniki. Ponoči 24. avgusta 1765 je okoli la- 
djedelniške kovačije stikala večja skupina oboro
ženih neznancev. Voinovich je zaprosil za 40 pušk 
za oborožitev mornarjev, ki branijo arzenal, saj se 
vojaki ponoči niso ganili iz gradu.167 Naslednjega 
avgusta so stražarji v eni noči izstrelili šestnajst 
kamnitih in svinčenih krogel,168 leto zatem pa je 
Voinovich zaprosil za 30 vojakov, saj dotedanjih 56 
ni moglo uspešno braniti gradov in ladjedelnice.169

Pošiljanje denarja se ni uredilo niti ob zaključku 
opremljanja fregat. Zaradi težav z denarjem so 
drugo fregato (Stello mattutino) splavili z dvo
mesečno zamudo 29. januarja 1767.170 Navkljub 
odločbi intendance o pošiljki 5.000 florintov za 
Kralj evico marca 1768 pa iz reške in bakarske bla
gajne, kot je sicer navada, pripominja Voinovich, že 
40 dni ni dobil beliča. Intendanco je večkrat svaril, 
da je zaradi večmesečnih zamud pri izplačilih v 
nevarnosti uspeh opreme in vzdrževanja fregat.171 
Ko je jeseni 1768 za povišanje plače zaprosil Voi- 
novichev pisar Spiridion Angelicopolo, je direktor

162 AST IC, 416/234.
163 AST IC, 416/69.
164 AST IC, 420/12.
165 AST IC, 417/82.
166 AST IC, 420/37, 80.
167 AST IC, 413/272, 220.
168 AST IC, 415/200.
169 AST IC, 416/293.
170 AST IC, 416/112, 160.
171 AST IC, 420/67.

vzrojil, češ, delavci in mornarji že nekaj mesecev 
niso dobili nič, ta pa bi hotel več?172

Življenjske razmere ladjedelcev

Skrb za zdravje in družinske člane delavcev

O higienskih in zdravstvenih razmerah iz ar
hivskih virov ne izvemo dosti, vsekakor pa živ
ljenjske razmere niso bile zdrave niti za bolje ob
lečene in prehranjene. Vdove so bile navadno 
upravičene do pokojnikove zadnje plače. 9. ja
nuarja 1768 je umrl kapitan Bartolomeo Prato iz 
Livorna, ki je bil nadzornik obeh tržaških vrvarn 
od junija 1766.173 Njegova vdova je 15. aprila (prej 
je verjetno niso uslišali?) zadolžila Giuseppeja 
Arnalda, enega od Nocettijevih sinov, ki je kasneje 
zaprosil za mesto prvega oficirja na fregati Au
rora,174 da od intendance izterja, kar je bila po
kojnemu še dolžna. Pristaniški kapitan Jaketich in 
protipisar Verneda umrlemu nista dolgovala niče
sar, intendanca pa je vdovi odobrila deset du
katov, sicer Bartolomejevo mesečno plačo.175 Ro- 
saliji Mateovich, vdovi zlatarja, ki je zlatil luči na 
krmi obeh fregat, so plačali 42 lir.176

Skrb za telesno zdravje so tesno povezovali z 
duševnim in o zdravniku in kaplanu govorili v isti 
sapi. Ker duhovnik iz Bakra zaradi slabega vre
mena pogosto ni mogel priti maševat, so želeli, da 
intendanca plačuje v Kraljeviči nastanjenega kap
lana, ki bi kasneje s kirurgom plul na eni od 
fregat.177 Sposobnega zdravnika pa bi zaradi 
pogostih nesreč pri delu in ravsanj potrebovali 
čimprej, je 16. oktobra 1765 sporočil Voinovich, saj 
je bilo mnogo delavcev zaradi poškodb nesposob
nih za delo.178 Zdravljenje tesarja Lonzaricha, ki 
mu je 6. maja 1765 deblo stisnilo nogo, je stalo 15 
lir, za zdravila in puščanje krvi tesarja Zaverinika, 
ki je pri delu padel, pa so plačali 11,50 lir.179 
Nostromo Marochino, ki je nadziral delo vrvarn v 
Trstu, je bil oktobra 1765 vročičen.180 V času ne
sposobnosti za delo so (nekateri?) delavci prejemali 
denarno podporo. Julija 1768 je Voinovich zaprosil, 
naj bolnega in nepokretnega Giovannija Battaglio 
iz Karlobaga odpeljejo kam v bolnišnico. Mornar je 
od aprila prejemal 15 soldov na dan, nato pa želel 
še mesec dni podpore. Intendanca mu je ta znesek 
plačevala do konca avgusta.181 Za delo je bil že v 
začetku decembra 1765 zaradi hudega vnetja oči

172 AST IC, 420/240.
173 AST IC, 415/132, 420/8.
174 AST IC, 416/3.
175 AST IC, 420/153, 155, 158.
176 AST IC, 420/224.
177 AST IC, 413/228, 327, 330, 334.
178 AST IC, 413/327, 330, 334.
179 AST IC, 414/145.
180 AST IC, 413/327.
181 AST IC, 420/174-178.



nesposoben tudi sam Voinovich, prav ko bi moral 
oceniti Kolenčevo delo na novem gradu. Da je 
Kolenc delo dobro opravil, mu je zato sporočil 
protipisar Verneda, nezadovoljstvo oficirjev, ki so 
zahtevali več bivalnega udobja, pa ga je spet je
zilo.182 Leto kasneje se je Kolenc potožil inten
danci, češ da mu Voinovich ni plačal ne dela ne 
materiala. To pa zato, se je izmikal slednji, ker je 
dvaindvajset dni trpel visoko vročino.

Zdravnik Domenico Nicoletti je vsaj od začetka 
leta 1766 hitro in uspešno zdravil bolezni in po
škodbe ladjedelcev, za kar pa ni dobil ustreznega 
plačila, saj delavci niso redno prejemali plače. 
Voinovich je svetoval intendanci, naj mu dodelijo 
vsaj 150 florintov na leto, saj mu ni umrl še noben 
pacient, če bi pa odšel, bi bila škoda večja. Če je 
izjava resnična, je za Giulia Nocettija, ki je umrl 
15. oktobra 1766 zjutraj po treh dneh trebušnih 
krčev in odpovedi ledvic, skrbel nekdo drug. Voi
novich je sprva hotel sinovom povrniti stroške 
zdravljenja in plačati pogreb, a ga je intendant 
Königsbrunn opomnil, da to državnim uslužben
cem ne pripada. Vdova je dobila ostanek pokoj
nikove plače in 2.000 florintov, ki mu jih je ob
ljubila intendanca.183 Po več kot treh mesecih 
razmisleka je intendanca določila zdravniku Nico- 
lettiju 12 florintov mesečne plače in mu izplačala 
150 florintov za delo v preteklem poldrugem 
letu.184 Za Voinovicheve tegobe pa je skrbelo več 
zdravnikov, med njimi tudi najimenitnejši reški 
zdravnik 18. stoletja Ksaver Graziani.185 Ko je 
poleti 1767 direktorja pestila nekakšna paraliza, so 
za zdravljenje plačali Nicolettiju, Grazianiju in ki
rurgu Kosmini 266 lir in 12 kremniških cekinov.186

Preskrba z vinom in hrano

Sele kapitalistična mehanična industrija je po
metla z uživanjem alkoholnih pijač med delovnim 
časom in tako ustvarila dva svetova, ki nista smela 
imeti skupnih točk. Pravi delavski razred se je for
miral šele z ločitvijo delavca od njegove tradi
cionalne sredine, šeg in navad, pa tudi dnevne 
merice oziroma vsakodnevne omame. Preskrbo z 
vinom, dragoceno sestavino delavskega življenja, 
za katero so npr. v Benetkah namenili okoli 30 % 
mirnodobnega proračuna arzenala (brez stroškov 
za les), je za kraljeviško ladjedelnico moralo zago
toviti tihotapstvo. Kjer legalnim praksam spodrsne, 
uspevajo ilegalne.

V noči z 12. na 13. avgust 1765 je vojaška 
straža zasačila neznance med izkrcevanjem vina.

182 AST IC, 414/77.
183 AST IC, 416/57, 65-67, 69-71, 195, 234-237.
184 AST IC, 416/309-311, 406. Sredi leta 1767 je dobil 974 lir.
185 Več o Grazianiju: Škrobonja, Potres u Rijeci 1750., str. 

172-173.
186 AST IC, 416/510.

Beneški tihotapci so zbežali, sod pa pustili na 
obali. Vojaki so ga do jutra stražili, nato pa odnesli 
v grad, rekoč, da je njihov. Takrat so prihiteli de
lavci (okoli dvajset žagarjev in tesarjev). Najglas
nejši med njimi je bil Mattio Juricich, ki je bil nato 
zaprt. Na silo so odprli grajska vrata, odrinili stra
žo in s hrbtov vojakov vzeli sod vina. Se pravo
časno jih je Nocetti poklical nazaj na delo, kar so 
tudi storili in pustili sod pred grajskimi vrati. Na 
zaslišanju sta Blasina in Bosich priznala, da sta si
cer vedela za nočno pošiljko, nista pa poznala 
tihotapcev. Antonio Ivich je pozval žagarje k enot
nosti,187 Nocetti pa je prepovedal uporabo vina, 
dokler ga ne bi dobil tudi Voinovich. Kaže, da so v 
Voinovichu videli zaveznika. Desetnik Mateovich 
pa je slišal Michela Zencovicha klicati, naj vojakom 
ne pustijo odnesti vina. Na zaslišanju so prišli na 
dan še drugi prestopki, saj so delavci brez dovo
ljenja pred nekaj dnevi odšli v Bakar in na Reko po 
hrano in vino. Tako je vsaj mislil desetnik.

Zaradi zaprtega Juricicha je bilo za ta dan delo 
končano. Poročnik je zagrozil z zaporom, ali pa 
delat! Seveda so se odločili za zapor. Nato je tesar 
Giorgio Stiglich nahujskal delavce, da so se uprli 
vojakom, poročnik pa je izvlekel sabljo in mu jo 
nastavil na prsa, češ, nazaj! Stiglich je na zaslišanju 
izjavil, da je bilo vino Blasinovo. Preden je hrup 
priklical stražarje, so utegnili izkrcati le en sod. 
Tudi sam je bil z drugimi v Bakru, kjer so hoteli 
ovaditi vohuna, ki ga je v ladjedelnico nastavil 
Voinovich, da bi potom Nocettijeve služkinje gro
zil tesarjem (verjetno zaradi zapuščanja dela). 
Stiglich je prvi odšel proti vojakom, saj so tesarji 
združeni v delu in svobodi; če enega zaprejo, dru
gi ne bodo delali. Nato se je čutil opeharjenega, 
ker mu skupina ob bliskanju sablje ni več sledila. 
Stiglicha so kot begosumnega zaprli.

Ne vemo, kako je Voinovich za vzor in discip
lino kaznoval nekatere pobudnike vstaje, sklepamo 
pa lahko, da bolj simbolično, saj je bilo vino na
menjeno tudi njemu, šele 20. septembra pa spra
šuje intendanco, kako naj kaznuje udeležence 
avgustovskega upora. Koliko so v Trstu vedeli o 
dogajanju, pove odgovor teden dni kasneje: Juri
cicha naj izpustijo, dotedanji zapor naj je opo
zorilo, da se v bodoče vede dostojneje. Juricicha pa 
so izpustili že po nekaj dneh na prošnjo in jam
stvo župnika iz Hreljina.188

Vojaki so morali na naslednji uspeh v zatiranju 
tihotapstva čakati več kot tri leta. Julija 1768, ko bi 
fregati morali biti že davno nared, delavci pa niso 
dobili plač že dva meseca, je Voinovich zaprosil za

187 "Ove è il vostro spirito,, o squadratoti, non lasciate 
portare via il vino!" Sklepamo lahko na določeno mero 
poklicne zavesti in razslojenosti, saj so bile tudi sku
pinske spalnice v gradu namenjene delavcem istega po
klica.

188 AST IC, 413/291-298.



dovoljenje, da bi vino za lastne potrebe lahko 
nabavljali sami. V gradu je bilo vino drago, ker je 
zakupnik seveda špekuliral, vsakoletni brezdavčni 
sejem v Bakru pa so zamudili.189 Dovoljenje je 
razumel skozi optiko možnega. Novembra 1768 je 
namreč v Kraljeviči pristala tuja ladja in izkrcala 
vino, del so ga vzeli delavci, del pa prebivalci. Dva 
desetnika sta pri krmarju Antoniju Gerizi našla 
osemnajst sodov tega vina. Zaradi pritiska vojske je 
Voinovich poslal Gerizo na bakarski davčni urad, 
kjer je grešnik sicer priznal, da ima osemnajst 
sodov vina tujega izvora, a gre za lastno uporabo 
(!). Uradnikov to ni prepričalo in odredili so za
plembo vina in sodov. Po vino je z nekaj čolni 
prišel desetnik Garofulin, v Bakar pa se je vrnil 
praznih rok, saj mu je zaplembo preprečil sam 
Voinovich, prepričan, da mu je intendanca dovolila, 
da lahko vino za lastne potrebe kupujejo kjerkoli. 
29. novembra 1768 je dal zapečatiti kantino.

Na zaslišanju je Antonio Geriza, doma iz Dub
rovniške republike, star 36 let, oženjen oče enega 
otroka, priznal, da sta s kolegom, nostromom 
druge fregate Vidom Attanariom, naročila vino s 
Krka. Vedel je za "škandal" izpred treh let, a takrat 
je bil v Trstu. Zapisniku je Voinovich dodal, naj 
imajo reveži vsaj vino, če že denarja za plače ni.190 
Lačnim družinam je kantina morala dajati hrano 
na up.191 Pozimi so še težje in dražje prišli do 
živil, včasih še denar ni pomagal. Tudi kantina je 
bila zadolžena in ni mogla več nabavljati hrane, 
konec novembra pa je imela zaloge le še za osem 
dni. Vsi delavci in mornarji so prosili za odhod. Bil 
je strahovit mraz in temu primerne delovne raz
mere slabo hranjenih in skromno oblečenih, po
gosto bolehnih delavcev. Plačo so redno dobivali le 
visoki uradniki in projektanti. Sodi z vinom so 
zapečateni čakali odločitev intendance. Odgovor iz 
Trsta je bil kratek: Naj se Voinovich nikar ne spre
neveda, saj se dovoljenje ne nanaša na beneško 
vino, ki je itak prepovedano!192

Fregati so v Kraljeviči gradili prav v času po 
veliki lakoti leta 1763-64, h kateri je poleg slabih 
letin pripomogel tudi konec sedemletne vojne. 
Izpod orožja se je vrnilo mnogo mož, lačnih ust, ki 
prejšnja leta niso obdelali zemlje. Iz območja kar
lovškega generalata in Primorja se je odselilo več 
kot tisoč družin.193 Zaradi neizbežnih špekulacij je 
bilo pomanjkanje še večje, rast cen hrane pa je

189 AST IC, 420/174, 178.
190 Poznal je torej moto beneškega ladjedelniškega pro

grama, kjer so bili zastonjski obroki vina ustaljena pod
kupnina slabo plačane delovne sile, ki sicer ne bi hotela 
delati za državo. Prim. Davis, Venetian shipbuilders and 
the fountain of wine.

191 "Poveri marinari che carichi di famiglia appena viver 
possono... " AST IC, 420/174.

192 AST IC, 420/261-272.1 QQyD Krivošić, Promjene u kretanju godišnjeg broja vjenčanja, 
str. 23-24.

zelo resno prizadela delavce na tradicionalnem 
tržišču delovne sile, kjer so dnino določali na 
daljše obdobje in jo dokaj težko spreminjali.194 In
tendanca je skušala omiliti beg iz Primorja tudi s 
priporočilom, naj bi prebivalce Karlobaga, kjer ni 
bilo nobene manufakture, zaposlili v kraljeviški 
ladjedelnici. Voinovich je imel tudi brez dodatnih 
lačnih ust resne težave s preskrbo z vodo in 
hrano, saj je bilo gravitacijsko območje še bolj rev
no,195 Fremautovih načrtov za obnovo vodnjaka v 
starem gradu oziroma gradnje vodovoda pa niso 
uresničili. Pitno vodo za ladjedelce so vozili po 
morju iz Bakra in izvira Dobre, kar je pogosto 
motilo slabo vreme.196 Žilo pitne vode pa so iskali 
še novembra 1767.197

Delavci v ladjedelnici so morali za hrano po
skrbeti sami. Navadno so jo kupovali pri zakup
niku preskrbe Arnoldtu, v zimskih mesecih, ko je 
bilo pomanjkanje naj večje, pa jih je Voinovich 
napotil do skladišč na Reki in v Bakru. Intendanca 
je seveda morala upravi skladišč izdati ukaz, da 
lahko tam kupujejo hrano tudi delavci iz Kralje
viče.198 Ker je Voinovich s plačami zamujal za več 
mesecev, pa je med delavci prevladovala pred
vsem želja po odhodu. Ko so se žagarji septembra 
1765 v krčmi okrepčali za 160 lir, so vzeli svoje 
žage in odšli. Po nasilni privedbi nazaj so se 
opravičevali, češ da jim je bila uprava itak dolžna 
50 cekinov.199

Dobavitelji hrane so se otepali trajnejših po
godb po fiksnih cenah, saj je bila negotovost pre
velika, možnost hitrega zaslužka pa preveč vab
ljiva. Marca 1766 so se pred bakarskim glavarst
vom zbrali mesarji iz Bakra in Hreljina, a zaradi 
splošnega pomanjkanja nihče ni sprejel obveze za 
preskrbo ladjedelcev in vojaške posadke z mesom. 
Voinovich je spet želel zaupati preizkušenim me
todam neekonomske prisile in je prosil intendanco, 
naj ukaže bakarski vladi, da le-ta nekako prisili 
mesarje k podpisu pogodbe, ki bi zagotovila redno 
preskrbo po zmerni ceni. Ladje, ki bi meso vozile 
v Kralj evico, bi bile oproščene pristaniških davščin. 
Mesarji se niso pustili pretentati, želeli so delovati 
po skritih zakonitostih trga, ki so jih morda po
znali samo oni. Zakupnik Arnoldt se je lahko pre
pričal, da tudi če bi sklenili pogodbo, se je mesarji 
ne bi mogli držati.200 Zato se tudi on ni želel 
vezati s pogodbo, ampak dostavljati meso po si
ceršnjih tržnih cenah in v razpoložljivih količinah. 
Vojaška posadka s tem seveda ni bila zadovoljna.

194 Komlos, Nutrition and economic development, str. 111.
195 AST IC, 414/64-71.
196 AST IC, 416/177, 413/423-424. Med stroški poslovanja za 

julij 1765 je tudi 189 lir za vodo iz Bakra.
197 AST IC, 420/54. Iskalcem so plačali 56 lir.
198 AST IC, 416/117.
199 AST IC, 413/272.
200 AST IC, 415/7, 67.



Leto kasneje se je kapitan Friderik de Fridiwald 
pritožil, češ da Arnoldt prodaja meso v Kraljeviči 
po šest soldov na libro in obljublja celo podražitev. 
Poročnik Sattler je zato ukazal vojaškemu mesarju, 
naj kupi živino kjerkoli, meso pa prodaja po pet 
soldov na libro. S t. i. cenovno vojno ni uspel, ker 
je mesar mislil, da bi izgubil en sold na vsaki libri. 
Arnoldt mu je nato svetoval, naj še sam prodaja 
po šest soldov. Tudi druga živila so prodajali po 
dnevnih cenah, ne pa po pogodbi.201

Vremenske razmere

Tudi naravno okolje je prispevalo k zamudam 
pri gradnji, saj je določalo možnost preskrbe s 
surovinami in izdelki, pitno vodo ter hrano. Mrzle 
zime, burja in megla so oteževale življenje in 
promet po morju, neurja pa povzročala škodo na 
ladjedelskih napravah in ladjah. Ko je januarja
1767 Kraljevico obiskal svetnik Fremaut, je bil 
navdušen, saj je do splavitve druge fregate Stelle 
m attutine manjkalo samo še deset dni. Pietro No- 
cetti pa je bil v skrbeh, ker so ponoči čutili šibek 
potres, močnejši pa bi lahko poškodoval ladjo.202 
Ker kljub Voinovichevim prizadevanjem jeseni
1768 ladji še nista bili opremljeni, sta poleg denarja 
za opremljanje trošili tudi visoke zneske za vzdr
ževanje. Šestega septembra okoli desete zvečer je 
naliv z močnim vetrom ("violente pioggia e stra
vagante vento”)  tako nagnil Stello mattutino, da je 
zajela vodo in se delno potopila. Sestrska ladja 
Aurora pa je izruvala kamniti steber (delo Blaža 
Prešerna), za katerega je bila privezana. Nočni 
čuvaji na Stelli m attutini so se komaj rešili. Nocetti 
je takrat še sodeloval pri gradnji, saj je za pot iz 
Trsta dobil 33 florintov, ocenil pa je, da bi ladjo 
lahko rešili v treh dneh lepega vremena, pregledali 
pa naj bi tudi, če ni utrpela notranjih poškodb.203 
Stella mattutina je bila popravljena okoli 10. ok
tobra, Voinovich pa še novembra ni plačal stroš
kov reševanja in popravila (691 florintov).204

Ladjedelska družba (Fabbrica navale) v Trstu je 
decembra 1767 zaprosila, če jim kraljeviška ladje
delnica lahko posodi drčo, sestavljeno iz dveh 118 
čevljev dolgih tramov, za splavitev ladje. Voino
vich je željo sicer uslišal, zabičal pa, da jo morajo 
vrniti do naslednjega marca, ko bodo čistili trupa 
pravkar zgrajenih fregat.205 Avgusta 1768 je Ar
noldt odpremil drčo v Trst, že septembra pa je 
skrbni Voinovich precej ostro pisal intendanci, naj 
iz Trsta že vrnejo drčo s pripadajočo opremo, saj 
so svojo ladjo že splavili, pozimi pa je čiščenje 
trupa zaradi vremena težko in nevarno početje. Če

201 AST IC, 416/164.
202 AST IC, 416/145.
203 AST IC, 420/189-207.
204 AST IC, 420/236, 253.
205 AST IC, 416/536-540.

ladij ne bi očistili, bi ju napadli črvi2(16 Zaradi 
zahtevnosti polaganja drč na morsko dno so taka 
dela lahko opravljali le v toplejših mesecih. Kaže, 
da je bil Voinovich upravičeno zaskrbljen, saj je 
bila drča na poti nazaj šele naslednjo pomlad, nje
govi fregati pa slabo vzdrževani, še preden sta 
ugledali odprto morje. Antonio Bradisich je svojo 
trabakolo, s katero je peljal drčo v Kralj evico, mo
ral čez noč zasidrati v zavetju otoka Cresa. V 
megli pa je vanjo trčila neznana ribiška barka iz 
Chioggie in potrgala vrvi, s katerimi je bila drča 
pritrjena. Iskati so jo lahko začeli šele ob zori in en 
tram našli nedaleč stran, drugega pa je precej kas
neje naplavilo na obalo med Cesenaticom in Rimi- 
nijem. Spoznali so ga po dolžini 118 čevljev in 
železnih obročih. V Kralj evico ga je aprila 1769 
pripeljal Domenico Baronio iz Ravenne 207

Rezultati

Na neuspehe reform, zgrešene naložbe in ne
strokovnost oblastnih struktur v pomorskih zade
vah so opozarjali že sodobniki. Fregati so gradili 
skoraj pet let, državo sta namesto načrtovanih 
lOO.OOO208 stali 220.000 florintov, nikoli pa nista bili 
popolnoma opremljeni in oboroženi. Najverjetneje 
tudi nista opravljali svojega poslanstva -  varovali 
avstrijske ladje pred berberskimi gusarji. Voinovich 
je še 23. avgusta 1768 opozoril intendanco, da če v 
naslednjem letu ne nameravajo opremiti in obo
rožiti obeh fregat, naj prekinejo dobavo vrvi od 
Sinibaldija in Bozzinijev, saj bi se v letu dni 
skladiščenja uničile 209

Cesarica je leta 1769 zahtevala, da sta ladji za
sidrani v Trstu, služita pa obrambi mesta, trgov
skih ladij na poti na Levant in šolanju pomor
ščakov.210 Leto kasneje so ju odstopili Toskani, ki 
se je obvezala, da bo za 116.000 florintov stražarila 
na Jadranskem morju, na pomorski šoli v Livornu 
pa šolala šest avstrijskih državljanov.211 Naj svet
lejši trenutek sta menda doživeli oktobra 1773, ko 
sta pod poveljstvom Johna Actona, Angleža, ki je 
prepričal Jožefa II., da je fregati odstopil Toskani, 
dosegli blestečo zmago nad maroškimi gusarji.212 
Prodali so ju leta 1778, ko se je dvor odločil za 
krčenje oborožitve213 Tržaški pristaniški kapitan 
Pietro Mayr pa leta 1779 omenja, da fregati še 
vedno počivata v Kraljeviči214

206 AST IC, 420/187, 197, 253.
207 AST IC, 566/44.
2°8 Z m a j i č ,  Konte Mitar Vojnovič, str. 57.
209 AST IC, 420/187.
910u Karaman, Kraljeviča -  ratna luka, str. 175.
211 Zmajič, Konte Mitar Vojnovič, str. 61.r\* J ' J '

Formicola, A duecento anni dalla fondazione, str. 58-59.
213 Glete, Navies and nations, str. 544.
214 Herkov, Gradnja ratnih brodova u Kraljeviči, str. 121— 
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Topovi odvečnih fregat služijo kot privezi v 
kraljeviški "Mali luki".

Od zelo ambiciozno zastavljenega načrta je os
tal le arzenal v Kraljeviči z direktorjem Voino- 
vichem, ki je leta 1769 spet zaprosil za poveljstvo 
ene od fregat. Čeprav mu je intendanca priznavala 
nesporne zasluge pri gradnji fregat, mu je po
veljstvo zavrnila, češ da je beneški podanik pra
voslavne vere brez vojaškega čina. Za nagrado ozi
roma izhod iz neprijetnega položaja komerčnih 
uradnikov pa je lahko ostal vodja ladjedelnice z 
letno plačo tisoč florintov. Zaključne račune ce
lotne gradnje so sestavljali še dolgo po izplutju 
fregat v Toskano.215 Za Kraljevico je postala po
membnejša trgovina, predvsem izvoz žita in uvoz 
soli, ladjedelski mojstri pa so se odselili. Leta 1780 
je bilo tam za naselitev primernih več praznih hiš 
in dva gradova 216

Nekatere obrtne dejavnosti, ki so zaživele v 
letih gradnje fregat, so nato v manjšem obsegu 
nadaljevale proizvodnjo. Ker kovač Cestari ni niti 
začel vračati posojila, so maja 1772 novozgrajeno 
kovačijo zaprli.217 Kapitani so ponavljali nasvete,

91 c° Karaman, Kraljeviča -  ratna luka, str. 176.
216 Erceg, Pokušaj naseljavanja Crnogoraca u Kraljeviču i 

uz Karolinu, str. 310.
217 AST IC, 227/120-134.

ki so spodbudili gradnjo kraljeviških fregat, zaradi 
aktivnosti gusarjev pa je spet postala pomembna 
oborožitev trgovskih ladij 218 Prebivalci kvarnerske 
obale so bili še vedno na robu preživetja219 in 
Ricci je še vedno opozarjal, da sta ladjedelski pro
gram in podpiranje oborožitve trgovskih ladij 
dražja od premirja z Alžirijo. Z gradnjo dveh 
fregat v Kraljeviči oblast ni dosegla načrtovanih 
ciljev (zagotoviti varnost plovbe na Jadranskem 
morju, razvoj ladjedelskih obrti, oblikovanje jedra 
izkušenih ladjedelcev in pomorcev), zadovoljni pa 
so bili tisti dvorni krogi, ki so nasprotovali 
ustanovitvi lastne vojne mornarice.

Zaključek

Intendanca je morala strokovnjake in strateške 
surovine za gradnjo fregat dobiti preko zvez in 
poznanstev, obrtniki in trgovci, večinoma iz 
Genove, Benetk, Ancone in Livorna, pa so skušali 
bogateti s posojili naivne države in cenenim delom 
kaznjencev, bolnikov in sirot ter si kupiti kak 
plemiški naslov (kot npr. nekdanji kovač Rusconi 
in trgovec z železom Michelangelo Zois). Produk
tivnost takega dela je bila primerna plačilu in de
lovnim razmeram, zato so jo hoteli višati tudi z 
neekonomsko prisilo. Tesarje, ki so zaradi več
mesečnih zaostankov pri plačilu in drage hrane 
bežali iz kraljeviške ladjedelnice, so na silo privedli 
nazaj. Tihotapstvo, preprečevanje in kaznovanje 
takih prekrškov je višalo transakcijske stroške.

Pri odločitvi za gradnjo, ne pa za nakup že 
opremljene ladje, je prevladalo prepričanje, ki ga 
je podpiral tudi kancler Kaunitz, da se bodo ob 
gradnji fregat razvijale domače obrti, porabljale 
domače surovine, izurili domači ljudje, denar bi 
ostal v državi. A ključne surovine in izdelke so 
morali kupovati v tujini, izkušeni ladjedelci pa so 
bili tujci, ki jih je intendanca drago plačala, nato 
pa so se (lahko) odselili. Gravitacijsko zaledje Kra
ljeviče zaradi revščine prebivalstva ni moglo zago
toviti primerne delovne sile, varnosti ter preskrbe s 
hrano in lesom. Država je želela regulirati ladje- 
delstvo, ki pa je lahko v avstrijskem Primorju 
obstajalo samo kot naprednejša oblika proizvodnje 
s svobodno, mobilno in bolj ali manj kvalificirano 
delovno silo, ki se zaradi močne sezonske kom
ponente da najeti tudi za posamezen dan ali do
ločeno delo. Intendanca se je srečala z omejeno 
ponudbo na vseh tržiščih (delovne sile, surovin, 
izdelkov, hrane), pričakovala pa, da jih bo ob
vladala z administrativnimi ukrepi. Ravnanje s člo
veškimi viri je prepuščala tradicionalnim mehaniz
mom prisege, avtoritete in groženj. Podjetnik 18.

218 AST IC, 429/3, 91, 154-183.91Q 7 i r r

y Erceg, Stanje pomorstva Rijeke u vrijeme reinkorpo- 
racije, str. 393.



stoletja je bil trgovec, ki je izkoristil tehnična sred
stva in z manjšo uporabo živega dela ter večjo 
produktivnostjo realiziral večji profit, špekuliral pa 
s posli, za katere ni bil usposobljen. Državne re
forme so pogosto izvajali skozi priporočila, spre
membe pa niso smele biti preveč radikalne. Oblast 
je sicer želela ustvariti čim ugodnejše razmere za 
razvoj trgovine in industrije, od česar se je na
dejala dohodkov v vedno prazno državno bla
gajno, ni pa smela prizadeti osnov monarhije in 
položaja visokega uradniškega plemstva. Preživela 
je tako, da je podpirala lastne grobarje.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Zwischen der Initiative eines geldgierigen 
Unternehmers und der Regulative einer 
intriganten Administration 
Die Staatswerft in Kraljeviča 1765-1768

Nach der Thronbesteigung Maria Theresias be
gann der langwierige Krieg mit Preußen. Die Ent
wicklung des österreichischen Seewesens wurde 
für mehrere Jahrzehnte unterbrochen, die Schiff
bauer zogen sich zurück, der Seehandel stagnierte. 
Da der Wiener Hof Absatzmarkt für eigene Pro
dukte und Waren der Erbländer suchte sowie die 
Rohstoffquellen für nichtagrarische Produktion 
monopolisieren wollte, gewannen die Wege nach 
Westen zunehmend an Bedeutung. Die Nord
adriahäfen stellten das einzige österreichische Tor 
zur westlichen Welt dar, insbesondere während des 
Siebenjährigen Kriegs waren österreichische 
Handelsschiffe leichte Beute nordafrikanischer und 
anderer Seeräuber. Der Staat gestattete und förd
erte in einzelnen Zeitabschnitten die Bewaffnung 
von Handelsschiffen, die sich jedoch den gut aus

gerüsteten und versierten marokkanischen, alge
rischen, tunesischen und tripolitanischen See
räubern, aber auch englischen Schiffen unter 
preußischer Flagge, oft nicht genug zur Wehr 
setzen konnten. Die Verhältnisse spitzten sich nach 
der Unterbrechung der Friedensverhandlungen mit 
Algerien im Jahr 1764 zu. Als beunruhigende Nach
richten über den Einbruch von Seeräuberbanden 
durch den Otrant Wien erreichten, beschloss die 
Kaiserin, den Bau von zwei neuen Fregatten zu 
fördern, die die Sicherheit der Adriaschifffahrt 
sichern und heimische Schiffe in die Levante be
gleiten sollten. Der Erfolg eines Unternehmens 
hängt jedoch immer vom Problem der Billigung 
bzw. Missbilligung der Art und Weise und der 
Methoden ab bei der Duchführung einer bestimmt
en Politik. Der Verfasser versucht, die wesentlichen 
Faktoren zu nennen, die verfehlten Geschäfts
entscheidungen hinsichtlich des Baus der beiden 
Fregatten in Kraljeviča zugrunde lagen. Die Ur
sachen für große Verspätungen, hohe Kosten und 
schließlich für die Nicht-Einsetzbarkeit der Schiffe 
sieht der Verfasser im Geschäftskreis der Werft 
Kraljeviča und in einer verfehlten Einschätzung der 
objektiven Marktbedingungen, der menschlichen 
und natürlichen Quellen.
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Spomini na avstrijsko vojskovanje 
v Italiji in na Jadranu

IZVLEČEK

Likovni in pisni vin; zbrani v tem sestavku, se nanašajo na bitki p ri Solferinu leta 1859 in Custozzi 
leta 1866 ter na m ornarico v času viceadmirala Wilhelma von Tegetthoffa.
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SUMMARY

RECOLLECTIONS OF THE A USTRIAN WARFARE IN  ITAL Y AND A T THE ADRIA TIC

Artistic and written sources collected in the contribution refer to the battles at Solferino in 1859 and 
Custozza in 1866 and to the navy in the time o f vice adm iral Wilhelm von Tegetthof.
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Zgodovina avstrijskega vojskovanja v Italiji v
19. stoletju je izčrpno osvetljena. Se vedno pa na
letiš na kak zgodovinski drobec, ki to sliko do
polnjuje. V pričujočem sestavku želimo najprej 
predstaviti dva naša dokumenta iz vojn v letih 
1859 in 1866.

Najprej fotografija dveh avstrijskih vojakov, 
shranjena v spominskem albumu ene od štajerskih 
plemiških družin. Gre za dva korporala -  lovca in 
pešaka v uniformah, kot so jih nosili pred od
ločilno reformo leta 1868. Moža nosita suknjiča z 
dvema vrstama gumbov, levi sivo zelenega in v 
isti barvi tudi dolge hlače, desni značilnega belega 
in zraven ozke svetlo modre hlače, kot so bile v 
rabi pri ogrskih enotah avstrijske armade. Vojaka 
držita v rokah mehki taborni čepici, pokrivali, ki jo 
je šele oblačilna reforma 1867 zamenjala za kape s 
senčniki. Mimogrede povedano se je iz avstrijske 
taborne čepice razvila srbska vojaška kapa, znana 
kot "šajkača".

Naša fotografija sicer ne bi pritegnila večje po
zornosti, saj slik vojakov iz italijanskih vojn ne 
manjka, ko bi nase ne opozarjal naslov fotografa, 
napisan na sprednji in hrbtni strani posnetka. Pod 
grbom francoskega cesarja Napoleona III. Piše: 
MAYER & PIERSON, photografes de S. M. Em- 
pereur, Boulevard des Capucines 3, PARIS.

Nepomembna avstrijska vojaka je torej posnel 
ugleden atelje, ki se je smel dičiti z grbom in na
zivom "dvornega" fotografa.

Kaj je avstrijska vojaka pripeljalo v Pariz? Ker 
sta brez orožja, lahko hitro ugotovimo, da gre za 
vojna ujetnika, uniformi in čas Napoleona III. pa 
nas povežejo z bitko pri Solferinu leta 1859, ko je 
bilo od 160.000 Avstrijcev ubitih in ranjenih naj
manj 22.000, v ujetništvo pa jih je prišlo okoli
6000.1 In da z našo domnevo o ujetnikih nismo v 
zmoti, nam pove še napis s svinčnikom na hrbtni 
strani fotografije: "Prisonniers autrichiens".

Sklepamo lahko, da so avstrijski ujetniki zbujali 
med Francozi pozornost, to pa je bil morda tudi 
razlog, da je dva od njih posnel pomemben foto
graf, saj se fanta za svoj denar prav gotovo nista 
podala k fotografu. Po sorazmerno urejenih uni
formah bi sicer sodili, da ujetnika nista opravljala 
kakih težjih fizičnih del.

Vprašanje pa je, ali sta vojaka fotografijo pri
nesla s seboj ob vrnitvi domov. Verjetneje bi bilo, 
da je slika prišla v album neznane plemiške dru
žine po zvezah z znanci iz Francije.

V družini že pokojnega primarija dr. Lojzeta 
Simonitija v Slovenj Gradcu pa hranijo pismo, ki 
ga je v času bojev pri Custozzi 1866 pisal vojak 
Matija Fajdiga, daljni stric gospe Cvete Simoniti, 
rojene Posti, iz Goč pri Vipavi.

1 Engels, Die Schlacht bei Solferino, str. 402-404.

Avstrijska vojaka -  ujetnika v Franciji 1859 
(last avtorja)

Pismo se glasi:

Sankta Lena/ ta 27. M aje 1866.
Ljuba moja Mati
Jest vam dam vedit de bomo od leti p reč  
Sli ij in bomo šli na grenco na forpostin 
k er zdej se troštamo vsak dan de bomo 
Vogenj šli k er nam vsakdan naši napredpostavleni 
P er povedujejo in vam dam vedit de tie je  velika 
Draginja za popir senič n e dobi k er vsakim se ga 
N e oda in če sega glih oda se n e vzame več zanj 
Kakor 70. hracerjev in vam dam vedit de od 
Desetiga Batiljana so ih 4o. do sm erti vbili k er 
So se pa troie srečale in vam dam vedit de 
Jest sim zmiram zdrav in vese v za tu sim pa
S še bolj vesev k er se m ed tolku lepih fantm i 
Znajdem  zakaj nas je  tolku de se e nem orem o 
Eden druziga ogibati in vam dam vedit 
D e zdej nam je  v sem  hudo k er nimamo novč 
In dan m era k er moramo zmiram ekselcerat 
Ponoči pa zmiram pripravleni bit k er nam



Pa M eni n i m ogoče de bi si kaj pom agav za 
damav
Pridit k er zdej obena reč  n ič n e pom aga 
Se več bi vam pisov pa m i čas n e dopusti 
In zdej sklenem  m oje pisanje ostanem  
Vaš Sin do sm erti Matija Fajdiga 
Z dej n ej treba več nazaj pisat 
A di j  o A di j  o

Na drugi strani lista piše:

In zdej pustim lepu pozdravt brate
Sestro strica sosede Fante in
Dokleta in posebnu pa Jakopa M ajcen
In Franceta N ebergoj. Rekilce smo
Tudi že vsi odali k er se bojio de bi jih  ke pom etali
Naslov:
An den Frau Maria Feitiga im D orf e Leitenburg 
letzte Post
Wippach in O ber Krain 
D ringen

Iz pisma Matije Fajdiga vejeta ne le značilna, 
kmečko zavrta, a topla ljubezen do matere in do
mačih in popačeno priučeni jezik komisa, ampak 
ima pisanje tudi tehtno pričevalnost.

