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I. UVOD

Pricujoca magistrska naloga nosi naslov Gospodarski ill sociailli Ilazori Ila Slovell-

skem v osemdesetih ill devetdesetih letih 19. stoletja Ila Slovellskem. Ko sem zacel zbirati
gradivo za to temo, sem krnalu ugotovil, da obstaja veliko zelo bogatih virov. Zaradi obilice vseh teh virov v magisteriju nisem mogel zajeti pray vseh vidikov takratne socialne
in gospodarske miselnosti. Za svojo nalogo sem se najvec nasel v slovenskih caspisih kot
so Slovenec, Slovenski narod, Slovenski gospodar, Novice in Edinost. Od nemskih casopisov se je za najbolj bog at vir izkazal Marburger Zeitung in delno tudi Laibacher
Tagblatt/W ochenblatt. Tudi v ostalih pregledanih casopisih (glej literaturo) sem nasel
mnogo elankov, ki opisujejejo obravnavano problematiko. V slednjih nisem nasel Ie
clankov, iz katerih lahko razberemo gospodarske in socialne nazore tedanjega easa,
temvee tudi. serije elankov, ki so v stilu daljsih razprav izhajale v nadaljevanjih. Vee
razprav sem nasel tudi v razlicnih tedanjih revijah, zlasti v Citalnici, Domu in svetu,
Katoliskemu obzorniku, Zvonu, v nemsko pisanem Zeitschrift fUr Volkswirtschaft
Sozialpolitik und Verwaltung

In

v Verhandlungen und Mittheilungen der juristischen

Gesellschaft in Laibach.
Poleg easopisnih virov sem uporabljal brosure in knjige iz obravnavanega obdobja,
katere sem nastel pri virih in literaturi. Pri pisanju magisterija se stenografske zapisnike
zasedanj dunajskega driavnega zbora in delno tudi zapisnike obravnav dezelnega zbora
Kranjskega v Ljubljani. 0 vseh pomembnih gospodarskih in socialnih vprasanjih, ki sem
jih raziskal, so bili nepogresljiv vir pri obravnavi stalisc poslancev
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slovenskega ozemlja

zlasti drZavnozborski zapisniki. Pri tern me niso zanimali Ie uradni nazori, ki so jih
zastopali poslanci iz slovenskega ozemlja, temvec tudi vloga teh poslancev pri sprejemanju nove zakonodaje. Pri komentiranju in obravnavanju socialnih in gospodarskih
reform sem moral nujno upostevati tudi zakonodajo, ki je objavljena v razlienih letnikih
Reichsgesetzblatt -a.
Pri vsaki resni zgodovinski raziskavi ne smes spustiti (odgovaIjajoee) sodobne literature

0

obravnavani problematiki. Pri tern sem se znasel pred problemom, saj je

0

temi,

ki sem jo obravnavam v magisteriju, v slovenscini napisano zelo malo celovitih razprav.
Pray to pomanjkanje je bil seveda glavni vzrok, da sem se sploh lotil raziskovanja tega
podrocja nase zgodovine. V nasprotju s slovensCino pa obstaja mnozica primerne
literature v nemscini. To mi je omogocilo, da sem raziskave na virih, ki sem jih opravil
za slovenski prostor, primerjal s tedanjim sirsim avstrijskim okvirom.
Pri pisanju naloge mi ni delala problemov Ie mnozica virov, tern vee tudi easovna
razmejitev. Ceprav me je naslov magisterija omejeval na osemdeseta in devetdeseta leta
19. stoletja, sem ze zelo kmalu ugotovil, da born moral poseei veliko dlje v preteklost, pri
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nekaterih obravnavanih problemih celo v sestdeseta leta. Pray sedemdeseta leta so bila za
socialno in gospodarsko zgodovino prelomna. Vse do izbruha gospodarske krize leta
1873 so bili liberalni gospodarski in socialni nazori v Avstriji brez resne konkurence. Od
r

neoabsolutizma dalje so liberalni nazori vplivali na urejanje cim sirsega gospodarskega in
socialnega sveta. Zemljiska odveza, obrtna svoboda, privatizacija zeleznic in trgovska
svoboda so oznanjali tdnjo po vedno manjsem poseganju drZave v gospodarstvo. Z
zmago liberalne gospodarske misli je drZava tudi vse manj posegala na socialno podrocje.
Tako, kot naj bi gospodarstvo najbolj napredovalo z ukinitvijo vseh omejitev in s svobodnim tekrnovanjem podjetnih posameznikov, je bilo po liberalnem prepricanju tudi
urejanje socialnih odnosov Ie stvar prostega pogajanja delodajalcev in delojemalcev. V to
pa se drZava ne bi smela vmesavati.
V ustavnem obdobju sestdesetih let svojega najvecjega zmagoslavja ni dosegel Ie
gospodarski in socialni liberalizem, temvec so liberalne (nemske) stranke tudi politicen
prostor bolj ali manj ucinkovito obvladovale. Leta velikega gospodarskega vzpona
Avstro-Ogrske (1867-1873) so bila zlata leta avstrijskega liberalizma. Leta 1873 je sledil
dramaticen zlom dunajske borze, ki je oznacil zacetek velike gospodarske krize. Z njo je
nastopilo obdobje tako imenovane velike gospodarske depresije (1873-1896). Ceprav je
gospodarska proizvodnja v tern obdobju napredovala, je prvotna gospodarska kriza z
borzno paniko in propadanjem podjetij, ter nadaljnja zaostrena konkurenca in predvsem
neprestano nizanje cen, med podjetniki, proizvajalci in javnostjo ustvarjala vtis

0

neprestanem gospodarskem propadanju. S splosnim gospodarskim pesimizmom je bila
vedno bolj naceta tudi prej tako mocna vera v liberalizem. Konec je bilo liberalne utvare
o neprestanem gospodarskem in druzbenem napredku in omajano je bilo zaupanje v
samozdravilno moc liberalnega trZnega gospodarstva.
Liberalni gospodarski nazori so se izkazali za napacne in liberalizem je zacel dramaticno izgubljati svojo moc. V nasprotju stem pa so postajali vse mocnejsi konservativni nazori, ki v casu vsesplosnega napredka niso mogli priti do izraza. Uveljavil se je
protekcionizem. Celo liberalci so sedaj zahtevali drZavno vrnesavanje v gospodarstvo.
DrZava je zacela podrZavljati obstojece zeleznice in graditi nove, z velikimi subvencijami
je podpirala industrijo in poskusala resiti borzo, predvsem pa je posnemala druge
evropske drZave in z visanjem carin stopila na pot omejevanja svobodne trgovine.
Zaradi usodnega pomena, ki ga imajo sedemdeseta leta prejsnjega stoletja pri zarniranju liberalnih in gospodarskih nazorov in pri uveljavljanju novih nazorov, ki so nato
krojila gospodarstvo in socialo v naslednjih desetletjih, se pri pisanju magisterija temu
obdobju nisem mogel izogniti. Pri raziskovanju nekaterih problemov sem moral poseCi se
v sestdeseta leta. Podobne tdave kot sem jih imel pri dolocitvi casovnega zacetka svojega pisanja, sem imel tudi pri dolocitvi casovnega konca. Vsak zgodovinski problem ima
povsem svoj zacetek in svoj konec, ki se v veliki meri razlikujeta od drugega zgodovinskega problema. Toda pray tako kot je pri zacetku potrebna neka skupna tocka (vla-
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davina liberalnih nazorov), tudi razlicni konci potrebujejo doloceno usklajenost.
j za poglavitni casovni okvir svoje raziskave sem izbral povsem politicni letnici -

I

vlad~o obdobje ministrskega predsednika Eduarda Taaffeja (1879-1893). Tega ni sem

storil zaradi povsem politicnih dogajanj, temvec predvsem zaradi dogajanj na gospodarskem in socialnern podrocju. Sele z nastopom Taaffejeve vlade se je liberalna vladavina neizpodbitno koncala. S koncem politicne prevlade liberalizma je bilo tudi konec
liberalnega vpliva na socialno in gospodarsko zakonodajo. Novi protiliberalni nazori so
se lahko uveljavili ne Ie na idejnem, temvec tudi na zakonodajalnem podrocju. Glavni
narnen rnoje magistrske naloge je prikaz vpli va novih socialnih in gospodarskih razmer
na nastanek novih nazorov in kako so novi nazori vplivali na nastanek nove zakonodaje.
Zato sem si padec Taaffejeve vlade izbral za neformalni konec svojih raziskav. V
magisteriju so predstavljene terne tudi zakonodajalno v glavnem omejene na osemdeseta
leta. To velja zlasti za socialne reforme, ki sem jim posvetil veliko cas a in raziskovanja.
Zaradi obi lice zgoraj opisanih virov v magisteriju nisem mogel opisati vseh socialnih in
gospodarskih problemov obravnavanega casa. V drugi polovici 19. stoletja so se Ijudje
ubadali s tremi velikimi socialnimi vprasanji: s kmeckim, z de!avskim in z obrtnim
vprasanjem. Ta tri razlicna socialna vprasanja so bila v takratni Avstriji seveda delezna
razlicne pozornosti. Ker je bilo kmetijstvo tista gospodarska panoga, ki je se naprej
zaposlovala najvec aktivnega prebivalstva, so bili tudi problemi kmetijstva deleZni precejsnje pozornosti. Na pretezno kmeckern slovenskem ozemlju je bilo kmecko vprasanje
prvo med socialnirni vprasanji tega casa. Zato bi obravnava agramih nazorov in problemov zahtevala pray posebno in obsezno raziskavo. Vendar so agrarni nazori in problemi
tedanje dobe v primetjavi z ostalirni socialnimi problemi se najbolj raziskani. Tudi
agrama zakonodaja Taaffejeve dobe ni bila tako daljnoseZna kot socialna zakonodaja na
obrtnem in delavskem podrocju. Zato sem agrame nazore v magisteriju v vecji meri
pustil ob strani.
V nasprotju

S

pretezno kmeckimi slovenskimi dezelami so v industrijsko razvijajocih

se pokrajinah in mestih vecjo pozomost posvecali obrtniskemu in delavskemu vprasanju.
V casu, ko je po drZavi odrneval anarhisticni boj delavcev, je strah pred revolucionarnim
delavstvom delavsko vprasanje potisnil dalec v ospredje. Na Slovenskem, kjer industrija
se ni bila tako razvita kot v ceskih in nekaterih avstrijskih deZelah, je bilo delavsko
vprasanje seveda manj odrnevno. Zaradi napredujoce industrializacije so problemi obrtnistva najbolj odmevali v industrijsko hitro razvijajocih se deZelah, kjer je industrija unicevala nekatere obrtne panoge. Na Slovenskem zato obrtno gibanje ni bilo nikoli tako
rnocno kot npr. na Dunaju, ceprav je bilo zaradi velike vloge obrti v gospodarstvu kar
precej odmevno. Na Slovenskem torej obrtno vprasanje ni bilo tako izpostavljeno kot
kmecko, vendar je bilo pray tako glasno, ce ne se glasnejse delavsko.
Tudi delavsko vprasanje je bilo v obravnavanern casu v veliki meri obrtno vprasanje,
torej problem obrtniskih pomocnikov in nekaterih mojstrov. Takratna socialna zakono-
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daja je oba problema uvrscala pod skupen obrtni red. Vendar je imela obrtna zakonodaja
pri socialnih reformah prednost pred delavsko socialno zakonodajo. Zato sem se najprej
lotil raziskovanja nazorov

0

obrtnistvu. Te nazore sem predstavil v prvem poglavju

magisterija. Ker so bile vse socialne reforme v obdobju Taaffejeve vlade konservativno
usmerjene, sem sam v glavnem prikazal konservativne socialne nazore. Takratne Jiberalne in socialdemokratske nazore sem opisal Ie v povezavi s konservativnimi nazori.
Liberalni nazori so se res umikali v ozadje, vendar se zdalec niso bili mrtvi. Pray tako se
je se naprej razvijala liberalna socialna miselnost, ki se je v veliki meri razlikovala od
skrajnih liberalnih nazorov

0

nevmeSavanju drzave na socialno podrocje. Tudi social-

demokratska socialna miselnost ni bila nepomembna. Vendar je bila v tern casu na
Siovenskem v primerjavi s konservativno miselnostjo se zelo sibko zastopana.
Levji delez moje raziskave je usmerjen v prikaz konservativnih nazorov. Vendar
pojem konservativen v tern primeru ne pomeni prizadevanja za ohranitev obstojecega
stanja. Ravno nasprotno. Pray liberalci so si v vecini primerov prizadevali ohraniti obstojeco liberalno druZbeno ureditev. Konservativci so bili tisti, ki so si prizadevali reformirati obstojeco "liberalno" druzbo in na njenih temeljih zgraditi socialno pravicno
druzbo. Za razliko od socialnih demokratov njihov ideal ni bila povsem nova brezrazredna druzba. Ideal nove druzbene ureditve so si poiskali v preteklosti, ko "brezbozni"
liberalizem se ni unicil na krscanskem duhu slonece stanovske druzbe. Zato je names to
konservativcih primemeje govoriti

0

0

konservativnih reformatorjih, ceprav se oba pojma

izkljucujeta. V teku osemdesetih let so v tej skupini vse bolj prepoznavni krscanski
socialci. Razmejitev med obema skupinama ni povsem preprosta. Zato born pojem
krscanski socialci uporabljal za cas od konca osemdesetih let dalje, ko so se krscanski
socialci tudi ze politicno pocasi oblikovali.
Drugo poglavje magisterija sem posvetil prvi obrtni noveli iz leta 1883, ki se je
spopadla z ureditvijo perecega obrtnega vprasanja. Predvsem me je zanimalo, kako so
konservativni socialni riazori vplivali na oblikovanje obrtne novele. V naslednjem poglavju sem se posvetil problemu, kako je obrtna novel a vpIivala na nadaljnji razvoj
socialne misii

0

obrtnistvu. V posebnem poglavju sem izpostavil problem zapomiskega

dela, nad katerim so se zlasti ljubljanski obrtniki venomer bridko pritozevali.
Pri prikazu vseh teh konservativnih socialnih reform v prid obrtnikom se nisem mogel
izogniti prvi socialni in gospodarski reformi Taaffejeve vlade, s katero so konservativci
po leg obrtnikov hoteli zascititi sekmete in druge sloje prebivalstva. Zaradi velike dolzniske krize zlasti kmeckega prebivalstva, vendar v nic manjsi meri tudi obrtnikov, je
vlada leta 1881 sprejela zakone proti oderustvu. S temi zakoni se je posta vila proti
liberalnemu prepricanju, da se v pogojih popolne posojilne svobode na trgu oblikuje
najbolj idealna obrestna mera. V nadaljevanju sem izcrpno prikazal takratne vecplastne
katoliske nazore 0 obrestih.
Zaradi pomanjkanja casa in prostora sem moral izpustiti prikaz konservativne socialne
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zakonodaje v prid delavcem in opis socialnih nazarov a delavskem vprasanju. Ti so se
najbolj ocitno kazali pri uvedbi obrtnih inspektorjev leta 1883, pri drugi obrtni noveli leta
1885, ki je obravnavala polozaj industrijskih delavcev, leta 1887 pri uvedbi nezgodnega
zavarovanja in leta 1888 pri bolniskem zavarovanju. Pomembne druge obrtne novele sem
se dotaknil Ie v toliksni meri , v kolikor je ta posegala na podrocje obrtnistva. To je
najbolj ocitno storila z uzakonitvijo nedeljskega pocitka. Pray nedeljski pocitek je bila
ena najbolj odlocnih zahtev konservativcev. Zato sem posebno poglavje posvetil prikazu
katoliskih konservativnih nazarov a nedeljskem pocitku.
Stem poglavjem sem koncal opis socialnih nazorov. Pray v casu konservativne
Taaffejeve vlade so bili postavljeni temelji socialne zakonodaje, ki v kasnejsem obdobju ni
dozivela bistvenih sprememb. Na socialnih zakonih iz osemdesetih let je bila zgrajena vsa
nadaljnja socialna zakonodaja. Zato sem se odlocil, da s koncem Taaffejeve vlade koncam
tudi raziskavo svojega magisterija. Sicer pri veCini obravnavanih problema v posegam tudi
v cas po letu 1893, vendar je to Ie bezen preg.led bodoCih dogajanj. Edina izjemo sem
naredil prl prikazu temdjnih katoliskih nazarov