Wilhelm von Tegetthoff kot gojenec kadetskega 
kolegija v Benetkah, 1840/41 
(Pokrajinski m uzej M aribor)

Najprej datum in kraj pisanja. Kakor je znano, 
je bila bitka pri Custozzi 22. junija 1866, naše 
pismo pa nosi datum 27. maja. Iskanje po specialki 
nas pripelje do kraja St. Maddalena, ki so ga 
domačini pač imenovali Sancta Lena. Kraj je v 
bližini Mantove in sorazmerno daleč od Custozze.

Matija Fajdiga je po vsej verjetnosti služil v 17. 
pehotnem polku, za katerega so rekrutirali fante 
tudi z Vipavskega. Iz zgodovine 17. polka sicer iz
vemo, da so deli polka prispeli šele v začetku maja 
v Benetke, deloma z ladjo iz Dalmacije, deloma z 
vlakom iz Ljubljane. Verjetno pa so bile prav 
enote tega polka slab mesec pred bitko na meji 
med Kraljevino Italijo in Benečijo, ki je bila avs
trijska.

Meja je potekala južno od Mantove, očitno pa 
so jo Italijani vznemirjali že pred uradno napo
vedjo vojne. Odtod Matijevo poročanje o "for- 
postnih" -  predstražah, ki da gredo na "grenco" -  
mejo, in tudi o spopadih med avstrijskimi in ita
lijanskimi patruljami.

Italija je napovedala vojno tri dni pred njenim 
začetkom. Dne 20. junija 1866 je nekdanji avstrijski 
in nato italijanski polkovnik Bariola prispel v La 
Grazio, nedaleč od Mantove, z namenom, da pre
da napoved avstrijskemu nadvojvodi Albrehtu. Po
veljnik trdnjave Mantova pa pisma ni hotel 
prevzeti in ga je poslal v glavni štab v Verono.2

Komentar zasluži tudi Fajdigova pripomba o 
"rekilcih", torej suknjičih. Kakor je znano, je avs
trijska pehota v tem času nastopala še v belih 
suknjičih, ki so bili za vojskovanje vse prej kot 
primerni. Da bi nasprotnik Avstrijcev ne zagledal 
že iz daljave, je veljal predpis, da morajo vojaki 
pred bitko bele suknjiče spraviti v telečnjake in 
vrh srajc obleči črno sive plašče. Tako se je zgodilo 
tudi pri Custozzi, čeravno je bilo poleti. Sicer pa se 
je v noči pred bitko nad bojiščem znesla nevihta 
in vojskujoče dodobra premočila.

Kaže, da so vojakom že slab mesec pred odlo
čilnim bojem suknjiče pobrali. Fajdiga omenja pa
trulje, te pa prav gotovo niso nastopale s teleč- 
njaki, kamor naj bi spravili suknjiče. Kljub vročini 
so torej nastopali v plaščih, malo verjetno pa je, da 
bi lahko suknjiče kar "ke pometali". In če, potem je 
zanje zanesljivo poskrbel kdo, ki je bil zadolžen, 
da jih je spravil.

Matija Fajdiga je Custozzo srečno preživel in se 
vrnil domov. Njegovo pismo pa je droben, a dra
gocen dokument o davnem vojskovanju, ko je na 
vročih italijanskih tleh, ki jih je Avstrija kmalu nato 
izgubila, obležalo kar precej slovenskih fantov.

V nadaljevanju bi zapustili italijanska bojišča, 
letnica 1866, ko sta Avstrijo zaznamovali dve zma
gi -  bitka pri Custozzi in bitka pri Visu, še bolj

2 Custoza, str. 44-45.



M ornar s fregate Venus, petdeseta leta 19. stoletja 
(last avtorja)

usodno pa poraz pri Kraljevem Gradcu, pa nas 
vodi tudi do ene vodilnih vojaških osebnosti tega 
obdobja -  viceadmirala Wilhelma von Tegetthoffa.

Naš namen seveda ni, da na novo predstavimo 
zmagovalca in sam potek viške bitke. V zvezi s 
Tegetthoffom velja še enkrat spregovoriti o po
membnem likovnem dokumentu -  miniaturnem 
portretu mladega Tegetthoffa iz časa okoli leta 
1841, ko je bil kadet v mornariški šoli Collegio di 
Cadetti v Benetkah.

Tegetthoffov mladostni portret je bil sicer že 
mnogokje objavljen, nikjer pa ni bilo navedeno, 
odkod slika izvira. Zato povejmo, da je bil portret 
vse od leta 1903 do konca nemške okupacije, se 
pravi do umika Nemcev iz Maribora, v posesti ma
riborskega mestnega in pozneje Pokrajinskega mu
zeja.3

3 V prvi inventarni knjigi mariborskega muzeja (Grund
buch), začeti leta 1903, piše pod inventarno številko 
2048: kleines Bild Wilhelm v. Tegetthoff als Zögling der 
Akademie in Venedig. K zapisku sodi pripomba: Aus 
dem Nachlasse der Frau Leopoldine v. Tegetthoff. In še 
zapis: Die Sppenderin war eine Schwester der Frau

Kam je slika izginila, ni znano, najbrž pa ni po
trebno poudariti, da muzej že vsa leta zanjo za
vzeto, a brez uspeha poizveduje. Če torej sliko 
vključujemo v pričujoči sestavek, naj ima portret 
zavestno tudi značaj zapoznele, zato pa nič manj 
zavzete "tiralice" za izgubljenim dokumentom in 
umetnino.

Miniatura nam kaže poznejšega admirala v 
uniformi gojencev beneške pomorske šole z zna
čilnim mornariškim cilindrom in v kratkem fraku z 
znakom sidra na ovratniku. Tudi portretno je delo 
dosežek, vreden pozitivne umetniške presoje.

Na Tegetthoffov čas, leta pred viško bitko, pa 
nas med posnetki v slovenski posesti spominjajo 
še tri fotografije tedanjih mornarjev. Posebej zgo
vorna je fotografija mornarja, ki ima na kapi trak, 
na katerem je viden napis VENUS. Najbrž se je 
celotni napis glasil SMS VENUS (SMS je bila 
okrajšava za Seiner Majestat Schiff, torej Ladja 
Njegovega Veličanstva).

Ladijsko ime Venus pa nam kar precej pove. 
Najprej to, da je šlo za večkrat omenjeno fregato, 
ki je ob uporu v Benetkah 1848 ostala v sestavu 
cesarju zveste flote. V naslednjih letih so ladjo 
uporabljali predvsem za šolske namene. Jeseni
1849 je s kadeti obiskala Madeiro, leta 1859 ome
njajo, da je bila dlje časa zasidrana v Miljah pri 
Trstu. Kot šolska ladja je bila tudi v Pulju in šele 
od leta 1866 dalje so se kadeti spet šolali na 
kopnem in sicer na Reki.

V Pulju pri fotografu Mioniju je nastala tudi 
fotografija omenjenega mornarja. Mladenič ima v 
primerjavi s pokrivali iz časa bitke pri Visu precej 
arhaično in strmo kapo, oblečen je v bluzo, ki jo 
predpisi ob oblačenju imenujejo "srajca" (nem. Ma- 
rinehem), pod njo je videti dejansko srajco in 
široko mornariško samoveznico. Ker so bili mor
nariški kadeti pri opravilih na ladji oblečeni enako 
kot navadni vojaki, bi bilo mogoče, da gre za 
gojenca prvega letnika, v nasprotnem primeru pa 
bi bil vojak morda le pripadnik ladijske posadke. 
Da gre za naj nižjo vojaško stopnjo, govori namreč 
bela obroba okoli ovratnika mornariške bluze. Od 
leta 1850 so mornarji od I. do III. razreda nosili na 
ovratnikih stopnji ustrezno belo obrobo, podoficirji 
pa od 1871 do tri zvezde v vogalih ovratnika, is
tega leta pa so vpeljali obrobo s tremu belimi 
črtami za vse mornariške bluze oziroma srajce.4

Leopoldine v. Tegetthoff (admiralove matere op. pis.). 
Po podatkih je torej določno razvidno, da je bila 
miniatura z mladim Tegetthoffom od leta zapisa, torej 
od 1906, last mariborskega, takrat še mestnega muzeja. 
Ohranjeni napisni listek pa priča, da je bil portret 
razstavljen tudi že v poznejšem Pokrajinskem muzeju. 
Fotografijo je z drugimi posnetki izdelalo graško pod
jetje Steffen-Lichtbild.

4 Steinböck-Baumgartner, Die Uniformen der k.k. öster
reichischen und k.u.k. österreichisch-ungarischen Kriegs
marine.



M ornariški podčastnik, petdeseta leta 19. stoletja 
(last avtorja)

Druga fotografija v naši skupini, prav tako po
sneta v Pulju pri fotografu Cesaru Gallinaru pri
bližno v istem času, nam namreč kaže mornarja s 
tremi progami na ovatniku, ki ga zato lahko opre
delimo za podčastnika.

Tudi tretja fotografija se smiselno uvršča v naš 
časovni okvir. Seznanimo se verjetno z zakoncema
-  damo v elegantni krinolini tako imenovanega 
"drugega rokokoja", to je šestdesetih let 19. stoletja, 
in mornariškim oficirjem, katerega uniforma je 
tudi določno prepoznavna. Mož nosi dokolenski 
"flotni" suknjič (nem. Flottenrock), v rabi pri vseh 
pomorskih oficirjih, prav tako tudi telovnik, dolge

M ornariški častnik -  kom isar ali zdravnik -  z  ženo, 
šestdeseta leta 19. stoletja (last avtorja)

bele hlače in oficirsko kapo s kokardo. Da pa 
nimamo pred seboj navtičnega oficirja, spoznamo 
po tem, ker na suknjiču ni zlatih naramnih pasic 
za pritrjevanje epolet, poleg tega sta rokavna 
zavihka žametasta, najverjetneje modra, kar bi go
vorilo za vojaškega uradnika -  mornariškega komi
sarja (nem. Marine Komissar), kolikor pa bi bila 
zavihka iz črnega žameta, bi bil upodobljeni mor
nariški zdravnik.

Se pripomba k upodobljenčevi bradi z zalizci. V 
času, o katerem govorimo, je bila to splošna mor
nariška moda tudi pri mornaricah drugih dežel. 
Avstrijski predpisi pa k "Backenbartu" niso dovo
ljevali brkov in tudi podbradek je moral biti izbrit. 
Sele proti koncu šestdesetih let so košate zalizce 
spodrinile polne, košate brade, kakršno je do smrti 
nosil tudi Wilhelm von Tegetthoff.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Erinnerungen an die österreichische 
Kriegführung in Italien und auf der Adria

Der Autor analysiert einige noch unveröffent
lichte Bild- und Schriftquellen, die sich auf die 
Schlacht bei Solferino 1859 und Custozza 1866 
sowie auf die Flotte zur Zeit des Vizeadmirals 
Wilhelm von Tegetthoff beziehen. Ferner ver
öffentlicht er einen in holprigem Slowenisch 
verfassten Brief eines Soldaten aus der Zeit vor der 
Schlacht, aus dem die charakteristische Liebe zu 
seinen Familienangehörigen zum Ausdruck kommt.



KRONIKA

1.01 izvirni znanstveni članek UDK 314.745.22:949.712 Godovič
prejeto: 21. 2. 2004

Renato Podbersič
univ. dipl. zgodovinar, Gradnikove brigade 11, SI-5000 Nova Gorica 

renato.podbersic @guest.arnes.si

Begunci z vzhoda in Godoviška kronika

IZVLEČEK

Ob začetku spopadov na vzhodni fronti m ed avstro-ogrsko in rusko armado ob koncu poletja 1914 je  
moralo civilno prebivalstvo zapustiti svoje dom ove. Prebivalci dežel Galicije in Bukovine so odšli v 
begunstvo v različne dežele tedanje m onarhije> tudi na Kranjsko. Velik del beguncev iz vzhodne Galicije 
je  bil ukrajinske oziroma rusinske narodnosti. Po veri so bili v glavnem  unijati. Na Kranjskem so jih  
nastanili po  različnih krajih. N ekaj beguncev je  našlo zatočišče tudi v Godoviču, k jer je  njihovo bivanje v 
župnijski kroniki opisal tedanji godoviški župnik Janez Jelenc.
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SUMMARY

FUGITIVES FROM  THE EAST AND THE GODOVIČ CHRONICLE

A t the beginning o f engagem ents at the eastern front betw een the Austro-Hungarian and the Russian 
arm ies at the end  o f sum m er 1914> civilians were forced to leave their hom es. The inhabitants o f the 
provinces Galicia and Bukovina left fo r different countries o f the then m onarchy, to Carniola as well. A 
large num ber o f refugees from  Eastern Galicia were o f Ukrainian or Ruthenian nationality. By religion, 
they were predom inantly Uniates. The refugees were lodged in different places in Carniola. Som e found  
shelter in Godovič. The then parish priest Janez Jelen c described their stay in the parish chronicle.
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Poznana in našemu zgodovinskemu spominu 
bližja je usoda skorajda 1 0 0 .0 0 0  goriških slovenskih 
beguncev med prvo svetovno vojno, ki jih je vojna 
nevarnost na soški fronti prisilila k odhodu v 
begunstvo. Večinoma so se razkropili po različnih 
deželah tedanje Avstro-ogrske monarhije, največ 
jih je pribežalo na Kranjsko in Štajersko. Nekateri 
so našli zatočišče pri sorodnikih in znancih, dru
gim so pri nastanitvi pomagale deželne oblasti in 
razni odbori, precej beguncev je moralo v be
gunska taborišča (Steinklamm, Bruck, Gmünd, 
Wagna). Manjši del beguncev je vojne dni preživel 
v Italiji. Domove so morali zapustiti po italijan
skem vstopu v prvo svetovno vojno maja 1915, 
veliko pa jih je vendarle vztrajalo na domovih do 
6 . soške ofenzive in italijanskega zavzetja Gorice 
poleti 1916.

Toda še pred začetkom sovražnosti na jugo
zahodni državni meji se je Avstro-ogrska vojsko
vala na dveh drugih frontah, na srbski in ruski 
fronti. Na ruski fronti avstro-ogrski armadi ni šlo 
vse po načrtih. Rusi so v ofenzivah ob koncu av
gusta in v začetku septembra 1914 prebili avstro- 
ogrske frontne položaje in zavzeli velik del dežel 
Galicije in Bukovine.1 Prebivalstvo teh dežel je bilo 
mešano. V vzhodnem delu Galicije, ki se je znašel 
sredi vojnih operacij, je bilo med mestnim prebi
valstvom veliko Poljakov, Zidov, Ukrajincev in 
Nemcev, na podeželju so prevladovali Ukrajinci. V 
monarhiji se je zanje iz političnih in pragmatičnih 
razlogov uporabljal izraz -  Rusini, včasih tudi Ru
teni (nem. Ruthenen) .2 Tudi v tedanjem sloven
skem časopisju (Slovenec, Edinost, Soča) ni bilo 
razlikovanja med Ukrajinci in Rusini, pojavljata se 
oba zapisa. Stotnik Kiesewetter iz 17. pehotnega 
polka piše, da so bili Rusini zaostali in so živeli v 
slabih razmerah. Kazali naj bi naklonjenost do Ru
sov, zato jim avstro-ogrske vojaške oblasti niso za
upale. O izdajstvu in rusofilstvu nekaterih Rusinov 
je bolj previdno poročalo tudi časopisje.3

Po veri so bili Rusini v Galiciji večinsko pripad
niki katoliške vere vzhodnega obreda oziroma 
grškokatoliške vere. Slo je za pripadnike nekdaj 
pravoslavne cerkve, ki so po uniji v Brest Litovsku 
leta 1596 priznavali vrhovno papeževo oblast in 
združitev s katoliško cerkvijo. Njihovo bogoslužje 
precej spominja na pravoslavno vero in unijatski 
duhovniki si lahko ustvarijo družine. Po delitvi 
Poljske konec 18. stoletja so ti verniki prišli pod

'X
Piekalkiewicz, Prva svetovna vojna, str. 95-108; Wagner, 
Der erste Weltkrieg; Matičič, Skozi plamene prve sve
tovne vojne, str. 37-44; Kiesewetter, M it den Sieb
zehnern im Weltkrieg. Stotnik Otto von Kiese wetter je 
služil pri 17. "kranjskem" pešpolku, ki se je v prvem 
vojnem letu boril na vzhodni fronti in utrpel hude 
izgube.
Zwitter, Nacionalni problemi v habsburški monarhiji; 
Matičič, Skozi plamene prve svetovne vojne, str. 48-50.

3 Slovenec, 5. 9. 1914, str. 3.

okrilje Avstrije in so imeli v Lvovu svojo metro- 
polijo. Tedanji ukrajinsko oz. rutensko metropolijo, 
ki je bila razdeljena na tri škofije: Lvov, Przemysl 
in Stanislavov, je vodil msgr. Andrej Szeptiskij 
(1865-1945). Ob začetku spopadov je na rusinski 
narod naslovil pastirsko pismo, v katerem je opo
zoril na tradicionalno zvestobo Rusinov do Avstrije 
do zadnje kaplje krvi. Po ruskem zavzetju Lvova 
je ostal v mestu, a mu ruske oblasti niso zaupale 
in so ga internirali v notranjost države. Ruske dr
žavne in cerkvene oblasti so že pred vojno z ne
zaupanjem in neodobravanjem gledale na delova
nje unijatske cerkve, ki so jo imeli za predstražo 
Vatikana. Želeli so vrnitev unij atov v pravoslavno 
cerkev.4

Civilno prebivalstvo je moralo po ukazu držav
nih oblasti zapustiti svoje domove in oditi v be
gunstvo. Na državni ravni je skrb za begunce 
prevzelo ministrstvo za notranje zadeve, ki je v ta 
namen izdalo ustrezne odredbe. Državne oblasti 
so poskrbele za prevoz, nastanitev, zdravstveno 
zaščito in prehrano beguncev. Niso razlikovali 
med evakuiranci in begunci, to je tistimi, ki so 
deželo zapustili na ukaz in onimi, ki so odšli 
prostovoljno. So pa državne oblasti poskrbele za 
narodnostno in socialno kompaktnost skupin be
guncev. Bogatejši in materialno preskrbljeni so lah
ko sami izbirali kraj naselitve, seveda ob izključitvi 
vojnih področjih in nekaterih večjih mest. Socialno 
šibkejšim je ostala državno programirana skrb, 
naselili so jih v odročnejše in mirnejše predele mo
narhije. Najrevnejši so našli skupinsko namestitev 
v raznih ustanovah (šole, tovarne, nekdanji samo
stani), velikokrat je bila njihova končna nastanitev 
begunsko taborišče (Barackenlager ali Flüchtlings
lager) .5 Galicijo je zapustila tudi večina unijatskih 
duhovnikov.6 Begunci so se razkropili po raznih 
deželah tedanje monarhije, del beguncev je prišel 
tudi na Kranjsko. Bili so različnih narodnosti in 
veroizpovedi. Beguncem je pripadala finančna po
moč, ki jo je že sredi avgusta 1914 določilo mi
nistrstvo za notranje zadeve.7

Prva poročila o beguncih z vzhoda so se v 
časopisu Slovenec pojavila 10. septembra 1914. 
"Ljudje so se seveda vozili brezplačno> in sicer k  
sorodnikom , bogatejši kam or so sami h o telirev 
nejše prebivalstvo so pa raje porazdelili m ed po
sam ezne okraje in občine> kjer so preskrbljeni na

4 Aubert et al., Zgodovina Cerkve -  6. del, str. 246 in 254; 
Janežič, Ekumenski leksikon, str. 223-224; Živojinovič, 
Vatikan i  prvi svetski rat, str. 233-236; Slovenec, 28. 8. 
1914, str. 4; O Rusinih in unijatih je septembra in 
oktobra 1914 veliko pisal časopis Slovenec.

5 Maini, Evacuati e fuggiaschi dal fronte dell'Isonzo, str. 
109-110.

6 Slovenec, 17. 5. 1915, str. 3.
^ Brodnik, Preskrba beguncev in vojnih ujetnikov, str.
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državne stroške."8 Tudi kasnejša sporočila in ob
vestila ob začetku spopadov prinašajo novice o 
dobri preskrbi in počutju beguncev ter zbujajo 
upanje na skorajšnjo vrnitev. Oblasti so apelirale 
na civilno prebivalstvo, naj bo odprto in sočutno 
do rusinskih beguncev, ker "niso vsiljivci; niso po
stopači"9

Že sredi septembra so prvi prišli tudi v Ljub
ljano. Očitno je bila Ljubljana kot deželno glavno 
mesto le vmesna postaja za begunce, saj jih je po 
uradnih podatkih konec decembra v mestu bivalo 
samo 33. Število se je zdelo majhno celo teda
njemu ljubljanskemu županu dr. Ivanu Tavčarju.10 
Za primerjavo, na kočevsko in velikolaško pod
ročje je pribežalo 600 beguncev, od tega 40 v 
mesto Kočevje.11

V drugi polovici septembra 1914 je zaradi silo
vitih vojnih spopadov naraščalo število beguncev. 
'Na Kranjsko je  prišlo več tisoč galiških beguncev, 
Poljakov, Rusinov in judov. Tudi na Vipavskem jih  
je  že precej’"12 Slovenec sicer ni poročal o porazih 
avstroogrske armade, v glavnem se je pisalo o tak
tičnem umiku. Da pa le ne gre vse po načrtih, je 
razvidno iz časopisnih poročil. 'B eguncev iz Ga
licije je  sedaj na Kranjskem okoli 2600, vštevši rav
nokar došli transport 400 beguncev... Prišli so sem  
v silni bedi, naše ljudstvo jih  je  prijazno sprejelo.. 
Rusinski km etje so oblečeni v domačo platneno 
obleko in v kožuh s kučmami. Zenske navadno... 
So zelo skrom ni in m irni. Kot unijati so zelo po
božni, vsi so šli v cerkev in spodbudno m olili...

Slovenec, 10. 9. 1914, naslovna stran.
9 Slovenec, 23. 9. 1914, naslovna stran.
10 Brodnik, Preskrba beguncev in vojnih ujetnikov, str. 
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11 Trdan, Življenje kočevskih Nem cev, str. 89.
12 Soča, 25. 9. 1914, št. 64, Poljski begunci pri nas.

Veliko jih  razum e nem ški, pa tudi njih jezik  se 
lahko razum e."13

Po navedbah ljubljanskega deželnega sodnega 
svetnika Frana Milčinskega je govorica Rusinov 
razumljiva, če ''počasi govore. Imajo take besede 
kakor m i, le šč na vsakem koncu " 14

Po poročanju Slovenca že sredi septembra 1914 
"... pobegle gališke rodbine delajo na Dolenjskem , 
na p o lju b  Tržaška Edinost je oktobra 1914 po
ročala, da se je med begunci iz Galicije, ki so našli 
zatočišče v Škofji Loki in Idriji, pojavila azijatska 
kolera. Na Vrhniki in njeni okolici so od sep
tembra 1914 bivali begunci iz Przemysla. Njihov 
župnik P. Subrycky iz kraja Brzegov, okraj Lisko, 
je vsako nedeljo v vrhniški župnijski cerkvi ob
hajal božjo službo ob petju ukrajinskega zbora. 
Zabeleženo je še, da je bil slovenskim domačinom 
všeč grškokatoliški obred v staroslovanskem jeziku, 
zato so se v velikem številu udeleževali nedeljskih 
maš.16 Tudi Milčinski piše o Rusinih na Vrhniki, ki 
so imeli mašo v cerkvi sv. Lenarta in ''lepo peli."17

V Dragatušu v Beli Krajini je bilo oktobra 1914 
16 Rusinov, od tega trije možje in tri žene ter de
set otrok, najstarejši je bil star pet let.18

Poleg državnih in deželnih oblasti je skrb za 
begunce prevzela katoliška Cerkev. Podeželski du
hovniki so bili pomembna podpora pri preskrbi 
beguncev. Župnik v Šturjah (danes del Ajdov
ščine) je v nedeljo 4. oktobra 1914 v cerkvi ozna
nil: "Begunci iz Galicije -  danes teden darovanje.

13 Slovenec, 1. 10. 1914, str. 5.
14 Milčinski, Dnevnik, str. 38, 30. september 1914.
15 Slovenec, 18. 9. 1914, str. 3.
16 Edinost, 11. 10. 1914; Slovenec, 26. 10. 1914, Rusini 

(Ukrajinci) na Kranjskem, naslovna stran.
17 Milčinski, Dnevnik, str. 35-36.
18 Slovenec, 21. 10. 1914, str. 5.
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Na delo F Čez teden dni, 11. oktobra, je v Ozna- 
nilno knjigo zabeležil, da so za gališke begunce 
zbrali 13,70 K in dodal, da očitno premalo, "vendar 
se p ri glavarstvu pritožujejo ."19

V taborišču Thalerhofe pri Gradcu je bilo ok
tobra 1914 več kot 5000 političnih internirancev iz 
vzhodnih dežel. Večinoma so bili unij ati. Za iz
gradnjo zasilne cerkve zanje se je zavzel goriški 
nadškof Frančišek Borgia Sedej, ki je na škofijsko 
duhovščino naslovil prošnjo: 'Deshalb w ende ich 
m ich über Ersuchen des zuständigen Militär
kommandos an den hochw . Diözesanklerus m it 
d er Bitte> dieses Werk der N ächstenliebe durch 
Spenden oder Sam m lungen fördern zu wollen"2® 
Poziv goriškega nadškofa in ilirskega metropolita 
je nedvomno sodil v okvir vzhodne politike kato
liške Cerkve ob izbruhu prve svetovne vojne. V 
njej so voditelji katoliške Cerkve poleg ostalega 
videli tudi spopad verskih razsežnosti, saj so se 
bali pravoslavne prevlade in uničenja unij atov.21

V časopisju so se občasno objavljali zapisi de
narnih darov za begunce z vzhoda, med darovalci 
je bilo veliko katoliških duhovnikov. Izvemo, da je 
vikar Josip Abram, Obloke-Hudajužna, za gališke 
begunce namenil 10 kron, vikar G. H. Črnigoj, Lo- 
kavec pri Ajdovščini, pa je v isti namen daroval 34 
kron in 60 vinarjev.22

Za begunce se je septembra 1914 zavzel tudi

19 Župnijski arhiv Šturje (Ajdovščina), Oznanilna knjiga , 
oktober 1914.

20 ACAG, fond Arcivescovi, b. Sedej 2, dokument 378, 14. 
oktober 1914. Prevod: "Zatorej se na osnovi prošnje 
pristojne vojaške komande obračam na prevzvišeno 
škofijsko duhovščino, ali bi blagovolila v duhu ljubezni 
do bližnjega podpreti nabirko..."

21 Folium ecclesiasticum Archidioecesis Goritiensis, 18. ja
nuar 1915, Pastirsko pismo vernikom o vojni, str. 33-39.

22 Slovenec, 30. 12. 1914, str. 4.

ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. V 
svojem dnevniku pod naslovom "Rusini pri nas" 
piše:

Pri nas so v Galiciji zavzeli naši nove posto
janke> kjer bodo Ruse pričakali. M enda so bili tudi 
v Lvovu izdani. Opora je  Prem isi?^ Iz te trdnjave 
so se nevojaki m orali izseliti; tudi na 14 km okoli; 
kjer so naši vse vasi podrli. Poslala je  vlada na 
Kranjsko okoli 2000 Rusinov, m ed njim i 11 du
hovnikov, tri z  družino. M oral sem  jim  dobiti sta
novanje. Hvala Bogu, da so jih  naši župniki radi 
sprejeli. Branili so se onih z  družino: sprejel je  2  
dekan Koblar in 1 prof. Dermastia 24

Goriška Soča je v začetku januarja 1915 po
ročala, da je na Kranjskem "čez 5000 izseljencev iz 
G a lic ije Isto število navaja tudi Slovenec in do
daja, "na Kranjskem n i nikakih barak in so vsi 
begunci naseljeni p o  boljših občinah. " Nadaljevanje 
članka v Slovencu je cenzurirano!25

V Ljubljani je imel sedež "Pomožni odbor za 
begunce iz Galicije in Bukovine", podružnica du
najske centrale. V začetku leta 1915 je ta odbor v 
Slovencu objavil razglas, v katerem se je zavzel 
proti beračenju in miloščini za begunce, ker naj bi 
bili le-ti z vsem preskrbljeni.26 Sicer najdemo v 
slovenskem časopisju veliko podporo beguncem z 
vzhoda. Zlasti se ta kaže ob začetku vojne in na
stopu begunskega vprašanja. Vodilno vlogo je 
igral časopis Slovenec, ki je jeseni in pozimi

23 Przemysl, pomembna avstro-ogrska trdnjava, utrjeno
mesto na vzhodni fronti, ki so jo Rusi jeseni 1914 ob
kolili in se je morala predati zaradi pomanjkanja hrane 
22. marca 1915.

24 NŠAL, Jegličev dnevnik, 21. september 1914, 4. zvezek.
25 Soča, 8. 1. 1915, št. 2; Slovenec, 4. 1. 1915.
26 Slovenec, 11. 1. 1915, str. 6.



Posledice hudih bojev v Galiciji. Domačinka si 
pripravlja skrom en obrok na štedilniku, ki je  ostal 

v porušeni hiši (zbirka Simon Kovačič)

1914/15 objavil niz člankov, ki naj bi bralcem pri
bližali Rusine, Galicijo, Lvov in unijatsko vero. Ob 
božiču, ki so ga Rusini praznovali po julijanskem 
koledarju, je bil tiskan rusinski božični letak in 
poslan v vse župnije, kjer so bivali begunci. Slo je 
za skrajšano izdajo nabožnega časopisa "Misijonar", 
ki so ga pred vojno v kraju Žolkva pri Lvovu iz
dajali menihi bazilijanci. Letak so tiskali v Zagrebu, 
kjer so menihi našli začasno zatočišče.27

Tukaj se začne zgodba o beguncih v Godoviču. 
Popisana je v kroniki godoviške župnije z naslo
vom "Črtice svetovne vojske župnije Godovič". To 
je v črne, trde platnice vezan zvezek z listi brez 
črt. Vseh listov je več kot 200, poleg so prilepljeni 
še razni časopisni izrezki, razglasi, fotografije, 
dopisi. Pisec je pisal s črnim črnilom in pisava je 
težko berljiva.

Avtor kronike je tedanji godo viški župnik Janez 
Nepomuk Jelenc. Rojen je bil v Dobravi pri Kropi 
dne 7. maja 1865. Po študiju v Pazinu, Karlovcu in 
Ljubljani je bil v duhovnika posvečen 23. julija 
1892. Posvetitelj je bil tedanji ljubljanski knezoškof 
dr. Jakob Missia. Mladi duhovnik Jelenc je prvo 
kaplansko službo nastopil v Dragatušu v Beli kra
jini, nato je bil premeščen v Podzemelj. Avgusta

27 Slovenec, 7. 1. 1915, str. 5.

1895 je prišel na Ig, po enem letu je bil premeščen 
v Sostro. Tudi tam je ostal le leto dni, kajti ime
novan je bil za župnijskega upravitelja na Ledi
nah. Ko je novembra 1897 opravil župnijski izpit, 
je napredoval v župnika na Ledinah. Tam je ostal 
do odhoda v Godovič septembra 1913. Po koncu 
prve svetovne vojne je Godovič zasedla italijanska 
vojska in župnik Jelenc je 7. decembra 1918 pred 
njimi zbežal k sorodnikom na Gorenjsko. Baje je 
šlo za nezaupanje in neprimeren odnos do novih 
oblasti. Ljubljanska škofijska oblast je zahtevala 
njegovo vrnitev v Godovič, a do tega ni prišlo. 
Sele marca 1921 se je dokončno odpovedal godo- 
viški župniji in postal župnijski upravitelj na Vrhu 
pri sv. Treh Kraljih. Že maja 1922 se je upokojil 
zaradi bolezni. Umrl je v ljubljanskem Leonišču 27. 
februarja 1925 in bil pokopan v domači župniji28 

Začetek 1. svetovne vojne je župnik Jelenc do
čakal v Godoviču, vasi z okrog 600 prebivalci na 
zahodu tedanje Kranjske. Župnija Godovič je spa
dala pod dekanijo Idrija in je tedaj sodila pod ljub
ljansko škofijo. Glavnega krivca za začetek vojne je 
godo viški župnik videl v Srbiji in njeni zaveznici 
Rusiji. Obema, zlasti Rusiji, je posvetil velik del 
uvoda v svojo kroniko:

Njena poželjivost-pohlepnost p o  Balkanu bila je  
na vrhuncu, ščuvala je  narode na Balkanu -  hotela 
je  im eti na vsak način ključ Evrope v svojih rokah 
to je  Carigrad'29

Prva izkušnja v Godoviču so bili begunci iz 
južne Dalmacije. Bežali so pred vojnimi dogodki 
na jugovzhodni meji cesarstva. "Ti Dalmatinci bili 
so samega sebe žalostni. M orali so zapustiti toplo 
krševito Dalmacijo> vzeti s seboj otroke in toplo 
obleko in se naseliti v pozni jesen i v naših m rzlih 
krajih. Žalosten je  bil pogled  na te uboge strada
jo če družine -  večinoma pravoslavne v ere!'̂

Župnik Jelenc je v kroniki pod naslovom "Ru
sini (Ukrajinci) v Godoviču" v posebnem poglavju 
omenjal nove begunce, ki so pribežali z vzhoda. 
Tudi zanj so bili Rusini oziroma Ukrajinci isti na
rod:

V Godovič je  prišlo 10 beguncev dne 9. oktobra 
1914. Bili so večinoma očetje teh družin želez
niških delavcev -  ali pa so bili sprovodniki. Ža
lostni so bili; ko so jih  na vozeh pripeljali pozno 
na večer k  županu Ivanu Pagonu -  pripravili so 
jim  nekoliko večerje in potem  nastanili,3 1  V avstro- 
ogrski državi so bili železničarji državni uslužbenci 
in so morali priseči zvestobo cesarju. Zaradi 
svojega specifičnega znanja in potreb so bili

28 Catalogus cleri et beneficiorum ecclesiasticorum dio- 
ecesis labacensis, anno 1914; Kopija rokopisne avto
biografije je shranjena v Škofijskem arhivu v Kopru, 
fond župnija Godovič.

29 ŽAG, Črtice, str. 1.
30 ŽAG, Črtice, str. 7.
31 Prav tam.
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med prvimi, za katere so poskrbele državne oblasti 
ob vojni nevarnosti. Podobno se je dogajalo z go- 
riškimi železničarji ob vstopu Italije v vojno maja 
1915.32

Po nekaj dneh postanka v Ljubljani in okolici 
so se begunci raztepli po Kranjskem. Tako so prišli 
tudi v Godovič. Ob prihodu je Jelenc zapisal, da 
so bili vsi begunci dobrega zdravja. Župnikovo 
oko je v naslednjih dneh budno spremljalo obna
šanje beguncev z drugega konca monarhije:

N evajeni jezika in običajev so žalostno pohaj
kovali po  cestah. M ožaki so nekoliko pom agali na 
polju -  a ženske se niso oprijele sploh nobenega 
dela, p a č pa so kaj redno hodile v cerkev -  zlasti v 
nedeljah. Vedno so povpraševale po  svojih krajih 
in ako so Rusi udrli v Lvov,33 silile so jim  solze v 
oči in zmajale so z  glavam i -  težko čekajoč, da se 
zopet vrnejo nazaj v Galicijo 34

Župnik Jelenc si je skrbno zapisal pripovedo
vanje beguncev o njihovi odisejadi na poti v be
gunstvo:

Bili smo 8. septem bra v cerkvi -  kar zatrobi rog  
in m orali smo takoj zapustiti cerkev in naznanili so 
nam da moramo v teku jed n e ure pripravljeni biti 
na odhod k er se m esto v teku 24 ur mora izpraz
niti. Sli smo na svoje dom ove da vzamemo s seboj 
otroke in potrebno obleko za na p ot v tujino -  p o 
tovali smo v daljni svet po  železnici torej brez vsa
kih sredstev. Lačni in žejni smo m orali čakati na 
kolodvorih po  cele dneve in noči; da so nas m ogli 
zopet peljati naprej in po  cerka 6 dneh dospeli

32 Rustja, 100 let vipavske železnice, str. 149-151.
33 Rusi so Lvov, glavno mesto Galicije, resnično zasedli že 

3. septembra 1914.
34 ŽAG, Črtice, str. 7.

smo do Logatca, k jer so nas poslali tu sem  v Crni 
vrh, Idrijo in Spod. Idrijo.

Po dolgi vožnji smo prišli 14. septem bra v 
Ljubljano> kjer so nas razdelili -  in ločili na vse 
okraje naše dežele v številu do 500 ljudi m ed tem  
10% inteligence. Ostali pa so bili delavci v Pre- 
m yselu in njegovi okolici. Vlada je  razdelila p ri
marno po  številu prebivalcev po  Notranjskem in 
Gorenjskem te begunce po  raznih županijah 35

Članek s podobno vsebino v Slovencu je na
vajal, da so rusinske naselbine oziroma kolonije na 
Kranjskem razpršene po deželi in da med njimi ni 
nobenih povezav. Našlo se je delo za kmečko pre
bivalstvo, večina beguncev pa je ždela v brezdelju 
in si želela skorajšnje vrnitve domov. Pravzaprav 
je tudi Slovenec le povzel podlistek Mihaela 
Wyniarskya iz rusinske ga dnevnika Dilo, ki je 
izhajal v begunstvu na Dunaju. Avtor v njem hvali 
Slovence in poudarja slovansko vzajemnost.

Kot poroča župnik Jelenc, je prišel tudi v Idrijo 
rimskokatoliški župnik-begunec Jan Bilinski iz ne
kega kraja pri Lvovu v Galiciji. Stanoval je pri 
usmiljenkah v hiralnici sv. Antona, župnija Spod
nja Idrija. V zameno za brezplačno stanovanje in 
hrano je skrbel za versko oskrbo bolnikov. Obis
koval je razkropljene begunce in jim delil zakra
mente. Za veliko noč 1915 je obiskal tudi "go- 
doviške" begunce in jih spovedal. Maja 1915 se je 
vrnil v domače kraje, ker sta njegova cerkev in 
župnišče med vojnimi spopadi ostala nepoško
dovana.

35 Pravzaprav je župnik Jelenc zadnji del pričevanja be
guncev kar prepisal iz Slovenca in to precej površno. 
Glej: Slovenec, 26. 10. 1914, naslovnica, Rusini (Ukra
jinci) na Kranjskem.