0

obrestih, kjer sem posegel celo v dvaj-

seta stoletje. V zadnjih letih Taaffejeve vlade so tudi parlamentame stranke dobivale novo
podobo. Vedno bolj so se zacele uveljavljati stranke, ki so svoj krog volivcev iskale v
vedno sirsih mnozicah. S tern so se vedno bolj uveljavljali socialni nazori, s katerimi so
mnozicne stranke na svojo stran hotele pridobiti "malega" cloveka. Nastopilo je novo obdobje, obdobje socialnih bojev, kije trajalo vse do propada monarhije.
Glede prikaza gospodarskih nazorov sem moral biti velika bolj izbircen kat pri
socia!nih nazorih. Odlocil sem se raziskati gospodarski problem, ki je bit doslej v Sloveniji se povsem neraziskan. Ceprav nisem monetarist, monetamim razmeram vseeno
pripisujem velik (ne pa odloCi!en) pomen v gospodarskem zivljenju. Cene, obrestne
mere, zadolzenost, proracunski in trgovinski primanjkljaji/presezki, so v mnogih pogledih odvisni pray ad monetamih razmer v drZavi. Zato sem obsezno zadnje poglavje
namenil pray monetamim razmeram in nazorom a denarju. Velika pozomost sem pri tern
posvetil valutni reforrni iz leta 1892, s katero je Avstrija koncno uredila svoje perece
dename razmere.

II

II. KONSERVATIVNI NAZORI 0 OBRTNISTVU

1. Uvod
V obdobju gospodarske depresije po letu 1873 je bilo soeialno vprasanje deleZno
vedno vecje pozomosti. Poleg perecega kmeckega in delavskega vprasanje je tudi v
Avstriji zelo odmevalo obrtno vprasanje. "Klie po pomoci za nizje stanove v obrambo
pesajocej obrtniji je vedno vecji in pomenjivejsi; kajti za orjaskimi koraki siri se navzlie
najvecjej marljivosti od dne do dne narodov pavperizem. [... ] Mozje vseh narodov,
katerim je blagor svojega ljudstva na sreu, se pecajo marljivo z prasanjem, kako pomoci
domacej obrtniji in studirajo, kako radikalno ozdraviti to - rekli bi - epidemicno bolezen,
ki ustvarja iz zadovoljnega prebivalstva najbolj nesrecen proletarijat, ki si je po vrhu v
svesti, da ga nij priterala lastna krivda na berasko palieo."l Ceprav sirsajavnost obrtnemu
problemu ni posvecala tako velike pozomosti kakor kmeckemu in delavskemu
socialnemu vprasanju, to se ne pomeni, da ga je zanemarjala. Ravno obratno. "0 tern so
napisane debele knjige in casniki dan za dnevom obsimo razpravljajo to vprasanje."2
Zahteve po reformah na obrtnem podrocju so bile stalno na dnevnem redu gospodarskih in socialnih mislecev, side avstrijske in tudi slovenske javnosti in zato tudi
politikov vseh barv. Glavno vprasanje se je vrtelo okoli problema, kako urediti obrti red
iz leta 1859, ki je posegal tudi na podrocje obrtnistva. "Med predlogi drZavnega zboraje
eden najvaznejsih nacrt nove obrtnijske postave. Od pravilne resitve tega vprasanja je
odvisna osoda na tisoc in tisoc obrtnikov, ki so vsled dosedanje obrtnijske svobode prisli
v pomanjkanje in ubostvO."3
V naslednjih poglavjih bomo spoznali nazorsko podlago reform, pot do obrtnih reform,
izvedbo reform in odziv na reforme. Pri tern se born omejil Ie na reforme povezane
neposredno z obrtnistvom. Ne born govoril 0 celotnih obrtnih novelah, temvec Ie oobrtnih
novelah, v kolikor so povezane z obrtnistvom. Takratni obrtni red (Gewerbeordung)
namrec ni obsegalle podrocje obrtnistva, temvec tudi podrocje industrije, torej tovamiske
proizvodnje in delavske socialne zakonodaje. Takratni pojem obrt (Gewerbe) je praviloma
zdruzeval tako industrijo (Industrie) kot rokodelstvo (Handwerk). Meja med njima je bila
zelo nejasna. "Im groBen und ganzen ist es schwer zu sagen, wo die Grenzen zwischen
Handwerk und Fabrik zu suchen ist, die neueren Aufsichtsgesetze der verschiedenen

2

3

Liberius: V obrambo domate obrtnije, Siovenski narod,!t. 242, 21. oklober 1882.
II. shod "Katol. polit. dru5tva" v 5t. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v 51. Vidu A. Kalan), Siovenec, 5t. 71, 28. marec 1890.
Obrtnijstvo pa driavni zbar, Siovenec, !t. I, 3. j.nuar 1882.
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Staaten geben rneist auch hochst verschiedene Definitionen tiber den Fabrikbegriff."4
Velika pojrnovna zrneda je vladala ze v predrnareni dobi 5 Sele leta 1841 je avstrijska
statistika za tovamo oznaeila podjetje z veejim stevilom delavcev, ki delajo v tako
velikih proizvodnjih prostorih, ki pri rokodelstvu niso v navadi in v katerih v celoti
izdelajo svoj izdelek. 6 Kasneje so med tovame v glavnem steli zakljueene proizvodne
prostore, v katerih je bilo zaposlenih dvajset ali vee delavcev in v katerih so se uporabljali stroji kot nujno potrebni del proizvodnje. Vsi proizvodnji obrati, ki so imeli rnanj
zaposlenih in v katerih se v glavnem ni proizvajalo s stroji (kar pa ni bilo nujno), so se
pristevali k rokodelstvu . Po erki zakona je bila rokodelska obrt lahko ze proizvodnja
dejavnost z 19 zaposlenimi, torej v resnici ze skoraj majhna tovama. Rokodelske dejavnosti so bile v povpreeju zelo majhne in so zaposlovale mojstra in v najboljsem primeru
nekaj pomoenikov in vajencev. Ko born torej govoril
govoril

0

0

obrti in obrtnih reformah born

manjsih rokodelskih obratih. Pojma rokodelstvo ne born uporabljal , ker je v

primerjavi z danasnjim pomenom pojma obrt povsem zastarel. Tako kot danes narnree
tudi v drugi polovici 19. stoletja v obrti niso delali sarno roeno, ternvee tudi ze strojno.

2. Zahteve po obrtni reformi
"Obrtniki so se zaceli politicno gibati in iskati pornoe zoper eedalje slabejse svoJe
stanje. Svetuje se to, svetuje se ono, zametava se to, in zametava se ono, vsaka glava ima
svojo pamet; koneeno se bo morda vendar prava pot nasla."7 Na Slovenskem so bili
predlagani recepti za zdravljenje obrtne bolezni v glavnem konservativni. Za propadanje
obrtnistva niso bili krivi obrtniki, temvee obstojeei obrtni zakoni, "ki jim niso dajale one
pomoei in onega varstva, ki sta za pospeh obrtnijstva neobhodno potrebna."8 Zato je bilo
v prvi vrsti potrebno spremeniti zakonodajo v prid obrtnikom. Zaradi vse moenejsega
vpliva konservativnih idej so bila vedno veeja tudi pricakovanja, da bo bodoca obrtna
reforma potekala "v smislu "reakcije", treba bo namree iz praha vzeti mnoge stare, pa
dobre naredbe."9 Obrtno svobodo je torej potrebno omejiti in to po zgJedu starih, dobrih
easov, prilagojenih sedanjim razmeram.

4

E. W.: Handwerker und Fabrik, Marburger Zeitung, St. 148, 9. december 1888.

5

Primerjaj: Vodopivec , Peter: Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in sosednjih pokrajinah v

predmartni dobi, Doktorska disertacija, Ljubljana, 1978, str. 28-31.
6

7

8
9

Brusatti, Alois: Os(erreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zum Standestaat, Jupiter-Verlag,

Wien, 1965, str. 26.
Iz govora poslanca Kohlerja na shodu v Lincu, Slovenec, st. 134,2. december 1880.
Shod kranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Slovenec , st. 82.25. juJij 1882.
Nov obrtniski red, Slovenec, Sl. 118.23. oktober 1879.
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3. Konkurenca tovarn
Vzrok za propadanje obrtnistva je "iskati v prvej vrsti v kapitalu, zdruzenem v
posamicnih rokah."10 V pogojih neomejene obrtne svobode so velika kapitalisticna industrijska podjetja veljala za glavnega nasprotnika male obrti. "Kakor vel ike ribe pozirajo
male, so velike obrtnije, fabrike, [... ] dele in delavce vzele malim obrtnikom, kateri ne
morejo konkurirati s fabriskimi izdelki."!1 "Kakor usahnejo cvetke pod kronami vecjih
dreves, tako tudi posamezne obrtne panoge propadejo, ako jih zasenci silnejsi razmah
sorodne industrijske stroke."12

a) Prednosti industrije pred obrtjo
V primerjavi z obrtnistvom je imela industrija velike prednosti. Proizvajala je serijsko
in pri tern je uporabljala najnovejso tehnologijo. "Es stellt sich hier auch fUr den kleinen
Gewerbetreibenden ein sehr ungUnstiges VerhaltniB heraus, da die Betriebskosten
zahlreicher durch Dampf- und Wasserkraft in Thatigkeit gesetzter Maschinen allerdings
bedeutend billiger sind, als jene, welche bei kleinen Gewerbe erwachsen, wo nur einzelne
Maschine mittelst Menschenhand betribenen werden."13 Industrija je z velikimi kapitali
gradila najmodernejse tovarne. "Denar ima dusevno moe vsega napredka in genijalnih
cloveskih iznajdb na polju mehanike na razpolaganje. Njemu sluzijo izvrstni stroji zastonj, mej tern ko se poti in krvavi ubogemu mojstru stotero rok od zore v pozno noc za
skorjo kruha brez upanja, da bode kedaj mogoce postaviti se s peticnim konkurentom v
jedno vrsto."14 V obravnavanem casu, ko majhni elektricni stroji se niso bili dovolj
razviti, obrtnistvo cenovno ni moglo konkurirati industrijski proizvodnji z velikimi parnimi stroji 1S Povrhu tega so zaradi vecjega kapitala in zato boljsih plac tovarne obrtem
tudi prevzemale najboljse izucene delavce 16
Zaradi svoje majhnosti obrt ni imela dostopa do tako ugodnih posojil in s tern do
10 Liberius: V obrambo domate obrtnije, Siovenski narod, sl. 242, 21. oktober 1882.
II

12
13
14
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Predlog za skustino malib obrtnikov, Novice, sl. 6, 9. februar 1876.
Orozen, J[anko]: Propadle panoge celjskih obrti: Kronika slovenskih mest, II, 1935,51. 2, str. 161.
Zur Hebung des Kleingewerbes, Marburger Zeitung, 51. 119,4. oktober 1872.
Liberius: V obrambo domate obrtnije, Siovenski narod, 51. 242, 21. oktober 1882.
Drage velike pame stroje je bilo narmec potrebno tim boU izkoristiti, da ne bi prinaSali izgube. To so
si z masovno proizvodnjo na zaloge takrat lahko privoscile Ie tovame. Zato so za obrtnisko proizvodnjo po narocilu potrebovali manjse stroje. Vendar do uncikovite uporabe elektrike za vse te
razli~ne

majhne stroje ni bila na voljo cenovno primerne energije. Zanirnivo je, da resitev se niso iskali
v elektriki, temve~ v za proizvodnjo cenejsemu plinu in vodni sili. Fragen des Kleingewerbes, Lai-

16

bacher Wochenblatt, 51. 226, 6. december 1884; 51. 227, 13. december 1884; 51. 228,20. december
1884; 51. 229, 28. december 1884.
Zur Hebung des K1eingewerbes, Marburger Zeitung, st. 118,2. oktober 1872.
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razpolozljivega kapitala kot ga je imela industrija. Na takratni stopnji razvoja avstrijskih
financnih ustanov je bilo za kreditiranje industrije ze poskrbljeno, medtem ko je bilo
kreditiranje malih obratov se povsem nezadostno. "Wahrend dem GroBindustriellen aile
namhaften Geldinstitute, Banken und wie immer heiBenden Kreditanstalten zur Verfiigung stehen, ist der Kleingewerbetreibende angewesen, sein KreditbediirfniB bei
Privaten gegen iibergroBe Zinsen zu befridigen."I7
Pomanjkanje kratkorocnih kreditov za obrt se je v primerjavi z industrijo zlasti
negativno odrazalo pri vsakdanjih nabavnih in prodajnih zmoznosti obrtnika. Obrtniki,
"die schon viele Jahre ihr Geschaft betrieben, konnen trotz vieler Miihen nur darauf
verweisen, daB sie ein eigenes Geschaft besitzen und ihre Familie ehrlich durch 's Leben
gebracht haben . Die wenige Gulden, die sie besitzen, stecken unter den Kunden."18 Po
takrat povsem obicajni poslovni praksi so kupci obrtne izdelke nabavljali na up. Ker
obrtniki niso hoteli izgubiti svojih stalnih strank, so dolga casovna obdobja med oddajo
blaga stranki in strankinim dejanskim placilom sprejemali kot nekaj povsem normalega.
Stranke so jim vedno dolgovale veliko denarja. Zato. so bili obrtniki praviloma brez
vecjih zalog gotovine. Ker jim je prirnanjkovalo gotovine, so irneli velike tezave pri nabavljanju potrebnih surovin. V primerjavi z veliko industrijo, ki je surovine lahko
kupovala neposredno pri grosistih in je lahko za nakup dobila kratkorocno posojilo, so
rnorali obrtniki kupovati drazje blago pri manjsih trgovcih in se tega so dobili Ie za
gotovino. Pomankanje gotovine, pomanjkanje kratkorocnih kreditov in prodajanje na up
in stem je bil sklenjen konkurencni krog propadanja obrti na racun industrije l9

b) Realnost

Zato veliki kapital z lahkoto spodjeda "kakor Cry deblo obrtnistva in rokodelstva,
zdrufujoc v svojih rokah vse stroke obrtnosti!"20

"s tern se je zacel rned obrtniki boj za

obstanek, v katerem nikdar ne vlada pravica, ampak Ie moc, in kdor je rnocan [... ] sme
uniciti in tudi res unici slabsega."21 V tern boju velikega kapitala proti mali, obrtniski
proizvodnji, se je veliki kapital na skodo malega obrtniskega kapitala vse bolj krepil "in
yes zaslliZek zbirajo v rokah premoznejsih Ijudi."22 Ti kapitalisti brez lastnega dela so
brez srarnu izkoriscali postenega in delavnega obrtnika.

17 Zur Hebung des Klei ngewerbes, Marburger Zeitung, Sl. 119, 4. oktober 1872 .

18 Die Schaden des Kleingewerbes (Von einem Kleingewerbetreibenden), Marburger Zeitung, 51. 17,8.
februar 1888.
19 Primerjaj se: Zur Hebung des Kleingewerbes, Marburger Zeitung, 51. 119,4. oktober 1872.
20 Iz obrtniskih krogov, Siovenski narod, st. 219, 25. september 1886.
21 -n.: V prevdarek, Siovenski narod, 51. 195,28. avgust 188l.
22 Obrtnijstvo pa drzavni zbor, Siovenec, 51. 1, 3. januar 1882.
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Ali je taksna slika, ki so jo venomer ponavljali nasprotniki obrtne svobode, sploh
ustrezala resnici? Propaganda za ali proti obrtni svobodi je bila namrec zelo ostra in v
veliki meri tudi nestvama. 23 V resnici obrtnistvo ni bilo srnrtnega boja z industrijo.
Sodobniki so zelo precenjevali polozaj vel ike industrije v takratni avstrijski ekonomiji,
kajti se leta 1902 je obrt skupaj z domaco obrtjo zaposlovala 55% delovne sile v
podjetjih 24 Tudi v razvitejsi Nemciji se pomen obrtnistva v tern obdobju ni pray nic
zmanjsal 25 Celo v industrijsko najbolj razvitih avstrijskih dezelah je obrt imela velik
pomen. Z industrializacijo se je namrec dvignil narodni dohodek prebivalstva in stem
njegova kupna moe, kar je bilo zelo spodbudno tudi za obrt. V industrijsko manj razvitih
dezelah je obrtnistvo imelo se sorazmeroo vecjo moc. 26 Tudi na Slovenskem je obrtnistvo
v obdobju industrializacijo precej napredoval0. Ceprav stevilo zaposlenih v obrtnistvu ni
narascalo tako hitro kot v industriji, pa je vseeno dalec presegalo naravni prirastek
prebivalstva 27

c) Obrtniki se neupraviceno pritozujejo

Obrtniki in njihovi zagovoroiki so svoj polozaj slikali nadvse croo. Vsi njihovi argumenti in vse njihove zahteve po obrtni reformi, s katero naj bi se izboljsal njihov slab
ekonomski polozaj, so gradile na katastrofalno slabih razmerah, v katerih naj bi takrat
ziveli in delali obrtniki. Toda nekateri posamezniki se s taksnim croo belim prikazovanjem niso strinjali. Za nekatere je bila taksna cmogledost celo skodljiva. "Mnogi
roditelji se plasijo izrociti svojega otroka obrtniskemu mojstru, ces, vsi obrtniki tozijo, da