Godovič po  p rv i svetovni vojni (razglednica iz privatne zbirke) 

Seznam beguncev v Godoviču leta 1915:36

ime in priimek odnos v družini rojstno leto matična dežela vera jezik
Mihael
Bienkiewicz

mož 1886 Galicija unij at poljski

Ana Bienkiewicz žena 1886 Galicija unij at poljski
Tedeus
Bienkiewicz

otrok 1912 Galicija unij at poljski

Gregor Burecily pastir 1900 Galicija pravoslavec rusinski
Johan Wolaszyn mož 1884 Galicija unij at poljski
Agnes Wolaszyn žena 1883 Galicija unij at poljski
Aniela Wolaszyn hči 1912 Galicija unij at poljski
Julija Duda zakonska žena, mož v vojski 1884 Galicija unij at poljski
Janina Duda hči 1908 Galicija unij at poljski
Julijan Duda sin 1912 Galicija unij at poljski

Župnik Jelenc piše o ukrajinskih (rusinskih) 
beguncih unijatske vere iz Galicije, pri tem pa kot 
njihov jezik navaja poljski. Pričakovali bi, da so 
govorili ukrajinsko oziroma rusinsko. Mogoče so 
begunci sami kot svoj navajali poljski jezik višjih 
slojev in meščanstva v Galiciji, kjer so bili napeti 
odnosi med Poljaki in Ukrajinci (Rusini) že pred 
vojno. Prav vera je bila pomemben temelj narodne 
zavednosti, saj so bili Poljaki v glavnem rimokato- 
liki. Avstrijski državljani iz drugih predelov države 
velikokrat niso poznali lokalnih razmer. Nekaj po
dobnega se je kasneje dogajalo z goriškimi be
gunci, ki so jih marsikje v začetku begunstva, tudi 
na Kranjskem, zmerjali z Lahi, ker so prihajali z 
italijanske meje, čeprav so bili Slovenci in so go

36 ŽAG, Črtice, str. 11.

vorili slovensko. Mogoče je tudi, da je Jelenc sam 
znal malo poljskega jezika ter se je poskušal z 
njimi pogovarjati po domače, ker je smatral Ga
licijo za poljsko deželo in so mu begunci iz 
vljudnosti odgovarjali po poljsko.

Zanimiva je bila usoda 14-letnega Gregorja 
Burecilya. Bil je pastir v okolici Przemysla. Ruski 
kozaki so mu ukradli živino na paši, sam pa jim je 
zbežal. Želel se je pridružiti "našim" beguncem: "... 
teče za njim i hitro, ti so ga odbijali od sebe, je  šel 
od zadej in za njim i, toliko časa, da so ti begunci 
bili na železnici, vtihotapi se na železnico in skrije. 
Nazadnje so se ga ti begunci le usmilili in ga 
pripeljali z  seboj v Godovič. In tukaj je  dobil p ri 
županu takoj isto službo . . . je šolo obiskoval, ali bil



Reprodukcija razglednice> izdane v korist 
beguncev iz Galicije

je  nem iren in 13 črk se je  naučil Potem je  prišla 
pom lad in n i m aral več v šolo."37 Župnik in župan 
sta mlademu fantu priskrbela novo obleko in škor
nje, a so bili zelo razočarani, ker "...ali to obleko je  
G regor nosil za delovnik in tudi pokrivalo, ki m u 
ga je  dal župnik je  kmalu izgubil!"38

Reprodukcija razglednice> izdane v korist 
beguncev iz Galicije

37 ŽAG, Črtice, str. 7.
38 ŽAG, Črtice, str. 9.

Oba družinska poglavarja, Mihael Bienkiewicz 
in Johan Wolaszyn, sta morala novembra 1914 k 
vojakom. "Žalostno so gledale žene in njihovi otro
ci za očeti, ko so se poslavljale od svojih ljubljenih 
soprogov. "

Begunci so dobivali dnevno begunsko podporo 
po 70 vinarjev za odrasle in 35 vinarjev za otroke, 
ki jo je izplačevalo okrajno glavarstvo. Zelo radi so 
prejemali miloščino od vaščanov, to je priporočal 
tudi župnik s prižnice. Decembra je župnik vsem 
begunskim otrokom razdelil Miklavževa darila.

Očitno so se novice o nekoliko "čudnih" be
guncih z vzhoda hitro širile po Kranjskem. Od
meve iz Kranja najdemo tudi v Godoviču. "Tudi 
grški unijatski duhovniki so prišli s svojim i ženam i 
in otroci na Kranjsko, tako sta stanovala dva v 
Kranju (o tem je pisal že škof Jeglič v svojem prej 
omenjenem dnevniku)^ g. dekan Ant. Koblar dal 
jim a p ri svoji m izi hrano, a žene in otroci z  
služkinjo so si kuhali v sosednji hiši. Oblečena sta 
bila civilno in sta oba dobila rusinske m isale, 
opravljala sta sv. mašo. Ljudstvo pa in m eščani se 
jih  niso m ogli privaditi. H odili so po  Kranju z  
ženam i in otroci in živeli v pom anjkanju. "

Vsi "godoviški" begunci so vas zapustili avgusta 
1915 "in so odšli z  vlakom s solznim i očm i iz Go
doviča v taborišča za begunce. " Kot je razvidno iz 
župnikovih zapisov, so "godoviški" begunci 24. ok
tobra 1915 odšli v begunska taborišča na Češkem. 
Pri tem Jelenc ne navaja, od kod je dobil podatke. 
Nekatere begunce iz Galicije in Bukovine so dr
žavne oblasti že jeseni 1914 namestile v begunska 
taborišča, ki so pozneje služila tudi goriškim 
beguncem .39 Nedvomno so k odhodu beguncev z 
vzhoda iz Godoviča in drugih krajev na Kranj
skem prispevali različni vzroki. Po uspešnih spo
mladanskih protiofenzivah si je avstro-ogrska ar
mada povrnila velik del jeseni 1914 izgubljenega 
ozemlja. Italija je vstopila v vojno, odprla se je 
nova fronta in število beguncev po državi se je 
povečalo. "Ko je  pa 24. maja 1915 hinavski Italijan 
Avstriji napovedal vojno, postalo je  v Vipavi zopet 
bolj živahno. Domače ljudstvo, še bolj pa gališki in 
poljski begunci, ki so prišli v Vipavo koncem  1914 
leta so bili v velikem strahu, da n e pride v naše 
kraje ta novi sovražnik in bo treba zopet bežati."40

Že sredi poletja 1915 je časopis Slovenec po
ročal, da so se po 20. juliju begunci iz Galicije za
čeli vračati proti vzhodu tudi iz Kranja in okolice. 
Povečini je šlo za begunce grškokatoliške vere 
(unij ati). Med njimi je bil tudi Ivan Bilyk, 
grškokatoliški stolni vikar v Przemyslu z družino,

39 Kuprian, I  profughi dalla Galizia e dalla Bucovina, str. 
191-206.

40 AS 136, š. 215, Okrajno glavarstvo Postojna, splošni spi
si.



Oklic.
Vsled vojnih dogodkov na severu naše domovine je moral velik 

del prebivalcev Galicije in Bukovine začasno zapustiti svoja domovja ter 
pobegniti v druge kraje, ki niso ogroženi od sovražnika. Del teh beguncev 
je po oblastveni odredbi nastanjen na Kranjskem.

Položaj, v katerem so ti pomilovanja vredni ljudje patrijotičnega 
mišljenja, je nad vse žalosten. Brez lastne krivde so bili primorani kar 
najhitreje zapustiti svoja posestva in vse svoje imetje.

Največ beguncev v naglici ni moglo rešiti drugega kakor to, kaf 
so imeli v trenutku pobega na sebi. Mnogo rodbin je bilo na begu točenih 
od svojih rednikov.

Država se je si^er na dalekosežen način zavzela za te nesrečneže, 
plačuje stroške njih vzdrževanja v pribežališčih ter jih ob svojih stroških 
preskrbuje z najpotrebnejšimi oblačili.

Toda tg državna oskrbovalna akcija, dasiravno zahteva ogromne 
vsote, vendar nikakor ne more preskrbovati beguncev z vsem tem, kar 
neizogibno potrebujejo za vsakdanje življenje.

Podpisani pomožni odbor, ki si je stavil za nalogò, da na Kranj
skem nastanjenim revnim beguncem po možnosti olajša njih usodo, se 
obrača do občinstva z iskreno in nujno prošnjo, naj mu nakloni darila v 
denarju ali naturaiijah, da se beguncem preskrbe zimske obleke, čevlji, 
odeje, životno in posteljno perilo, jestvine, kurilo in druge vsakdanje 
potrebščine. Vsak najmanjši dar se hvaležno-sprejme.

Darovi naj se blagovolijo oddati pri c . kr. d eželni vladi v  
Ljubljani, I. n ad strop je , v rata  št. 4 0 ,  ali pri c . kr. okrajnih  
glavarstvih .

Rudolf grof Chorinsktj s, r., Dr. E vgen Lan^pe s. r.,
c. kr. dvorni svetnik. stolni kanonik, deželni odbornik.

Leopold baron Liechtenberg s. r., Ivan Sušnik s. r.,
deželnega glavarja namestnik. stolni kanonik.

Dr. Karel Triller s. r.t Kazimir Eljasz s. r.,
deželni odbornik, podžupan ljubljanski. glmn. ravnatelj.

Proglas kranjskih deželnih oblasti ob pojavu begunske problem atike

ki se je v posebni zahvali v Slovencu zahvalil ljub
ljanskemu knezoškofu Jegliču, vodstvu zavoda sv. 
Stanislava, meščanom mesta Kranj, kranjskemu de
kanu in župnikom v okolici za njihovo pomoč.41

"Gališki begunci se uradno pozivajo> da se 
vrnejo na svoje dom ove. Razen okrajev, ki jih  je  
navajal poziv z  dne 20. julija 1915 kot proste za 
vrnitev beguncev, so sedaj prosti tudi okraji Lan- 
cut, Niško in Tarnobrzeg. B egunci iz teh okrajev, 
ki so sposobni za delo in niso brez zaslužka, ozi
roma sredstev, se poživljajo, da se vrnejo na svoje 
dom ove."42 Očitno je šlo za bolj ali manj orga
nizirano vračanje, saj je Slovenec v isti številki 
vsem beguncem na Kranjskem sporočal, da 'je

41 Slovenec, 30. 7. 1915.
Slovenec, 16. 8. 1915, Dnevne novice.

došel v Ljubljano zastopnik dunajskega osrednjega 
odbora g . prof. Hilary Dulemba, ki uraduje p ri 
deželni vladi od 10. do 12. ure dopoldne. Kdor želi 
od njega kakšnih pojasnil, naj se oglasi p ri g . prof. 
D ulem bi v zgoraj označenih urah. Predno pa gre  
kak begunec v Ljubljano, naj si preskrbi p ri 
okrajnem glavarstvu legitim acijo, k er bi sicer lahko 
im el na poti sitnosti."43

Epizoda o beguncih iz Galicije se v godoviški 
kroniki zaključuje z obvestilom, da sta se v Go
doviču dvema begunkama rodila otroka, ki sta bila 
krščena v župnijski cerkvi. Matere so vzele krstne 
liste s seboj ob odhodu iz kraja. Pri tem avtor oz. 
župnik ne navaja njunih imen. Vendar najdemo 
njuni imeni vpisani v godoviški rojstni knjigi.

43 Prav tam.
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Izvemo, da sta se ukrajinskim (rusinskim) star
šem dejansko rodila deklica in deček:44

1. Deklica Janina (Antonina) Bienkiewicz je bila 
rojena 13. maja in krščena 20. junija 1915. Oče 
Mihael je bil železničarski delavec. Družina Bien
kiewicz je v času begunstva bivala na naslovu Go
dovič št. 4.

2. Deček Wladislav Wolaszyn je bil rojen 27. 
junija in krščen 4. julija 1915. Njegov oče Jan 
(Johan) je bil železničarski čuvaj. Družina Wo
laszyn je med begunstvom bivala na naslovu Je- 
lični vrh št. 8 , ki je spadal pod župnijo Godovič.

Zanimivo je, da župnik Jelenc v krstni rubriki 
"vera" (Glaube) ni označil verske pripadnosti novo- 
krščencev. O njegovih razlogih tako lahko le ugi
bamo.

Vsekakor je bila izkušnja z begunci iz Galicije 
in Bukovine le uvod v begunsko problematiko 
širših razsežnosti, ki so jo slovenske dežele doži
vele s prihodom goriških beguncev po začetku so
vražnosti z Italijo. Pomembno vlogo so pri tem 
odigrale pretekle izkušnje in poznavanje potreb 
beguncev.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Flüchtlinge aus dem Osten und die 
Chronik von Godovič

In den ersten Kämpfen an der Ostfront zu Be
ginn des Ersten Weltkriegs erlitt die österreichisch
ungarische Armee mehrere schwere Niederlagen 
und war gezwungen, sich aus Galizien zurück
zuziehen. Das zog die Flucht der Zivilbevölkerung 
nach sich, die sich mit Unterstützung der Behörden 
in allen Teilen der damaligen Habsburger
monarchie verstreute. Das war die Ursache für die 
vielseitige Flüchtlingsproblematik, die die Länder 
der Habsburgermonarchie in den Kriegswirren 
erfasste. Ein Teil der Flüchtlinge gelangte auch 
nach Krain, wo sie in verschiedenen Gemeinden 
untergebracht wurden. Ein Großteil der Flüchtlinge 
war russinischer bzw. ukrainischer Nationalität und 
gehörte der katholisch-orthodoxen (unierten) 
Kirche an. Über diese Flüchtlinge berichtete die 
damalige slowenische Presse, sie wurden in ver
schiedenen Chroniken und Tageszeitungen er
wähnt. Bei der einheimischen Bevölkerung riefen 
sie wegen einiger religiöser Sitten Verwunderung

hervor, vor allem wegen der Tatsache, dass unierte 
Geistliche heiraten durften und somit samt ihren 
Familien in die Verbannung gingen. Nach den 
österreichisch-ungarischen Erfolgen im Kampf 
gegen die Russen im Frühjahr 1915 und nach 
Eintritt Italiens in den Krieg kehrte ein Teil der 
galizischen Flüchtlinge in ihre Heimatorte zurück, 
ein Teil wurde von den Behörden in Flüchtligslager 
im Innern des Staates eingewiesen. Flüchtlinge aus 
Galizien kamen auch nach Godovič im westlichen 
Krain, wo Pfarrer Janez Jelenc (1865-1925) ein 
wachsames Auge auf sie hatte. Ankunft, Aufenthalt 
und Verhalten der Flüchtlinge wurden sorgfältig in 
die Pfarrchronik eingetragen. Diese enthält eine 
genaue Beschreibung aller zehn Flüchtlinge aus 
dem Osten und ihre Odyssee von ihrem Abgang 
aus ihren Heimatorten bis zu ihrer Ankunft in 
Godovič. Pfarrer Jelenc setzte sich für sie ein und 
versuchte, ihnen nach Kräften zu helfen. Im 
November 1914 mussten die Väter der beiden 
Flüchtlingsfamilien in die österreichisch-ungarische 
Armee einrücken. Im Mai und Juni 1915 wurden 
zwei Kinder im Exil geboren, die Pfarrer Jelenc in 
der Pfarrkirche taufte und in das Taufbuch ein trug. 
Die Flüchtlinge aus Galizien verließen Mitte des 
Sommers 1915 Godovič, da sie in Flüchtlingslager 
in Böhmen verlegt wurden.
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Društva in organizacije v meščanskem taboru 
v celjskem okraju 1929-1941

IZVLEČEK

V prispevku je  obravnavana strankarsko-politična, kmečkostanovska, kulturno-prosvetna, strokovno- 
sindikalna in telesnovzgojna organiziranost v liberalno-unitarnem  in katoliškem taboru v celjskem  okraju 
v obdobju 1929-1941. Poleg kratkega orisa njihovih program ov in dejavnosti smo posebno pozornost 
posvetili vsebini pom em bnih sej, sestankov in občnih zborov na ravni škofij ali banovine, ki so se po  že 
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SUMMARY

CIVIC SOCIETIES AND ORGANISATIONS IN  THE CELJE DISTRICT IN  THE PERIOD 1929-1941
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and physical-educational organisation in the liberal-unitarist and Catholic circle in the district o f Celje in 
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Uvodne besede

V osrčju Dravske banovine, z dobrimi promet
nimi zvezami, je okraj Celje leta 1937 obsegal z 
mestno občino Celje 2 2  občin,1 leta 1939 pa 23 ob
čin in je imel po ljudskem štetju iz leta 1931 67.379 
prebivalcev, od tega jih je 17.154 živelo v mestni 
občini. Leta 1939 je meril okraj 610,67 km2, mesto 
Celje pa 39,34 km2.2 Okraj je sodil med večje v 
banovini. V njem je prevladovalo kmečko prebi
valstvo, ki ga je bilo nekaj nad 60%,3 kmečke ob
čine pa so prevladovale v jugovzhodnem predelu 
okraja.4 V Celju in še nekaterih krajih je bila dokaj 
razvita industrija, trgovina in obrt.

Uvedba šestojanuarske diktature kralja Alek
sandra leta 1929 je prinesla vrsto zakonov, ki so 
pospešili krepitev centralizma in nacionalne uni
fikacije. Obenem so velika gospodarska kriza in 
njene posledice v svetu in tudi pri nas spreminjale 
ali na novo določale koncepte sociološke miselnosti 
tako v liberalno-unitarnem kot v katoliškem taboru 
in s tem idejnopolitične programe. Ti so vnašali 
vrsto novosti v organiziranost na politično-stran- 
karskem, kulturno-prosvetnem, kmečko-stanov- 
skem, telesno vzgojnem in posebej na mladinskem 
področju. Nekatere organizacije in društva so bili 
zlasti v prvi polovici tridesetih let oblastno raz
puščeni, slednje velja zlasti za katoliški tabor. V 
drugi polovici tridesetih let pa so se prav v tem 
taboru obnavljale ali na novo ustanovile številne 
organizacije in društva, s čimer se je društveno 
življenje precej razmahnilo. Liberalno-unitarni ta
bor, ki je bil v vladavini JRZ v opoziciji, je bil v 
tem času v defenzivi. Naj še omenimo, da je bila
3. oktobra 1929 ustanovljena Dravska banovina 
versko in narodnostno dokaj enovita.

Politično zatišje po razpustu strank januarja 
1929 je razgibal predvsem zakon o Sokolu Kralje
vine Jugoslavije z dne 5. decembra istega leta, ki je 
močno prizadel katoliški tabor tudi v celjskem 
okraju. Nasprotno pa je sokolska župa v Celju, ki 
je zajemala sokolska društva še v okrajih Gornji 
Grad in Laško, zelo hitro pristopila k novi orga
niziranosti, ki ga je narekoval državni Sokol. Na 
seji celjske sokolske župe 12. decembra 1929 so se 
starešinstvo župe in zastopniki društev "enodušno" 
izrekli za vstop v Sokol Kraljevine Jugoslavije. 
Poudarili so, da bodo delali v smislu sokolskih 
načel in "neminljive Tyrševe sokolske ideje".5 Dne 
31. decembra istega leta so imenovali novo upravo 
celjske sokolske župe in nove krajevne društvene

1 Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 87-117.
2 Splošni pregled Dravske banovine, str. 4-5.
3 Gospodarska struktura Slovenije v luči poklicne stati

stike in delavskega zavarovanja, str. 9.
4 Prav tam, str. 10-15.
5 Nova doba, 13. 12. 1929, št. 99; Nova doba, 31. 1. 1930,

št. 9.

uprave. V okraju so tedaj delovala sokoska društva 
v Celju, Braslovčah, Petrovčah, Polzeli, St. Juriju 
pri Celju (tudi ob južni železnici; danes Šentjur pri 
Celju), Vojniku, na Vranskem in v Žalcu. Starešina 
celjske sokolske župe je še nadalje ostal Josip (Jo
že) Smertnik, ravnatelj Celjske posojilnice, podsta- 
rešina Ferdo Poljšak, rudniški tajnik v Zagorju, 
načelnik Lojze Jerin, tajnik Celjske posojilnice, na
čelnica Almira Gruden, uradnica Celjske poso
jilnice, prosvetar dr. Ervin Mejak, odvetniški kan
didat v Celju, tajnik Fran Cepin, uradnik Celjske 
posojilnice, blagajnik Bernard Vltavski, tajnik ob
čine Celje-okolica.6

Kot v drugih sokolskih župah so se tudi v 
celjski pripravljali na I. vsesokolski zlet SKJ, ki je 
potekal od 28. do 30. junija 1930 v Beogradu. Pred 
državnim zletom je celjska sokolska župa 15. junija 
v Celju priredila župni zlet, ki naj bi pomenil "po
skusno mobilizacijo" za veliki nastop v Beogradu.7 
Zlet je bila hkrati proslava 20-letnice celjske župe 
in 40-letnice celjskega Sokola. Kot je poročala No
va doba, je zlet uspel "nad vsem pričakovanjem" 
ter se razvil "v mogočno manifestacijo".8 V febru
arju 1930 je potekal Sokolski prosvetni tabor celj
ske župe, ki ga je sklical in vodil dr. Ervin Mejak. 
Udeležili so se ga društveni prosvetarji, pretežno 
je to dolžnost v krajevnih društvih udejanjalo kra
jevno učiteljstvo. V sprejetem programu o pro
svetnem delu so med drugim načrtovali spomin
sko slovesnost ob obletnici koroškega plebiscita 
(10. oktobra) in Rapalske pogodbe (12. novembra).9 
Ob 80-letnici češkoslovaškega predsednika T. G. 
Masaryka so tako npr. v Celju,10 Braslovčah11 in 
Št. Juriju pri Celju12 proslavili jubilej s predava
njem o njegovem življenju in delu. Tudi celjski 
Sokol je imel prijateljske zveze s češkoslovaškimi 
Sokoli. Konec junija 1932 je gostil večjo skupino 
Sokolov in Sokolic iz češkoslovaške republike, na
vdušena množica skupaj s celjskim sokolskim vod
stvom jih je prijazno sprejela in pozdravila že na 
železniški postaji.13 V tem času so se telovadne 
vrste ponekod okrepile; v Št. Juriju pri Celju se je 
npr. vključilo kar 30 kmečkih fantov.14 V pre
glednem poročilu o delovanju obsežne celjske 
župe v letu 1933 so še posebej poudarili, da je 
njeno srce staro celjsko društvo, ki je tudi "eno 
najjačih sokolskih društev v Sloveniji".15 Ne gre 
tudi prezreti, da so prav sokolska društva kot tudi 
prosvetni odseki krajevnih organizacij tedaj že

6 Nova doba, 3. 2. 1930, št. 10.
7 Nova doba, 13. 6. 1930, št. 47.
8 Nova doba, 16. 6. 1930, št. 48.
9 Nova doba, 17. 3. 1930, št. 22.
10 Nova doba, 10. 3. 1930, št. 20.
11 Nova doba, 7. 3. 1930, št. 19 (napoved).
12 Nova doba, 7. 4. 1930, št. 28.
13 Jutro, 4. 7. 1932, št. 153.
14 Nova doba, 7. 4. 1930, št. 28.
15 Jutro, 5. 11. 1933, št. 259.



Pogled na Celje z  Anskega vrha (Ilustrirani S lo v en ec15. 1. 1928, št. 3)

Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS) in nekaj 
drugih društev bila med številnimi članicami krov
ne Zveze kulturnih društev.16 Sokolska društva v 
obravnavanem okraju so živahno delovala, kar so 
poročali tudi na naslednjih občnih zborih.17 Poleg 
telesno vzgojnega dela so posvečali pozornost dr
žavljanski vzgoji in se zavzemali za uveljavljanje 
"solidarističnega socialnega in gospodarskega pro
grama" JNS.

Podpora liberalno-unitarnega tabora 
nacionalnemu solidarizmu

Narodnoobrambno društvo Družba Sv. Cirila in 
M etoda je imelo v Celju moško in žensko po
družnico. Poleg svojega poslanstva so vsako leto 5. 
julija slovesno obeležili praznik Sv. Cirila in Me
toda s kulturnimi prireditvami in kresovanjem, pri 
čemer ni manjkalo "pokanje topičev" bengalskega 
ognja in raket.18

Po razpustitvi političnih strank se je v Beogra
du kmalu snovala nova vsedržavna politična stran
ka Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija 
(JRKD). Banovinsko vodstvo JRKD, ustanovljeno 
maja 1932, je sodelovalo pri ustanavljanju organi
zacij JRKD, ki so se kaj hitro širile v posameznih 
okrajih. V nedeljo 1. maja 1932 so v Celjskem do
mu ustanovili sprva začasni okrajni odbor za 
Celje-Vransko pod predsedstvom dr. Ernesta Ka

lana. Po pisanju Domovine so se zbora udeležili 
predstavniki vseh občin. Narodni poslanec Ivan 
Prekoršek, ki je zmagal na skupščinskih volitvah 8 . 
novembra 1931 na edini vsedržavni Živkovičevi 
listi, 19 je poročal o programu in organizacijskih 
vprašanjih nove stranke, čemur je sledila živahna 
razprava. Med drugim so sklenili izločitev krajevne 
organizacije JRKD v St. Rupertu nad Laškim (da
nes Bréze), ker se zemljepisno bolj nagiba v laški 
okraj. Obenem so poleg okrajne ustanovili še ok
rožno organizacijo JRKD s sedežem v Celju. Tej so 
bili dodeljeni okraji Celje-Vransko, Gornji grad in 
Laško. Na zboru so izvolili tudi okrajni odbor 
JRKD, predsednik je postal dr. Ernest Kalan, od
vetnik iz Celja, podpredsedniki pa so bili: prvi 
Rudolf Lorber, župan v Žalcu, drugi Josip Čretnik, 
župan v St. Juriju pri Celju in tretji mag. farmacije 
Andrò Posavec, lekarnar v Celju. Tajnika sta po
stala Fran Mravljak, profesor v Celju, in Ivan 
Vranjek, šef transportne službe državnih železnic 
v Celju. Odborniki so bili Ivan Prekoršek, bano
vinski svetnik Franc Piki in drugi, med njimi je 
bilo največ županov in hkrati posestnikov, pa tudi 
veleposestnik, gostilničar, trgovec, industrialec, 
upravitelj zdravilišča Dobrna, šolski upravitelj, 
upravnik javne hiralnice -  vsi ti so zastopali ob
čine obravnavanega okraja.20 Kmalu zatem je po
tekal zbor JRKD v Gaberju, ki ga je vodil Pre
koršek.21

16 Jutro, ponedeljsko, 6. 11. 1933, št. 45, Praznik naše na
rodne prosvete.

17 Jutro, 19. 1. 1932, št. 15; Jutro, 2. 2. 1932, št. 27 (poročilo 
za Žalec); Nova doba, 18. 1. 1935, št. 3.

18 Jutro, 6. 7. 1932, št. 155.

^  O volitvah v okraju glej: Perovšek, Celje in politične 
razmere v jugoslovanski državi, str. 6-42.

20 Domovina, 5. 5. 1932, št. 19; Jutro, 3. 5. 1932, št. 102.
21 Domovina, 26. 5. 1932, št. 22.



Ivan Prekoršek 
(Fototeka N arodne in univerzitetne knjižnice)

Sestankom JRKD v letu 1932 je sledilo po
membno zborovanje okrajne organizacije JNS sredi 
septembra 1933 v Celju. Udeležili so se ga za
stopniki vseh občinskih organizacij JNS pa tudi 
tamkajšnji župani. Na zborovanju je imel glavni 
referat dr. Albert Kramer, tedaj minister brez port- 
felja (brez listnice), ki se je sicer večkrat sestal s 
celjskimi strankarskimi veljaki, še posebej v pri
jateljskem krogu. Poročal je o političnem in gos
podarskem položaju v državi z vidika smernic, 
sprejetih na kongresu JNS julija 1933 v Beogradu. 
Posebej je poudaril nujnost komasacije (združe
vanja) občin v Dravski banovini.22

Hodjerova Jugoslovanska narodna stranka, ki je 
bila formalno priznana 14. februarja 1934 in se je 
kot "opozicijska stranka" zavzemala za pospešeno 
unifikacijo države, je imela na celjskem območju le 
malo privržencev 23 Strankini simpatizerji so imeli 
shod 22. julija 1934 v Št. Juriju pri Celju,24 kjer je

22 Domovina,, 21. 9. 1933, št. 38, Sresko zborovanje JNS v 
Celju.OO J

D Več o stranki: Vidovič-Miklavčič, Jugoslovanska narodna 
stranka v Dravski banovini, str. 24-31.

24 Edinost, 28. 7. 1934, št. 22, str. 3. Od 29. 12. 1934 do 10. 
3. 1936 ni izhajala.

poleg narodnega poslanca dr. Milana Metikoša go
voril tudi predsednik akcijskega odbora za Slove
nijo dr. Ivo Potokar. Sledil je shod 2. septembra 
istega leta na Vranskem; govoril je dr. Fran Vidic, 
član akcijskega odbora stranke za Slovenijo. Poro
čevalec je zapisal, da so udeleženci v polni dvorani 
navdušujoče odobravali vsebino govora in obljub
ljali takojšnjo ustanovitev krajevne organizacije.25 
Celjski privrženci pa so šele v začetku julija 1936 
"ob zadovoljivem številu članov in somišljenikov" 
ustanovili krajevno strankino organizacijo in izvolili 
"agilni odbor" 26 Vendar o delovanju ni zanesljivih 
poročil.

V nasprotju s tem je imelo na celjskem ob
močju kar precejšen odmev množično gibanje 
Z druženje borcev Jugoslavije (Boj). Ustanovni ob
čni zbor banovinskega odbora za Dravsko bano
vino je potekal 28. januarja 1934 v Ljubljani, iz
dajali pa so glasilo Prelom (1934-1935). Kot vse
narodno in nadstrankarsko gibanje je združevalo 
vojne invalide, Maistrove borce, vojne prostovoljce, 
rezervne oficirje in četnike. Bojevniškemu gibanju 
je uspelo povezovati tako privržence iz katoliškega 
kot iz liberalnega tabora. Sicer zvesti privrženci 
kralja Aleksandra in šestojanuarske deklaracije so 
zavračali strankarske strasti in medsebojno sovrašt
vo, razdvojenost, razredni boj pa tudi skrajno 
kapitalistične gospodarske nazore ter se zavzemali 
za sanacijo morale, uvajanje načrtnega gospodar
stva in družbene reforme.27

Številni privrženci bojevniškega gibanja so 4. 
marca 1934 ustanovili v celjskem Narodnem domu 
krajevno organizacijo Celje. Na ustanovnem obč
nem zboru, ki je potekal "v znamenju enotne bo-

N arodni dom v Celju 
(Ilustrirani Slovenec, 15. 1. 1928, št. 3)

25 Edinost, 8. 9. 1934, št. 28, str. 2.
26 Edinost, 12. 8. 1936, št. 6, str. 4, Iz Celja.
27 Prelom, 22. 3. 1934, št. 10.



jevniške misli" so govorili Satler iz Štor, Lakner iz 
Maribora, Sribar, Roš in Friz ter Boris Bavdek za 
"borbeno mladino". Franjo Škrbec iz Ljubljane je v 
navdušujočem govoru orisal program in načela 
Boja. O ciljih Boja je govoril tudi Vladislav Fab
jančič, član vodstva Boja iz Ljubljane. Za pred
sednika celjske organizacije so izvolili že ome
njenega Satlerja. Poročevalec v Prelomu je zaključil 
z ugotovitvijo, da bo "Celje močno središče bojev
niškega gibanja" in da bo kmalu "zopet tako slo
vensko in jugoslovansko, kakor zahteva naša na
rodna čast".28

Bojevniki celjskega okraja so za 10. maj istega 
leta pripravljali javni shod v Celju. Toda privrženci 
JNS, zlasti iz vrst občinskih svetnikov mestne ob
čine Celje, ki ji je županoval dr. Alojzij Goričan, so 
shod z ostro gonjo proti gibanju močno ovirali. 
Med drugim so ljudem prepovedali udeležbo in 
izobešanje državnih zastav. Toda, kot je zapisal 
Prelom, je ljudstvo "začutilo, da v Celju lahko 
spregovori svojo besedo" in 1 0 . maja se je zbrala 
ogromna množica ljudi, največ okoliških kmetov. 
Pred govorniškim odrom ob Narodnem domu na 
Dečkovem trgu so se v vrsto postrojili bojevniki iz 
Celja in zlasti številni iz Trbovelj. Na shodu, ki je 
trajal od enajstih do enih, so govorili člani ljub
ljanskega vodstva, predsednik Boja Avgust Kuster, 
Malinar iz Zagreba, rojak Savinjčan Alfonz Lorger 
in pa "priljubljeni in agilni Celjan" Fedor Gra
dišnik, ki je "žel za svoja kremenita izvajanja sploš
no odobravanje ljudstva". Zlasti pa je s svojim 
govorom navdušil ljubljanski industrialec Stane 
Vidmar. Orisal je vzroke gospodarske krize, nujno 
potrebo po sanaciji gospodarstva in morale ter nuj
nost edinosti in složnega nastopanja bojevniškega 
gibanja. Poročevalec v Prelomu je  zapisal, da so se 
slišali med govorom medklici "Živijo naš Stane" in 
da je triurno zborovanje potekalo "v znamenju ve
re v sveto stvar, discipline in enodušnosti".29 
Celjski zbor je imel precejšen odmev, oglasil se je 
tudi časopis nemške narodne manjšine v Dravski 
banovini Deutsche Zeitung, ki ga je ocenil dokaj 
pozitivno, medtem ko je celjska Nova doba pri
nesla pikre pripombe. Med njimi tudi to, da je 
bojevniško gibanje ponovitev punktaške miselnosti 
in da nastopa klerikalizem "druge garniture".30

Celjskemu zboru je sledil prav tako množični 
zbor v Žalcu, ki je potekal 3. junija istega leta.31 
Tabora so se udeležili tudi člani Osrednjega iz
vršnega odbora iz Ljubljane, ki jih je v Žalcu 
pozdravil predsednik žalskega Boja Vinko Vabič. 
Množici so govorili Rudolf Orel, upokojen major iz 
Celja, lekarnar Fedor Gradišnik, ki je "z vso govor-

28 Prelom, 8. 3. 1934, št. 8.
29 Prelom,, 17. 5. 1934, št. 18.
30 Prelom, 24. 5. 1934, št. 19.
31 Prelom,, 7. 6. 1934, št. 21.

Dr. Alojzij Goričan 
(Ilustrirani Slovenec, 15. 1. 1928, št. 3)

niško umetnostjo, ki je njemu lastna", kot je 
zapisal Prelom, ob odobravanju množice obračunal 
z nasprotniki Boja. Lorger se je dotaknil škodlji
vosti obstoječih strankarskih strasti in narodne raz
cepljenosti. Obsodil je vsiljeno demagoško borbo 
za osebne koristi raznih "političnih magnatov". 
Govoril je tudi o odnosu do Sokola in obsodil tiste, 
ki so "predvsem zagrizeni strankarji" in ne upo
števajo, da je Združenje borcev Jugoslavije -  Boj 
nadstrankarsko gibanje. Lorger je navedel primer 
pravilnega razumevanja Boja -  v nekem trgu 
Savinjske doline sta si načelnik Sokola in bivši 
načelnik Orla segla v roke in "složno prijela prapor 
Združenja borcev Jugoslavije". Le v tem znamenju, 
je poudaril Lorger, "bomo zmagali nad svojimi bra
tomornimi razprtijami".32 Na taboru je o perečih 
gospodarskih vprašanjih govoril tudi "burno po
zdravljen" Stane Vidmar.

Na zboru delegatov banovinskega odbora Boja 
8 . decembra 1934 v Ljubljani je bil kot zastopnik 
okraja Celje prisoten Josip Jelovšek, posestnik in 
trgovec iz Petrovč.33

V letu 1934 so ustanovili krajevne organizacije 
Boja 2. decembra še v Št. Juriju pri Celju (trg) in

32 Prelom, 7. 6. 1934, št. 21.
33 Prelom, 20. 12. 1934, št. 49.



Zborovanje bojevnikov na Dečkovem  trgu 10. 5. 1934 (Fototeka N arodne in univerzitetne knjižnice)

Celje okolica,34 25. novembra v Škofji vasi,35 de
cembra 1934 tudi v Dramljah36 27. januarja 1935 
so jo ustanovili v Braslovčah,37 10. februarja v Po
nikvah (občina Velika Pirešica), 17. februarja v Sv. 
Pavlu pri Preboldu38 (danes Prebold) in v Sv. 
Petru v Savinjski dolini (danes Šempeter v Sa
vinjski dolini) ,39 24. februarja v Goto vijah in 30. 
februarja v Gaberju pri Celju.40 Poleg teh so de
lovali še odbori v Petrovčah,41 Polzeli42 in Žalcu 43 
Občni zbori pomladi 1935 so ponekod potekali v 
znamenju obrambe pred prevlado privržencev JNS 
ali razpuščene SLS. Zanimiv je dopis iz Petrovč, v 
katerem se zahvaljujejo Stanetu Vidmarju, da je 
zavrnil "obrekovanja s strani jutrovcev", ki so na
meravali s svojo strankarsko zagrizenostjo mimo 
pravil Boja "škodovati našemu zdravemu nadstran
karskemu pokretu". Prav tako so obsodili "peršu- 
hovce" (privržence Ivana Peršuha, SLS) in vse tiste 
politike, ki so "brez pravega prepričanja stopili v 
naš Boj". Bojevniki iz Petrovč so zahtevali, naj 
osrednji izvršni odbor "z metlo pomete vse per- 
šuhovce", ki hočejo v naše vrste zanesti neza

34 Prelom, 3. 1. 1935, št. 1.
35 Prelom, 6. 12. 1934, št. 47.
36 Prelom, 20. 12 1934, št. 49.
37 Prelom, 24. 1. 1934, št. 4 (napoved).
38 Prelom, 28. 2. 1935, št. 9.
39 Prelom, 7. 3. 1935, št. 10.
40 Prelom, 14. 3. 1935, št. 11.
41 Prelom, 21. 2. 1935, št. 8.
42 Prelom, 14. 3. 1935, št. 11.
43 Prelom, 3. 1. 1935, št. 1; Prelom, 14. 3. 1935, št. 11.

upanje in razdor44 Ivana Peršuha so iz istih raz
logov v krajevni organizaciji Boj pri Sv. Petru v 
Ljubljani predlagali za izključitev.45 Lokalni stran
kini veljaki JNS so ovirali ustanovitev šentjurske 
krajevne organizacije, saj so hoteli z intrigami ob
varovati kraj pred "madežem bojevništva" 46

Medsebojnemu boju za prevlado strankarskih 
privržencev iz liberalnega ali katoliškega tabora na 
ravni krajevnih organizacij kot tudi v vrhu so se 
spomladi 1935 pridružila še trenja in razcep med 
bojevniki, ki jih je poglobilo volilno gibanje za 
skupščinske volitve maja 1935. Del vodstva Boja z 
Avgustom Kustrom in Vladislavom Fabjančičem je 
sprejelo smernice in programska načela Ljotiče- 
vega Zbora in se zavzemalo za volitve na Ljotičevi 
listi.47 Privrženci Ljotičevega Zbora so imeli 14. 
aprila 1935 shod v hotelu Evropa v Celju, kjer se 
je zbralo okrog 300 ljudi. Shodu je predsedoval 
Fon. Kot je poročal Prelom, so nekateri udeleženci 
skušali motiti govor Dimitrija Ljotiča, shoda pa 
niso uspeli preprečiti. Poleg Ljotiča sta govorila 
Andrej Šifrer in Franjo Škrbec.48 Razprtije okrog 
petomajskih volitev so privedle do tega, da je del 
bojevnikov s Stanetom Vidmarjem volil opozicijsko 
listo dr. Mačka in kasneje prešel k ljudskofront-

44 Prelom, 21. 2. 1935, št. 8.
45 Prelom, 28. 2. 1935, št. 9, str. 4.
46 Prelom, 3. 1. 1935, št. 1.
47 Prelom, 4. 4. 1935, št. 14; Prelom, 11. 4. 1935, št. 15, Iz

java; Prelom, 18. 4. 1935, št. 16.
48 Prelom, 18. 4. 1935, št. 16.



nemu gibanju. Toda odločni privrženci negovanja 
vojnega tovarištva, ki so zavračali strankarsko po
litiko, so 22. oktobra 1935 v Ljubljani ustanovili 
Zvezo bojevnikov, katere predsednik je bil vojni 
kurat in kaplan iz Trbovelj Miroslav Ratej. Med 
odborniki banovinskega vodstva je bil izvoljen tudi 
Anton Fazarinc, veletrgovec iz Celja.49

V liberalno-unitarnem taboru so si tudi Pucljevi 
kmetijci, ki so se vključili v vsedržavno stranko 
JRKD-JNS, prizadevali združiti slovenske kmete v 
kmečko stanovsko organizacijo Zvezo slovenskih 
kmetov. Ustanovljena je bila 4. septembra 1932 v 
Ljubljani. V njenem vodstvu so bili poleg Puc
lje vih kmetij cev tudi ljudje iz vodstva prosvetno- 
kulturne mladinske organizacije Zveze km etskih 
fantov in deklet, med drugimi njen predsednik 
Ivan Kronovšek in idejni vodja dr. Janže Novak. V 
smislu novodobnega agrarizma in s socialno-gos- 
podarsko solidarnostjo naj bi Zveza slovenskih 
km etov odpravila razcepljenost kmečkega stanu, 
zavrgla "liberalstvo" in "klerikalstvo" ter v okviru 
jugoslovanske ideje in vsedržavne stranke dosegla, 
da bodo samo kmetje odločali o kmetu. Toda 
Zveza slovenskih km etov ni imela srečne roke in 
ni uspela doseči pravega razmaha, zlasti ne v 
primerjavi s kasnejšo katoliško Km ečko zvezo. Dne 
8 . decembra 1934 so ustanovili pripravljalni odbor 
za celjski okraj in izvolili poverjenike za občine, 
kjer naj bi zbirali članstvo in sklicevali krajevne 
sestanke.50 Sicer pa živahnega delovanja Zveze 
slovenskih km etov v tem okraju tudi po libe
ralnem tisku ni zaslediti.

Mnogo bolj živahno se je razvijala Zveza km et
skih fantov in deklet Ustanovljena je bila 21. de
cembra 1924 v Ljubljani, njen program je temeljil 
na idejah slovanskega agrarizma, bila pa je 
povezana s Pucljevimi kmetij ci. Na širšem celjsko- 
savinjskem območju je imela svoje organizacije že 
v dvajsetih letih. Prvo društvo na tem območju so 
ustanovili leta 1926 v Orli vasi v občini Braslovče. 
Od tu je bil Ivan Kronovšek, od leta 1930 pred
sednik Zveze km etskih fantov in deklet Sledili so 
ustanovni občni zbori leta 1928 v Dramljah, v Ta
boru in v Frankolovem leta 1929. Največ društev 
so ustanovili v prvi polovici tridesetih let, in sicer 
v Stranicah leta 1930, v Zgornji Hudinji (mestna 
občina Celje) leta 1931, leta 1932 v Preboldu, Celje- 
okolici, Ljubečni, Trnovljah (občina Škofja vas), Št. 
Juriju pri Celju in Škofji vasi, leta 1933 na Teharjah 
in Ponikvi ob južni železnici, leta 1934 pa v Bras
lovčah, Slivnici pri Celju in Vojniku-okolici. Nekaj 
društev so ustanovili še v letu 1935.51 Število 
članov je bilo različno, iz podatkov pa je razvidno,

49 Slovenec, 25. 10. 1935, št. 246 a.
50 Vidovič-Miklavčič, Zveza slovenskih kmetov v letih 

1932-1935, str. 555-586.
51 Kmetski list, 23. 1. 1935, št. 4.

da je imelo društvo v Ponikvi 82 članov, v Ga- 
berjih 76, večinoma pa so štela društva med 20 in 
50 članov.52

Tudi celjski pododbor Zveze km etskih fantov 
in deklet je prirejal "manifestacije kmetske misli". 
Dne 8 . septembra 1931 so imeli v Zgornji Hudinji 
veliko zborovanje za celjsko okrožje. Govorili so o 
uspehih v kmetsko-prosvetnem in organizacijskem 
delu.53 Leto dni kasneje so v Hudinji vasi položili 
temelje tradicionalni prireditvi kmetsko-delavske 
mladine, na kateri so pokazali "svojo stanovsko 
zavest in odločen nastop v gibanju za gospodarsko 
in kulturno osamosvojitev slovenske vasi". Praznik 
je kmalu dobil značaj tradicionalne manifestacije 
kmetsko-delavske mladine v Dravski banovini, 
združen z množičnimi zborovanji in s "kmetsko 
mladinskim" športom. Tekmovali so v nekaterih 
športnih panogah pa tudi v kmečkem delu.54

Da bi vzgojili društvene funkcionarje in izobra
zili kmečko mladino za sodobno kmečko proiz
vodnjo, je tudi celjski pododbor Zveze km etskih 
fantov in deklet pogosto prirejal tečaje. Večji pro- 
svetno-organizatorični tečaj je bil od 3. do 5. 
januarja 1935 na Rudarski šoli v Celju. Med pre
davatelji je bil tudi Ivan Kronovšek. Predavali so o 
organizacijski, idejni, kmetijski, državno vzgojni in 
kmečko-gospodarski problematiki. S tem naj bi 
utrdili novodobno "kmetsko miselnost" in jo po
nesli v svoje vasi med kmečko mladino.55 V Št. 
Juriju pri Celju, kjer je delovala vzorna Kmetijska 
in gospodinjska šola, je celjski pododbor od 1 2 . do 
14. aprila 1935 priredil drugi prosvetno-organiza- 
torični tečaj, ki je bil namenjen društvenim od
bornikom. Predavanja so se dotikala organizacije 
društvenega dela, gospodarstva, kmetijstva itd.56 
Za dekleta je pododbor Celje prirejal tedaj priljub
ljene krojne tečaje, tako je npr. v februarju potekal 
štirinajstdnevni tečaj v Št. Pavlu pri Preboldu.57

Dne 25. maja 1935 je na občnem zboru pod
odbora Zveze km etskih fantov in deklet Celje, ki 
je organizacijsko presegal okraj, tajnik Aleksander 
Turnšek poročal, da pri njih deluje 25 društev. Pri
pravili so 2 0  predavanj, več strokovnih tečajev 
(mlekarske, krojne, prosvetne), uprizorili so več 
dramskih predstav in organizirali javne manifes
tacije s tekmami, se udeleževali tudi drugih pri
reditev raznih društev in organizacij, npr. kon
gresa N arodne strokovne zveze v Celju.58

52 Tabela organizacijskega razvoja društev kmetskih fantov 
in deklet izdelana po: Gruda, 1924-1935 in Društveni 
kataster v AS.

53 Kmetski list, 16. 9. 1931, št. 37, str. 2.
54 Kmetski list, 14. 9. 1932, št. 37, str. Velik kmetsko-mla- 

dinski praznik v Celju.
55 Kmetski list, 9. 1. 1935, št. 2.
56 Kmetski list, 3. 4. 1935, št. 14, (napoved); Kmetski list, 5.

6. 1935, št. 23, str. 4.
57 Kmetski list, 6. 3. 1935, št. 10.
58 Kmetski list, 5. 6. 1935, št. 23.



Rudarska šola v Celju
(Ilustrirani Slovenec, 15. 1. 1928, št. 3)

Ohromitev katoliških organizacij

Okrajno Kmetsko zvezo v Celju je oblast, kot v 
drugih okrajih, skupaj s krovno s sedežem v Ma
riboru razpustila decembra 1931. Da bi nadaljevali s 
tradicijo kmečko-stanovskega gibanja, ki se je lo
tevalo perečih socialnih in gospodarskih vprašanj, 
se je pričela kmečka šolana mladina zbirati okrog 
zanimive organizacije Zveze absolventov kmetijskih 
šol. Ustanovljena je bila 2. aprila 1933 v Ljubljani, 
njeno glasilo Brazda pa je izhajalo v letih 1934- 
1937. Jedro vodstva je bilo katoliško usmerjeno in je 
oživljalo Krekov kmečki program,59 ki pa so ga 
pojmovali dokaj široko in so se v Zvezo vključevali 
tudi liberalno usmerjeni. Upoštevajoč uspehe 
organizacije bi lahko trdili, da so sodelovali v vzorni 
vzajemnosti.60 Prvo podružnico v celjskem okraju 
so ustanovila 19. novembra 1933 v St. Juriju pri 
Celju.61 Tu sta imeli vodstvi podružnice in tudi 
krovne Zveze absolventov km etijskih šol močno 
oporišče na Kmetijski in gospodinjski šoli, ki je 
imelo 42 ha posestva, njen ravnatelj pa je bil inž. 
Valentin Petkovšek. Solo predvsem poljedelsko- 
živinorejske usmeritve so ustanovili leta 1909, poleg 
letne je imela tudi zimsko šolo. Od konca prve 
svetovne vojne do leta 1935 se je na njej izšolalo 
460 absolventov. Drugo podružnico Zveze absol
ventov km etijskih šol so ustanovili 31. maja 1934 v 
Braslovčah in je štela 23 članov.62 Ob izobraže
valnih tečajih in poučnih izletih so 31. avgusta 1935 
organizirali še pomembno zborovanje kmetov. 
Brazda je poročala, da je glede na prisotnost kme
tov in različnih političnih skupin (tudi iz vrst slo
venskih privržencev dr. Vladka Mačka okrog glasila 
Slovenska zemlja) iz raznih delov Slovenije pred
vsem razveseljivo dejstvo, da je šentjursko kmečko 
zborovanje potekalo "v duhu kmečkega tovarištva

59 Vidovič-Miklavčič, Oživljanje Kre kovega "kmečko-social- 
nega programa", str. 165-179.

60 Vidovič-Miklavčič, Vloga in organizacijski razvoj Zveze 
absolventov kmetijskih šol, str. 238-247.

61 Prav tam, str. 239.
62 Prav tam, str. 241.

in složnosti".63 Na zborovanju so obravnavali pere
če vprašanje ustanovitve kmečkega zastopstva ne v 
kmetijski, temveč v kmečki zbornici. Govorili so še 
o zaščiti kmečkih posestev, sanaciji kmečkih dolgov, 
se zavzemali za enotno kmečko stanovsko organi
zacijo, ki naj bi jo dosegli s sporazumnim dogovo
rom med vsemi organizatorji "kmečkih zvez". Člani 
"nove kmečke organizacije" bi se, upoštevajoč svojo 
politično usmerjenost, sami odločali za strankarsko 
pripadnost.64 Velikopotezne načrte pa je pokopala 
vključitev Zveze absolventov km etijskih šol v kato
liško Km ečko zvezo v času vladavine JRZ.

Katoliška in izobraževalna društva v župnijah 
okraja Celje so še naprej delovala tudi v času dik
tature. Za katoliško prosvetno društvo v Celju je 
to razvidno iz poročila društvenega tajnika prof. 
Mirka Bitenca za leto 1932. Zaradi poglabljanja 
krize v katoliškem taboru se je vodstvo društva 
osredotočilo predvsem na prirejanje prosvetnih ve
čerov pod naslovom Orientacija v našem kato
liškem gibanju glede na najaktualnejša vprašanja 
naše dobe. Na njih so obravnavali pereča socialno- 
gospodarska in kulturna vprašanja v luči papeške 
okrožnice Quadragesimo anno iz maja 1931. 
Celjsko društvo je priredilo tri prosvetne dneve, 
dva v St. Juriju pri Celju in enega v Frankolovem. 
Poleg predavanj je nastopala tudi celjska Gleda
liška družina, ki je gostovala v Konjicah in St. 
Juriju pri Celju. Celjsko prosvetno društvo je gle
dališke predstave in predavanja pripravilo tudi za 
druga župnijska prosvetna in izobraževalna društ
va v okraju. Gledališka družina je pripravila tudi 
gledališki in maskerski tečaj, ki so se ga udeležili 
številni mladi iz celjske okolice. Na proslavah je 
pogosto nastopal celjski Pevski zbor, ki je sodelo
val tudi na koncertu Pevske zveze v Ljubljani65

Z razpustom Orlovske in Orliške zveze decemb
ra 1929 se je mladina preusmerila v še obstoječa 
prosvetna in izobraževalna društva. V njihovem 
okrilju so ustanavljali in živahno delovali Fantovski 
odseki in Dekliški krožki. Ko pa je banovinska 
oblast 17. februarja 1933 razpustila krovni Prosvetni 
zvezi v obeh škofijah z vsemi njunimi organizaci
jami in društvi, so pričeli snovati predvsem fantov
sko Katoliško akcijo. Zavzemala se je za prerod 
katoliškega gibanja v duhu papeških okrožnic, ni 
pa imela statusa t. i. "lastne organizacije", kot so jih 
uvedla nova pravila Katoliške akcije iz oktobra 
1936. Sprva so se osredotočili na ohranjanje tradi
cionalnih katoliško verskih in kulturnih vrednot in 
pri tem mladeniče usposabljali za "fantovski aposto
lat" in krepitev socialnega katolicizma. Dejavni so

63 Brazda, 1935, št. 9, str. 124-126; Vidovič-Miklavčič, Vloga 
in organizacijski razvoj Zveze absolventov kmetijskih 
šol, str. 242.

64 Prav tam, str. 242.
65 Vestnik Prosvetnih zvez v Ljubljani in v Mariboru, julij- 

avgust 1932, št. 7-8, str. 51-52.



Celjska orlovska družina (Ilustrirani Slovenec, 15. 1. 1928, št. 3)

Opat P eter Jurak 
(Ilustrirani S lo v en ec15. 1. 1928, št. 3)

bili v okviru dekanijskih tekmovanj v poznavanju 
katoliških načel in papeških okrožnic.66 Sredi tride
setih let so prirejali tabore, torej še pred ustano
vitvijo samostojne Zveze fantovskih odsekov. Na 
taboru v Teharjah, ki ga je 18. avgusta 1935 orga
niziral dekanijski odbor fantovske Katoliške akcije, 
se je zbralo približno tisoč mladeničev iz sosednjih 
dekanij. Po bogoslužnem obredu je zbrane nagovo-

66 Naš dom, 26. 2. 1934, št. 1, str. 8, To je pričetek novega 
gibanja!; primerjaj: Vidovič-Miklavčič, Mladina med na
cionalizmom in katolicizmom, str. 67-72.

ril celjski opat Peter Jurak, v imenu mariborskega 
škofijskega vodstva fantovske Katoliške akcije pa je 
govoril stražar Ciril Zebot. Za njim so pozdravili 
fantovski tabor še zastopniki fantovske Katoliške 
akcije iz Celja, Petrovč, Teharij, Polzele, St. Jurija pri 
Celju in Vojnika. Tabor so zaključili s himno Pov
sod Boga.67

Katoliško usmerjeno delavstvo celjskega okraja 
se je združevalo v krščanskosocialistični Jugoslo
vanski strokovni zvezi, ki je imela v posameznih 
tovarnah in podjetjih kar številno članstvo. Celjska 
skupina Jugoslovanske strokovne zveze je pri vo
litvah v Delavsko zbornico 21. oktobra 1933 dobila 
okrog 370 glasov68 in zaostajala za socialistično 
Strokovno komisijo, a bila v veliki prednosti pred 
liberalno Narodno strokovno zvezo. Novo vodstvo 
celjske skupine se je živahno pripravljalo na pro
slavo 40-letnice delovanja krščanskosocialnega gi
banja. 22. novembra 1934 so izdali celjsko številko 
Delavske pravice, 25. novembra pa v celjski Ljud
ski posojilnici izvedli "mogočno proslavo".69 Kmalu 
so ustanovili krajevno skupino še v Petrovčah 70 V 
Celju71 in Vojniku72 je živahno delovala tudi Kre
kova mladina.

Po oblastnem razpustu Krekove m ladine 7. feb
ruarja 193373 so 8 . decembra 1934 v Ljubljani usta
novili M ladinsko zvezo Jugoslovanske strokovne 
zveze. Vzgajala in izobraževala naj bi mladino v 
zavedne strokovničarje krščanskosocialističnega gi
banja. V osrednjem vodstvu M ladinske zveze je bil

67 Slovenec, 21. 8. 1935, št. 190 a, Tabori fantovske Kato
liške akcije.

68 Delavska pravica, 2. 11. 1933, št. 43, Izidi volitev v De
lavsko zbornico.

69 Delavska pravica, 15. 11. 1934, št. 44; Delavska pravica, 
22. 11. 1934, št. 45; Delavska pravica, 29. 11. 1934, št. 46.

70 Delavska pravica, 22. 11. 1934, št. 45.
71 Delavska pravica, 15. 9. 1932, št. 37; 6. 10. 1932, št. 40.
72 Delavska pravica, 5, 27. 10. 1932, št. 43.rjo v r

Več o tem: Prunk, Pot krščanskih socialistov v Osvobo
dilno fronto slovenskega naroda, str. 122.



tudi Stane Kovač iz Celja.74 Krajevne skupine 
M ladinske zveze so delovale v letu 1935 tudi v 
Celju in Petrovčah.75 Na občnem zboru celjske 
skupine Jugoslovanske strokovne zveze 24. febru
arja 1935 so ugotavljali, da so povečali dejavnost, 
dosegli nov priliv članstva in naročnikov Delavske 
pravice. Pozornost so posvetili izobraževanju v ob
liki rednih sestankov, predavanj iz različnih strok 
in kulturno-prosvetni dejavnosti,76 organizacijsko 
usposobljenost pa so kalili na tečajih, ki jih je 
prirejalo osrednje vodstvo Jugoslovanske strokov
n e zveze v Ljubljani77 Omeniti moramo tudi Po- 
selsko zvezo, ustanovljeno leta 1922 v Ljubljani. 
Njena celjska podružnica z okrog 100 članic je pri
čela znova živahneje delovati leta 1933 78 Služkinje 
so z lastnim pevskim zborom prirejale proslave in 
z odrskimi deli gledališke predstave. Junija 1935 so 
odprli Poselski dom v Celju, ob proslavi 70-letnice 
Krekove smrti pa so nastopile s pevskim zborom 
in skupaj s člani Jugoslovanske strokovne zveze 
uprizorile igro J. E. Kreka Tri sestre.79 Sicer pa so 
se tudi v celjskem okraju katoliške organizacije du
hovno in organizacijsko pripravljale na udeležbo 
na veličastnem drugem evharističnem kongresu za 
Jugoslavijo, ki je potekal konec junija 1935 v 
Ljubljani.

Vrnitev SLS v vlado

S padcem Jevtičeve vlade je prišlo sredi junija
1935 do političnega zasuka in dr. Korošec je postal 
notranji minister v novi Stoj adino vice vi vladi. S 
pristopom Koroščeve SLS v vsedržavno Jugoslo
vansko radikalno zajednico (JRZ) so začeli po raz
glasu JRZ sredi avgusta 1935 ustanavljali krajevne 
organizacije JRZ v obravananem okraju bolj ali 
manj sočasno z drugimi okraji.80 V nedeljo 15. 
septembra 1935 je potekal v dvorani Ljudske 
posojilnice ustanovni občni zbor krajevne JRZ za 
celjsko mestno občino, ki se ga je udeležilo več kot 
200 mož in fantov. Za novo stranko naj bi, po 
poročanju Slovenca, vladalo veliko zanimanje v 
vseh krajih okraja. Za celjsko občino so ustanovili 
tri pododbore. Za predsednika krajevne organi
zacije JRZ so izvolili župana Alojzija Mihelčiča, 
kulturnega delavca, znanega zlasti v glasbenih 
krogih.81 Istega dne so potekali ustanovni občni

74 Delavska pravica,, 13. 12. 1934, št. 48.
75 Polet (priloga Delavske pravice), 25. 6. 1935; več o tem: 

Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in kato
licizmom, str. 73-78.

76 Delavska pravica,, 28. 2. 1935, št. 8.
77 Delavska pravica,, 2. 5. 1935, št. 17, tečaj JSZ v Celju.
78 Delavska pravica,, 21. 9. 1934, št. 37, Poselska zveza.
79 Delavska pravica, 8, 26. 6. 1935, št. 24; prav tam 28. 3.

1935, št 12; prav tam 21. 11. 1935, št. 43.
80 Vidovič-Miklavčič, Organizacijski razvoj slovenskega de

la JRZ.
81 Slovenec, 17. 9. 1935, št. 213 a, str. 2.

zbori še v nekaterih občinah. Poročevalec je za
pisal, da je bila udeležba povsod zadovoljiva, "po 
nekaterih krajih pa naravnost častna", da pristaši 
bivše SLS vstopajo "v stranko kompaktno" in da se 
zanimajo zanjo tudi nekateri pristaši drugih bivših 
strank.82 S tem so gotovo mislili na slovenske ra
dikale in frakcijo Jugoslovanske nacionalne stranke 
okrog Pucljevega in Marušičevega lista Glas na
roda. Vendar so dobili Korošec in njegovi privr
ženci pri organiziranju slovenskega dela JRZ v 
Dravski banovini povsem proste roke. Do prvih so 
imeli dokaj mačehovski in do slednjih celo odklo
nilni odnos.83 Istega dne so se zbrali zaupniki biv
še SLS tudi v Ponikvi ob južni železnici in sklenili, 
da vsi stopijo v JRZ. Za predsednika so izvolili po
sestnika in gostilničarja Franja Žličarja.84

Alojzij M ihelčič 
(Ilustrirani S lo v en ec15. 1. 1928, št 3)

Dne 16. decembra 1935 je potekalo "veličastno 
zborovanje" JRZ v Celju. Slovenec je v uvodnih be
sedah zapisal, da se je po šestih letih političnega za
tišja v "grofovskem Celju" zbralo mnogo privržen
cev dr. Korošca. Na zborovanju v veliki dvorani 
Ljudske posojilnice naj bi bilo več kot tisoč ude
ležencev. Predsednik krajevne JRZ Alojzij Mihelčič 
je pozdravil govornika ministra dr. Miho Kreka. Ta 
je pojasnil vlogo in pomen nove politične skup
nosti, ki naj bi postala nosilka "ljudskega demo
kratičnega življenja". Ustanovitev nove stranke so 
pripravljali že nekaj časa, ker so hoteli privrženci

82 Prav tam.
83 Stojkov, Vlada Milana Stojadinoviča, str. 77-78. Primer

jaj Vidovič-Miklavčič, Kmečko stanovsko gibanje v kle
rikalnem taboru, str. 83.

84 Slovenec, 18. 9. 1935, št. 214, str. 2.



dr. Korošca na vsak način najti izhod iz političnega 
zatišja. Tedanja politična skupnost je težila k temu, 
da bi država dosegla večjo harmonijo in blagostanje 
ljudskih množic. Zasnovana politična skupnost naj 
bi bila po besedah dr. Kreka "naravnost zgodovin
skega pomena za razvoj političnega življenja v dr
žavi".85 Krek je pojasnjeval tudi odnos slovenskega 
dela JRZ do hrvaške opozicije in do slovenskih pri
vržencev dr. Vladka Mačka. Govorila sta še Franjo 
Zebot in župan Mihelčič. Zebot je govoril o polo
žaju kmečkega prebivalstva in ožigosal nacionalno 
politiko režima JNS, ki da je zlasti v narodno izpo
stavljenih krajih škodovala "bolj kakor v predvojnih 
časih vladajoči nemški krogi". Na shodu je Dimeč 
prebral spomenico o težkem položaju kmečkega 
gospodarstva in pozval vlado, naj čimprej pristopi k 
sanaciji "najmočnejšega stanu in stebra države". Po 
shodu si je Krek z okrajnimi in mestnimi veljaki 
ogledal regulacijo Savinje v Tremerju86 v občini Sv. 
Krišof (danes Strmca) na okrajni meji ob cesti Celje- 
Laško.87 Popoldne istega dne je bilo zborovanje 
krajevne JRZ še v Braslovčah. Zborovalce je po
zdravil predsednik krajevne organizacije JRZ Turn
šek, Krek pa je večji del govora namenil slovenskim 
privržencem dr. Mačka. Dolinar je predstavil težak 
položaj hmeljarjev v Savinjski dolini. O istem je še 
konkretneje govoril banski svetnik Ludvik Kuder in 
predlagal obširno spomenico, s katero naj bi 
seznanili ustrezne vladne organe o nazadovanju 
najvažnejše kmetijske panoge na tem območju.88

Železničarji, privrženi JRZ, so se tudi v tem 
okraju vključili v Klub železničarjev JRZ. Ustano
vni občni zbor Kluba železničarjev JR Z  za ljub
ljansko direkcijo je bil 19. decembra 1937 v Ljub
ljani. Kot politična organizacija je imel tudi vlogo 
strokovne organizacije, ki naj bi se potegovala za 
socialno-gopodarske pravice železničarjev. Kmalu 
so ustanovili več podružnic, ena od teh pa je de
lovala tudi v Celju89 in zajemala celjsko železniško 
križišče in bližnje postaje ob južni progi. Tudi v 
Celju je v času volilnega gibanja za skupščinske 
volitve decembra 1938 potekal 4. decembra stran
kin "veličastni tabor". Glavna govornika sta bila 
Korošec in senator Franc Smodej, zborovanje pa je 
zaključil celjski okrajni kandidat na listi JRZ župan 
Alojzij Mihelčič.90 Korošec je 24. junija istega leta 
postal tudi častni član celjske mestne občine.91

85 Slovenec (ponedeljski), 16. 12. 1935, št. 50, Minister Krek 
v Celju.

86 Slovenec (ponedeljski'), 16. 12. 1935, št. 50.
87 Krajevni leksikon Dravske banovine, str. 294.
88 Slovenec (ponedeljski'), 16. 12. 1935, št. 50.
89 Vidovič-Miklavčič, Klub železničarjev Jugoslovanske ra

dikalne zajenice, str. 68.
90 Slovenski gospodar, 7. 12. 1938, št. 49, str. 7, Naši vo

ditelji med štajerskimi Slovenci.
91 Slovenski gospodar, 29. 6. 1938, št. 26, str. 11.

Ljudska posojilnica v Celju 
(Ilustrirani S lo v en ec15. 1. 1928, št. 3)

Notranji minister Korošec je poskrbel za obno
vitev delovanja Prosvetne zveze v obeh škofijah, če
mur je od poletja 1935 sledila živahna katoliška kul- 
turno-prosvetna dejavnost.92 V ozračju ustanavlja
nja nove vsedržavne JRZ je katoliško podeželsko 
ljudstvo poleti in jeseni 1935 z navdušenjem znova 
odpiralo do nedavnega zapečatene prosvetne do
move. Če so v preteklih pičlih treh letih prenekatere 
poznojesenske in zimske večere fantje in možje po
sedali v krčmah, so se zdaj s podvojeno silo lotili 
obnavljanja prosvetnega dela v kmečkih in malo
meščanskih okoljih. Na obnovitvenem občnem 
zboru krovne Prosvetne zveze 17. oktobra 1935 v 
Ljubljani so skušali z novimi smernicami kulturno- 
prosvetnega dela v luči socialnega nauka Cerkve 
preseči preostanke "tradicije čitalniške dobe" in se ob 
pomoči Katoliške akcije posvetili predvsem nravni 
obnovi človeka.93 V celjskem okraju, ki sodi v la
vantinsko (mariborsko) škofijo, so kmalu zaživela 
katoliška društva v Braslovčah, Gomilskem, Sv. 
Juriju ob Taboru (danes Tabor), Sv. Pavlu pri Pre
boldu, Polzeli, Vranskem, Celju, Dobrni, Franko
lovem, Grižah, St. Juriju pri Celju, Kalobju, Novi 
cerkvi, Sv. Petru v Savinjski dolini, Petrovčah, 
Gornji Ponikvi, Teharjih, Vojniku in Žalcu.94

Vodstvo obeh škofijskih Prosvetnih zvez in po
sebej Slovensko katoliško akademsko starešinstvo

92 Vestnik Prosvetnih zvez v Ljubljani in v Mariboru, 1935, 
št. 1-3, str. 1, Katoliška prosveta obnovljena.

93 Slovenec, 6. 11. 1935, št. 255a, Naša ljudska prosveta 
pred novimi nalogami.

94 Društveni koledar 1937, str. 77.



se je globoko zavedalo nevarnosti delovanja neka
terih struj znotraj katoliškega tabora pa tudi novih 
premikov v mednarodnem političnem življenju. Ob 
spoznanju, da prihaja "nova doba" in da se katoliš
ka prosveta nahaja pred "novimi nalogami", so ho
teli vzpostaviti trdno skupno vodstvo in enotnost 
pogledov in delovanja v novodobnem katoliškem 
gibanju, še posebej pri uresničevanju papeških ok
rožnic. Prvi sestanek Slovenskega katoliškega aka
dem skega starešinstva je bil 26. januarja 1936 v 
Celju, na njem pa se je zbralo okrog 60 starešin. 
Sestanek je vodil dr. Andrej Gosar, avtor obsežnega 
teoretičnega dela Za nov družabni red -  Sistem 
krščanskega socialnega aktivizma (I. del 1933 in II. 
del 1935/36, oboje je tiskala Mohorjeva družba v 
Celju). Predsednik ljubljanske Prosvetne zveze uni
verzitetni profesor dr. Franc Lukman je v preda
vanju orisal stanje v prosvetnih društvih in posle
dice triletnega prisilnega molka v času vladavine 
JNS. Ob orisu organiziranosti Prosvetne zveze je 
zatrdil, da lahko ta iz svojega velikega kapitala črpa 
moč za vzgojo in izobraževanje članstva v kato
liških društvih in organizacijah. Izhajajoč iz papeš
kih okrožnic, zlasti Quadragesimo anno, sta načelne 
smernice zveze predstavila dr. Janez Fabijan in 
Vilko Fajdiga. Prvi je govoril o potrebi kulturnega 
apostolata katoliške prosvete, drugi pa o pomenu 
novega človeka v novi dobi, pri obojem pa naj bi 
imela pomembno vlogo Katoliška akcija. Mirko Bi
tenc iz Celja je znova poudaril potrebo po enotnosti 
in večji razgibanosti prosvetnega dela, Jakob Solar 
pa je prikazal primere konkretnega sodelovanja 
starešinstva. Pri tem naj ne bi imelo starešinstvo 
značaja "generalnega štaba", marveč naj bi bil "pro
stovoljni prosvetni organ", ki bi prispeval k vsebini 
predavanj in nudil predavatelje. Sestanek so, po 
poročanju Slovenca, v lepem razpoloženju zaključili 
z "domačim kosilom" v hotelu Evropa.95

Na občnem zboru katoliškega prosvetnega dru
štva v Celju 13. septembra 1936 so poročali o dejav
nosti v poslovnem letu 1935-36. V uvodnih besedah 
je predsednik društva Peter Kovačič nakazal 
načelne smernice o poteh in ciljih katoliške prosve
te, ki so pravzaprav vedno iste: osnova je "katoliški 
nauk in v njegovem duhu izvajana vzgoja srca in 
izobrazba duha" 96 Društvo je ob sodelovanju "sa
lonskega orkestra" priredilo 11 prosvetnih večerov. 
Oživeli so gledališko delo in uprizorili dve predsta
vi. Po novih pravilih je po ustanovnem občnem 
zboru postala Gledališka družina samostojno društ
vo. Znova je pričel delovati Fantovski odsek. Društ
vena knjižnica je štela 2.310 knjig, izposojenih je bilo 
834 knjig, za nakup novih so izdali 4.611 dinarjev. 
Društvo je imelo v poslovni dobi 25.288 dinarjev

95 Slovenec, 29. 1. 1936, št. 23 a.
^  Vestnik Prosvetnih zvez v Ljubljani in v Mariboru, 1936, 

št. 9-10, str. 77.

dohodkov in za 20.751 izdatkov, društveni inventar 
pa je bil po zadnji cenitvi vreden 10.205 dinarjev. V 
odbor so bili izvoljeni za predsednika znova prof. 
Peter Kovačič, za podpredsednika Maks Dimeč, za 
tajnika Josip Kroflič, za blagajnika Josip Plahutnik, 
za knjižničarja Franc Lužnik, za gospodarja Tone 
Vrabl, za odbornika pa Danica Golob in Ivan Vo
dušek.97 S celjskimi prosvetnimi večeri se društvo, 
po mnenju vodstva, ne giblje več "v idejnem svetu 
in metodah nekdanjih narodnih čitalnic". Predava
nja so zajela pereča idejna, socialna in kulturna 
vprašanja. Pozornost so posvetili socialnemu polo
žaju delavstva, saj je velika tekstilna stavka poleti
1936 tudi v celjskem okraju odprla nove dileme. Po
slušalce so seznanili z vzroki španske državljanske 
vojne, Stalinovih čistk, položajem boljševiške mla
dine in razdiralnemu vzgojnemu delu boljševizma 
kot največji nevarnosti krščanske kulture, pa tudi z 
oblikami idejnega boja med modernim brezboštvom 
in katoliško cerkvijo.98 Da bi složno oblikovali in 
utrdili smernice, so načrtovali skupni program kato
liške prosvete, ki bi se vključila v prenovo kato
liškega gibanja v smislu Ušeničnikove krščanske 
socialne akcije.

Po že ustaljeni tradiciji so pripravili več srečanj 
članov vodstva iz ljubljanske in mariborske škofije. 
Ena takih skupnih sej je potekala 21. novembra
1937 v Celju ob prisotnosti zastopnikov Prosvetne 
zveze iz Maribora in Ljubljane ter podzveze iz 
Celja, prisotni pa so bili tudi zastopniki Zveze fan
tovskih odsekov, Zveze dekliških krožkov in krov
ne Slovenske straže, ki je od srede decembra 1935 
kot poglavitna katoliška narodnoobrambna organi
zacija v Dravski banovini znova oživljala krajevne 
organizacije; med temi je bila tudi celjska.99 Ude
leženci so sprejeli glavne smernice programa za leto
1938 in okvirne za naslednji dve leti. V letu 1938 naj 
bi obravnavali sledeče teme: dokazi slovenske sa
mobitnosti, slovensko ozemlje in njene pridobitne 
sile, pomen slovenskega naroda za Jugoslavijo, kor
poracijski sistem, rešitev sodobnega socialnega 
vprašanja v smislu papeških okrožnic (značaj kr
ščanske socialne akcije), delavska in kmečka druži
na, kako ohranimo šege, običaje in spomenike na 
kmetih, o vlogi tujskega prometa in o pomenu 
vzdrževanja higiene v kmečkih in mestnih domo
vih. Udeleženci seje so menili, da bo obravnava 
predlaganih tem zlasti dobrodošla v obmejnih kra
jih Slovenije. V okviru narodnoobrambne dejavno
sti Slovenske straže naj bi društva naročala Koroš
kega Slovenca in prirejala izlete na Koroško. Da bi 
podprli živahnejše delo dramskih odsekov prosvet
nih društev, so se zavzemali za pospešeno izdajanje

97 Prav tam.
98 Prav tam str. 77-78; primerjaj S lo ven ec9. 10. 1936, št.

232, str. 7, Celjski prosvetni večeri.
99 Več o vlogi društva: Vidovič-Miklavčič, Društvo Sloven

ska straža. Tipkopis pri avtorici.
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odrskih del, ki naj bi obravnavala narodnoob
rambno problematiko, kmečko življenje in sodobne 
socialne pojave. Med založniki je bila za pomoč na- 
prošena tudi celjska Mohorjeva družba.100

Znova so se na celjski zvezni seji zbrali 19. fe
bruarja 1939. Zastopniki Prosvetnih zvez Ljubljana 
in Maribor ter Prosvetne zveze Celovec so raz
pravljali o predlogih štiriletnega programa, ki so 
ga kratko imenovali štiriletka.101 O podrobnem 
programu so razpravljali v Celju še 23. februarja 
1941, toda aprilski vojni dogodki so preprečili na
daljnje delovanje.102

Predavanja na prosvetnih večerih so bila dokaj 
priljubljena. Na prvem večeru obnovljenega celj
skega prosvetnega društva je 12. oktobra 1936 dr. 
France Veber predaval o novih pogledih na druž
bene reforme. Zavračal je skrajni individualizem in 
tudi skrajni kolektivizem. Na koncu so prikazali 
film Človek in stroj.103 Med številnimi predavanji 
naj navedemo še tistega z 21. novembra 1938, ko 
je prof. Janko Mlakar popestril predavanje s ski- 
optičnimi slikami o kraljestvu Dolomitov.104 Celj
sko in druga društva so prirejala tudi priložnostne 
proslave in akademije. Vsako leto so proslavili 1. 
december kot dan zedinjenja jugoslovanske dr
žave. Dvajsetletnico le-tega so obeležili s slav
nostnim koncertom v mestnem gledališču, izvajalci 
pa so bili pevski zbori celjskega katoliškega pro
svetnega društva ter društev Celjski zvon, Oljka in 
Glasbena matica ter Celjsko godbeno društvo.105 
Živahno so delovala tudi druga prosvetna društva, 
ki so pripravljala proslave in akademije. Ponekod 
so zlasti v jesensko-zimskem času uprizarjali odr
ska dela in gostovali v bližnjih župnijah.106

Eden izmed tečajev članov vodstva Zveze fan
tovskih odsekov je potekal 21. in 22. avgusta 1936 v 
Celju. Na njem so sprejeli delovni načrt za poslov
no leto 1936/37. Delovanje so usmerili predvsem v 
širitev organizacijske mreže samostojnih fantovskih 
odsekov v župnijah in v priprave na uresničevanje 
telesno vzgojnega programa z ustanavljanjem os
rednjih tehničnih odborov, svetov itd.107 Fantovske 
odseke v celjskem okrožju, ki so sodili v celjsko 
podzvezo, so ustanovili v letih 1936-1939. Med naj
bolj delavnimi je bil celjski, ki je štel 124 članov in 
ga je vodil odvetniški koncipient dr. Zdravko Ka

100 Vestnik Prosvetnih zvez 
št. 12, str. 102.

v Ljubljani in v Mariboru, 1937, 

Vestnik Prosvetnih zvez v Ljubljani in v Mariboru, 1939, 

v Ljubljani in v Mariboru, 1941,

101
št. 3-5, str. 38.