23 Brusatti, A1ois: Osterreichische Wirtschaftspolitik vom 10sephinismus zurn Standestaat, O.C., str. 50.
24 Matis, Herbert: Die Habsburgerrnonarchie (Cisleithanien) 1848-1918. - Grundriss der bsterreichischen
Sozial- und Witschaftsgeschichte von 1848 bis zur Gegenwart, OBV-Klett-Cotta, Wi en, 1989, str. 23.
25 Fischer, Wolfram: Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der industrialisierung, Vandenhoeck &
Ruprecht, GbUingen, 1972, str. 338-348.
26 Otruba, Gustav: Handwerk und industrialisierung in Osterreich im 19. und am Beginn des 20. lahrhunderts. - Handwerk in Mittel- und SUdosteuropa. Mobilitat, Verrnittlung und Wandel im Handwerk
des 18. bis 20. lahrhunderts, SUdosteuropa-Gesellschaft, MUnchen, 1987, str. 203-204.
27 Med leti 1852 in 1912 je stevil0 zaposlenih v obrti na Spodnjem Stajerskem in na Kranjskem naraslo
od 22.657 na 42.333. V tern ~asu se je prebivalstvo pove~al0 Ie za okoli 20 %. Ho~evar, Toussaint:
The Structure of the Slovenian Economy 1848-1963, Studia Slovenica, New York, 1965, str. 48-49;
Gestrin, Ferdo: Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma (do leta 1918), Kronika,51. 3, 17, 1969, str. 135; Na celotnem ozemlju Slovenije je stevil0 obratovalnic naraslo ad 15.656
na 26.376, stevilo zaposlenih (skupaj z vajenci) pa ad 27.950 na 50.550. Glavan, Franc: Pravna ureditev obrtnistva na Slovenskem, Casopisni zavod Uradni list SRS, Maribor, 1984, sir. 89-91; V
Mariboru je stevilo obrtnih pravic naraslo od 513 leta 1855 preko 599 leta 1884 na 687 leta 1912.
Leskovec, Antosa: Upravni in gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju, Kronika, sl. 2-3, 31, 1983,
str. 172.
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se jim slabo godi, da jih more velika konkurenca tovaren."28 Vendar na Slovenskem
tovarniska konkurenca se ni prehuda in se ta skoduje Ie nekaterim obrtem, druge pa lepo
uspevajo. Zato naj se mladi Ie pridno poprimejo obrtnistva. "Rokodelcem se dobro godi,
ako svoje delo dobro umo in so pridni in nezapravYivi. Kdo je vecji gospod v mestu ali v
trgu, nego dober rokodelski mojster se svojo lastno hiso! Ali se rokodelcu na kmetih, ki
ima Se malo zemlje, ne godi boljse, nego marsikateremu kmetu?"29 V primerjavi s kmeti
obrtniki "delajo na suhem in gorkem, po leti v senci, po zimi pri gorki peci; zasluzijo
toliko, da jedo vsaki dan meso in se posteno gosposko oblacijo."30
Zato so casopisi kmetom veckrat svetovali, da naj dajo svoje drugorojence izuciti
kaksne obrti. Za enega od glavnih krivcev za propadanje kmetijstva so smatrali veljavno
dedno pravo, po katerem so vsi otroci po smrti oceta dedovali enake deleze. Posledica je
bila razkosanje ze tako majhnih kmetijskih zemljisc in tudi pereco zadolzevanje. Zato so
kmetom toplo priporocali, naj kmetijo prepisejo Ie na enega dedica, ostali pa bode ziveli
od obrti, katere se bode izucili 31 "Clovek, ki je dobro izuIjen v kakem rokodelstvu, najde
se povsod posteno in boljso sluzbo, kakor clovek, ki ne zna drugega, kakor navadno
poljsko delo, pa nima svoje zemlje."32
Redki posamezniki so tudi poudarili, da so dohodki obrtnikov in njihovih pomocnikov
v primeIjavi z dohodki drugih Ijudi pray veliki . "Mnogo je Ijudi, ki so 12 let studirali, pa
nemajo take place. Na Kranjskem je vee ko 400.000 ljudi, ki veliko slabsi zivijo, ko nasi
obrtnijski pomocniki: kmet mora repo, zelje in krompir jesti, pa vendar ne godmja toliko,
ko pomocnik, ki si lahko vsak vecer koscek mesa in ob nedeljah in praznikih se pecenko
privoSCi."33 Po mnenju nekaterih naj bi veliko obrtnikov zivelo preko svojih zmoznosti.
Vsakemu druzbenemu stanu pritice poseben zivljenski slog. Obrtnik zato ne sme zahtevati, "da bi imel vsak dan na mizi peeenko, pa hodil crno oblecen, rodovina pa se pray
po veliko gosposko postavljala. [... ] Vsak naj se torej nosi in zivi po svojern stanu.
Zalibog, da ravno kaj tacega ne moremo reci

0

nekterih druzinah rokodelskega in

obrtnijskega stanu."34
"Ce gres zjutraj v gostilnico, kterih ljudi bos najvec nasel tam pri golasu, pivi, vinu in
ne pri maselcu, marvec kar pri policu ali bokalu? Rokodelcev, krojaeev, cevljaIjev,
kovacev, mizaIjev itd. Med tern ko vsak drugi dela dopoldne in se kosila veseli, je tak
"rokodelec" ze dvakrat sit in ne Ie, da ga to stane, temuc zgubi pri tern se toliko casa, da

28 Za slovenski obrt. Siovenski narod. 5t. 173. I. avgust 1892.
29 a potrebi dobrih slovenskih obrtnikov in trgovcev. Edinost. 51. 4. 28. januar 1880.
30 Siovenski kmeti in rokodelstvo. Siovenski gospodar. 51. 49. 8. december 1887. str. 386.
31

Poleg zgomjih ~Iankov primerjaj k J. L.: Na~a kmecka mladina naj bi se rokodelstva ucila!, Siovenski
gospodar. Gospodarstvena priloga. 51. 97. 10.januar 1884. str. 417.

32 Obrtnija in slov. Ijudstvo. Siovenski gospodar. 51. 46. 15. november 1888. SIr. 362.
33

Socijalizem na Siovenskem. Siovenec. Sl. 3. 8. januar 1881.