102 Vestnik Prosvetnih zvez 
št. 3, str. 29.

103 Slovenec, 14. 10. 1936, št.
104 Slovenec, 20. 11. 1938, št.
105 Prav tam.

236 a, str. 4.
268 a (večkratna napoved)

106 Slovenski gospodar, 16. 3. 1938, št. 11, str. 6, Vojnik, Št.

v Ljubljani in v Mariboru, 1936,

lan. V poročilu z občnega zbora Fantovskih odse
kov 4. oktobra 1936 v Orlovskem domu v Celju je 
zapisano, da so imeli vsakih štirinajst dni fantovske 
sestanke, na katerih so obravnavali teme iz zdrav
stva in socialna, gospodarska ter narodna vpra
šanja. V odseku so delovale pevska, gimnastična, 
lahkoatletska, plavalna in šahovska sekcija.108

Pravila krajevnih Fantovskih odsekov v župni
jah tega okraja so bila večinoma odobrena v letih
1937 in 1938. Leta 1941 so delovali in plačevali čla
narino odseki v Celju, na Gaberjah, v Dobrni, 
Dramljah, Galiciji, Zgornji Ponikvi, Grižah, Petrov
čah, Sv. Juriju pri Celju, Šmartnem v Rožni dolini, 
na Teharjah, v Vojniku in Žalcu.109 Fantovski 
odseki so v okviru dekanij prirejali tekmovanja v 
poznavanju socialnega nauka Cerkve, telovadne 
nastope, največkrat, zlasti ob cerkvenih praznikih 
proslave in akademije, pa tudi mladinske dneve in 
tabore. Mednje sodijo "veličastni vseslovenski tabor 
mož in fantov" konec junija 1937 v Celju110 in od
mevni okrajni mladinski tabori.

Dekleta so se v okviru župnij združevala v 
Dekliške krožke, ki so pričeli živahno delovati po 
ustanovitvi celjske podzveze leta 1937.111 Na red
nih dekliških sestankih so obravnavali gradiva, ki 
jih je pošiljalo vodstvo Dekliških krožkov. Dekleta 
so bila poleg telovadne deležna tudi skrbne verske 
in državljanske vzgoje, predvsem pa so se pri
pravljale za družinsko življenje.112

Po ustanovnem kongresu JRZ v Beogradu 1. 
junija 1936, na katerem je govoril minister za te
lesno vzgojo naroda dr. Josip Rogič o političnem 
organiziranju mladine, so tudi v Dravski banovini 
ustanovili M ladino JRZ. Kot podmladek vsedr
žavne JRZ naj bi razvijala dejavnost zlasti na po
litičnem področju v okviru političnih šol, na ka
terih naj bi osvojila "strankino ideologijo", pa tudi 
na socialno-prosvetnem in telesno-vzgojnem pod
ročju.113 Tudi v celjskem okraju so se v M ladino 
JR Z  vklučevali člani Fantovskih odsekov, mladih 
delavcev iz strokovno-sindikalne organizacije Zve
ze združenih delavcev in le nekaj iz M ladinske 
km ečke zveze. Mladina JR Z  je večinoma delovala 
skupaj s starešinsko JRZ na strankinih zborih in 
njenih akcijah, zlasti na zborovanjih v času volil
nega boja za skupščinske volitve decembra 1938.

Sredi maja 1939 je Celje na banovinski skup
ščini gostilo zastopnike 293 krajevnih organizacij 
M ladine JRZ. Na predvečer 13. maja so na oko-

108 Slovenec, 7. 10. 1936, št. 230 a, str. 3.

Jurij pri Celju.
u/ Vestnik Prosvetnih zvez  i

št. 11-12. str. 90.

109 Društveni koledar 1941, str. 166-167.
110 Slovenec, 1. 7. 1937, št. 146 a.
m  Vestnik PZ v Ljubljani in v Mariboru, 1937, št. 10-11, 

str. 94-95.
112 Primerjaj Vigred, 1. 9. 1940, št. 9, str. 277; Vig red, 1. 10. 

1940, št. 10, str. 309.
113 Zajednica, 1936, št. 1, str. 3, št. 4, 5, 6, str. 73-77; Slo

venski dom, 13. 7. 1936, št. 125.



liških hribih zagoreli kresovi, celjski katoliški zdru
ženi pevski zbori pa so Antonu Korošcu zapeli 
podoknico. Naslednji dan je bila po dopoldanskem 
"mogočnem sprevodu" v dvorani Ljudske posojil
nice banovinska skupščina M ladine JR Z ^  V no
vem vodstvu banovinske M ladine JR Z  je bil iz
voljen tudi Jože Kroflič iz Celja.115

Josip (Jože) Kroflič je predsedoval okrajni or
ganizaciji M ladine JR Z  v Celju, ki je konec oktobra
1939 priredila eno večjih mladinskih zborovanj. Iz 
Ljubljane sta prišla govornika inž. Jože Sodja in 
Rudolf Smersu, prvi funkcionar in drugi 
predsednik banovinskega odbora M ladine JRZ, iz 
Maribora pa tajnik banovinskega odbora JRZ Mar
ko Kranjc. Sodja je pojasnjeval poglede na ures
ničevanje slovenske samouprave, ki jo bo morala 
mladina braniti, Smersu in Kranjc pa sta mladini 
predočila veliko nevarnost boljševizma in komu
nizma. Prav mladina naj bi kot "bojna armada" 
naroda odvračala Slovence od tuje ideologije.116 
Eden izmed političnih tečajev banovinskega od
bora M ladine JR Z  je v začetku marca 1941 potekal 
v Celju. Udeležilo se ga je približno 60 mladinskih 
delegatov iz krajevnih organizacij M ladine JR Z  
celjskega okraja. Predavali so strankini funkcionarji 
iz Celja, Maribora in Ljubljane.117

V Celju je deloval kmetski odbor JRZ, ki je bil 
pomemben akter pri ustanavljanju in razvoju kato
liške kmečko-stanovske organizacije Km ečke zveze 
v tem okraju. Na članskem sestanku 26. januarja 
1936 v Celju je Marko Kranjc obširno poročal o 
političnem položaju v državi in vzpodbujal udele
žence k složnemu delu, ki naj bi preseglo po
krajinski partikularizem. Poslušalci so z zanima
njem sledili utemeljitvam o potrebi delovanja 
"kmečkega parlamenta" in zatem razpravljali o 
čimprejšnji ustanovitvi Kmetijske zbornice, ki je 
bila ena od osrednjih tem v okviru reševanja 
kmečkega vprašanja.118 Kmečka zveza se je hitro 
širila tudi v celjskem okraju. Postala je ena najbolj 
množičnih katoliških organizacij v Dravski bano
vini. Obnovljena je bila konec decembra 1935 v 
Ljubljani, v celjskem okraju pa so podružnice usta
navljali predvsem v letih 1936 in 1937. Okrajno 
Km ečko zvezo s sedežem v Celju je vodil župan 
Polzele Pongrac Turnšek, ki je bil tudi svetnik 
Kmetijske zbornice. Okrajna Kmečka zveza je pri
redila 19. junija 1938 velik kmečki tabor v Pet
rovčah, ki je "nadvse lepo uspel".119 Ponekod sta

114 Domoljub-, 17. 5. 1939, št. 20, Naši fantje v Celju. Več o 
Mladini JRZ glej: Vidovič-Miklavčič, Mladina Jugoslo
vanske radikalne zajednice, str. 15-33.

115 Domoljub, 17. 5. 1939, št. 20, Naši fantje v Celju.
116 Slovenec, 31. 10. 1939, št. 250, str. 9.
117 Slovenec, 11. 3. 1941, št. 58, Mladina JRZ celjskega 

okraja.
118 Slovenec, 28. 1. 1936, št. 22 a.
119 Slovenski gospodar, 22. 6. 1938, št. 25, str. 9.

krajevna Kmečka zveza in prosvetno društvo tes
neje sodelovala. Naj omenimo le St. Jurij pri Celju, 
kjer so vsako drugo nedeljo priredili skupna pre
davanja, ki sta jih skupno načrtovali obe organi
zaciji.120 Drugod so zlasti v jesensko-zimskem času 
poskrbeli tudi za kmetijske zadružne tečaje.121

V Celju je imel večkrat sejo glavni odbor Km ečke 
zveze. Med prvimi je bila 13. decembra 1936 ple
narna seja, ki se je je udeležil tajnik banovinskega 
odbora JRZ in član načelstva Km ečke zveze dr. Fran 
Kulovec. Odborniki so obravnavali težak položaj 
kmečkega ljudstva, posledice uničenega kmečkega 
gospodarstva in oblike sanacije slovenskega zadruž
ništva. Prav propadanje kreditnega zadružništva naj 
bi po njihovem mnenju ugonabljalo kmečke gos
podarje. Pri obravnavi organizacijskih vprašanj so z 
zadovoljstvom ugotovili, da bo v Dravski banovini 
"organizacija kmalu dograjena".122 Poleg sej so v 
Celju potekali štirje občni zbori krovne Km ečke 
zveze. Drugi je potekal 20. februarja 1938 ob pri
sotnosti 509 delegatov. Obravnavali so delovanje v 
letu 1937 ustanovljene Kmetijske zbornice, sanacijo 
denarnega zadružništva in pridobivanje novih tržišč 
za kmečke pridelke. Resolucija je vsebovala zahteve 
za reševanje perečih kmečkih vprašanj in gospo
darsko samoupravo, ki bi bila vsemu slovenskemu 
narodu jamstvo za neoviran narodni in gospodarski 
razvoj.123 Tretji letni občni zbor je potekal 5. marca 
1939. Udeležil se ga je tudi predsednik senata Anton 
Korošec, ki je v pozdravnem govoru omenil, da je 
Kmečka zveza "mogočna, brez primere močna orga
nizacija". Brodar je dejal, da je Kmečka zveza "mati
ca vseh slovenskih kmečkih organizacij".124 Oceni 
sta bili objektivni, kar so potrjevala poročila tajnika 
in drugih o delu in uspehih Km ečke zvezeP ^

Omeniti velja tudi "mogočen kmečki tabor" pri 
sv. Jožefu nad Celjem 30. aprila 1939, ki se ga je, 
kot je poročalo glasilo Km ečke zveze Orač, udele
žilo več kot 20.000 slovenskih kmetov. Priredila sta 
ga Kmečka zveza in Zveza absolventov kmetijskih 
šol v spomin na devetdesetletnico osvoboditve 
"kmeta izpod graščinskega jarma". Tabor je ob pri
sotnosti banovinskih in okrajnih strankinih velja
kov, senatorja Frana Kulovca in zastopnikov gos
podarskih organizacij izzvenel z govorom ministra 
Franca Snoja v veliko manifestacijo kmečke misli. 
Na predvečer tabora je bila v celjskem mestnem 
gledališču odigrana Petančičeva igra Slovenskega 
kmeta povest, ki so jo dan po zborovanju odigrali 
še pred veliko množico na prostem .126

120 Slovenski gospodar, 26. 10. 1938, št. 43, str. 9.
121 Domoljub, 18. 1. 1939, št. 3, str. 15; Domoljub, 1. 2. 1939,
m  5-
122 Domoljub, 16. 12. 1936, št. 51, str. 794.
123 Orač, 1937/1938, št. 3, mesečnik.
124 Orač, 1939, št. 4, mesečnik.
125 Prav tam.
126 Orač, 1939, št. 6, mesečnik.



Tabor Km ečke zveze 30. aprila 1939p ri Sv. Jožefu nad Celjem  
(Fototeka M uzeja novejše zgodovine Slovenije)

V nasprotju s številnimi krajevnimi organiza
cijami Km ečke zveze njeni mladinski odseki še 
zdaleč niso želi takšnih uspehov. Do leta 1941 so 
delovali le v treh krajih, v Celju, St. Juriju pri 
Celju in Vojniku. O tem so govorili tudi na obč
nem zboru in temu sledečem zborovanju okrajne 
Km ečke zveze za Celje 19. novembra 1939. Za
stopnik glavnega odbora Bantan je kritično obrav
naval potrebo po poživitvi dela krajevnih Kmečkih 
zvez. Med vzroki za slabo delo je omenil, da so 
bili sposobnejši člani prezaposleni v drugih organi
zacijah.127 Na četrtem občnem zboru Km ečke zve
ze 25. februarja 1940 v Celju, ki se ga je udeležilo 
300 zastopnikov, je načelnik glavnega odbora 
Km ečke zveze Janez Brodar orisal posledice uvaja
nja vojnega gospodarstva, ki so prizadele tudi 
slovenske kmete. Zahteval je, naj država kmetom 
v obmejnih in drugih ogroženih krajih odobri 
brezobrestna posojila, ter dokonča agrarno re
formo, saj je bilo veliko slovenske zemlje še neob
delane v rokah tujcev. Ugotovljal je, da bi po
trebovali petdeset tisoč novih kmetij za slovensko 
kmečko mladino. Poudaril je tudi nujnost učin
kovitejšega delovanja osrednje blagovne zadružne 
centrale, ki bi povezovala raztresene kmečke bla
govne zadruge, tam pa, kjer jih še ni bilo, bi jih 
morali ustanoviti in prevzeti kmečki trg v svoje 
roke. Sledila so tajniško in blagajniško poročilo 
Km ečke zveze, poročilo M ladinske Km ečke zveze

127 Slovenski gospodar, 29. 11. 1939, št. 48.

in Ženske Km ečke zveze, "ki pa še ni prav zaži
vela". V resoluciji je kot prva navedena zahteva po 
takojšnji ustanovitvi banovine Slovenije, sledijo pa 
ji pereče zahteve socialno-gospodarskega znača
ja .128 Konec leta 1940 je delovalo v okraju Celje s 
23 občinami (všteta tudi mestna občina Celje) 17 
krajevnih Km ečkih zvezP ^

Tudi v Celju in okoliških podjetjih se je pričel 
širiti vpliv novembra 1935 v Ljubljani ustanovljene 
katoliške strokovne organizacije Zveze združenih  
delavcev, tekmice krščanskosocialistične Jugoslo
vanske strokovne zveze. Se ko se je Zveza zdru
ženih delavcev postavljala na noge, so tudi na 
celjskem občmočju čutili večje ali manjše napetosti 
med privrženci obeh zvez.130 V letu 1938 so usta
novili podružnice Zveze združenih delavcev v širši 
okolici Celja. V Polzeli so npr. pri volitvah ob
ratnih zaupnikov zmagali po hudih bojih s pri
padniki N arodne strokovne z v e z e k  Po dolgih 
pripravah je bil 15. marca 1938 ustanovni občni 
zbor Zveze združenih delavcev "prve celjske po
družnice". Kot poroča glasilo zveze Slovenski de
lavec, se ga je udeležilo veliko delavcev in name

128 Slovenski gospodar, 28. 2. 1940, št. 9, str. 3, KZ zahteva 
takojšnjo ustanovitev banovine Slovenije.

129 Pregled krajevnih KZ v celjskem okraju glej: Vidovič- 
Miklavčič, Kmečko stanovsko gibanje v klerilaknem ta
boru na Slovenskem, str. 138.
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ščencev, prisotna pa sta bila tudi član ljubljanske 
centrale Rudolf Smersu in dr. Rudolf Hanželič. 
Slednji si je kot duhovni vodja prizadeval, da bi 
tudi celjsko članstvo Jugoslovanske strokovne zve
ze sprejelo smer "novodobnega" katoliškega delav
skega gibanja, tudi smernice graditve stanovske 
družbe. Toda po besedah pisca v Slovenskem de
lavcu je začela Jugoslovanska strokovna zveza 
prva "rušiti slovensko katoliško enotnost" in je nje
no članstvo navkljub prizadevanju vodstva Zveze 
združenih delavcev vztrajalo pri svojih stališčih.132

V Celju je zabeležila Zveza združenih delavcev 
večji uspeh v tvrdki Stermecki, kjer je dosegla 
pravičnejši zaslužek za delavstvo.133 Podružnice 
zveze so živahno delovale v Polzeli in Zabukovci- 
Grižah, ki so se večkrat oglašale v Slovenskem 
delavcu, in v več skupinah v Celju. Dne 10. aprila
1938 so ustanovili celjsko okrožje Zveze združenih 
delavcev, ki je zajemalo tudi podružnice izven 
okraja.134 Obdržale pa so se tudi podružnice Jugo
slovanske strokovne zveze, ki so zavračale "mono
pol ZZD nad katoliško in slovensko skupnostjo". 
Se vedno je delovala močna skupina v Celju, pose
bej pekovski in mizarski pomočniki so bili vztrajni 
pri uveljavljanju kolektivne pogodbe. K Jugoslo
vanski strokovni zvezi so pristopile šivilje v trgov
skem domu Stermecki in v trgovini Dobovišek.135 
Na občnih zborih celjske Jugoslovanske strokovne 
zveze v letih 1938 in 1939 so ugotavljali, da na 
celjskem območju njihovi privrženci trdno stojijo 
za ljubljanskim vodstvom v boju z Zvezo združe
nih delavcev, da so imeli tesnejše stike s sosed
njimi skupinami v celjskem okrožju svoje zveze, se 
udeleževali taborov in sodelovali pri mezdnem 
gibanju.136 Živahno je delovala tudi Mladinska 
zveza, ki se je po vzoru belgijskega žosističnega 
gibanja, ki ga je vodil Ch. Jos. Ckardyn, preus
merila v Krščansko delavsko m ladino.137 Kot zani
mivost naj omenimo, da je odvetnik in celjski 
veljak SLS dr. Anton Ogrizek na skupščinskih vo
litvah 1935 sprva kandidiral na Hodjerovi Jugoslo
vanski narodni stranki, takoj zatem na listi Vladka 
Mačka, kasneje pa je postal član slovenskega dela 
JRZ, naklonjen celjskim krščanskim socialistom.138

132 Slovenski delavec, 26. 3. 1938, št. 12, Celje.
133 Slovenski delavec, 28. 5. 1938, št. 21, Celje.
134 Slovenski delavec, 16. 4. 1938, št. 15, str. 3, Celje.
135 Delavska pravica, 20. 8. 1936, št. 33; Delavska pravica,

17. 2. 1938, št. 8.
Delavska pravica, 14. 4. 1938, št. 16; Delavska pravica, 
19. 1. 1939, št. 4.

137 Delavska pravica, 22. 10. 1936, št. 42, Celje. Celjsko 
okrožje.

138 Delavska pravica, 14. 4. 1938, št. 16.

Dr. Anton O grizek 
(Ilustrirani S lo v en ec15. 1. 1928, št. 3)

Liberalno-unitarni tabor v opoziciji

Manjši del bojevnikov, ki se je navduševal za 
nacionalistično Jugoslovansko ljudsko gibanje Zbor 
Dimitrija Ljotiča, je tudi v celjskem okraju v letih 
1936-1939 pričel zbirati svoje zaupnike, organizirati 
t.i. informativne sestanke, shode in ustanavljati 
krajevne organizacije. Akterji Zbora so v propa
gandnih govorih odločno zavračali liberalno demo
kracijo in parlamentarizem in se navduševali za 
jugoslovansko misel, ki naj bi se uresničila z Veliko 
Jugoslavijo od Jadrana do Črnega morja, za za
družništvo in "stanovsko demokracijo", pri čemer 
so povzdigovali vlogo vodje. Napovedovali so 
idejni boj komunizmu, boljševizmu in judovstvu, 
ki da je leglo vseh razdiralnih sil. Prvi informativni 
sestanek je potekal 12. julija 1936 v prostorih re
stavracije Nabavljalne zadruge državnih name
ščencev za zaupnike Zbora iz Celja in Savinjske 
doline. Artur (tudi Ture) Sturm iz Ljubljane je 
poročal o političnem položaju in prepričeval ude
ležence, da prihaja nov čas delovnega ljudstva za 
izbojevanje stanovsko-zadružne ideje.139 Na se
stanku 13. septembra istega leta so, upoštevajoč, 
da je "ves srez povezan z zaupniki", sklenili, naj 
pričnejo ustanavljati krajevne organizacije.140 Toda 
potrebnih je bilo še nekaj sestankov, preden so 
ustanovili krajevni organizaciji Zbora v Celju in 
Žalcu. Na sestanku 11. oktobra 1936 je bilo 
navzočih, kot poroča glasilo Zbor, 53 privržencev 
iz vseh občin celjskega okraja in iz vseh stanov.

139 Zbor (Ljubljana), 16. 7. 1936, št. 9.
140 Zbor, 24. 9. 1936, št. 14.



Sestanek je vodil domačin Franc Turnšek Navzoč 
je bil tudi podpredsednik Zbora dr. Juraj Korenič 
iz Zagreba, govorili pa so Ture Sturm, dr. Ivan 
Mazek iz Litije in Vinko Vabič iz Žalca.141 Sledilo 
je še nekaj sestankov v Celju, npr. 14. novembra
1936, ko so govorili Franc Turnšek, Boris Bavdek 
in Čuček.

Že v času prepovedi Ljotičevega Zbora je 11. 
julija 1937 potekal ustanovni občni zbor Zbora za 
Celje, medtem ko je bil načrtovani javni shod 
prepovedan. O programu in ciljih gibanja sta 
govorila starešina ljubljanskega organizacijskega 
področja Ture Sturm in nekdanji Odbranaš Janko 
Jež, tedaj član starešinstva M ladine Zbora Ljub
ljana. V celjski krajevni odbor so bili izvoljeni 
predsednik Vekoslav Fon, major v pokoju in vojni 
dobro volj ec, Miha Vrenko, Martin Kranjc, Franc 
Turnšek, Josip Bizjak, Anton Mahen, Nikolaj Anti
pin, Alojz Plahutar in Boris Bavdek, v nadzorni pa 
ing. Vojo Knop, Franjo Pešec in Ivan Golob.142 
Dne 4. avgusta je potekal ustanovni občni zbor 
krajevne organizacije Zbora v Žalcu v prostorih 
hotela Piki. Udeleženci so, po poročanju Zbora, 
dvorano napolnili "do zadnjega kotočka". Govorila 
sta Sturm in Jež, Sturm o programu in ciljih gi
banja, ki je, kot poroča Zbor, žel odobravanje. 
Predsednik krajevne organizacije Zbora Žalec je 
postal Vinko Vabič.143 Sočasno z imenovanjem čla
nov vrhovnega odbora Jugoslovanskega ljudskega 
gibanja Zbor v Beogradu je prišlo tudi do imeno
vanja širšega banovinskega odbora v Dravski 
banovini. Med temi jih je bilo kar pet iz celjskega 
okraja, in sicer Boris Bavdek, ing. Vojo Knop, Izi
dor Cer^olj, vsi trije iz Celja, Vinko Vabič iz Žalca 
in Ivan Čmak iz Gomilskega.144

Tudi nekateri privrženci Jugoslovanskega ljud
skega gibanja Zbor iz celjskega okraja so darovali 
v tiskovni sklad, posebej naj omenimo maturante 
celjske gimnazije, ki so na svoji valeti 1938. leta 
zbrali 1 2 0  dinarjev.145

Polmesečnik Zbor (1936-1938) je prenehal izha
jati septembra 1938, za njim pa je začel izhajati 
Zbor v Celju (1. junij-15. julija 1939). Med člani 
konzorcija je bil tiskar Boris Bavdek, odgovorni 
urednik pa je bil študent Izidor (tudi Dore) Cergol. 
Junija 1939 je postalo gibanje spet bolj aktivno, saj 
so potekali sestanki v St. Juriju ob Taboru, v St. 
Juriju pri Celju, St. Pavlu pri Preboldu, Trnovljah. 
Dne 2. julija pa so se zboraši iz celjskega okraja 
peš in s kolesarskim oddelkom udeležili svečane 
otvoritve Sokolskega doma v St. Juriju ob Ta
boru.146 Pomemben akter mladinskega gibanja

141 Zbor, 22. 10. 1936, št. 16.
142 Zbor, 15. 7. 1937, št. 14.
143 Zbor, 12. 8. 1937, št. 16.
144 Zbor, 28. 4. 1938, št. 6.
145 Zbor, 29. 7. 1938, št. 9-10.
146 Zbor, (Celje), 13. 7. 1939, št. 4.

Zbor je bil Celjan študent Izidor Cergol, ki je v 
Ljotičevo gibanje pritegnil tudi skupino celjskih 
srednješolcev. Ko so v Beogradu v začetku leta
1940 ustanovili ilegalno organizacijo Beli orlovi 
(Beli orli), jo je pomladi tega leta zaslediti tudi na 
celjskem območju. Med ilegalnimi akterji je bil Izi
dor Cergol, ki je bil že leta 1937 sodno kaznovan, 
tedaj pa je sodeloval zlasti pri razpečevanju ilegal
nega propagandnega gradiva, npr. letakov in bro
šur. Člani omenjene organizacije so jih poleg Celja 
v celjskem okraju širili še v Žalcu in St. Petru.147

Po kongresu JNS sredi leta 1936 v Beogradu in 
banovinski skupščini 10. avgusta v Ljubljani so 
krajevne organizacije JNS v celjskem okraju znova 
zaživele. Ustanavljali so tudi strankine mladinske 
organizacije. V Ljubljani so 12. novembra 1936 
ustanovili akcijski odbor Mladine JNS s pred
sednikom ing. Jožetom Rusom. Naloga Mladine 
JNS je bila vzgojiti državotvornega mladeniča, ki 
bi sodeloval pri utiranju novodobnega nacional
nega solidarizma. V celjskem okraju je bil 3. 
avgusta 1936 ustanovni občni zbor Mladine JNS za 
mesto Celje148 in 5. septembra istega leta še za 
okraj Celje. Na ustanovnem občnem zboru okrajne 
Mladine JNS so že poročali predsedniki in tajniki 
iz mestne občine Celje, iz Vojnika, Žalca, Štor, 
Škofje vasi, Vranskega, Arje vasi (občina Petrovče), 
Griž, Sv. Petra v Savinjski dolini in zastopnika iz 
Št. Jurija pri Celju in Frankolovega.149 Tudi na 
celjskem območju se je v okviru turneje po Slo
veniji v začetku junija 1937 mudil predsednik 
glavnega odbora JNS general Peter Živkovič. Na 
poti v Maribor se je ustavil v Žalcu, ob nav
dušenem sprejemu množice si je ogledal tam
kajšnjo Hmeljarno.150 Dne 9. junija pa se je ude
ležil okrajne konference JNS v Celjskem domu, ki 
so ji prisostvovali zastopniki vseh občin okraja. To
da slavnostno vzdušje je skalilo več kot sto raz
gretih demonstrantov, ki so prihiteli iz celjske oko
lice in celo iz Maribora, ter s kamenjem obmetavali 
odhajajoča vozila visokih gostov.151

V Ljubljani sta 11. in 12. septembra 1937 po
tekali konferenca in banovinska skupščina Mladine 
JNS, obeh pa so se udeležili tudi mladinski 
funkcionarji iz celjskega okraja. Franc Veble je bil 
na javnih volitvah izvoljen za enega izmed pod
predsednikov banovinskega odbora Mladine 
JNS.152 Na drugi redni banovinski skupščini Mla
dine JNS 21. maja 1939 v Ljubljani je bil med dru
gimi v nadzorni odbor izvoljen Karel Strahovnik iz

147 ZAC, fond okrožno sodišče, fase. 206, 214 spis KZP VII, 
634/40, spis KZP V, 378/40; Vidovič-Miklavčič, Mladina 
med nacionalizmom in katolicizmom, str. 238-239.
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Odličniki celjske družbe (Ilustrirani S lo v en ec15. 1. 1928, št. 3)

Žalca.153 Na okrajnem ali krajevnem nivoju sta 
običajno skupaj zborovali seniorska in mladinska 
JNS in obravnavali aktualna politična, socialna in 
gospodarska vprašanja, še zlasti v času uvajanja 
vojnega gospodarstva.

V času vladavine JRZ so sokolska društva na 
celjskem območju še nadalje živahno delovala. O 
svojem delu so poročali na izrednem občnem 
zboru sokolskega društva Celje-matica v začetku 
oktobra 1937, ki ga je vodil društveni staršina dr. 
Milko Hrašovec. Navzoči so bili poleg župnega 
starešine Jožeta Smertnika, ki je zastopal celjsko 
župo, še drugi ugledni člani društva. Z zadovolj
stvom so sprejeli zastopnika julija istega leta usta
novljenega mladega sokolskega društva Celje I, ki 
je pokazalo živahno dejavnost. Tudi sokolska celj
ska matica je, kot je poročal načelnik društva, v 
preteklem poslovnem letu "delovala krepko in vse
stransko".154 V tajniškem poročilu Aleksandra Veb- 
leta je navedeno, da je imelo društvo Celje-matica 
317 članov in 150 članic, 62 naraščaja in 196 dece, 
vpisovanje slednjih dveh skupin pa še ni bilo 
zaključeno. Ker je leta 1940 celjska matica obhajala 
50-letnico delovanja, so društveniki načrtovali pri
prave za jubilejno proslavo. S pripravo proslave je 
bilo povezano vprašanje gradnje novega letnega 
telovadišča, sprejeli pa so tudi pobudo za gradnjo 
velikega športnega stadiona ob vznožju hriba Sv. 
Jožefa. V poročilih odsekov je bil posebej po
hvaljen odličen vaditeljski zbor. Ob koncu so so
glasno izvolili upravo. Starešina je znova postal dr. 
Milko Hrašovec, prvi podstarešina dr. Alojzij 
Nendl, drugi podstarešina Miloš Prelog, načelnik

J53 Jutro, 23. 5. 1939, št. 118.
54 Jutro, 12. 10. 1937, št. 238, Sokolsko delovanje v Celju.

Stanko Burja, tajnik Aleksander Veble, načelnica 
Mimi Lojkova, izvolili so tudi društvena zdravnika 
dr. Jožeta Flajsa in dr. Marjana Breganta, pred
sednika gospodarskega, lutkovnega in drugih od
sekov.155

Še nadalje so živahno delovala tudi Društva 
km etskih fantov in deklet Ponekod so imela težave 
s krajevnimi veljaki JRZ, zlasti ko so ob nedeljah in 
cerkvenih praznikih prirejali tekmovanja koscev in 
žanjic. Organizacijska rast je stagnirala in ponekod 
so razpuščali krajevne organizacije.156 Nasploh so 
"manifestacije kmetsko-delavske mladine" po 
priključitvi Avstrije k tretjemu rajhu marca 1938 
povezovali z narodnoobrambnim gibanjem .157 V 
celjskem okraju so bila nekatera društva naklonjena 
JNS, nekatera pa ljudskofrontnemu gibanju.

Liberalno usmerjena sindikalna organizacija 
Narodno strokovna zveza je imela večjo podruž
nico v Celju, ustanovljeno kmalu po prvi svetovni 
vojni. Močni sta bili tudi podružnici v tkalnici Sv. 
Pavel pri Preboldu in pri rudarjih v Zabukovici. 
Leta 1930 se jim je pridružila še unija stavbinskih 
delavcev, s čimer se je število članstva Narodno 
strokovne zveze v Celju pomnožilo.158 V drugi 
polovici tridesetih let so delovale še podružnice 
Narodno strokovne zveze v Prebodlu,159 ki je v

155 Jutro, 12. 10. 1937, št. 238.
156 ARS, fond Društveni kataster zbirka pravil, in fond 

Kraljevske banske uprave Dravske banovine, upravni 
oddelek; ARS, dislocirana enota INZ, Gradivo Zveze 
društev kmetskih fantov in deklet, fase. 1.

157 Gruda,, 1938, št. 10, str. 230, mesečnik.
158 Spominski spis Narodno strokovne zveze 1908-1933, str. 

36-37.
159 Nova pravda,, 29. 4. 1937, št. 9; prav tam, 13. 8. 1937, št. 

16.



glasilu večkrat poročala o svojem delu, v Pečov
niku pri Celju, 160 novo podružnico v Žalcu pa so 
ustanovili šele 23. februarja 1941.161 Kjer so bili 
podružnični odbori s predsednikom aktivni, so bili 
poleg uspehov v strokovnem gibanju zaznavni 
tudi uspehi v kulturno-prosvetnem udejstvovanju, 
ponavadi v sodelovanju s sokolskimi organiza
cijami. Sicer pa se je poleg katoliškega tudi libe- 
ralno-unitarni tabor pripravljal na velike manife
stacije septembra 1941, ko naj bi proslavili polno
letnost kralja Petra.

Toda že usodna pomlad 1941 je tudi prebivalce 
na celjskem območju pahnila v vojni vrtinec. Iz 
kratkega orisa organiziranosti in dejavnosti nave
denih organizacij in društev je razvidno, da sta 
bila oba politična tabora v okraju dokaj uravno
težena. Obenem pa je raznovrstna organiziranost 
in dejavnost v obeh taborih vsebovala tudi silnice, 
ki so krojile in sooblikovale kvaliteto vsakdanjega 
življenja meščana in podeželana.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Vereine und Organisationen im Bürgerlager 
des Kreises Celje 1929-1941

Der Beitrag behandelt den Kreis Celje im Zeit
abschnitt 1929-1941. Im Jahr 1931 zählte er 67.379, 
die Stadtgemeinde Celje 17.154 Einwohner. Die 
bäuerliche Bevölkerung des Kreises machte gut 
60% aus. Nach der Kommassation der Gemeinden
1933 im Rahmen der Drau-Banschaft zählte der 
Kreis 22, im Jahr 1939 23 Gemeinden. Die Pro

klamation der Königsdiktatur im Jahr 1929 und die 
Folgen der großen Wirtschaftskrise prägten wesent
lich neue Konzepte der bürgerlichen Gesellschafts
wissenschaft, die in der Folge auch die Organi
sationsformen im Bereich der Parteipolitik, des 
Bauernstandes, der Bildung und Kultur, der 
Gewerkschaften, der Körperkultur, insbesondere 
aber der Jugend definierten. Umrissen werden Ver
eine und Organisationen des liberal-unitaristischen 
Lagers, die der nationalen Solidarität den Weg 
ebneten, sowie jene, die im katholischen Lager den 
sozialen Katholizismus förderten -  Ušeničniks 
Christlich-soziale Aktion (Krščanska socialna akcija), 
die sich an die Katholische Aktion (Katoliška akcija) 
anlehnte. Dabei wird festgestellt, dass sich die 
bedeutenden Organisationen und Vereine des 
Kreises in den beiden Lagern die Waage hielten. 
Zur Zeit der Diktatur (1929-1935) und Herrschaft 
der Jugoslaw ischen Radikalen Bauerndem okratie 
(Jugoslavenska radikalna kmečka demokracija, 
JRKD) und der Jugoslaw ischen Nationalen Partei 
(Jugoslavenska nacionalna stranka, JNS) überwogen 
jene nationaler Provenienz, während zur Zeit der 
Regierung der Jugoslaw ischen Radikalen Union 
(Jugoslavenska radikalna zajednica, JRZ) die ka
tholischen Organisationen einen Aufschwung nah
men. Im vorliegenden Abriss der Organisations
und Tätigkeitsformen zahlreicher Vereine und 
Organisationen des Kreises Celje kommen darüber 
hinaus auch jene Tendenzen zum Ausdruck, die 
die Qualität des alltäglichen Lebens sowohl des 
Bürgers als auch des Landmanns mitbestimmten.
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Društva v Šenčurju pred 2. svetovno vojno

IZVLEČEK

Društvena aktivnost je  bila za tako m ajhen kraj izjem na, saj je  v Šenčurju p red  drugo svetovno vojno 
delovalo vsaj osem društev. Vsa društva so m očno skrbela za družabno življenje vaščanov. Prvo m esto so 
zasedale lastne gledališke uprizoritve> sledila so predavanja z  izobraževalno vsebino> pogosta je  bila 
udeležba na tečajih in gostovanja drugih društev. Ce so si društva v tem podobna, pa se razlikujejo po  
svoji levi ali desni politični orientaciji kar je  bilo večkrat vzrok nesoglasjem . V resnično pom oč so bile 
kmetom zadruge. Senčursko zadružništvo je  bilo zelo razvito in m arsikaterem u kraju v naši državi pravi
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SUMMARY

SOCIETIES IN  ŠENČUR BEFORE WORLD WAR II

Society activity was fo r such a sm all place exceptional; there were before World War II at least eight 
societies active in Šenčur. A ll were strongly concerned in social life o f the villagers. M ost common were 
theatre perform ances, lectures o f educational content; frequent was attendance o f courses, and guest 
appearances o f other societies. I f societies resem ble in their activities, they on the other hand differ by  
their left or right political orinetation, which was frequently the cause o f disagreem ents. O f actual help  
were to the peasants cooperatives. The Šenčur cooperative system was m arkedly developed and a m odel 
to m any a place in our country.
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Uvod

Poznavanje lastne preteklosti prispeva k narod
ni istovetnosti. Poznavanje dogodkov iz zgodovine 
domačega kraja pa krepi zavest o pripadnosti do
mači vasi. Večinoma so veliki zgodovinski dogodki 
zapisani, dokumentirani v arhivih, učenjaki jih 
preučujejo, vsakdanje življenje malih ljudi pa hitro 
tone v pozabo, čeprav brez njih tudi velikih ne bi 
bilo. Arhivskega gradiva za Šenčur pred drugo 
svetovno vojno ni veliko. Na srečo pa je v Kranju 
izhajal lokalni časopis G o ren jecki je objavljal tudi 
članke o društveni dejavnosti v Šenčurju. Tako na
stalo gradivo je po obsegu skromno, po vsebini pa 
izjemno bogato in dragoceno za Šenčur. Njegov 
namen je preprečiti, da bi bogata dediščina utonila 
v večni pozabi, saj se tudi starejši vaščani večine 
društev ne spomnijo več, ali pa o njih vedo le, da 
so bila. V tem prispevku pa bodo lahko prebrali o 
delu svojih staršev, prababic in pradedov.

Društveno življenje je bilo zelo razgibano. V 
Šenčurju so delovali: Kmečka zveza in strokovne 
zadruge ter Mladinska organizacija kmečke zveze, 
Gasilsko društvo s svojo godbo, Prosvetno društvo 
s svojim Fantovskim odsekom in Dekliškim krož
kom, Sokoli in Orli, Jugoslovanska strokovna zveza, 
Bojevniki, Cecilijansko društvo in Piparsko društvo. 
Skoraj pa bi ustanovili še šahovsko društvo.

Kmečka zveza in zadruge

Kmečko zvezo so za področje Kranjske ustano
vili leta 1901 dr. Krek, dr. Šušteršič in dr. Lampe, 
Štajerska pa je imela svojo. Po posameznih krajih so 
ustanovili krajevne organizacije Kmečke zveze. Po 
ustanovitvi Kraljevine SHS je bila ustanovljena Ju
goslovanska kmečka zveza kot gospodarska in po
litična organizacija, kateri je predsedoval Ivan Bro
dar iz Hrastja. Ob uvedbi diktature 6 . januarja 1929 
pa je bila razpuščena kot vse ostale stranke. Zato je 
zveza spremenila svoja pravila in od konca 1929 
delovala samo kot strokovna organizacija. Očitno se 
je tudi priljubljenost Kmečke zveze, nestrankarske 
organizacije, zelo povečala. Leta 1925 je štela okoli 
6000 članov, leta 1939 pa 80.000 članov v 303 kra
jevnih organizacijah. Organizacija je imela v vod
stvu tudi 6  redno zaposlenih.

Kmečka zveza je imela v programu zapisano 
narodno, kulturno, socialno in gospodarsko delo.
V zimskih časih je prirejala predavanja in tečaje, 
sicer pa je delovala zlasti na gospodarskem pod
ročju. Prizadevala si je za zadružno trgovino in 
delovanje živinorejskih, strojnih ter sadjarskih za
drug, ustanovila je tudi Hranilnico kmečke zveze.

Kmečka zveza je vsako leto, zlasti v zimskih me
secih, organizirala veliko tečajev. Na tečajih so se 
kmetje izobraževali v najrazličnejših področjih kme
tovanja. Strokovnjaki so odgovarjali na konkretna

vprašanja in se seznanili s konkretnimi razmerami 
na terenu. Za kmete so tečaji pomenili tudi dru
žabni dogodek, saj so se tečajev udeleževali kmetje 
iz širšega okoliša, med seboj so si izmenjavali tudi 
izkušnje in težave. Odziv na tečaje je bil zelo 
različen. Tam, kjer so bile razmere ugodnejše, trg za 
prodajo kmetijskih izdelkov dober in dovolj blizu 
ter ni bilo čutiti potrebe po organizaciji zadrug, so 
bile udeležbe na tečajih slabše. V takih krajih so 
organizirali tečaje ob delavnikih. Drugače je bilo v 
krajih s slabimi cestnimi povezavami, osamljenimi 
kmetijami. Tam niso organizirali tečajev na de
lavnik, pač pa nedeljske celodnevne tečaje. Bili so 
dobro obiskani. Najpomembnejša za udeležbo na 
tečajih pa je bila organizacija in zavzeto delovanje 
Kmečke zveze. Pogosto je bilo to delo v rokah 
nekaterih najbolj aktivnih posameznikov.

Na primeru si lahko ogledamo tečaj Kmečke 
zveze za kranjski okraj 12. januarja 1937, ki so se 
ga udeležili tudi kmetje iz Šenčurja. Tečaj je trajal 
od 8 . do 16. ure, za udeležence so pripravili tudi 
kosilo. Pet predavateljev je govorilo o položaju 
kmetov, zadružništvu, Mladinski kmečki zvezi, o 
odnosih med kmečko inteligenco in državo ter o 
razmerah v organizaciji. Udeležba je bila za vse 
odbornike okrajnih zvez obvezna.

Zveza je izdala svoj koledar, 1 v katerem so 
objavili program zveze, navodila za delo, hkrati pa 
je koledar služil tudi kot izkaznica. V članarini 10 
dinarjev je bila zajeta tudi cena koledarja.

Kmečka zveza je izdelala značke za svoje član
stvo z geslom: "Iz zemlje, vere in ljubezni gre naša 
rast." Članstvo so pozivali, da je dolžnost vsakega 
posameznika kupiti značko in jo tudi nositi ter s 
tem manifestirati svojo pripadnost k stanovski 
organizaciji -  Kmečki zvezi. Značke so lahko na
ročale krajevne organizacije pri pisarni Kmečke 
zveze v Ljubljani po ceni 3 dinarjev.2

Kmečka zveza je izdajala svoje glasilo Orač in 
ga pošiljala članom. Za članstvo je bilo potrebno 
plačati tudi članarino; leta 1939 so ob 80.000 članih 
zbrali okoli 1 0 0 .0 0 0  dinarjev članarine.

Zveza je prirejala velika kmečka zborovanja. Če 
si ogledamo npr. dnevni red velikega kmečkega 
tabora v Kranju 22. avgusta 1937, si bomo ustvarili 
kar verodostojno podobo dogajanj. Zjutraj ob 8 . 
uri je bil zbor udeležencev na cesti proti Tržiču, 
Golniku in Jezerskem ter okolici. Ob 8.30 uri je bil 
sprevod skozi mesto Kranj, po Jelenovem klancu 
in proti Čirčam, nato pa na športno igrišče "Na 
Planini". V sprevodu so nastopale kmečke skupine 
z vozovi. Predstavljali so poljedelstvo, živinorejo, 
sadjarstvo, kmečko obrt, kmečko balo in kmečko 
družino. Po maši je bilo zborovanje, na katerem so 
kot govorniki nastopili Brodar, Štrcin, Janžekovič,

1 Gorenjec, 9. 1. 1937.
2 Gorenjec, 16. 4. 1938.



Štuhec in drugi. V popoldanskem delu so prikazali 
kmečko ohcet, nastopile so skupine s starimi 
narodnimi plesi. Sledila je kmečka igra in zabava z 
godbo, petjem in bogatim srečelovom.3 Tabora so 
se udeležile tudi krajevne organizacije iz škofje
loškega, radovljiškega, kamniškega in ljubljanskega 
okrožja. Ljudje so prihajali v narodnih nošah. To 
je bilo pravo ljudsko slavje.

Krajevni odbor Kmečke zveze so v Šenčurju 
ustanovili 6 . septembra 1936.4 Slovesnost je v dvo
rani Ljudskega doma otvoril župan Anton Umnik. 
Glavni govornik je bil dr. Voršič iz Ljubljane. V 
govoru je predstavil pomen delovanja Kmečke zve
ze za boljši položaj kmetijstva in kmečkega prebi
valstva. Zavzel se je za dvig prenizkih cen kmetij
skih pridelkov, saj bi le tako pomagali kmetu iz gos
podarske krize, preprečili pa bi tudi vse večje pre
seljevanje kmetov v mesta. Sledil je še nastop rav
natelja Okrajne zadruge Lesarja. Poleg problemati
ke, o kateri je govoril že dr. Voršič, je Lesar pou
daril pomen vključevanja kmetov v zadruge, ki so 
po ugodnejših cenah nabavljale material za kmete 
in se trudile njihove izdelke čim bolje prodajati, 
zlasti fižol in krompir. Na ustanovnem občnem 
zboru se je zbralo približno 1 0 0  udeležencev.

Ohranjen je tudi zapis o zboru Kmečke zveze 
za občino Šenčur. Zbor je bil napovedan za ne
deljo, 16. maja 1937 v Prosvetnem domu. Udeležil 
se ga je tudi Brodar, ki je govoril o organizaciji in 
stanovski pripadnosti, Lesjak pa je govoril o trgov
skem zadružništvu.5

Mladinske organizacije Kmečke zveze

Kmečka zveza se je odločila pritegniti k delo
vanju tudi mladino, zato so leta 1937 ustanovili 
Mladinsko kmečko zvezo fantov in Mladinsko 
kmečko zvezo deklet. Pri tem so naleteli na odpor 
prosvetnih društev, ki so že organizirala fantovske 
odseke in dekliške krožke. Kmečka zveza je zato 
poudarjala, da se delo kmečke in prosvetne mla
dine ne izključuje, pač pa dopolnjuje.

Mladinski odseki prosvetnih društev6 so gojili 
zlasti petje, glasbo, telovadbo, šport, dramatiko in 
gospodinjstvo. Mladinske kmečke organizacije pa 
so organizirale poučne prireditve, skrbele za stro
kovno kmetijsko izobrazbo, strokovna potovanja, 
organizirale so izmenjavo mladine na kmečkih 
posestvih, sodelovale pri delu zadrug in gojile lju
bezen do zemlje. Ugotavljale so, da so svetovno
nazorska načela Prosvetne zveze in Kmečke zveze 
ista, razlikovala pa so se področja delovanja.

Avgusta 1937 so v Šenčurju izvolili odbor Mla

3 Gorenjec, 7. 8. 1937.
4 Gorenjec,■ 12. 9. 1936.
5 Gorenjec, 15. 5. 1937.
6 Gorenjec,■ 17. 4. 1937.

dinske organizacije Kmečke zveze. Na slovesnosti, 
ki se je je udeležilo okoli 10 0  udeležencev, sta bila 
slavnostna govornika predstavnik okrajne kmečke 
zveze Ovsenik in Brodarjeva.

O moči kmečkega gibanja v Šenčurju priča tudi 
naj večja manifestacija okrajne Kmečke zveze v letu 
1939, ki je 18. maja potekala prav v Šenčurju. Ob 
tej priliki so razvili prapor Mladinske kmečke 
zveze. Ob pol dveh je bil pred Prosvetnim domom 
sprejem botra in botrice, družic in visokih gostov 
iz Ljubljane. Nato so v sprevodu, z godbo na čelu, 
odšli v cerkev. Trg pred cerkvijo je bil okrašen z 
mlaji, venci in zastavami. Množica je pričakala 
sprevod konjenikov, kolesarjev in voz z narodnimi 
nošami, ki so šli sprejet zastavo osrednje Kmečke 
zveze prav v Kranj. Tej povorki se je pridružila še 
množica domačinov, ki so spremljali novi prapor v 
cerkev. Nosilo ga je dvanajst družic v narodnih 
nošah. Boter prapora je bil župan Umnik, botrica 
pa gospa Brodarjeva. Svečanosti so se udeležili tu
di ban, okrajni načelnik, predsednik Kmečke zveze 
dr. Brodar in drugi funkcionarji zveze. Obredu v 
cerkvi je sledil govor in mimohod. Slovesnost se je 
zaključila z veselico.7

Zanimiva je bila tudi zahvalna slovesnost za 
poljske pridelke 5. novembra 1939. Pred Prosvet
nim domom se je zbralo več sto mladih iz vse šen- 
čurske župnije. Od tu so v sprevodu odšli v cer
kev. Na čelu sprevoda je igrala farna godba, sledil 
je prapor Mladinske kmečke zveze, dr. Brodar, žu
pan Umnik ter odbor Kmečke zveze. Sledili so jim 
mladi, ki so nosili najlepše poljske pridelke. Po bla
goslovitvi v cerkvi je sprevod odšel v Prosvetni 
dom, kjer se je začela slavnostna akademija. V na
bito polni dvorani so nastopili govorniki Ferjanova, 
Umnik, Vavpotič, prikazali so tudi odrske prizore 
iz kmečkega življenja.8

Zadruge v Šenčurju

Zadružništvo je bilo v predvojnem času na Slo
venskem zelo razvito. Prav Šenčur je eden najlep
ših primerov, zato so sem prihajale delegacije iz Do
lenjske, Štajerske, Hrvaške ali Srbije. Na strokovne 
ekskurzije so prihajali agronomi iz Drinske bano
vine, izletniki iz Savinjske doline, Kmetijska šola Sv. 
Katarina in drugi. Najbolj aktiven pri zadružnem 
delu je bil župan Umnik, bivši poslanec.9

V šenčurski občini so delovale: strojne zadruge 
v Šenčurju, Voklem in Hrastju, sadna sušilnica, ži
vinorejska zadruga, mlekarska zadruga in podruž
nica Gorenjske kmetijske zadruge.

O delovanju posameznih zadrug smo našli le 
malo podatkov. V Gorenjcu so sicer napovedali, da

7 Gorenjec, 15. 5. 1939.
8 Gorenjec, 11. 11. 1939.
9 Gorenjec, 8. 1. 1938.



Na razglednici odposlani leta 1937, vidimo zadružne dom ove v Šenčurju: 
Sadjarski dom, Hranilnico, Km etijski dom, Prosvetni dom in M lekarno 

(objavljena v stenskem  koledarju Turističnega društva Šenčur za leto 1997)

bodo ob priliki natančno prikazali razvoj in delo
vanje zadružništva v Šenčurju, pa žal do tega ni 
prišlo. Poročajo pa o delu Sadjarske zadruge. Usta
novljena je bila namreč moderna sušilnica sadja v 
Sadjarskem domu, ki je leta 1937 osušila 3000 
posod sadja.10 Kmetijsko gospodarsko društvo je 
bilo tudi lastnik kotla za žganjekuho, 11 ki so ga 
Šenčurjani s pridom uporabljali. V privatni lasti so 
bili tedaj še trije kotli.

Prav gotovo je bila ena najpomembnejših dejav
nosti zadružništva izposoja strojev svojim članom. 
To je bila za kmete velika pridobitev. Zataknilo pa 
se je pri plačevanju izposojevalnine, saj je v 
revizijskem poročilu zapisano, da so kmetje na to 
radi pozabljali in je zato zadrugi grozil celo stečaj. 
Gospodarsko društvo je novembra 1933 razposlalo 
opomine neplačnikom. Zaradi neplačevanja je bil 
strojnik Kmetijske zadruge celo leto brez plače. 
Predsednik Gospodarskega društva je bil Ivan Gaš
perlin, v odboru pa sta bila tudi Martin Sušnik in 
Anton Verbič. Drugih članov ne poznamo.

V zvezi s finančno krizo je prišlo tudi do nepri
jetne situacije in tožbe. O opominih, finančni kon
troli in neplačevanju strojnika se je po Šenčurju 
veliko govorilo. Predsednik Gospodarskega društva 
Ivan Gašperlin je zaradi tovrstnega obrekovanja 
tožil Jožeta Mubija, češ da rovari proti društvu in 
predsedniku. Drugi člani odbora so mu tožbo 
odsvetovali, vendar je vztrajal pri svoji odločitvi. 18. 
junija 1934 je bila tožba na ljubljanskem sodišču. 
Tožbo je Gašperlin izgubil, zato je moral plačati 
tudi Mubijevega odvetnika dr. Magušarja.12

Zadruge so poskrbele tudi za izobraževanje in

10 Gorenjec, 17. 10. 1936.
11 Gorenjec, 25. 1. 1936.

Gorenjec, 7. 7. 1934.

družabno življenje svojih članov. Župan Umnik je 
zbral 30 zadružnikov iz Šenčurja in nekaterih 
okoliških občin. Tem so se pridružili še okrožni 
kmetijski referent Wernig in ravnatelj Gorenjske 
kmetijske zadruge Lesjak iz Kranja. 21. avgusta
1938 so se odpeljali z avtobusom na Brezje in po 
maši odšli na strokovno ekskurzijo na Koroško. 
Ogledali so si Ziljsko dolino, Beljak, Osojsko je
zero, Vrbsko jezero in Gospo sveto. Ogledovali so 
si kmetije na Koroškem. Na severu so vzbujale 
pozornost velike kmetije s po 300 glavami živine 
ter s po 12 hlapci in 15 deklami. Ugotavljali so, da 
sicer omogočajo obdelavo tako velikih površin, da 
pa je tudi tu čutiti gospodarsko krizo. Drugod je 
bila situacija veliko slabša, kmetije so bile manjše, 
zemlja pa slabše obdelana. Veliko kmetij je pro
padlo. Navdušil pa jih je ogled stolnice v Krki, po
svečene sv. Hemi. Cerkev je znana po škofovski 
palici, freskah, orglah in po prostoru z nad 1 0 0  
marmornatimi stebri. Ob odhodu je šenčurski or
ganist zaigral nekaj slovenskih pesmi, kar je pri
vabilo tudi precej domačinov, Slovencev, ki živijo 
na oni strani meje.13

Najpomembnejši je bil strokovni del ekskurzije. 
Wernig je s posebno vlogo pri centrali Kmečke zve
ze v Berlinu in z osebnim posredovanjem v Celov
cu dosegel, da je Kmetijska zveza za Koroško omo
gočila ogled kmetijskih obratov in ustanov, na raz
polago so jim bili tudi njihovi strokovnjaki. Ogledali 
so si celovško mlekarno. Prijazno jih je sprejel ing. 
Knapsch in jim razkazal obrat. Mlekarna je tedaj 
sprejemala 15.000 litrov mleka dnevno, načrtovali 
pa so prenovo, po kateri naj bi sprejeli 40.000 litrov 
mleka na dan. Ogledali so si tudi celovško kme
tijsko šolo z vzornimi okroglimi silosi, hleve in po-



sevke. Na koncu se je Umnik v slovenskem jeziku 
zahvalil za gostoljuben sprejem in pogostitev.

Ogledali so si še Celovec. Na Novem Trgu so 
se prav hitro spoprijateljili z meščani in delavci, 
med katerimi je bilo tudi veliko Slovencev, tako da 
je bilo slovo prav težko. Sledil je še ogled Veli
kovca in tamkajšnje kmetijske šole ter Železne 
Kaple. Povsod so jih sprejeli predstavniki Kmečke 
zveze in domačini.

Gasilsko društvo

Gasilsko društvo se v Šenčurju ponaša s časti
tljivo starostjo, saj je bilo ustanovljeno pred dob
rimi stotimi leti -  leta 1898. Društvo je ustanovil 
Franc Kuralt, ki je bil vrsto let tudi njegov pred
sednik. V ustanovitvenem letu je društvo štelo 32 
članov, od teh jih je sedem delovalo v društvu do 
svoje smrti. To so bili Franc Kuralt, Franc Molj, 
Alojz Svetelj, Franc Logar, Janez Čebašek in Franc 
Perdan.

Že leta 1901 so začeli s pripravami za gradnjo 
gasilskega doma. Zemljo so dobili brezplačno. 
Polovico zemlje je dal Gabrov oče, drugo polovico 
pa tedanja stara mežnarija. Velika zasluga za iz
gradnjo doma gre predvsem zelo aktivnemu pred
sedniku Francu Kuraltu, ki je med sovaščani užival 
velik ugled. Otvoritev je bila leta 1904. Na veliko 
slovesnost so povabili številna okoliška gasilska 
društva, mengeško godbo, priredili so velik ples, 
tombolo in srečelov. Povabili so tudi domačega 
župnika Antona Kuhlja, Kuraltovega političnega 
nasprotnika, da bi blagoslovil novi gasilski dom. 
Župnik si je zelo prizadeval, da bi v vasi zmanjšal 
vse večji Kuraltov vpliv, zato je zahteval, da na 
otvoritvi ne sme biti plesa. Slo je za merjenje po
litične moči. S tem je hotel pokazati, kdo je kaj v 
vasi. Vendar se prireditelji s tem niso strinjali. Ta
ko so dom odprli brez župnika in blagoslova.

Že naslednje leto je društvo zabeležilo novo 
pridobitev. Kupili so ročno brizgalno, ki je tedaj 
stala 36 goldinarjev in je služila svojemu namenu 
kar petintrideset let. Ta bohotni razvoj pa je pre
trgala prva svetovna vojna, ki je društvu odvzela 
skoraj vse člane. Leta 1916 se je kot vojni invalid 
vrnil iz bojišča Martin Sušnik in zbral 14 mladih 
deklet ter jih usposobil za primer požara.

Po vojni je društvo zopet zaživelo. Leta 1923 so 
ob praznovanju petindvajsetletnice obstoja društva 
razvili nov gasilski prapor, pet let kasneje pa so 
kupili malo rabljen voz za prevoz članov.

Leta 1928 je društvo kupilo 28 inštrumentov za 
godbo na pihala, ki je bila ustanovljena dve leti 
kasneje. Godba je bila znana po celi Gorenjski. 
Udeležila se je tudi zleta delavskih kulturnih dru
štev Svobod v Celju 7. julija 1935. Poleg godbe se 
je zleta udeležilo še okoli 50 vaščanov iz Šenčurja 
in Srednje vasi. Prevoz udeležencev na železniško

postajo so organizirali s kmečkimi vozovi. V Celje 
je odpeljal posebni vlak z okoli 500 udeleženci. Na 
postaji so vlak krasili z zelenjem in cvetjem, godba 
pa je ta čas nenehno igrala. Po prihodu v Celje so 
se udeleženci z godbo na čelu udeležili velikega 
pohoda po celjskih ulicah in med mogočnim 
zborovanjem vzklikali gesla proti diktaturi in za 
republiko. Navdušenje med udeleženci je bilo veli
kansko, saj so se vsi prvič udeležili tako velikega 
zborovanja. Takoj po zletu so tudi v Šenčurju po
izkušali organizirati takšno društvo. Že teden dni 
po celjskem zletu so se odločili za društvo Vzajem
nost. Zbrali so več kot 50 članov in dvakrat izročili 
okrajnemu načelstvu v Kranju prijavo za ustano
vitev društva. Ker pa so bile Svobode prepoveda
ne, so vlogo zavrnili.

Društvo je bilo znano po svoji napredni in le
vičarski usmeritvi, to pa je motilo klerikalno usmer
jene veljake v vasi, zlasti tedanjega župnika Franca 
Vavpetiča. Nestrpnost se je še povečala po udeležbi 
gasilcev na zletu Svobod. Tako so godbi gasilskega 
društva najprej prepovedali nastopati pri verskih 
obredih ne samo v domači vasi, pač pa tudi dru
god, pa tudi mnoge firme je niso več najemale. 
Zato je godba zašla v finančno stisko in zaprosila za 
finančno pomoč pri nabavi inštrumentov bansko 
upravo.14 Da bi zmanjšali potrebo po gasilski godbi, 
so voditelji Slovenske ljudske stranke organizirali 
Farno godbo, ki so jo sestavljali godbeniki iz vseh 
vasi župnije, saj v Šenčurju ni bilo dovolj glasbe
nikov. Godbo je uradno vodil sin cerkvenega orga
nista, dejansko pa župnik Vavpetič, ki je večinoma 
vodil tudi vaje. Ta godba je sicer obstajala do vojne, 
bila pa so obdobja, ko zaradi pomanjkanja glasbe
nikov dejansko ni delovala.

Gasilsko društvo je leta 1938 štelo 38 članov in 
je bilo s svojo godbo eno najbolj aktivnih na Go
renjskem. Aprila tega leta so se začeli pripravljati 
na praznovanje 40-letnice ustanovitve. Ob jubileju 
so hoteli nabaviti novo brizgalno. Dobre tri tedne 
pred proslavo pa je tedanja Gasilska župa Kranj 
sporočila, da je upravni odbor razrešen. Sklicana je 
bila izredna skupščina in imenovan nov odbor, v 
katerem ni bilo niti Martina Sušnika, ki je že 20 let 
vodil društvo ter užival pri članih društva velik 
ugled. Skupščine so se udeležili skoraj vsi člani. 
Zahtevali so, naj se novi odbor razreši. Ker nji
hovega predloga niso sprejeli, so izglasovali sklep 
o izstopu vsega članstva iz gasilskega društva. 
Tako gasilskega društva in godbe v Šenčurju ni 
bilo več. Oblasti so si prizadevale imenovati vsaj 
začasne gasilce. Vas je ostala tudi brez brizgalne. 
Stalnih gasilcev v Šenčurju potem do vojne ni bilo.

Gasilsko društvo je bilo izjemnega pomena tudi 
za družabno življenje v Šenčurju. O neki veselici 
poroča tudi Gorenjec, ker pa je bil časopis kle



Fotografija je  bila posneta ob praznovanju 25-letnice društva. Na gasilskem  
praporju je  še kom aj viden napis "Ob priliki 25 letnice (1989-1923)". 

(O riginalno fotografijo hrani družina O koren)

rikalno usmerjen, ji ni bil najbolj naklonjen: "Tol
stega vola je zadela na tomboli Veronika Kur
nikova. Nekateri, ki jim ni bilo žal veseljačenja, so 
odšli v Reteče pogledat lepo planinsko igro "Izpod 
Golice". Pametni ljudje rajši zahajajo v prosvetne 
domove, kakor pa da bi zapravljali denar, zdravje 
in mladost na pivskih veselicah."15

Seveda pa so se gasilci izkazali tudi pri svojem 
pravem poslanstvu. Ohranjeni so podatki o nekaj 
požarih. Oktobra 1936 je gorelo v Srednji vasi. V 
nedeljo ob pol desetih so zvonovi naznanili požar. 
Gorelo je gospodarsko poslopje Kurnikovih deklet 
v Srednji vasi, tik ob meji s Šenčurjem. Zgorel je 
skedenj, svinjak in hlev, vse seno in slama ter 
nekaj orodja. Na mesto požara so zelo hitro prišli 
gasilci iz Šenčurja. Prav njim gre zahvala, da požar 
ni zajel še stanovanjske hiše, kar bi bilo pred zimo 
še toliko bolj katastrofalno. Celo poslopje je bilo 
zgrajeno šele pred petimi leti in je bilo zavarovano, 
vendar premalo. Ljudje so bili prepričani, da je bil 
požar podtaknjen.16

Novembra istega leta je gorelo tudi v Voklem, 
vendar nimamo zanesljivih virov o sodelovanju 
šenčurskih gasilcev. V nedeljo ob pol devetih 
zvečer je zagorel Vesov skedenj, deževna noč pa je 
prispevala, da se ogenj ni razširil na druge hiše in 
poslopja. Zgorela je vsa krma za zimo, škoda pa je 
znašala okrog petnajst tisoč dinarjev. Tudi tokrat so 
sumili, da je bil požar podtaknjen.17

Naslednji podatek govori o požaru 24. marca 
1939. Ob sedmih zjutraj je zagorelo ostrešje stano
vanjske hiše Janeza Sajovica, po domače Petorbešk.

15 Gorenjec, 15. 9. 1934.
16 Gorenjec, 17. 10. 1936.
17 Gorenjec, 7. 11. 1936.

Ob tem požaru je nastala precejšnja panika, saj 
takrat gasilsko društvo ni delovalo. Izkazali so se s 
strani občine imenovani gasilci. Kljub temu so se 
zelo jasno pojavile zahteve po ponovni ustanovitvi 
gasilske čete ali pa poklicnih gasilcev.18

Zelo natančno je v Gorenjcu opisan verjetno 
največji požar v tem obdobju. Tudi okoliščine po
žara so bile zelo nenavadne, zato je ta del članka 
objavljen v celoti:

"V soboto, dne 19. t. m., nekako ob poli dva
najstih so okrog šenčurske cerkve odjeknili z grozo 
obdani glasovi: Gori! Gori! Udarilo je plat zvona! Pa 
že so se valili celi kupi dima iz Umnikovih poslopij, 
ki so v štirikotu mogočno obdajala lepo zaokroženo 
dvorišče. Iz vseh špranj in oken in vrat je silil dim, 
izza dima pa so se svetlikali plameni, ki zaradi 
eternitne strehe niso mogli na dan. Ceste okrog 
gorečih poslopij so na mah oživele kakor mravljišče. 
Vaščani so z vso požrtvovalnostjo reševali, kar se je 
rešiti dalo. Takoj so prihiteli šenčurski gasilci. Urno 
so stopili v akcijo pod spretnim vodstvom svojega 
načelnika, Celjarja (začasni gasilci). Krepko so se 
zoperstavili plamenom, ki so mogočno stopili na 
plan, ko so se vdrle strehe. Z vodnimi curki so 
neprestano branili plamenom, da niso segli po 
sosednjih hišah. Tedaj so pribrzeli kranjski gasilci -  
pet po številu -  s svojo motorko, s katero so znatno 
razbremenili domače gasilce. Prišli so z brizgalnami 
na pomoč tudi gasilci iz Britofa -  ti so imeli mo
torko, iz Vokla in Luž. Skupnim naporom se je po
srečilo, da so obvarovali požara ljudsko šolo in Um- 
nikovo stanovanjsko hišo. Ta dva objekta sta bila v 
največji nevarnosti, saj so ju ločili od gorečih po
slopij le požarni zidovi, ki pa so odlično zadržali



ogenj. Nevarnost so prinašali plameni, ki so skozi 
okna švigali proti oknom sosednjih objektov. V eni 
uri je bil požar končan. Ostali so samo še ožgani zi
dovi. Toda domači gasilci so disciplinirano ostali na 
terenu še vse popoldne in vso noč, da ni znova 
izbruhnil požar iz tleče stelje in razgretih drva. Vso 
nesrečo in veliko škodo, ki gre v stotisoče, je 
povzročil berač Likozar, ki ni doma iz Mengša, ka
kor so poročali časopisi, ampak je domačin -  šen- 
čurski občan, rodom iz Milj. Vse življenje se je klatil 
po svetu, največ po Nemčiji. Je delomrzen in na
silen potepuh ter strasten, nenasiten pijanec, ki se 
ne brani niti gorilnega špirita. Bil je že 33 krat kaz
novan. Na stara leta je prišel v domovno občino, da 
ga živi. Občinski odbor je sklenil, da ga izročijo v 
popolno oskrbo ge. Logar proti mesečnemu plačilu. 
Toda Likozar, ki je noč in dan hlepel po alkoholu, s 
tako oskrbo ni bil zadovoljen. Zahteval je od 
gospoda župana Umnika, naj daje občinsko me
sečno vzdrževalnino njemu v roke. Zupan se je 
točno držal sklepa občinskega odbora. Berač je začel 
groziti. Obenem je bil v vedno večjo nadlego vašča
nom, ki jih je vsaki dan sproti po hišah moledoval 
za denar, ki ga je po drugi strani sproti izdajal za 
špirit. Umnik je prišel do spoznanja, da tako ne 
more iti dalje. Ker je berač Likozar vedno grozil 
Umniku, da mu bo požgal poslopje, je župan 
predlagal občinskemu odboru, naj sprejme sklep, 
da se Likozarja odpravi v zavetišče v Mengeš. Ob
činski odbor spočetka ni hotel sprejeti tega sklepa, 
ko ga je končno sprejel, je bilo že prepozno in 
Umnik je postal v resnici žrtev beračevih groženj.

Ravno v soboto ob istem času, ko je bil Umnik 
pri telefonu, da se o tej zadevi domeni z zave
tiščem, je berač izvršil svoje grožnje -  podtaknil je 
ogenj v stelnjak. Nato je od pijanosti obležal tik 
pogorišča. Gospod Umnik je postal žrtev svoje 
županske dolžnosti. Razumljiv je srd ljudi, pred 
katerimi bi berač Likozar ne ostal živ, ako ne bi bil 
aretiran in odpeljan! V zaporu se je berač poskušal 
obesiti. S tem je pokazal svojo zlobno namero, da 
se najprej maščuje, potem pa konča. Vendar je bil 
od preobilne pijače -  pil je gorilni špirit -  tako 
oslabljen, da so ga odpeljali v bolnico.

V zadnjem trenutku smo prejeli vest, da je 
berač Likozar v zaporu umrl. Zadela ga je kap."19

Senčurski gasilci so priskočili na pomoč tudi so
sedom. Na mali šmaren leta 1934 okrog pol de
setih ponoči je gorelo v Cirčah. Nekaj šenčurskih 
fantov je s kolesi hitelo na pomoč. Požar so us
pešno pogasili. Prava nesreča pa se je zgodila, ko 
so se ponoči vračali v Šenčur. 24-letni J. Zarnik se 
je s kolesom zaletel v nasproti vozeči avtobus. Po
nesrečenca so odpeljali k doktorju Fajdigi, ki ga je 
napotil naprej v bolnišnico. Bil je v kritičnem sta
nju. O njegovi nadaljnji usodi nam ni nič znanega.

19 Gorenjec, 26. 8. 1939.

Prosvetno društvo

Prosvetna zveza je bila ustanovljena leta 1898, 
v predvojnem času pa je imela svoje odbore skoraj 
po vseh mestih in vaseh. Vendar njeno delo ni 
bilo nepretrgano, saj so bili nekaj časa prosvetni 
domovi in telovadnice zaprti ter društva prepo
vedana. Leta 1936 pa je njihovo delo zopet oži
velo. Tudi v Kranju, ki je bil zaradi "šenčurskih 
dogodkov" še toliko bolj na slabem glasu, so takoj 
po odobritvi Prosvetne zveze v Ljubljani ustanovili 
Prosvetno društvo, pod njegovim okriljem pa Fan
tovski odsek in Dekliški krožek.

Ta društva so delovala zlasti na kulturno 
športnem področju. Zelo pogosto so odigrali kako 
igro, imeli so tudi svoje zbore. Na športnem pod
ročju so gojili zelo raznovrstne dejavnosti: razne 
parterne vaje (praške vaje z vetrnico, proste, gim
nastične vaje), orodno vadbo, kolesarjenje in ko
nj eništvo. V raznih gimnastičnih vajah so nasto
pala tudi dekleta.

Prosvetna društva so za svoje člane organizirala 
razna predavanja v zimskem času. Tako je kranj
sko društvo v letu 1937 npr. organiziralo pre
davanja o bistvu naroda in slovenski zavesti, o 
Španiji, o zvezdah in več zdravstvenih preda
vanj.20 Vaške odbore so pozivali, naj organizirajo 
predavanja za svoje člane.

Enkrat letno so organizirali prosvetni dan. To je 
bila velika prireditev, na kateri so sodelovali vsi 
odseki. Člani so na zborovanje prišli v narodnih 
nošah, prišli so tudi organizirani konjeniki in ko
lesarji. Organizirali so tudi bogat športno kulturni 
program s skupnim koncertom.

Prosvetna zveza je imela tudi svojo himno, po
vzeto po skladbi primorskega župnika Vinka Vo
dopivca. Izdala jo je založba Sedejeve družine v 
Ljubljani. Člani so jo lahko kupili v Tiskovnem 
društvu v Kranju po ceni 2 dinarjev.

Delo Prosvetnega društva v Šenčurju

V Šenčurju je imelo društvo svoj dom, v ka
terem so prirejali igre, akademije in prireditve ob 
različnih praznikih. Prosvetno društvo so tudi 
temeljito obnovili. Oder je umetniško preoblikoval 
Jernej Vombergar. Vstopnice za igre so prodajali v 
trgovini F. A. Okorn. Iz objav v Gorenjcu nam je 
znana gledališka igra Zloba in zvestoba, ki je 
izstopala po izredno lepih viteških kostumih igral
cev.21 V nedeljo 27. decembra 1936 so uprizorili 
igro Dobri vojak Švejk. Dopisnik Gorenjca hvali 
dobro igro in prenovljeni oder, ki je omogočil, da 
so postavili za igro "cel vlak, ki je Švejka odpeljal

20 Gorenjec, 13. 2. 1937.
2 Gorenjec, 11. 4. 1936.



Igralska zasedba M iklove Zale okoli leta 1925. V igri so nastopali 
tudi člani družine Okorn (original hrani družina Okorn).

na fronto".22 V sredo 22. septembra 1937 je imelo 
društvo občni zbor. Izvolili so nov odbor ter se po
govorili o prireditvah, igrah in predavanjih23 Na 
predvečer obletnice ustanovitve enotne države Kra
ljevine SHS je Prosvetno društvo priredilo svečano 
akademijo. Pričetek so oznanili streli iz "farnega 
kanona". Pred sliko kralja Petra so nastopali otroci in 
odrasli, slavnostni govor o pomenu praznika pa je 
imel predsednik društva. Dvorana je bila za vse 
obiskovalce premajhna, saj so se prireditve udeležili 
vsi uradniki, mnogi domačini in okoličani24 Dne 5. 
decembra 1937 je Fantovski odsek priredil Miklav
žev večer. Odigrali so igro Miklavža čakamo, sledila 
je pogostitev ob pogrnjenih mizah.25 Tri dni kas
neje, 8 . decembra, sta Fantovski in Dekliški odsek 
priredila akademijo. Nastopali so telovadci, peli pe
sem Gospodov dan in odigrali igro Sultanova hči in 
dobri vrtnar. Vstopnine ni bilo.26 Na novega leta 
dan je gostovalo Prosvetno društvo iz Hrastja z igro 
Mala pevka.27 Fantovski odsek je februarja 1938 na 
pustni torek zvečer organiziral pustno prireditev. 
Odigrali so tri skeče: Čeber, Paštetar in Student na 
poti v paradiž. Vstopnina je bila znižana.28 Ob ma
terinskem dnevu je Dekliški krožek pod vodstvom 
gospe Kunaverjeve uprizoril igro Sirota Jerica.29

Decembra 1938 sta Fantovski odsek in Dekliški 
krožek organizirala akademijo na čast "Brezmadež
ni". Uprizorili so prizore iz Marijinega življenja.30

22 Gorenjec, 9. 1. 1937.
23 Gorenjec, 18. 9. 1937.
24 Gorenjec, 4. 12. 1937.
25 Gorenjec, 27. 12. 1937.
26 Gorenjec, 4. 12. 1937.
27 Gorenjec, 1 .1 . 1938.
28 Gorenjec, 26. 2. 1938.
29 Gorenjec, 26. 3. 1938.
30 Gorenjec, 17. 12. 1938.

Dne 19. marca 1939 so uprizorili igro Vislavina od
poved. Nastopilo je dvajset igralcev v viteških kos
tumih. V aprilu je gostovalo tudi Prosvetno društ
vo iz Hrastja z igro Podrti križ.31 Fantovski odsek 
in Dekliški krožek sta 23. aprila 1939 skupaj or
ganizirala akademijo. Na sporedu so bile različne 
gimnastične vaje, sodelovala pa je tudi farna god
ba .32 Po obhajilu 8 . decembra 1939 pa so orga
nizirali akademijo. Udeležilo se je je okoli 500 mla
dih, nastopali pa so mladi iz Olševka, Visokega, 
Šenčurja, Voklega in Hrastja s petjem, deklama
cijami ter dramskimi in telovadnimi prizori.33 Dan 
kasneje, 9. decembra 1939, so priredili čajanko ob 
slovesu Marije Kunaver. Bila je prva učiteljica v 
Šenčurju in ustanoviteljica Dekliškega krožka. Ob 
slovesu so ji spregovorili župan Umnik, župnik 
Vavpotič in predstavnik društva. Kunaverjeva se je 
po treh letih preselila v Domžale.

Orli in Sokoli

Podružnica Južnega Sokola je bila ustanovljena 
v Ljubljani leta 1864. Sokolska organizacija se je 
naglo širila. Vlada je leta 1905 končno dovolila usta
novitev Slovenske sokolske zveze. Do velikih spre
memb je prišlo po nastanku Kraljevine SHS. Tedaj 
so se sokoli izrekli za centralizacijo in zedinjenje 
vsega sokolstva v novi državi. Sokolstvo naj bi bilo 
vsenarodna organizacija nad političnimi strankami 
in dostopna vsem Slovencem oziroma Jugoslova
nom, vendar je SLS še nadalje vztrajala pri svojih 
Orlih. Pomemben sklep sokolov je bil tudi, da 
morajo ženske postati enakopravne članice.

31 Gorenjec, 29. 4. 1939.
32 Gorenjec, 15. 4. 1939.
33 Gorenjec, 16. 12. 1939.



Orli iz Šenčurja okoli leta 1925. N ekaj članov je  znanih: tretji v zgornji vrsti je  Franc Prestor, zadnji pa  
Janez Sajovicprvi v srednji vrsti je  Franc Prdan, četrti Janko Gašperlin, p eti Rudi Zorman, sedm i 
Žitnekov, tretji v spodnji vrsti je  Pavel Svetel)> četrti Krakovec, p eti župan Umnik, šesti pa Jagodic. 
N ajveč o Orlih v Šenčurju pove ta fotografija in navedena im ena članov, kot se jih  spominja gospa 

Ljudmila Prdan. D rugih virov nism o našli. Starejši vaščani vedo za njihov obstoj, več pa n e
(original hrani Ljudmila Prestor).