34 Siovenec. 51. 49. 28. februar 1884.
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mu Ie malo ur za dele ostaja. Ce gres v nedeljo in praznik po me stu in javnih sprehajaliscih, kdo ti je tam najbolj nalispan? Zopet cevljaIji, krojaci itd. z vso svojo druzino;35
zvecer najdes zopet najvec takih "rokodelcev" po gostilnicah, iz kterih marsikateri taki
domu gredo, da tudi drugi dan niso za delo."36 Zaradi te potrate ti obrtniki nikoli nimajo
dovolj denaIja in "0 piclem zaslu:i:ku na vso moe vpijejo."37 "Na ta nacin, se ve, da ne
more biti zasluzek nikdar dosti visok in davek nikdar dosti nizek."38 Zato naj se obrtniki
raje nehajo pritozevati nad svojim polozajem. "Imeli so ze namrec veliko shodov v kterih
so na vse druge kraje gledali, Ie v svoj dom ne."39
S taksno kritiko se seveda obrtniki v nobenem primeru niso mogli strinjati, ceprav
niso mogJi skriti, da je vsaj za nekatere obrtnike taksna slika povem pravilna. Vendar se
teh "ne dobi toliko, koJikor je prstov na roki, in ako so kteri tako delali, kakosen je bil
konee njih pocetja? Resniea je, da nekteri mojstri in posestniki v gostilno zahajajo,"
ostali pa zivijo zelo trdo. "Po letu se komaj dan napoci in cevljar gre ze na svoje dele ter
je se vedno pri njem, ko je sonee ze davno zaslo; po zimi pa, ko nekterim ura delopusta
odbije, krojac in cevljar se misliti ne smeta na spanje in pocitek in ko se drugi ljudje ze
veseli iz krcme vracajo domu, cevljar se nab iva obuvala, da se dostikrat jeze gospodar in
sosedje; a biti mora, da sebe in svoje prezivi. "40

d) Neenakost usod

Obrtnikom se zdalec ni slo tako slabo, kakor so se pritozevali. V casu gospodarske
konjunkture se tudi mariborski obrtniki niso mogli pritozevati. "Die Verhaltnisse des
K1eingewerbes haben sieh im Allgemeinen wiihrend der letzten zwiilf Jahre insofeme
gUnstig gestaltet, als eine Zunahme der Naehfrage urn gewerbliehe Produkte fUr eine
gUnstige Gestaltung der Verhaltnisse gelten kann; jedoeh laBt sieh die Thatsaehe nieht
weglaugnen, daB in vielen Gewerbekategorien ein Stillstand, in einzelnen Gewerbe
geradezu ein RUeksehritt stattgefunden hat."4\
Obrti torej ni s10 slabo, vendar so bile hkrati nekatere obrtne panoge v globoki krizi. In
pray to slabo stanje v nekaterih obrtnih panogah je metalo seneo krize na eelotno obrt.

35

36
37
38
39
40
4\

Alesovec se stern splosno razsirjenirn mnenjern ni povsem strinjal. "Po Ljubljani je res znano, da so ob
nedeljah in praznikih po obleki najvetji gospodje tevljarji in krojati, a to je lai; najvetji gospod je
take dneve" trgovski pomotnik v oblatilnih trgovinah. Ale~ovec , Jakob: Ljubljanske slike. Podoba
Ijubljanskega sveta pod drobnogledom, Katoliska Bukvama, Ljubljana, 1911, str. 29.
Tihi mestan: Poslano: Siovenee, 5t. 139,24. november 1874.
Tihi mestan: Poslano, Siovenee, ~t. 145,8. december 1874.
Tihi me~tan: Poslano: Siovenee, ~t. 139,24. november 1874.
Siovenee, st. 49, 28. februar 1884.
Vet rokodelcev: Poslano, Siovenee, ~t. 143,3. december 1874.
Zur Hebung des Kleingewerbes, Marburger Zeitung, 5t. 118,2. oktober 1872.
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Dolocene obrti so pod pritiskom industrializacije povsem propadle. V nekaterih avstrijskih pokrajinah nekdaj zelo mocno zaloznistvo (zlasti tkanje in predenje na domu)42 je
bilo prvo na udaru, zaradi cesar je v sestdesetih letih na teh podrocjih prislo do socialne
katastrofe 43 "Veseli zadovoljni obrazi premoznih tkalcev spremenili so se v bledo barvo
revscine in nezadovoljnosti, iz krepkega naroda rodile so se najbolj nesrecne druzine
fabriskih delavcev ."44
Nekatere obrti so zaradi spremenjenih navad potrosnikov popolnoma izginile (npr.
izdelovanje lasulj). Druge obrti so zelo trpele (npr. svecarstvo in izdelovanje gumbov).
Poseben primer so bile obrti (npr. krojaci, cevUarji in mizarji), ki so po eni strani
uspevale zaradi narascajocega trga, po drugi strani pa so bile prizadete zaradi razsirjanja
zalozniskega nacina proizvodnje med nekoc samostojne mojstre. Tern so se zaradi narascajocega povprasevanja pridruzili mnogi novi obrtniki, pri krojastvu zlasti zenske. Ta
konfekcijski nacin proizvodnje je bil zlasti mocno razsirjen na Dunaju,4S vendar tudi
drugje ni bil zanemarljiv 46 Zaradi cenejse konfekcijske proizvodnje so bili prizadeti se
obrtniki v drugih krajih, tudi na Slovenskem 47
Poleg krojastva in cevljarstva, ki sta resitev iskala tudi v preusmeritvi v popravila, so
se nekatere druge obrti (npr. urarji, optiki, klobucarji) zaradi tovamiske konkurence
izkljucno preusmerile v popravilo, dodelavo ali celo sarno prodaj048 tovarniskih izdelkov.
Prenekaterim obrtem industrija ni pomenila vecje nevamosti, temvec so zaradi narascanja
prebivalstva celo napredovale (npr. peki, mesarji, mizarji , kljucavnicarji, frizerji). Zaradi

42 Med domatimi obrtmi je tako propadlo gorenjsko platnarstvo. Ceprav je v zatetku sedemdesetih let
Kranjski kmetijski druzbi uspelo izboljSati pridelavo lanu, je predelava ostajala na isti ravni in zato
potasi propadala. Domate platno je tudi vse bolj izpodrivalo stroj no narejena bombaievina. Mohorit,
Ivan: Skotjelosko platnarstvo in njegov zaton. Loski razgledi. II, 1955. str. 71-80.
43 Brusatti. Alois: osterreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zum Standestaat. o.c .• str. 31.
Primerjaj se opis seveme Ceske: . Urbanitsch, Peter: Ole Deutschen in Osterreich. Statistisch-deskriptiver Oberblick. - Die Habsburgerrnonarchie. 3. del : Die Volker des Reiches I. Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1980. str. 136-137.
44 Liberius: V obrambo do mate obrtnije, Slovenski narod, st. 243, 23. oktober 1882.
4S Ehmer, Josef: Familienstruktur und Arbeitsorganisation im frUhindustrielien Wien, R. Oldenburg Verlag. MUnchen, 1980, str. 75-88,165-166.
46 Leta 1902 je na avstrijski ravni 7 1% obratov delalo neposredno za konsumenta, ostali pa tudi ali
izkljutno za zalornika. Na Dunaju je bilo neodvisnih Ie 61 % obratov. BruckmUIler, Ernst: Sozial47

gechichte Osterreichs. Herold Verlag, Wien-MUnchen. 1985. str. 385.
Celjski tevljarji so tako obtutili konkurenco prodajaln tevljev. Od sedemdesetih let dalje tudi celjski
krojati in sivilje prizadene konkurenca konfekcijskih izdelkov. Potivavsek, Marija: Celjska obrt in
trgovina po sprejetju obrtnega zakona leta 1859. - Iz zgodovine Celja 1848-1918. Odsevi preteklosti 2.

Muzej novejse zgodovine Celje. Celje. 1998. str. 190.
48 UNekatere delavnice se tekom ~asa popolnoma spremenijo v trgovine z urami, nakitom, optitnimi
in~trumenti ali kakimi drugimi merilnimi napravami in iz njihovih tasopisnih ogJasov je razbrati, da so
jim bila popravila ur sarno postranska dejavnost." Bucit. Vesna: Ljubljanski urarji v 19 , in zacetku 20.
stoletja. Kronika. 38.1990. St. 3. str. 122.
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tehnicnega napredka pa so se pojavile tudi nekatere nove obrti (npr. rnehaniki, fotografi,
elektricne obrti)49
Ta neenakost usod je po letu 1873 z nastoporn gopodarske depresije se bolj bila v oei.
Slabo stanje nekaterih obrti je bilo vse bolj oeitno. Ta slika je skoraj popolnorna prekrila
dokaj dobro stanje drugih obrti. Ker so bile pray tiste obrtne panoge; ki so bile najbolj pod
udarorn industrializacije, stevileno zelo rnoene (npr. krojastvo, eevljarstvo), so nezadovoljni obrtniki iz teh panog dajali glavnino ton a celotnernu obrtniskernu gibanju. 50 Zato
ni nie cudnega, da je bilo propadanje nekaterih videno kot propadanje obrtnistva v celoti.
Povsern razumljivo je, da so tisti obrtniki, ki so zaradi industrializacije najbolj trpeli,
venorner poudrujali nujnost ornejevanja industrijske konkurence. Boj proti industriji je s
tern postalo glavno ges lo obrtniskega gibanja. Se potern, ko so obrtniki z obrtnimi
novelami v prirneIjavi z industrijo prejeli velike ugodnosti, so za industrijo zahtevali
nadaljnje ornejitve. Matija Kunc je na obrtni anketi leta 1893 na Dunaju izjavil: "Nase
mnenje je, da rokodelskernu stanu ni rnogoee pornagati brez omejitve velike industrije.
Potrebno je, rokodelstvo zavarovati z isto tako trdnim jezorn proti kapitalistienernu
navalu, kakor se to godi z varstveno carino za veliko industrijo."51

4. Vprasljiva kakovost poceni izdelkov
Konservativci so bili prepricani, da industrijska proizvodnja obrtnistvu v pogojih
svobodne konkurence ne skoduje Ie s pornoejo rnodemejsega in bolj brezobzirnega
nacina proizvodnje, tern vee tudi s kvaliteto in ceno izdelkov. Skoraj vsi takratni pisci so
glavni razlog za propadanje obrtnistva videli v tovarniski konkurenci mnozieno proizvedenega poceni blaga. Ceprav so tovarne proizvajale cenejse blago vsaj enake, ee ne ze
boljse kvalitete, paje bilo industrijsko blago pogosto tudi slabse kvalitete kot obrtnisko. 52
Ceprav so nekateri priznavali, ."da13 die Gro13indtistrie im Allgemeinen billiger, in
einzelner Fachern auch entscheidend Besseres und GroBartigeres leistet, als es Uberhaupt
das K.Ieingewerbe irn Stande ist"P so se zagovorniki tradicionalnega obrtnistva v boju
proti obrtni svobodi nenehno pritozevali Ie nad (pre)nizkimi cenami (pre)slabo izdelanega tovamiskega blaga. Pri tern so se odloeno postavili proti staliseu liberalnih nasprot-

49 Sand gruber, Roman: Okanamie und Palilik. OSlerreichische Wirtschaftsgeschichte Yom Mittelalter bis
zur Gegenwart, Veberreuler, Wien, 1995, str. 256; Matis, Herbert: Das Industriesyslem. Wirtschaflswachstum und sozialer Wandel im 19. Iahrhundert, Verlag Carl Veberreuler, Wien, 1988, str. 174.
50 Za Dunaj primerjaj: Bruckmilller, Ernst: Razvoj lcr~~anskih socialcev v Avstriji do prve vetavne vajne.
- Krekov simpozij v Rimu, Mohorjeva druzba, Celje, 1992, str. 13 5-136.
51 Siovenski obrtniki na Dunaju, Siovenski narod, SI. 166, 22. julij 1893.
52 Otruba, Guslav: Handwerk und Induslrialisierung in OSlerreich im 19. und am Beginn des 20.
Iahrhunderts, a.c., str. 207.
53 Zur Hebung des K1eingewerbes, Marburger Zeilung, Sl. 120, 6. oklober 1872.
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nikov, ki naj bi pred lIvedbo obrtne svobode zagotavljali, "da bodo izdelki vsled konkurence boljsi, ker bo vsak skllsal druzega prekositi, da bo svoje blago lagje proda!. Pa
zgodilo se je ravno narobe."54 Izdelki so se res pocenili,55 vendar se je tlldi njihova
kvaliteta dramaticno poslabsala. Z nastopom gospodarske depresije, ki je bila v tesni
povezavi s splosnim padanjem cen, je bil problem nizkih cen vse bolj perec.
"Ljudje, ki se obrtnijstva nikdar niso ucili, pa so imeli denar, so se loti Ii raznoterih
podvzerij."56 Ker izucenim obrtnikom niso mogli konkurirati s kvaliteto izdelanega
blaga, so jim konlcllrirati s ceno. Konservativni zagovomiki obrtnistva so se pritozevali,
da so novopeceni obrtniki prodajali cim ceneje, celo pod ceno, da so svojo slabo blago
lahko prodali. Tudi tovamiska strojna proizvodnja se po kvaliteti ne more kosati z obrtnisko rocno proizvodnjo, lahko pa s pomocjo strojev izdeluje veliko ceneje. Domaca
industrija in tudi uvozeni industrijski izdelki 57 na ta nacin unicujejo domaco obrt. Vendar
gre lahko njihova nizja cena Ie na raClln slabse kvalitete. Taka je prisel "cas surogatov in
falzifikatov, vse je bilo narejeno Ie na videz, za trenotek, notranje cene in trdnosti ni
nobene imelo. [...] Tako se je yes svet s slabimi izdelki napolnil, in danes bi se dobra
blago ze tezko kje dobilo, ko bi ga kdo pray kupiti hotel, ker je ze cisto izpodrinjeno."58
Za konservativce je bilo najbolj zalostno pray to, da so kljub slabsi kvaliteti Ijudje rajsi
kupovali cenejse kat pa boljse, vendar drazje blago. Kupci "gledajo dandanes bolj na
ceno kot na dobro in trpezno blago."59 Kupec "hat beinahe ganz verlemt, die Qualitat
seiner Erwerbllngen zu prUfen, Uberhallpt dieselbe, ehe es sich zum Kallfe entschlieBt,
festzllstellen; der Preis ist ihm das Erste und Wichtigste."60 Pri tern niso nic zalegla
vcasih pray upravicena opozorila, "da je ceno kupljena stvar, navadno placana, najdrazja,
ker je izdelana Ie za oko, na videz."61 Kupci so se naprej pridno segali po cenejsih
tovamiskih izdelkih.
Po mnenjll Janka Semeca naj bi bile taHne potrosniske navade predvsem posledica

54 Nov obrtni5ki red, Siovenec, 51. 118,23. oktober 1879.
55 Nasprotno so se leta 1871 dunajski cevljarji pritozevali, da svobodna konkurenca ni pripomogla k
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58
59
60
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znizanju cen obrtniskih proizvodov. Bili so proti obrtni svobodi, "ki je :1.e na tisoce rokodelcev na
beraSko palico spravila, obeinstvu pa vendar ne cenejsih cevljev, cenejsih sukenj, cenejsega pohisja itd.
prinesia."
Vendar moramo pri tern upo~tevati , da so bila ravno takrat leta najvetje gospodarske konjunkture,
zaradi katere so naraseale tudi cene. Z zaeetkom gospodarske krize leta 1873 pa se je polozaj povsem
spremenil, zaeelo se je dolgo obdobje deflacije, torej padanja cen.
Obrtnijstvo pa drzavni zbor, Siovenec, St. 66, 15. junij 1882.
Ze leta 1874 je na shodu drustva Siovenija v Ljubljani Dolhar rekel, da obrtnistvu zelo skodi, "ker se v
vaZajo izdelki, sicer slabi, a po taki ceni, da jih rakodelec ne more isti kup delati." Siovenec, St. 54, 9.
maj 1874.
Nov obrtniski red, Siovenec, 51. 11 8,23. oktober 1879.
Predlog za skuseino malih obrtnikov, Novice, St. 6, 9. febmar 1876.
Gewerbliche Aufgabe, Marburger Zeitung, Sl. 58, 15. maj 1878.
Liberius: V obrambo domace obrtnije, Sloven ski narod, St. 242, 21. oktober 1882.
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nizke kupne moCi prebivalstva, "da je ljudstvo obozalo, da si ne moremo dragega in
boljega blaga kupovati."62 Tudi Franz Wiesthaler je enega od glavnih vzrokov za propadanje obrtnistva vide I v nizki kupni moei prebivalstva. "Die Verarmung triigt wohl die
groBere Halfte der Schuld, daB die Geschafte damiederliegen, daB gar manchen wackere
Gewerbsmann verklimrnert und verkomrnt."63 Potemtakem industrija ni preplavila trga s
poceni izdelki zaradi tega, ker bi stem hotela unieiti obrtnisko konkurenco, temvee zato,
ker je zvesto sledila potrebam potrosnikov. "Izdelovati namrec morajo tako blago, kakrsno kupci zahtevajo. Vsak fabrikant bode ravno tako rad izdeloval drago in dobro blago,
ee najde kupca zanje; ali ee ga najde Ie za slabo blago po ceni, izdelovati mora
poslednje."64 Za slabso kvaliteto je bilo torej krivo povprasevanje in ne ponudba. Zato bi
lahko obrti najbolje pomagamo tako, da pomagali dvigniti kupno moe prebivalstva.
"Dieser Zweig un serer Volksarbeit kann und wird neu erbllihen, wenn das Hinterland der
Stadte und Markte kaufkraftig geworden."65