O delovanju Sokola v Šenčurju je malo zna
nega, zanesljivo pa je društvo delovalo. Kranjska 
sokolska župa je imela več skupin, v peti so bili 
poleg sokolov iz Kranja, Stražišča, Preddvora, Cer
kelj, Predoselj in Smlednika tudi sokoli iz Šenčurja. 
Nekateri domačini se spominjajo, da so bili njihovi 
svojci sokoli, vendar podrobnosti ne vedo. Po pri
povedovanju je imel Sokol v Šenčurju Sokolski vrt 
na sedanji Kranjski cesti. Vrt je bil obdan s plotom, 
imeli so tudi bradljo.

Kot protiutež Sokolu je dr. Janez Evangelist 
Krek ustanovil Orle. Pravila Slovenske orlovske or
ganizacije so bila potrjena leta 1905. Naloge orlov 
so bile "skrbeti za telesno, umsko in verskonravno 
vzgojo svojih članov, za poglobitev njihovega so
cialnega, narodnega in državnega čutenja, miš
ljenja in razumevanja".34 Svoje cilje je dosegalo 
društvo s telovadnimi in športnimi vajami, tečaji, 
javnimi nastopi, akademijami, izleti, fantovskimi 
sestanki, prosvetnimi tečaji in predavanji iz vseh 
prosvetnih panog. Orli so bili tesno povezani z 
dramskimi odseki prosvetnih društev.

Znano je, da so orli v Šenčurju delovali že leta 
1912. Organizacijo so obnovili leta 1924 pod ges
lom "V sleherno faro orlovski odsek". Iz tistega 
časa je tudi fotografija, na kateri so orli v značilni 
uniformi: sivkaste hlače s širokim rjavim usnjenim

O A n/

° Zontar, Sokoli in Orli v Kranju in okolici med obema
vojnama, str. 143.

pasom, suknjič se je imenoval surka in se je za
penjal s petimi pletenimi trakovi, rdeča srajca ter 
čepica z orlovim peresom in slovensko kokardo. 
Ker orli leta 1929 niso hoteli pristopiti k Sokolu 
Kraljevine Jugoslavije, so prenehali delovati.

Jugoslovanska strokovna zveza

Jugoslovanska strokovna zveza je bila krščanska 
delavska organizacija, ki se je borila za izboljšanje 
delavskega položaja in pravičen gospodarski ter 
družbeni red v smislu krščanskih načel. Odsek 
Jugoslovanske strokovne zveze je bil ustanovljen 
tudi v Šenčurju. Nekaj o njegovem delovanju vemo 
iz prispevkov, objavljenih v Gorenjcu, ki poročajo o 
gledaliških predstavah. V nedeljo 12. januarja 1936 
je odsek Jugoslovanske strokovne zveze v Ljud
skem domu uprizoril dramo v petih dejanjih Crno- 
šolec.35 Avtor članka zelo poglobljeno razpravlja o 
moralni vsebini igre ter o igralskih in režiserskih 
sposobnostih ustvarjalcev. Navaja tudi nekatere 
igralce: Franc Remic, Franc Pipan, Jerica Traven, 
Rudolf Zorman, Marica Erjavec in Ivanka Zupan. V 
nedeljo 13. januarja 1937 so uprizorili narodno igro 
Mariška. Vabili so vse "prijatelje delavstva in delav
ce iz Šenčurja". Dobiček so namenili brezposel
nim .36 Na velikonočni ponedeljek leta 1937 je v

35 Gorenjec, 18. 1. 1936.
36 Gorenjec,, 13. 3. 1937.



Prosvetnem domu gostovala Jugoslovanska stro
kovna zveza iz Kranja z Leskovčevo socialno dramo 
Jurij Plevnar, v kateri se je naslovni junak žrtvoval 
za delavske interese. Doživela je lep uspeh.37

Bojevniki

Uvedba diktature v Jugoslaviji 6 . januarja 1929 
je spremenila slovensko politično življenje. Legalno 
politično strankarsko delo je bilo prepovedano, zato 
se je pojavila cela vrsta novih društev in gibanj. 
Skupine so ustanovile lastno glasilo, okrog katerega 
se je začel zbirati krog bralcev in aktivistov.

Na podoben način so bili ustanovljeni Bojev
niki, ki so izdajali glasilo Bojevniki. To je bila 
zveza vojakov iz prve svetovne vojne in vojakov 
tedanje države, zlasti rezervnih oficirjev, vojnih 
prostovoljcev in vojnih invalidov. Bili so precej 
nacionalistično usmerjeni. Sami so se označili za 
nepolitično in nestrankarsko organizacijo, ki pa so 
jo zanimala tudi gospodarska, kulturna in socialna 
vprašanja v Jugoslaviji.38

Po velikem shodu bojevnikov v Mariboru leta
1934 se je gibanje okrepilo, vendar so bili pri svoji 
aktivnosti precej omejeni. Zakon o zaščiti države je 
kaj hitro grozil s prepovedjo organizacije, če se je 
ta preveč politično angažirala. V prvem obdobju so 
bili bojevnikom prepovedani tudi javni shodi.

Društvo Bojevniki je obstajalo tudi v Šenčurju. 
Ohranjen je zapis o občnem zboru marca 1935. 
Zapisano je, da so ponovno izvolili (torej so bo
jevniki obstajali že pred tem letom) za predsed
nika Okorna, ker pa se je ta odpovedal funkciji, so 
za predsednika izbrali dotedanjega tajnika Slemca, 
Okorn pa je prevzel tajniško mesto. Pri ostalih 
članih odbora ni prišlo do sprememb. Na zboru so 
sprejeli tudi nova pravila.39

O aktivnostih krajevne skupine bojevnikov ma
lo vemo. Leta 1935 so v dvorani Ljudskega doma 
uprizorili pretresljivo vojno dramo A njega ni... 
Igra je prikazala življenje v času prve svetovne 
vojne. V ospredje so postavili vojaka, njegovo slo
vo od domačih, zlasti neveste, ter njegovo tragično 
smrt. Ta s čustvi nabita drama je na nek način 
prikazala tudi pomen bojevnikov. Znana je tudi 
igralska zasedba: Štefan -  Ivan Mohor; Minka -  
Ivanka Rabič; sestra Anica -  Pavla Rabič; Kle
menova mati -  Milka Jagodic; Klemenov oče -  Va
lentin Kokalj.40

Dejavnost društva Bojevnik si bomo laže pred
stavljali, če si na kratko pogledamo vsebino dveh 
množičnih zborovanj, ki so se jih udeležili tudi 
predstavniki krajevnih organizacij širšega okolja.

37 Gorenjec, 27. 3. 1937.
38 Gorenjec, 17. 3. 1934.
39 Gorenjec, 2. 3. 1935.
40 Gorenjec, 30. 3. 1935.

Avgusta 1937 je bila velika bojevniška slovesnost 
združena z zborovanjem in blagoslovitvijo temelj
nega kamna za preureditev parka pred cerkvijo in 
postavitev spomenika v čast žrtvam prve svetovne 
vojne na Brezjah. Vabljeni so bili delegati z druži
nami. Da bi omogočili udeležbo kar se da velikemu 
številu ljudi, je generalna direkcija državnih želez
nic odobrila železniški prevoz do Otoč po polovični 
ceni. V ta namen so udeleženci morali vozovnici 
priložiti obrazec, ki ga je potrdil prireditveni odbor. 
Ob slovesnosti so izdali tudi brošuro Brezje žrtvam 
svetovne vojne, ki je vsebovala različne članke in 
razprave ter celoten spored svečanosti. Knjižico so 
prodajali po ceni treh dinarjev.41

Podobno zborovanje je bilo tudi marca 1938 v 
Ljubljani, kjer je bila osrednja pozornost prav tako 
posvečena postavitvi spomenika vsem padlim Slo
vencem v prvi svetovni vojni, grobu neznanega 
slovenskega vojaka na Brezjah in zbiranju prosto
voljnih prispevkov zanj. Na zborovanju je nastopal 
slavnostni govornik France Bonač, sledilo je preda
vanje in prepevanje vojaških domoljubnih pesmi. 
Istočasno z zborovanjem v Ljubljani so podobna 
zborovanja organizirali tudi v Celju in Mariboru.

Ceciljansko društvo

Ceciljansko društvo je bilo katoliško usmerjeno 
in se je posvetilo zlasti petju. Danes bi morda rek
li, da je bil to katoliški pevski zbor. Takšno društvo 
je delovalo tudi v Šenčurju. Gorenjec je objavil po
datke o dveh koncertih društva: novembra 1936 je 
bil v Prosvetnem društvu pevski koncert, na kate
rem so nastopili štirje zbori,42 februarja 1937 pa sta 
na koncertu v Prosvetnem društvu nastopila me
šani in moški pevski zbor.43

Piparsko društvo

Janurja 1936 so v Šenčurju ustanovili Piparsko 
društvo. Dobra volja in priznano, izborno vino iz 
Jamove kleti sta rodila zamisel, naj bi se poleg 
mnogih gospodarskih in drugih društev ustanovilo 
še kakšno zabavno društvo. Namen tega društva 
je bil ustvarjati med člani prijetno in veselo raz
položenje. Člani društva so bili navdušeni kadilci 
gip, katerih namen sta bila druženje in zabava. 
Člani so si med seboj skrivali pipe. Tisti, ki so ga 
zalotili brez nje, je moral plačati kazen, drugi pa 
so se zabavali na njegov račun. Gorenjec takole 
opisuje to nenavadno družbeno aktivnost: 'Ali ni 
zabavno takole izvabiti sladko pipico nič hudega 
slutečemu piparju in potem naglo alarmirati to
variše, ki prisopihajo od vseh strani pred oči pre-

41 Gorenjec, 28. 8. 1937. 
4^ Gorenjec, 4. 12. 1936. 
43 Gorenjec, 12. 2. 1937.



Igralska zasedba igre A njega ni... iz leta 1935 
(O riginal hrani Ana Bulovec)

senečenega prijatelja. Vse sili vanj: Imaš pipo? 
Nimaš! Dinar, dinar!! In dinarčki se zbirajo v bla
gajno iz rok strmečega prijatelja, ki se je pustil 
tako gladko speljati."44 Organizatorji so takoj dobili 
30 članov, navdušenih in pripravljenih žrtvovati se 
za razcvet tega društva.

Društvo je tudi načrtovalo, kako potrošiti na
brani denar. Odločili so se za spomladanski izlet v 
Postojno, Gorico, na Sveto goro, v Trst, Doberdob 
in, če bi finančna sredstva še zadoščala, tudi v 
Padovo in Benetke. Blagajnik piparjev je bil šen- 
čurski trgovec Franc Okorn. V njegovi trgovini so 
sprejemali tudi nove člane in nabavljali blago. Ne 
vemo pa, če so načrtovani izlet tudi izvedli.

Na piparski zabavi na pustni torek 1936 so v 
Ljudskem domu odigrali komedijo o neobičajni 
pustolovščini hudomušnega vaškega potepuha. 
Berača Malho je odlično odigral Franc Mohor, nje
govo ženo Mico pa Ivanka Rabič. K prijetnemu, 
veselemu počutju je pripomoglo tudi odlično vino, 
ki ga na pustni prireditvi ni manjkalo.45

Skoraj: šahovsko društvo

Septembra leta 1936 je bilo v časopisu Gorenjec 
objavljeno, da bo v Šenčurju organizirano šahovsko 
društvo. Članek napoveduje ustanovitev šahov
skega društva. Za ustanovni sestanek so predvideli 
predavanje Razvoj šahovske igre in o zgodovini 
šaha in njegovi vekovni borbi za njegovo obnovo. 
Vodenje društva naj bi prevzel Ivan Gantar, sicer 
pekovski mojster, ki je bil navdušen šahist in je že 
igral na mnogih turnirjih. V članku so pozivali lju
bitelje kraljevske igre, naj pokažejo, da Šenčurja-

44 Gorenjec, 11. 1. 1936.
45 Gorenjec, 14. 3. 1936.

nom ni najljubša zabava le posedanje v gostilni.46
Čez slab mesec je sledil članek47 o ustanav

ljanju šahovskega kluba, ki poroča o tajnem se
stanku pripravljalnega odbora Šahovskega kluba 
Šenčur, kjer so ugotovili, da nimajo denarja za 
šahovnice in bodo zato počakali na Miklavža, da 
jim jih prinese. Koliko so bili ti nameni resni, ni 
mogoče presoditi.

Zaključek

Društvena aktivnost je bila za tako majhen kraj 
izjemna, saj je v Šenčurju pred drugo svetovno voj
no delovalo vsaj osem društev. Vsa društva so moč
no skrbela za družabno življenje vaščanov. Prvo 
mesto so zasedale lastne gledališke uprizoritve, sle
dila so predavanja z izobraževalno vsebino, pogosta 
je bila udeležba na tečajih in gostovanja drugih 
društev. Če so si društva v tem podobna, pa se 
razlikujejo po svoji levi ali desni politični orientaciji, 
kar je bil večkrat vzrok nesoglasjem.
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46 Gorenjec, 26. 9. 1936.
47 Gorenjec, 17. 10. 1936.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Das Vereinsleben in Šenčur vor dem Zweiten 
Weltkrieg

Der Beitrag setzt sich mit dem Vereinsleben in 
Šenčur bis 1941 auseinander. Šenčur liegt im länd
lichen Gebiet und es verwundert nicht weiter, dass 
der Bauernbund (Kmečka zveza) hier stark ver
treten war. Im Jahr 1936 wurde ein Ortsausschuss 
des Bauernbundes gegründet, dessen Aufmerk
samkeit der aktuellen Problematik galt. Er veran
staltete Vorträge und Kurse für seine Mitlieder. 
Seinen größten Erfolg erzielte er im Bereich des 
bäuerlichen Genossenschaftswesens. In Šenčur 
wirkten eine Maschinengenossenschaft, eine 
Trockenanlage für Obst, eine Viehzucht- und Milch
genossenschaft sowie eine Niederlassung der land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft von 
Gorenjska. Für die Mitgliedschaft in Šenčur war die 
Maschinengenossenschaft am wichtigsten, weil die 
Mitglieder dort Maschinen ausleihen konnten. Es 
wirkte auch ein Ausschuss der Jugendorganisation 
des Bauernbundes (Mladinska organizacija kmečke 
zveze). Im Jahr 1939 fand in Šenčur die größte 
Kundgebung des Bauernbundes für jenes Jahr statt. 
Bei dieser Gelegenheit wurde die Fahne der 
Jugendorganisation des Bauernbundes enthüllt.

Die freiwillige Feuerwehr (Gasilsko društvo) 
kann auf eine mehr als hundertjährige Tradition 
zurückblicken. Sie verfügte über ein Feuer
wehrhaus, eine Motorspritze, einen Wagen zur 
Beförderung der Mitglieder und eine Blechkapelle. 
Letztere durfte auf keiner größeren Veranstaltung 
fehlen und gastierte auch in anderen Orten in 
Gorenjska. Die politisch links orientierte Leitung 
der freiwilligen Feuerwehr hatte im Ort einen

immer größeren Einfluss. Das missfiel der Leitung 
der Zupa (Feuerwehrdistrikt) in Kranj, ebenso den 
Šenčurer Honoratioren, deswegen wurde der Ver
waltungsausschuss des Vereins im Jahr 1938 durch 
einen neuen ersetzt. Die abgesetzte Leitung genoss 
unter der Mitgliedschaft ein so großes Ansehen, 
dass alle Mitglieder aus Protest aus dem Verein 
austraten. Infolge von politischen Interessen hörte 
der starke und einflussreiche Verein auf zu exi
stieren. Bis zum Kriegsausbruch gab es keine 
ständige Feuerwehr in Šenčur mehr.

Der Kulturverein organisierte Kultur-, Gesell- 
schafts- und Bildungsveranstaltungen. Eine Reihe 
von eigenen und gastierenden Theaterauf
führungen fanden statt. Der Kulturverein umfasste 
getrennte Sektionen für junge Männer und junge 
Frauen. Es wurden mehrere Akademien veran
staltet, in deren Rahmen neben dem Kultur
programm auch Turnerauftritte. Einige Zeit wirk
ten der liberale Turnverein Sokol und der klerikale 
Orel. Daran hat man nur schwache Erinnerung, 
Quellen über sie sind noch spärlicher. Der Aus
schuss des Jugoslaw ischen Fachverbandes (Jugoslo
vanska strokovna zveza) war auch darum bemüht, 
Sympathien zu gewinnen und seine Mitglieder 
durch Theateraufführungen zu aktivieren. Ihre 
Theaterspiele hatten entsprechende soziale The
matik, das durch Eintrittskarten gesammelte Geld 
widmete man den Arbeitslosen.

Die Käm pfer {Bojevniki^ ein Verein der Soldaten 
des Ersten Welkriegs und der damaligen Re
serveoffiziere, waren darum bemüht, die Erinn
erung an Heldentaten aus dem Ersten Weltkrieg 
wachzuhalten und die Vaterlandsliebe zu stärken. 
Sie nahmen an Vorbereitungen auf Errichtung eines 
Denkmals für den unbekannten slowenischen Sol
daten in Brezje teil und veranstalteten Theater
spiele mit militärisch-patriotischem Inhalt. Es wirkte 
ferner ein Cäcilienverein, der Chorkonzerte veran
staltete.

Im Rahmen des regen Gesellschaftslebens 
wurde von Spaßmachern und Pfeiferauchern ein 
Pfeifenverein  (Piparsko društvo) gegründet. Viel
leicht als Alibi für geselliges Zusammensein bei 
einem guten Tropfen und Essen im Gasthaus Jama.

Die Vereine entwickelten für einen so kleinen 
Ort, wie Šenčur es war, eine außerordentlich rege 
Tätigkeit. Vor dem Zweiten Weltkrieg wirkten dort 
wenigstens acht Vereine. Sie bemühten sich alle um 
das Gesellschaftsleben der Dorfbewohner. An erster 
Stelle sind eigene Theateraufführungen zu nennen, 
an zweiter Stelle Vorträge mit Volksbildungs
charakter, oft veranstaltete man Kurse und Gast
spiele anderer Vereine. Waren sich die Vereine in 
diesen Punkten ähnlich, so unterschieden sie sie 
nach ihrer linken oder rechten politischen Aus
richtung, die mehrmals Dissonanzen hervorrief.
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Prihod Ceneta Matičiča v Ajdovščino in začetki 
delovanja gimnazijskega pevskega zbora

IZVLEČEK

Cene M atičič je  začel poučevati matematiko in fiziko na ajdovski gim naziji leta 1953. Ravnatelj ga je  
pregovoril da je  ustanovil in vodil m ladinski pevski zbor. Čeprav je  bila M atičičeva glasbena izobrazba 
amaterska, je  s svojim delovnim  zanosom, ki ga je  podpiral m ladostni žar pevcev, dosegel, da je  zbor že 
prvo leto p osegel po  zahtevnejši literaturi in pripravil dovolj program a za celovečerni letni koncert, ki je  
m očno odm eval v ajdovski javnosti in dvignil ugled nove srednje šole. Zbor je  v p rv i sezoni nanizal več 
priložnostnih in celovečernih nastopov, na katerih je  požel občudovanje javnosti in veliko m edijske 
pozornosti.

KLJUČNE BESEDE
Cene M atičič, gim nazija, Ajdovščina, Kamnik, glasba, m ladinski pevski zbor, taborniki, Nova Gorica

SUMMARY

THE ARRIVAL OF CENE M ATIČIČ IN  AJDOVŠČINA AND THE BEGINNINGS OF THE GRAMMAR
SCHOOL CHOIR

Cene M atičič began teaching mathematics and physics at the Ajdovščina gram m ar school in 1953. The 
headm aster persuaded him  to establish and lead the juvenile choir. D espite M atičič's am ateur m usical 
education, h e succeeded with his enthusiasm supported by the juvenile spirit o f the singers that the 
choir already in its first year studied exacting literature and prepared enough program m e fo r an annual 
concert, which echoed m arkedly am ong the Ajdovščina public, and raised the repute o f the new  
secondary school. The choir enum erated in its first season several perform ances at which it m et with 
admiration o f the public and was given m uch o f m edia attention.
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Ajdovska gimnazija je začela delovati že v 
šolskem letu 1951/52,1 torej še pred njeno formalno 
ustanovitvijo. Cene Matičič je dobil stalno zapo
slitev učitelja matematike in fizike na ajdovski 
gimnaziji dve leti kasneje. David Zupan, takratni 
ravnatelj gimnazije, ga je ob prihodu jeseni leta
1953 zadolžil, da ustanovi in vodi gimnazijski mla
dinski pevski zbor.

Glasbena izobrazba Ceneta Matičiča je bila zgolj 
amaterska. Njegovo znanje je bilo posledica sreč
nih okoliščin, velikega talenta, mladostne navdu
šenosti nad glasbo, družinskega okolja, ki ga je v 
tem spodbujalo in veliko vloženega truda. Njegova 
mati Viktorija je bila dobra pevka, oče Leopold pa 
navdušen harmonikar, ki je prvi v Sloveniji igral 
na kromatično harmoniko. Oče je od mladih nog 
aktivno igral v pihalni godbi mesta Kamnik, od 
leta 1920 pa v pihalni godbi Sloga v Ljubljani, ki je 
bila takrat najbolj znana in priznana godba slo
venskih železnic. Tako ni bilo čudno, da je Cene 
že kot osnovnošolec pel v cerkvi pri frančiškan
skem zboru, nato v zboru gimnazije v Novem 
mestu, od leta 1936 pa pri kamniški Liri. Občasno 
je na koncertih kot zunanja okrepitev pomagal 
raznim ljubljanskim zborom, ki sta jih vodila skla
datelja Zorko Prelovec in Adolf Groebming.

Cene Matičič je leta 1939 s še štirimi dobrimi 
pevci ustanovil in tudi vodil Kvintet kamniških 
fantov, s katerim je redno nastopal na prireditvah 
v Kamniku in okolici. Kvintet se je z enournim 
programom preko radijskih valov predstavil takrat
nemu slovenskemu poslušalstvu, kar je bila za 
podeželske zbore izjemno velika čast in priznanje 
za dobro delo.

Druga svetovna vojna je fante prisilila v raz
pustitev skupine v maju 1941 in Matičiču prekinila 
kariero pevovodje. K sreči le za krajši čas, saj je po 
načrtnem odhodu v nemško vojsko leta 19422 v 
zbirnem centru Tessendorf iz osmih izkušenih 
pevcev organiziral oktet, ki je dva meseca zbujal 
slovensko zavest. Nemške vojaške oblasti so oktet 
kmalu prepovedale in Matičiča zaprle. Aprila 1944 
mu je uspelo pobegniti k zaveznikom in se pri
družiti angleški vojski, kjer se mu je spet ponudila 
priložnost za glasbeno delovanje. V belgijskem 
mestu Mechelen je še pred koncem vojne kot 
demobilizirani borec zavezniške armade, ki se ji je 
po pobegu priključil, sestavil oktet iz slovenskih in 
hrvaških vojnih ujetnikov. Nastopali so na vo

Tul, Sprehod skozi preteklost srednje šole v Ajdovščini, 
str. 23-87.o
Matičič je bil z aktivisti OF, za katero je takrat že zbiral 
obvestila in tudi živilske nakaznice, dogovorjen, da do
ma počaka na vpoklic v redno nemško vojsko, da bi 
tam organiziral Slovence in jih pridobil za sodelovanje z 
OF. Zaradi protinemškaga delovanja je bil pred vojaš
kim sodiščem obsojen in kaznovan z vojaškim zaporom, 
od koder je leta 1944 zbežal in se priključil britanski 
armadi.

jaških paradah in proslavah. Tudi brusselski radio 
je večkrat predvajal njihovo petje v okviru vojaš
kega propagandnega programa.

Matičič je po vrnitvi v Kamnik nekaj mesecev 
uspešno vodil zbor mladink, nakar se je odzval 
vabilu Franceta Marolta in se pridružil znova 
ustanovljenemu Akademskemu pevskemu zboru 
(APZ). Marolt je sočasno ustanovil tudi šolo za 
amaterske pevovodje, kjer je dobil Matičič prvikrat 
tudi resnejšo pevovodsko in splošno glasbeno 
izobrazbo. France Marolt, Adolf Groebming, Slavko 
Mihelčič, Matija Tomc, Milko Škoberne in Rafael 
Ajlec so bili poklicni in akademsko izobraženi glas
beniki in so postali tudi Matičičevi najpomemb
nejši glasbeni učitelji, ki so mu vtisnili trden pečat. 
Teoretična glasbena izobrazba, ki jo je pridobil 
takrat, mu je omogočala poglobljeno in kvalitetno 
vodenje zborov. Matičič je od poletja 1945 do zime 
1946 obiskoval učiteljski tečaj, kjer je v okviru uči
teljske šole ustanovil in vodil zbor, s katerim so 
nastopali predvsem po Ljubljani.3 Prosvetna oblast 
ga je leta 1946 poslala poučevat na osnovno šolo v 
Stično in tudi tu je takoj ustanovil mešani zbor. 
Stiški zbor je še vedno dejaven in iz njega izhaja 
večina ustanoviteljev in organizatorjev znanega 
Tabora slovenskih pevcev v Stični. Cene je v Stični 
spoznal tudi svojo bodočo ženo Lojzko.

France Marolt si je še vedno želel Matičičevega 
sodelovanja pri APZ, zato je pri oblasteh dosegel, 
da so ga prestavile na poskusno sedemletno šolo v 
Polje pri Ljubljani, kar mu je omogočilo ponovno 
sodelovanje pri novem APZ. Ker je takratna šolska 
politika povsem slonela na direktivah oblasti, je bil 
Matičič poleti leta 1947 poslan na mladinsko progo 
Šamac -  Sarajevo. Skupaj z njim so šli tudi Slavko 
Mihelčič, Rafael Ajlec in še drugi. Omenjeni trije 
so v različnih mladinskih delovnih brigadah orga
nizirali in vodili mladinske pevske zbore, kar so 
sprejemali kot nekaj povsem vsakdanjega. Direk
tiva, ki je Matičiča doletela v jeseni 1947, je bila 
veliko težja. Oblasti so ga takrat poslale učit na 
višjo gimnazijo v Plevlje v Črni Gori. Na pot se je 
odpravil skupaj z Marijo Mikuž. Potovanje je tra
jalo kar deset dni, saj je ladja zaradi strahu, da bi 
naletela na morsko mino iz druge svetovne vojne, 
plula le ob sončni svetlobi in vse noči mirovala v 
varnih pristaniščih. Zena Lojzka je zaradi službenih 
obveznosti odpotovala v Plevljo mesec dni kas
neje. Matičič je še isto jesen, po ukazih tamkajšnjih 
lokalnih oblasti, ustanovil in vodil mešani pevski

o
° Povojna oblast je zaradi pomanjkanja učiteljev organi

zirala posebne učiteljske tečaje. Namenjeni so bili pred
vsem tistim slušateljem, ki so maturo opravili pred 
vojno. Glavni poudarek na njih je bil na pedagoških 
predmetih, kot so pedagogika, psihologija in tudi 
glasba. Tečaji so trajali pol leta in slušatelji so z oprav
ljenim abiturientskim tečajem oziroma diplomo lahko 
poučevali na osnovni šoli.



zbor Volodja. Ker je imela Komunistična partija 
vso organizacijo trdno v jeklenih rokah, se je Ma
tičič lahko temeljito posvetil zgolj glasbenemu delu 
z zborom in se mu ni bilo treba ubadati še z 
organizacijskimi vprašanji. Tako mu je uspelo, da 
je zbor iz okolja, v katerem je bilo štiriglasno petje 
neznano, po dobrem letu nastopil na republiškem 
tekmovanju na Cetinju, kjer je v konkurenci z 
zbori iz Črnogorskega primorja dosegel celo tretje 
mesto, kar je bilo v zgodovini zborov iz Sanđaka 
prvič in do današnjih dni tudi zadnjič.

Matičič se je vrnil iz Sandaka šele pozno poleti 
1949, žena se je s prvorojenim sinom vrnila že leto 
prej, in spotoma pospremil še mladinsko delovno 
brigado iz Črne gore, ki je prišla gradit Novo Go
rico. Ta brigada se je morala v času poletnih šol
skih počitnic šele zbrati in oblikovati, zato se je 
njegova vrnitev zavlekla do konca poletja. Z za
četkom šolskega leta 1949/50 je že poučeval v 
Kamniku, kjer se tokrat ni poskušal kot pevovodja, 
ampak je veliko sodeloval s Francetom Maroltom, 
ki pa je na žalost že leta 1952 v polnem delovnem 
zanosu umrl. Njemu v spomin so stari APZ-jevci, 
predvsem bivši predsednik in nekdanji večni mo
tor zbora Boris Trampuž, bolj znan po psevdo
nimu Čoš, znova zbrali Maroltove stare pevce in 
kar najhitreje obudili stari, z mlajšimi pevci do
polnjeni zbor. Vodstvo zbora je prevzel Rado Si
moniti, popularni dirigent slovenske opere, doma 
iz Fojane v Goriških Brdih, skladatelj in zboro
vodja medvojnega partizanskega zbora Srečko 
Kosovel. Maroltu v spomin so priredili nekaj kon
certov v Sloveniji ter v Celovcu in drugih krajih 
avstrijske Koroške, kjer so nastopali kot prvi zbor 
iz Slovenije po koncu vojne. Pripravili so tudi 
koncert v elitnem Avditoriju v Trstu. Čisti dobiček 
vseh spominskih koncertov, honorar nastopa na 
Radiu Ljubljana in izkupiček od prodaje tistikrat 
najdenih trakov zadnjega koncerta APZ novembra 
1941, ki ga je skrivoma posnel Rudi Omota, so 
namenili izdelavi doprsnega kipa Franceta Marolta 
na njegovem grobu. Matičič in veliko drugih biv
ših članov Maroltovega APZ so redno sodelovali še 
v radijskem mešanem zboru v Ljubljani, ki ga je 
takrat vodil Milko Škobrne.

Matičičeva družina se je zaradi nerešenih sta
novanjskih razmer odločila, da zapusti Kamnik in 
se preseli kamor koli, kjer bi Cene lahko dobil 
službo in družina stanovanje.4 Ko je Rado Simoniti 
izvedel, da namerava Matičič na Primorsko, mu je 
predlagal vodenje pihalne godbe v Medani ali 
zbora v Dornberku, če bi se odločil za službovanje 
v Ajdovščini.

4 Ko je postalo tudi oblastem v Kamniku jasno, da se 
Matičičeva družina seli, so jim ponudili stanovanje, 
vendar ga zaradi dogovorjenega delovnega mesta niso 
več sprejeli.

Karikaturo prvega ravnatelja ajdovske gim nazije 
Davida Zupana je  naslikal Ivo Kovač. Zupan je  bil 
p red  prihodom  v Ajdovščino ravnatelj bežigrajske 

gim nazije v Ljubljani. Po izobrazbi je  bil 
zgodovinar, poučeval pa je  tudi latinščino. 

Vedno je  bil zelo urejen in strog pa tudi 
pravičen in razumevajoč.

Matičič je nastopil novo službo v Ajdovščini 1. 
septembra 1953. Takratni ravnatelj David Zupan, 
ki je bil že pred drugo svetovno vojno njegov pro
fesor v Ljubljani in ga je torej poznal že iz mladih 
let, mu je poveril kar prekomerno število ur mate
matike in fizike in še razredništvo petega razreda, 
torej tiste učence, ki so v Ajdovščini začenjali s 
poukom v višjih razredih gimnazije in so jih ča
kala še štiri leta do mature. Novo ustanovljena 
gimnazija in bodoči maturanti so bili v središču 
pozornosti domače javnosti, ki je s ponosom in 
zanimanjem spremljala vsa dogajanja na šoli. Za
četniki so bili tako učenci kot tudi profesorji, ne
kateri celo še brez formalno dokončane fakultetne 
izobrazbe. Ravnatelj David Zupan, zgodovinar in 
filozof Lojze Bizjak iz Batuj, domačina Lojze Kalin 
in njegova žena Lidija, ki je bila hči znamenitega 
slovenskega violinista in glasbenega pedagoga 
Vedrala, dobro volj no hudomušni ruski ubežnik 
Anatol Krasovski in nadvse razmišljajoča, a tudi



Srednja šola je  delovala v stavbi nad križiščem , kjer se cesta iz N ove Gorice razcepi na cesto 
čez Col proti Idriji in tisto proti Vipavi in Postojni. V pritličju so bile ravnateljeva pisarna in 
stanovanje, kuhinja, knjižnica in nekaj učilnic. Ostale učilnice, vključno s prvim  razredom  
srednje šole, so bile v nadstropju, k jer sta bili še zbornica in M atičičev fizikalni laboratorij.

vase zaprta Lojzka Brus so imeli še največ iz
kušenj. Cene Matičič je kot izredni študent ravno 
diplomiral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. 
Profesorji so se skupaj z učenci pričeli spopadati z 
novim načinom poučevanja in učenja v višjih raz
redih srednje šole, kar pa po Matičičevih besedah 
ni zmanjševalo solidarnosti in sodelovanja znotraj 
profesorskega zbora. Celo nasprotno: starejši kolegi 
so rade volje pomagali manj izkušenim kolegom 
pri njihovih prizadevanjih in jim kot mentorji sve
tovali in večkrat priskočili na pomoč. V zbornici je 
veljala hudomušna delitev na Kranjce in Primorce, 
ker pa je bila šola še v stari šolski stavbi na oni 
strani Hublja, v Sturjah, so slednji zavračali očitke 
z ugotovitvijo, da so tako ali tako vsi zaposleni na 
Kranjskem, le začasno da prebivajo v Ajdovščini, 
na Primorskem.

Dijaki prvega razreda višje gimnazije so bili vsi 
bodisi iz Ajdovščine bodisi iz bližnjih krajev, ki so 
gravitirali nanjo. Večina se je v šolo vozila z 
avtobusom, nekaj vojnih sirot je živelo že prej v 
dijaškem domu. Seveda so bili vsi mladostno na
ivni, razposajeni in živahni, a vedno na trdnih 
kmečkih tleh, na podstavku trde vsakdanjosti, ki je 
bila v povojnih letih neusmiljena, tudi kruta in 
nepopustljiva. Vendar je bila vsakršna šolska in 
obšolska dejavnost prežeta z vero v lepšo bo
dočnost in s prepričanjem, da vsi skupaj gradijo

boljšega človeka. Prav po tej logiki so se odvijale 
šolske in obšolske dejavnosti. Profesorski zbor ni 
nikoli naletel na težave, ki bi bile nepremostljive 
ali pa bi grozile ugledu in vrednosti gimnazije, ki 
je prav zaradi tega iz leta v leto beležila boljše in 
po prvi maturi celo vzorne rezultate uspešnosti. 
Ob tem moramo opozoriti tudi na pomoč, ki so jo 
profesorji dobivali od mestnih oblasti, lokalnega 
gospodarstva in predvsem staršev otrok, ki so 
redno spremljali dogajanje na šoli in na sestankih 
večkrat tudi bučno utemeljevali svoje številne 
predloge za izboljšanje pouka in vedenja učencev. 
Omeniti pa moramo tudi ugled, ki so ga profesorji 
pridobivali v javnosti in tudi njihovo vpetost v 
življenje mesta in okolice, ki je bila vedno večja. 
Cenetu Matičiču je "stari Šinigoj, mogočen in kor
pulenten kmet z velikimi brki in brado, oče dijaka 
in pevca v zboru, nekoč, ko so razpravljali o neki 
neumnosti, vskočil z besedami: "Mojega pa kar 
mahni, pošteno mahni, če meniš da je potrebno...", 
To seveda ni bilo potrebno, pa ne le zaradi tega, 
ker je bilo uradno prepovedano, pač pa, ker sploh 
ni bilo niti smiselno."5

5 Matičič, Spomini na zbor Bojan iz Dornberka, str. 5.



Ivo Kovač je  bil profesorski kolega Ceneta 
Matičiča. Karikaturo zborovodje> nad katerim  
se širijo radijski signali posnetih nastopov, je  

narisal po  velikih uspehih gim nazijskega zbora.

O pristnem odnosu in velikem spoštovanju, ki 
so ga gojili dijaki do profesorjev in tudi profesorji 
do dijakov, priča dejstvo, da si nekateri občasno 
dopisujejo, skoraj vsi pa se še vedno srečujejo na 
petletnih obletnicah mature. Mladinski mešani 
pevski zbor, ki je bil takrat poznan in cenjen tudi 
v slovenskem prostoru, je k takšnemu odnosu 
veliko prispeval, saj je bila vanj vključena večina 
dijakov. K uspehom zbora sta pripomogla tudi 
spoštovanje in pomoč, ki ju je dobil od lokalnih 
podjetij in političnih oblasti. Podjetja so poskrbela, 
da so imeli pevci za takratne razmere lično ukro
jeno enotno obleko. Večkrat pa so tudi posodila 
tovornjake za prevoz pevcev na nastope izven 
mesta. Ta zbor, ki je bil edini enakovredni tekmec 
mladinskemu zboru gimnazije Celje, je nastopal v 
številnih krajih in mestih Slovenije in Dalmacije, 
pogosto se je pojavljal tudi na valovih Radia 
Ljubljana, Radia Koper in Radia Reka. Ob trdem, 
vendar načrtnem, požrtvovalnem in nesebičnem 
delu vseh pevcev in pevk je bil po letu dela že 
sposoben študija celovečernih stilnih koncertov. 
Hiba vseh gimnazijskih in večine akademskih zbo
rov je velika fluktuacija pevcev, vsakoletno od

hajanje generacije maturantov in njihovo nado
meščanje z mladimi neizkušenimi in zato začasno 
manj sposobnimi pevci, kar pa za zbor ni bilo 
usodno. Usoden je bil sklep političnih oblasti iz 
okraja Nova Gorica, ki so ukinile ajdovsko gimna
zijo, s čimer je protežirana Nova Gorica izgubila 
tekmeca v širjenju vpliva, Ajdovščina in njena 
okolica pa začasno tisti intelektualni naboj, ki ji je 
veliko kasneje pomagal k takemu razvoju, da v 
času prehoda iz socialistične ureditve v kapita
listično ni doživljala tako hudih socialnih pretresov 
kot druge primorske občine.

Cene Matičič je začel sestavljati zbor 15. ok
tobra 1953. Po dogovoru z ravnateljem Zupanom 
naj bi novoustanovljeni mladinski mešani pevski 
zbor čim prej naštudiral primeren program, s 
katerim bi lahko nastopali ob raznih proslavah v 
Ajdovščini in okolici, v razumnem roku pa naj bi 
tudi priredili samostojen celovečerni koncert. 
Matičič je prva izbiranja pevcev iz četrtih razredov 
nižje gimnazije ter obeh prvih in drugega razreda 
višje gimnazije opravil 15. oktobra, 20. oktobra je 
že začel s prvimi vajami, 20. novembra 1953 pa je 
že izpeljal prve vaje s celim zborom. Ta je v za
četku štel približno 100 pevcev in pevk. Vaje so 
imeli trikrat tedensko od 12.30 do 13.15, saj so 
imeli vsi pevci čas le med premorom med dopol
danskim in popoldanskim poukom. Matičič je iz
bral program tako, da je ustrezal prvemu nastopu 
na proslavi dneva republike, 29. novembra 1953 v 
Dvorani prve slovenske vlade. Prve tri pesmi so 
sodile v povojni čas in občinstvo je pričakovalo, da 
bo zbor odpel času in proslavi primeren program, 
podoben tistim programom, ki so jih peli tudi 
drugi zbori. Takrat je bilo skoraj samoumevno, da 
so peli Pesem mladinskih delovnih brigad skla
datelja Slavka Mihelčiča, Mladinsko pesem Janeza 
Kuharja in partizansko koračnico Hej brigade, po 
verzih in melodiji Mateja Bora.

Publika je nastop zelo lepo sprejela. Matičič pa 
je opazil, da je basovska glasovna skupina zelo 
slaba in da redno delo zbora motijo tisti pevci, ki 
se vozijo v šolo z avtobusom in zato izostajajo z 
vaj. Pevski zbor je drugič javno nastopil na interni 
šolski proslavi ob praznovanju novoletne jelke, ki 
je bilo 30. decembra 1953 v šoli. Matičič je nastop 
ocenil kot veliko slabši. Zato se je odločil, da bo 
izpeljal nekaj nujnih sprememb, kar je storil takoj 
po polletnih počitnicah. V drugi polovici januarja
1954 je opravil ponovno glasovno ocenjevanje 
učencev tretjega, obeh četrtih, petega in šestega 
razreda, kar pomeni, da je v zbor vključil tudi več 
mlajših učencev. Po tej reorganizaciji je iz zbora 
odpustil vse tiste, ki so se v šolo vozili od daleč in 
niso mogli redno vaditi in nastopati. Hkrati je 
zborovodja okrepil basovsko glasovno skupino in 
ponovno uravnovesil vse glasovne skupine. Ob 
koncu januarja je v zboru prepevalo trideset de



klet, petnajst sopranov in petnajst altov, ter tri
deset fantov, 15 tenorjev in 15 basov. Zbor je bil 
veliko manjši. Od prvotno zastavljenega stočlan
skega zbora se je število skrčilo na šestdeset dija
kov. Nov sestav je začel sistematično osvajati nov 
program na začetku februarja. Ta je bil sestavljen 
iz samih mladinskih in predvsem ljudskih pesmi, 
ki so jim takrat rekli narodne, in skladb, ki so slo
nele na ljudski motiviki.

Tretji nastop je pevce čakal na proslavi 150. 
obletnice srbske vidovdanske vstaje, 15. februarja 
1954. Novo sestavljeni zbor je zapel tri pesmi, že 
znano Pesem delovnih brigad, Pesem mladine Ja
neza Kuharja in pravkar naučeno Zdravico štajer
skega skladatelja Maksa Pirnika.6 Pevci so se za 
nastop oblekli v temna oblačila in so izgledali zelo 
svečano. Poslušalci so nastop zelo lepo sprejeli. Po 
Matičičevi oceni so peli veliko boljše kot prej. Še 
posebej dobro so se odrezali basi. O tem so po
ročale tudi Primorske novice, ki so takrat še izha
jale v Solkanu, članek pa lahko štejemo za prvo 
omembo zbora v periodičnem tisku. Pod naslovom 
Ajdovščina je proslavila 150-letnico prve srbske 
vstaje beremo: "V okviru ljudske univerze je bila v 
ponedeljek 15. februarja pestra proslava... V za
četku proslave je zapel tri pesmi gimnazijski mla
dinski zbor, ki ga vodi odlični dirigent profesor 
Matičič. Zbor je sicer še mlad, a vse kaže, da se bo 
razvil v enega najboljših zborov na Primorskem."7

Po tem nastopu se je zbor začel pripravljati na 
prvo radijsko snemanje na magnetofonski trak. Ra
dio Koper je objavil nagradno tekmovanje šolskih 
zborov, s čimer so želeli počastiti 50-letnico rojstva 
že pokojnega pesnika Srečka Kosovela. Matičič je 
bil sprva prepričan, da bo snemanje šele sredi 
marca, vendar so ga dogodki prehiteli, saj so ga 
26. februarja radijci obvestili, da bodo ajdovski 
zbor posneli že v torek, 2. marca 1954. Zbor je 
kljub naglici pripravil devet pesmi iz programa, ki 
so se ga učili za veliki koncert. Snemanje je po
tekalo popoldne v kinodvorani in je bilo za mlade 
pevce zelo naporno, saj je trajalo skoraj 4 ure.

Od pripravljenih devetih pesmi so jih posneli 
sedem. Najprej dve že preizkušeni, Pesem mla- 
inskih delovnih brigad in Mladinsko pesem, ter 
pet novo naučenih: Zdravico Maksa Pirnika, Bar
čico in Kaj pa delajo ptički Emila Adamiča, Pa se 
sliš' Karola Pahorja ter poskočno in ritmično zelo

6 Makso Pirnik se je rodil 28. avgusta 1902 v Prelogah pri 
Slovenskih Konjicah. Osnovno glasbeno izobrazbo je 
dobil v Celju, kjer je obiskoval meščansko šolo. Na uči
teljišču v Mariboru se je glasbeno izpopolnil. Leta 1928 
se je v Ljubljani vpisal na glasbeni konservatorij, kjer je 
diplomiral leta 1933. Med vojno je sodeloval v OF in 
vodil več pevskih zborov. Po vojni je bil najprej glas
beni referent na tržaškem radiu, leta 1950 se je preselil v 
Tolmin, kjer je razgibal glasbeno življenje. Umrl je leta 
1993.

7 Primorske novice, VIII, št. 9, 26. 2. 1954, str. 4.

zahtevno Bratci veseli vsi Ubalda Vrabca. Posneli 
niso dveh pripravljenih in sicer Marko skače Fran
ceta Marolta in Vsi so prihajali Emila Adamiča. 
Pevci in zborovodja so v naslednjih dneh napeto 
poslušali tekmovalno oddajo na koprskem radiu, 
da bi lahko svoj nastop primerjali z drugimi. 
Večina je bila mnenja, da je bil najboljši zbor 
učiteljišča iz Kopra in za njim zbor iz Ajdovščine. 
Objavljeni rezultati so prinesli razočaranje. Oba, 
po mnenju ajdovskih poslušalcev najboljša zbora, 
sta dobila zgolj pohvalo in nobene nagrade. V 
Ajdovščini se je uveljavilo prepričanje, da je ko
misija z nagradami poskušala vzpodbuditi in bod
riti zbore manjših krajev, da bi nadaljevali z delom 
in še naprej peli. Nekateri ogorčeni mladi pevci so 
celo menili, da bi kakršnokoli pohvalo vrnili, kar 
pa se ni zgodilo. Radio Koper je na začetku aprila 
zboru poslal lično diplomo, ki so jo dali v okvir in 
postavili na vidno mesto v gimnaziji. Z diplomo so 
poslali tudi dopis, v katerem so zboru sporočili, da 
bodo posneti program honorirali, ker ga name
ravajo še predvajati v svojem programu. Pevci ozi
roma zbor so dobili 3.500 din, zborovodja Matičič 
pa 1 0 0 0  din, to je bila prva denarna nagrada oziro
ma prvi zaslužek zbora.

Ajdovska javnost je s samoumevnim prepriča
njem pričakovala, da se bo zbor predstavil s celo
večernim programom v nizu svečanosti ob praz
niku občine Ajdovščina, ki je posvečen izvolitvi 
prve slovenske vlade 5. maja 1945. Aprila se je 
zbor intenzivno pripravljal na svoj prvi samostojni 
celovečerni koncert. Do 10. aprila so intonančno 
obdelali 19 pesmi, ki so jih na naslednjih vajah 
stilno dodelali. Sredi aprila so določili datum krst
nega koncerta gimazijskega zbora, ki naj bi bil na 
predvečer praznika, 4. maja. Občinski Ljudski od
bor je zboru pred koncertom daroval prenosni 
stopničasti zborovski oder, ki je omogočal lažji in 
bolj slovesen nastop.8 Nove praktikable so takrat 
cenili na 40.000 din.9 Koncert se je začel ob 8 . uri v 
isti dvorani, v kateri je bila izvoljena prva slo
venska vlada. Dvorana je bila nabito polna in več 
kot 2 0 0  ljudi je moralo oditi domov, ker niso dobili 
vstopnic, čeprav so dijaki, ki so prodajali karte, 
verjetno zaradi pritiska občinstva prodali tudi

8 Načrte zanje je izdelal slikar Ivo Kovač, rojen 25. 2. 1927 
v Ajdovščini, umrl leta 2003 prav tam. Leta 1943 se je 
pridružil partizanom in bil ranjen, zaradi česar je zelo 
slabo slišal. Po vojni je obiskoval likovno akademijo in 
kasneje poučeval likovni pouk na gimnaziji in na 
osnovni šoli. V prostem času je veliko sodeloval z aj
dovskimi amaterskimi gledališkimi skupinami bodisi kot 
režiser ali igralec. Večkrat je bil scenograf pri različnih 
predstavah in prireditvah. Ajdovskim društvom in sku
pinam je izdeloval znake, simbole in osnutke plakatov 
za različne nastope. Taborniškemu rodu Mladi bori je 
izdelal znak, ki so ga dolgo nosili na taborjenja in 
obešali nad vhod v tabor.

9 Matičič, Dnevniški zapiski o delu Mladinskega meša
nega pevskega zbora gimnazije v Ajdovščini, str. 4.



Gimnazijski zbor iz leta 1955

karte za stojišča, kar so organizatorji prepovedali. 
Cene vstopnic so bile različne in odvisne od dela 
dvorane. Najdražje so bile po 50, cenejše po 40 in 
30 dinarjev. Zbor je za ta nastop pripravil program 
sedemnajstih skladb.

David Zupan, ravnatelj gimnazije, je občinstvu 
spregovoril pred pričetkom glasbenega programa.
V kratkem nagovoru je opisal nastanek in delo 
zbora ter v imenu gimnazije zbranim čestital ob 
deveti obletnici prve slovenske vlade. Rastislav 
Slokar, starejši in zelo strog učitelj na ajdovski 
osnovni šoli, ki se ga je zaradi pipe, s katero je 
včasih potrkal učencem po glavi, prijel vzdevek 
Fajfar, je povezoval program in komentiral posa
mezne pesmi. Janko Fišer, predsednik Občinskega 
ljudskega obora, je med prvim odmorom čestital 
zboru v imenu občine in mu podaril še 1 0 0  trdih 
map, 1 0 0  notnih zvezkov in še 2 0  arhivskih map, 
kar naj bi bilo vredno približno 9000 din.10 Obe 
darili potrjujeta, da je občinska oblast mladinski 
zbor ne le spoštovala in visoko cenila, pač pa tudi 
računala, da bo vztrajal na svoji začrtani poti in 
predstavljal gimnazijo in občino tudi v prihodnje. 
Cene Matičič se je predsedniku občinskega ljud
skega odbora toplo zahvalil. Med drugim odmo
rom je zbor pozdravila majhna deklica, vojna siro
ta, in zboru podarila krasen šopek svežih rož. To 
prisrčno voščilo je publiki zelo ugajalo.

Program je bil prilagojen pevskim in čustvenim 
zmožnostim mladih pevcev, zato je velik del 
programa temeljil na priredbah ljudskih pesmi in 
skladbah, ki se v melodiki in besedilu naslanjajo

10 Prav tam, str. 4.

na ljudsko izročilo. Matičič je bil pri tem bolj po
zoren na geografski vidik, torej na to, da so bile 
zastopane vse slovenske pokrajine, manj pa na 
predstavitev različnih glasbenih izrazov ljudske 
pesmi. Program so sestavljale skladbe: Bratci veseli 
vsi in Polževa ženitev Ubalda Vrabca, Voda teče, 
da vse cinglja Pavla Kernjaka in Pojte noter v hišo 
k nam Luke Kramolca, obe sta priredbi koroških 
ljudskih pesmi, Barčica, ki je prirejena primorska, 
Lipa in Kaj pa delajo ptički Emila Adamiča, Pa se 
sliš' Karola Pahorja, Dobra žena Petra Jereba, Jaz 
'mam pa konjča Slavka Mihelčiča, Venci bejli in 
Marko skače Franceta Marolta, ki sta priredbi 
prekmurske narodne pesmi, ter Kolo Rada Simo
nitija. Po drugi strani lahko ugotovimo, da je bil 
del programa postavljen tudi v duhu časa in sta 
ga sestavljali Druga rukovet Stevana Mokranjca in 
Slavka Mihelčiča Pesem mladinskih delovnih bri
gad. Odstopali sta dve skladbi in sicer Zdravica 
Maksa Pirnika, s katero so začeli koncert in je 
veljala kot pozdrav, in Mozartova Z rožnatim tra
kom, ki sodi v svetovno glasbeno zakladnico. Ma
tičič na progam ni uvrstil nobene partizanske 
udarne pesmi, ker je ocenil, da glasbeno niso do
volj zanimive in zboru glasovno ne ustrezajo.

Koncert je zelo dobro uspel. Pevci so bili dis
ciplinirani in so sledili zborovodji. Interpretacija je 
bila tako pretanjena, da je več ljudi večkrat zajo
kalo od prevelikega občutenja pesmi. Intonacija je 
bila natančna, zanesljiva in čista, prav tako tudi 
izgovorjava besedil, kar se je posebej poznalo pri 
sičnikih in šumnikih. Ti so bili enotno odpeti.



Prva fotografija gim nazijskega pevskega zbora, ki jo  je  ajdovski fotograf Kobal posnel 5. maja 1954, dan 
po  prvem  celovečernem  koncertu. Fotografijo so posneli v bližini šole. V ozadju je  pobočje Gore s 

Starobabo -  znam enito štursko izletniško točko. M atičič je  takšno fotografijo podaril vsakemu pevcu.

Matičič pravi, da mu je uspelo dobiti umetniški 
stik s publiko že na začetku nastopa: "Že po drugi 
pesmi mi je uspelo dobiti kontakt s publiko istega 
do konca nisem več izgubil. Dirigent, zbor in 
avditorij smo bili eno. Ljudje so bil nad izvajanjem 
zelo navdušeni in zahtevali številne ponovitve. 
Ponavljali smo le odlomke nikdar ne cele pesmi."11

Sola in občinska oblast sta po koncertu priredili 
dijakom malo zakusko. Naslednjega dne je mestni 
fotograf posnel zbor v svečanih oblekah. To je bilo 
prvo skupinsko fotografiranje gimnazijskega zbora, 
zato je vsak pevec dobil po eno manjšo fotografijo. 
Eno povečano pa so obesili na šolskem hodniku.

Prvi koncert gimnazijskega zbora je zbudil ve
liko odmevov tudi v javnih glasilih. Primorske no
vice so o njem prvič poročale že 7. maja. Pod na
slovom Proslava občinskega praznika v Ajdovščini 
lahko preberemo: "V Ajdovščini so v sredo 5. t.m. 
lepo proslavili občinski praznik, posvečen dnevu, 
ko je bila v Ajdovščini pred devetimi leti ustanov
ljena prva slovenska vlada. Na predvečer je na
stopil s samostojnim koncertom mladinski gimna
zijski pevski zbor pod vodstvom prof. Matičiča."12

Slovenski poročevalec je o dogodku poročal isti 
dan. Vest, ki ni bila podpisana, je nosila poveden 
naslov V Ajdovščini so lepo praznovali občinski 
praznik. Pisec je zapisal: "Prebivalci in množične 
organizacije Ajdovščine so se lepo pripravili na

svoj občinski praznik 5. maj in so mesto lepo 
okrasili. V torek zvečer je bil v kino dvorani kon
cert mladinskega mešanega pevskega zbora gim
nazije, v sredo dopoldne je bila v kinodvorani, kjer 
je bila pred 9 leti ustanovljena prva slovenska na
rodna vlada, svečana seja mestnega ljudskega od
bora Ajdovščina."13

Primorske novice so objavile tehtnejšo kritiko 
koncerta teden dni po njem. Kritik, ki se je pod
pisal s kratico tin, je pod naslovom Manifestacija 
mladih sil v Ajdovščini objavil naslednji zapis: 
"Mladina, cvet mladine, poln oder deklet in fantov, 
dijaštvo Ajdovske gimnazije, šestdeset mladih grl 
poje, šestdeset src drhti v napeti pozornosti ob 
prvem nastopu gimnazijskega mešanega zbora. 
Dvorana je nabito polna zbrane publike, praznični 
duh veje nad vsemi. Ajdovščina praznuje prvikrat 
svoj občinski praznik, obletnico velikega dogodka 
v zgodovini slovenskega naroda, ko si je pred 
devetimi leti ljudstvo, prav v tej dvorani izvolilo 
svojo prvo ljudsko vlado.

Mešani mladinski zbor se je prvič predstavil 
publiki s celovečernim koncertom. S svojim nasto
pom je hotel počastiti obletnico zgodovinskega 
dogodka in prvi občinski praznik. Mladina in di
rigent so se zavedali častne in težke naloge in so 
zato ubrano usmerili svoje sile, dali od sebe naj
več, kar so zmogli.

11 _ _
Prav tam, str. 5.

12 Primorske novice, VIII, št. 19, 7. 5. 1954, str. 5. 13 Slovenski poročevalec, XV, št. 105, 7. 5. 1954, str. 5.



Pred pričetkom sporeda je z jedrnatimi bese
dami ravnatelj gimnazije tov. Zupan očrtal pomen 
tega večera in koncerta.

Izkušeni dirigent prof. Matičič je s svojim estet
skim smislom zelo posrečeno sestavil program na
rodnih in umetnih pesmi, ki so bile doraščajoči 
mladini dovolj razumljive in blizu tako, da jih je 
mogla dobro doživeti in zato tudi pravilno po
dajati. Na sporedu je bilo 17 narodnih in umetnih 
pesmi večinoma slovenskih skladateljev: E. Ada
miča, Jereba, Kramolca, Marolta, Mihelčiča, Mo- 
kranjca, Pahorja, Pirnika, Simonitija in Vrabca. 
Med našo mehko narodno liriko je lepo spadala 
tudi lahna melodiozna romantika Mozartove pes
mi "Z rožnatim trakom".

Zbor v tej formaciji dela šele od jeseni. Spon
tana disciplina, veselje do dela in vedra osebnost 
dirigenta so pomagali mladini, da je vztrajala 
poleg rednega šolskega dela še pri vsakodnevnih 
večernih vajah. Le tako sta mogla zbor in dirigent 
doseči višino odličnega uspeha, kakršnega sta žela 
od navdušene publike. Silen aplavz do viška po
zorne publike in tople zahvalne besede predsed
nika občine tov. Fišerja so bile ne le plačilo, tem
več še bolj spodbuda za nadaljnje podvige pri
zadevnemu dijaštvu.

Zbor je v mnogih, ritmično zelo težavnih in 
intonacijsko zahtevnih skladbah pokazal sijajno, 
precizno in bleščečo, do potankosti izdelano iz
vedbo, disciplinsko podrejenost dirigentu in s tem 
strnjenost z njim v eno homogeno telo. Zato je 
tudi dirigent mogel izvesti vseskozi doživljeno in
terpretacijo, mladostno dinamiko in v globino do
živeto agogiko. Posamezni glasovi bodo z na- 
dalnjim delom dosegli še izenačenost in z obliko
vanjem uglajeno in zrelejšo barvo.

Želimo zboru zasluženi uspeh še pri nadalj
njem delu in turneji po goriškem okraju, katero 
ima na programu."14

Delo pa se ni končalo z letnim koncertom. 
Zbor in radijski delavci iz Kopra so že dva dni 
kasneje v popoldanskem času posneli večji del 
koncerta. Čas je vse zelo priganjal, za zvečer je bila 
namreč napovedana javna radijska oddaja, zato 
niso mogli posneti celotnega programa. Posneli so 
30 minut glasbe in se razšli z obljubo, da bodo 
snemalci iz Kopra spet prišli v naslednjih dneh in 
posneli še preostali del koncerta. Zbor je še istega 
dne ob 20. uri sodeloval na prireditvi Radia Koper 
Naši ljudje in kraji -  Ajdovščina. Zapeli so Pa
horjevo Pa se sliš' in Mokranjčevo Drugo Rukovet. 
Poslušalci v dvorani so bili navdušeni in so za
htevali ponovitev, česar pa zaradi neposrednega 
prenosa oddaje pevci niso mogli storiti.

14 Primorske novice, VIII, št. 20, 14. 5. 1954, str. 4.

Naslednji teden je minil v pripravah na sne
manje za Radio Ljubljana in na ponovitev celo
večernega koncerta v Vipavi. Tehniki Radia Ljub
ljana so prišli v Ajdovščino v torek 12. maja in ob 
14. uri popoldan začeli s snemanjem, ki je pote
kalo v edini ajdovski dvorani. Matičič je bil po 
prvem poslušanju posnetega gradiva zelo zadovo
ljen. Pevci pa so bili z mislimi že v v Zadružnem 
domu v Vipavi, kjer so imeli ob 8  uri zvečer po
novitev celovečernega koncerta, ki je bil posvečen 
praznovanju Dneva zmage. Kljub temu, da so bile 
cene vstopnic po 10 din nižje kot v Ajdovščini, 
torej 40, 30 in 20 din, se je zbralo približno 200 
ljudi. To pa za Vipavo, ki je precej manjša od 
Ajdovščine, sploh ni bilo malo. Matičič meni, da 
začetek koncerta ni bil tako učinkovit kot v 
Ajdovščini, kasneje pa je dobil vez s publiko in jo 
tudi obdržal do konca. Obiskovalci so po koncertu 
dvorano zapuščali veseli, nekateri celo navdušeni. 
Vsi pa so bili prepričani, da bo imel zbor v 
naslednjem letu zagotovo več poslušalcev.

Primorske novice so o tem nastopu poročale v 
članku Odlični pevci v Vipavi. Vest, ki ni pod
pisana, pravi takole: "Pretekli petek, to je 14. maja 
ob 20 uri, je gostoval v Vipavi izvrsten mladinski 
mešani pevski zbor iz gimnazije Ajdovščina s 
svojim koncertom. V dvorani zadružnega doma se 
je zbralo bolj malo ljudi. Vsi so z velikim zanima
njem sledili izvajanju programa. Zbor je zapel 17 
narodnih in umetnih pesmi pod vodstvom odlič
nega dirigenta tovariša profesorja Ceneta Matičiča. 
Po vsaki odpeti pesmi so pevci želi prisrčno 
priznanje. Kako tudi ne, saj je to zbor, kakršnega 
se zlepa ne sliši. Iskrene čestitke tovarišu dirigentu 
in celotnemu zboru."15

Slovenski književniki France Bevk, Lily Novy, 
Josip Ribičič in drugi so imeli 20. maja ob dveh 
popoldan v Ajdovščini bralni večer, ali bolje 
rečeno bralni popoldan. Gimnazijski zbor jim je v 
imenu kulturne javnosti pripravil dobrodošlico in 
zapel dve pesmi, Pirnikovo Zdravico in Pojte noter 
Luke Kramolca. Mlado občinstvo je po nastopu 
zelo glasno izražalo svoje zadovoljstvo nad petjem, 
zato so odpeli še dodatek. Književniki so bili pre
senečeni nad zborom in so dirigentu ponudili gos
tovanje v Ljubljani, kar pa je Matičič takrat še 
odklanjal. Ugodil pa je želji književnikov in mlade 
publike, tako da je zbor zaključil srečanje s pisatelji 
s tremi pesmimi. Navdušenje med zbranimi pa ni 
ponehalo, zato so organizatorji oder enostavno za
prli.

15 Primorske novice, VIII, št. 21, 21. 5. 1954, str. 4.



Slovenski književniki so im eli 20. maja v Ajdovščini bralni popoldan, na katerem  
je  nastopil tudi gim nazijski pevski zbor. Po zanimivem kulturnem  dogodku so se za 
spom in fotografirali skupaj z  gim nazijskim i profesorji in organizatorji. David Zupan, 

ravnatelj gim nazije, sedi p rv i z  leve v p rv i vrsti, Cene M atičič stoji p rv i z  desne v drugi vrsti.

Gimnazija in zbor sta zaradi velikega navdu
šenja nad prvim koncertom pripravila ponovitev, 
ki je bila v Ajdovščini 20. maja 1954 ob 8 . uri 
zvečer. Dvorana tokrat ni bila tako nabito polna, 
kot je bila ob prvem koncertu, kar je samo
umevno. Hvaležna in predvsem zvesta publika je 
frenetično pozdravljala zborov nastop. Čudimo se 
lahko, da so tudi na ponovitvi koncerta poslušalci 
zasedli skoraj vse stole. Ajdovščina namreč ni bila 
tako veliko mesto, da bi lahko dvakrat napolnila 
dvorano. Očitno so vsaj nekateri prisostvovali obe
ma koncertoma in sta zadovoljstvo nad zborom in 
glasbeni užitki, ki jih je ponujal občinstvu, že pre
rasli v pravo občudovanje. Zbor je že v prvem letu 
delovanja postal točka istovetenja dijakov in 
profesorjev z gimnazijo in simbol odličnosti nove 
gimnazije. Postal je hkrati dokaz, ki je za nazaj 
dokazoval utemeljenost ajdovske zahteve po lastni 
gimnaziji in napovedoval njeno bodočo odličnost 
in uspešnost njenih dijakov.

Bogomil Lilija, načelnik sveta za prosveto in 
kulturo okrajnega ljudskega odbora Gorica, je po 
koncertu Matičiču predlagal turnejo po Jugoslaviji, 
ki naj bi jo plačal okrajni ljudski odbor, saj bi zbor 
ponesel ime obmejne Nove Gorice po državi. Po
govarjala sta se, da bi turnejo izpeljali že oktobra 
istega leta. Do turneje na žalost nikoli ni prišlo, 
predvsem zaradi dveh razlogov. Prvi je finančne 
narave, saj bi takšna turneja stala veliko denarja, ki 
ga tudi širša politična skupnost takrat ni mogla 
zagotoviti, drugi razlog pa je čisto praktičen. Dijaki

niso imeli zaradi svojega sodelovanja v zboru 
nikakršnih olajšav pri pouku. Edina olajšava je bila 
ta, da je Matičič dan po večernem koncertu ali 
popoldanskem nastopu spomnil profesorski zbor v 
gimnazijski zbornici, da so bili dijaki prejšnji po
poldan zdoma in so se vrnili domov šele pozno 
zvečer. To je ponavadi pomenilo, da pevcev tisti 
dan niso spraševali in ocenjevali. In to je bilo vse. 
Daljša turneja med šolskim letom bi pomenila več
dnevno ali celo večtedensko odsotnost od pouka, 
zaradi česar bi dijaki izgubili stik z obravnavano 
snovjo in učnimi zahtevami. To pa je bilo za ta
kratne čase nekaj povsem nesprejemljivega.

Matičič se je konec maja 1954 že dogovarjal za 
nastope v Novi Gorici, kjer naj bi ponovili celo
večerni koncert. Prvi krajši nastop ajdovskega zbo
ra je bil v Novi Gorici že na slavnostni akademiji 
ob proslavi rojstnega dne maršala Tita, 25 maja. 
Najprej so zapeli državno himno Hej Slovani, ki so 
jo za to priložnost naštudirali štiriglasno, za 
zaključek slovesnosti pa so zapeli še Zdravico 
Maksa Pirnika ter Pesem o Titu Rada Simonitija, ki 
so jo tokrat peli prvič. Publika je nastop toplo po
zdravila. Celovečerni koncert pa je bil dogovorjen 
za soboto 5. junija 1954. Ajdovci so se z novo
goriško gimnazijo dogovoriti, da bo slednja po
skrbela za propagando, pa je bila stvar izredno 
slabo organizirana in zato je bil koncert v dvorani 
upravne zgradbe v Novi Gorici zelo slabo obiskan.
V dvorani je sedelo le 50 poslušalcev, kar je bilo za 
tako veliko središče izredno malo. Gimnazija je



Zbor na poletni turneji na Reki in otokih Kvarnerskega zaliva leta 1955.

očitno podcenjevala dogodek in ni napravila no
bene propagande. Dijaki niso nalepila niti plaka
tov, kot se to spodobi, tako da Novogoričani o 
nastopu sploh niso bili obveščeni. Moralni uspeh 
je bil kljub temu zelo velik, saj so pevci peli še 
bolje kot v Ajdovščini. Poslušalci so bili tako zado
voljni, da so izsilili tri ponovitve, čeprav pevci tega 
sprva niso hoteli.

Ajdovski mešani mladinski pevski zbor je s tem 
koncertom zaključil sezono vaj in nastopov. Na
stopali so le še na šolski proslavi ob zaključku 
šolskega leta. Primorske novice so v prvi naslednji 
številki objavile še zapis o novogoriškem nastopu. 
Podpisani M .16 je v članku z naslovom Uspel kon
cert slovenskih narodnih in umetnih pesmi v Novi 
Gorici zapisal: "Priljubljen mladinski pevski zbor 
gimnazije iz Ajdovščine je minulo soboto zvečer 
gostoval v Novi Gorici. Prireditev je bila v kino
dvorani novega upravnega poslopja. 60 mladih 
pevcev in pevk je pod vodstvom tov. profesorja 
Ceneta Matičiča zapelo 18 slovenskih narodnih, 
umetnih in partizanskih pesmi. Skoda le, da je 
prišlo na koncert komaj 50 ljudi in še to, največ 
mladine in vojakov. Večina prebivalcev Nove Go
rice se je namreč pripravljala za odhod na Štjak,17

16 Verjetno Bogomil Lilija.
17 Primorske aktivistke in borke NOB so na Štjaku 6.

junija praznovale deseto obletnico prve pokrajinske 
konference primorskih žena, takrat znano pod kratico 
SPZZ, kasneje AFZ. 200 udeleženk, večinoma delegatk 
prve konference, in tisoč ljudi, ki so prišli s cele pri
morske in tudi s Tržaškega, se je zbralo na Štjaku že 
dan prej.

drugi pa so spet odšli domov ali pa na obisk k 
svojcem in sorodnikom.

Čeprav deluje zbor šele nekaj mesecev -  usta
novili so ga v začetku novembra lani -  sodi danes 
med najboljše primorske pevske zbore. Za to ima 
prav gotovo največ zaslug požrtvovalni zboro
vodja, ki poleg svojega poklicnega dela vsak teden 
tudi po petkrat vadi s pevci.

Že sedaj se pripravljajo na gostovanje v sep
tembru ali oktobru, ko bodo odšli na štirinajst 
dnevno turnejo po sosednjih republikah. Nastopili 
bodo v številnih krajih Hrvatske, Srbije, Bosne in 
Hercegovine ter Črne gore z bogatim repertoarjem 
pesmi vseh jugoslovanskih avtorjev.

Spričo dejstva, da bo ob zaključku šolskega leta 
nekaj pevcev odpadlo iz zbora in ga bodo jeseni 
dopolnili z mladino, ki bo prišla nanovo v gim
nazijo. Na turnejo v druge republike bodo odšli v 
svojstvu mešanega pevskega zbora goriškega 
okraja."18

Matičič je nameraval v naslednjem šolskem letu 
pripraviti koncert jugoslovanskih ljudskih pesmi, 
zato se je že pred začetkom počitnic obrnil na vse 
radijske postaje v domovini s prošnjo, da mu poš
ljejo gradivo. Med počitnicami je dobil odgovore 
in zbral dovolj skladb, da so na začetku šolskega 
leta lahko začeli z delom.

18 Primorske novice, VIII, št. 24, 11. 6. 1954, str. 4.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Cene Matičičs Dienstantritt in Ajdovščina 
und die Anfänge des Gymnasialchors

Die Musikausbildung Cene Matičičs ist eine 
Folge von glücklichen Umständen, großer Be
gabung, jugendlicher Musikbegeisterung und kräft

iger Familienunterstützung. Seine Mutter war Sän
gerin, sein Vater spielte als erster in Slowenien das 
chromatische Akkordeon, wirkte zugleich in der 
Blechkapelle Kamnik, seit 1920 in der Blechkapelle 
Ljubljana. Cene sang bereits als Grundschüler im 
Kirchenchor, später im Gymnasialchor, seit 1936 in 
der Kamniker Lira. Im Jahr 1939 gründete er zu
sammen mit vier Sängern ein Quintett Kvintet 
kamniških fantov. Der Zweite Weltkrieg unterbrach 
Matičičs Karriere als Chorleiter. Nach dem Krieg 
trat er in Marolts Chor Akadem ski pevski zbor ein. 
Zur gleichen Zeit besuchte er die Schule für 
Amateurchorleiter, wo er eine erste richtige Musik
ausbildung erwarb. Eine neue Anstellung fand Ma
tičič 1953 in Ajdovščina. Schuldirektor David Zu
pan, der vor dem Krieg sein Professor in Ljubljana 
gewesen war, schlug ihm vor, einen Gymnasial
jugendchor zu gründen und zu leiten. Das Ge
schehen am neu gegründeten Gymansium und die 
künftigen Abiturienten standen im Zentrum des In
teresses der heimischen Öffentlichkeit, der Sänger
chor trug zum Ansehen der Schule auch in der 
breiten Öffentlichkeit bei. Im April bereitete sich 
der Chor intensiv auf sein erstes öffentliches Kon
zert vor, das im Rahmen des Gemeidefestes statt
fand. Vor dem Konzert schenkte der Gemeinde
volksausschuss dem Chor eine mobile Chorbühne, 
die eine feierlichere Aufführung ermöglichte. Das 
Konzert begann um 8  Uhr in demselben Saal, in 
dem 1945 die erste slowenische Regierung gewählt 
wurde. Der Saal war zum Brechen voll, viele am 
Konzert Interessierte konnten dem Konzert nicht 
beiwohnen, weil sie keine Eintrittskarten erlangen 
konnten. Der Chor führte siebzehn Musikstücke 
slowenischer und ausländischer Autoren auf und 
erntete viel Beifall beim Publikum. Der Chor führte 
das Konzert auch in anderen Orten auf, wo er 
Aufsehen erregte und auch von strengsten Musik
kritikern gelobt wurde.
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V seriji "Knjižnica Kronike" so izšle naslednje publikacije:
"Knjižnica Kronike" vnovič diha s polnimi pljuči in pred kratkim sta na svet privekala še dva zvezka, 
osmi in deveti po vrsti, ki po oblikovni zasnovi sledita načelom, zastavljenim pred dvema letoma za 
sedmi zvezek knjižnice. Ker je nadaljnja usoda zbirke odvisna tudi od odziva naših zvestih bralcev, 
upamo, da boste tudi tokrat prisluhnili mislim, ki jih ponujajo naša nova dela, in boste zvezke po
samično ali pa po več skupaj naročili na našem naslovu po ugodni ceni, ki velja za naše naročnike.
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Navodila avtorjem
* Kronika -  časopis za slovensko krajevno zgodovino -  je osrednja slovenska revija za lokalno zgodovino. 
Izdaja jo Zveza zgodovinskih društev Slovenije.
* Prispevki, ki jih objavlja Kronika, so v slovenskem jeziku. Njihov obseg je praviloma ena avtorska pola in 
pol, to je do 24 strani običajnega tipkopisa. Članek naj bo lektoriran. Avtorji morajo poslati:

članek -  vsebinska razčlenitev naj bo pregledna in logična;
podatke o avtorju -  ime in priimek, akademski naslov, poklic in delovno mesto, ustanovo, kjer je zaposlen, 

in njen naslov, naslov elektronske pošte in telefonsko številko, kjer je avtor dosegljiv; 
povzetek -  predstavi naj glavne rezultate prispevka in naj, razen v izjemnih primerih, ne presega ene strani 

(30 vrstic);
izvleček -  kratek opis prispevka (do 10 vrstic); 
spisek uporabljenih virov in literature?
priloge -  slikovno gradivo, kopije dokumentov, zemljevidov ipd. Fotografije naj bodo označene z legendo. 

Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga objavljena.
* Opombe -  morajo biti pisane enotno. Avtorji naj uporabljajo opombe pod črto (footnote) in ne opombe med 
tekstom (v oklepaju) ali na koncu (endnote). V opombah uporabljamo krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s 
kraticami razložene v poglavju viri in literatura. Pri arhivskih virih uporabljamo uveljavljene kratice za arhiv, 
nato navedemo kratico fonda ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote 
ali ime dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšani naslov (ne letnice izdaje) in 
številke strani.
* Poglavje Viri in literatura -  v njem morajo biti sistematično navedeni vsi viri in vsa literatura, ki smo jo 
navedli v opombah. Ločeno navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne izjave ipd. V 
teh sklopih je treba gradivo navajati po abecednem vrstnem redu. Najprej navedemo skrajšano navedbo, ki 
smo jo uporabljali v opombah, in nato celotno navedbo vira ali literature.

Arhivski viri -  navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številke fasciklov ali škatel.
Primer: AS 231 -  Arhiv Republike Slovenije, Fond Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije, 
1945-1951 (po potrebi še številke škatel). V opombi zadostuje, če navedemo: AS 231, š. (številka škatle), 
(številka ali ime dokumenta).
Primer: ZAP, MOP (kot navajamo v opombah) -  Zgodovinski arhiv Ptuj, Fond Mestna občina Ptuj (po 
potrebi še številke škatel ali fasciklov). V opombi zadostuje, če navedemo: ZAP, MOP, š. (številka škatle), 
(številka ali ime dokumenta).

Literatura -  monografije -  navedemo: priimek in ime avtorja: naslov (in podnaslov) dela (v ležečem  tisku). 
Kraj: založba in leto izida.

Primer: Gestrin, Ferdo: Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem. Ljubljana : Slovenska matica, 1991. 
Literatura -  članki -  navedemo: priimek in ime avtorja, naslov članka. Naslov periodike ali zbornika (v leže
čem tisku), za periodiko še letnik, leto, številko in strani, za zbornik (ime urednika), kraj in leto izida in strani. 

Primer za periodiko: Slana, Lidija: Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem. Kronika, 48,
2000, št. 1-2, str. 20-41.
Primer za zbornik: Melik, Vasilij: Ideja Zedinjene Slovenije 1848-1991. Slovenija 1848-1998 : iskanje lastne 
poti (ur. Stane Granda in Barbara Šatej). Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1998, str. 15-20.

* Prispevke naj avtorji pošljejo na sedež uredništva Kronike (Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) ali odgovornemu uredniku Kronike (Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino, 
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana). Prispevke lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslova odgovornega 
urednika (Ales.Gabric@inz.si) ali tehnične urednice (Medit@siol.net).
Članki naj bodo napisani v običajnih računalniških programih. Na poslanem gradivu naj bodo upoštevane 
zgoraj navedene zahteve. Ime besedila (file) naj bo ime avtorja članka. Priporoča se oddaja slikovnega gradiva 
v obliki fotografij, diasov ali podobno, če pa je skenirano, mora imeti ločljivost najmanj 300 dpi. Biti mora v 
približni velikosti objave v reviji ter shranjeno v tif formatu brez kompresije.
* Za prevode povzetkov in izvlečkov v tuje jezike (v nemščino in angleščino) poskrbi uredništvo revije. Sli
kovno gradivo vrnemo po izidu prispevka.
* Za trditve in za znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji člankov. Prispevki so strokovno recenzirani, recen
zentski postopek je anonimen.

Uredništvo Kronike
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