5. Obrtna svoboda
""Rokodelstvo ima zlato dno" - tako je bil pregovor v dobrih starih easih. Danasnji
dan ne veUa vee ta pregovor, kajti dno rokodelstva je razbito in raztrgano. [... J
"Liberalno" gospodarstvo je rokodelstvu zlato dno izbilo; one je grob samostojnega,
premoznega in sreenega rokodelskega stanu!"66 Glavni krivec za propadanje obrtnistva so
konservativni zagovomiki obrtne reforme videli pray v "obrtnej svobodi sploh."67 In to v
liberalni obrtni svobodi. Liberalizem je namree razglasal, da svobodna konkurenca prepreeuje nastanek izkoriseevalskih monopolov. Zato je namesto cehovskega in merkantilistienega gospodarstva zahteval povsem svobodno in odprto gospodarstvo. Kratkovi den interes sebienih posameznikov, ki delujejo na svobodnem trgu, je povsem v skladu
z skupnimi druzbenimi interesi. Svobodna konkurenca sebienih posameznikov bo v
najveeji mozni meri obogatila celotno druzbo.68
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Semec, Janko: Zelezne postave, Siovenski narad, ~1. 189,2 1. avgust 1881.
Wiesthaler, Franz: Die Gewerbe und die Kaufkraft, Marburger Zeitung, Sl. 154,25. december 1881.
Semec, Janko: Zelezne postave, Siovenski narod, ~1. 189,21. avgust 1881.
Wiesthaler, Franz: Kleingewerbe und Staatspolitik, Marburger Zeitung, st. 54, 6. maj 1885.
Nasi rakodelci in pa danasnji liberalizem, Novice, sl. 23, 7. junij 1871.
Liberius: V obrarnba damate obnnije, Siovenski narod, Sl. 242, 21. oktober 1882.
Wadi, Wilhelm: Liberalismus und saziale Frage in Osterreich. Deutschliberale Reaktionen und Einf1Usse auf die frUhe osterreichische Arbeiterbewegung (1867-1879), Verlag der osterreichischen AJeademie der Wissenschaft, Wien, 1987, sir. 135-136. Avslrijska liberalno uradnistvo, lei je v Avstrija
vpeljalo obnno svobodo, ni zahtevalo obnne svobode sarno iz gospodarskih, tern vet tudi iz povsem
naravno pravnih razlogov. Vsak tlovek ima namret naravno pravico, da opravlja tisto delo, s katerim
najlafje pre:!ivi. Brusatti, Alois: Osterreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zurn St:!ndestaat, o.c., str. 27-28.
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a) Usodno leto 1859
Po preprieanju konservativnih krogov so ideje

0

koristnosti svobodne konkurence za

bogastvo narodov k nam prisle iz Anglije preko Francije. "Tudi pri nas v A vstri ji nijsmo
hoteli biti nazadnjaski, odprli smo na stezaj vrata svobodnej konkurenci."69 Pri tern so
bili zlasti dejavni "brezvestni liberalci in oderuhi, ljudje, ki bi bili radi kar eez noc brez
dela obogateli na troske revezev. Ti so zato scuvali obrtnike in rokodelce",70 da naj si
vzamejo svobodo. 20. decembra 185971 je Avstrija razglasila obrtno svobodo.7 2 "Tirjal jo
je takrat yes svet. Yes svet je tudi mislil in govoril (pisarilo se je brez konca in kraja po
easnikih) 0 blagoslovu, 0 sreCi itd., ktera obrtniji doide po tej postavi."73
Vendar se na zalost ta prerokovanja niso uresnicila. Svobodna konkurenca "hat zur
Verschlechterung der Arbeit gefUhrt, zur gewerblichen VerkUmmerung, zur Benachtheilung der Kaufer, hat den geschaftliche Niedergang mitverschuldet, den Wohlstand des
Volkes mit u.ntergraben, welchen nun der Zusammenbruch drocht."74 "Obrtniki vsled
obrtnijske svobode niso nasli tiste srece, tistega napredka in blagostanja, kterega so si v
svojih sanjah domisljevali ."75 Obrtnik je bil svoboden, a zal, svoboden "dela, brez dela,
ker liberalni sleparji so ta trenotek izkoristili za-se. Z denarjem, ki so ga obilno imeli ,
prevzemali so razne obrti, gradili tovarne in delavcev in rokodelcev nagnali skupaj od
raznih strani. S takim se rokodelec brez kapitala ni mogel meriti; ako ni hotel biti brez
dela, moral je k bogatinu iti dela iskat."76 Vse to je imelo za posledico, da so obrtniki
"jeli stradati, liberalci pa [... J obogateli. [... J In zmirom vise je slo z unimi, zmirom bolj
pa nazaj s temi; uni prihajajo vedno bogatejsi, ti pa vedno bolj siromasni."77

69 -n.: V preudarek, Siovenski narod, S1. 233,13. oktober 1881.
70 II. shod "Katol. polit. drustva" v 51. Vidu nad LjUbljana. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v 51. Vidu A. Kalan), Siovenec, st. 71, 28. marec 1890.

71 Reichsgesetzblatt, 51. 227, 20. december 1859. Prevod glej v: Zizek, Aleks.nder: Zbirka obrtnih list in
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1892-1932, Zgodovinski arhiv Celje, Celje, 1994,1995, str. 7-26.
V srednjeevropskem prostoru je Avstrijo prehitela Prusija, ki je obrtno svoboda razlgasila leta 1845.
Vendar je Avstrija pri tern prehitela ostale pomembne nemske drzave. Saska ji je sledila leta 1861,
Baden in WGrttemberg leta 1862 in Bavarska sele leta 1868. Streissler, Erich W.: Der Wirtschaftsliberalismus in Mitteleuropa: Umsetzung einer wirtschaftspolitischen Grundkonzeption? - Liberalismus. interprelationen und Perspektiven, Bohlau Verlag, Wien-Koln-Graz, 1996, str. 170; Henning,
Friedrich-Wilhelm: Die industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914, Verlag Ferdinand Schoningh,
Paderborn-MGnchen-Wien-ZGrich, 1989, str. 62-64.
Slovenec,51. 186, 14. november 1883.
Wiesthaler, Franz: Freie Konkurrenz und Selbstvertheidigung des Einzelnen?, Marburger Zeilung, st.
140,23. november 1881.
Obrtnijski shod, Siovenec, S1. 129,19. november 1881.
II. shod "Katol. polil. drustva" v 51. Vidu nad LjUbljana. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v 51. Vidu A. Kalan), Siovenec, Sl. 71, 28. marec 1890.
Kako dualizem v zvezi z liberalizmom skrbi za krneta in obrtnika. pa Z3 nas vse, Novice. st. 29, 18 .
julij 1877.
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b) Liberalizem - kapitalizem - judovstvo

Za liberalce je svoboda "glavno nacelo, akoravno je ta svoboda marsikterega spravila
na berasko palico."78 Zato raje "pomislimo, da je neomejena svoboda neomejeno tiranstvo."79 Tiranstvo, s katerim bogatejsi zatira revnejsega. Konservativci so bili prepricani, da je neomejeno svobodo nujno potrebno omejiti. Da bi pa lahko odstranili krute
posledice obrtne svobode bi bilo potrebno uniciti tudi liberalizem, ki je obrtno svobodo
ustvaril. "Liberalizem je malim obrtnikom najhujsi, nepremagljivi sovraznik",80 saj
"Iaziliberalizem hodi s kapitalom roko v roki in ni pricakovati od njega, da bi malo
obrtnijo iz klesc in objetja velikega kapitala hotel oteti."81 Zrcalna slika liberalnih glasov
o svobodi je ta "vsemogocni kapitalizem, ki je kakor zmaj poziral pod liberalno vlado
male obrtnike."82
Nevarni dvojici liberalizem-kapitalizem so nasprotniki vse bolj dodajali se tretji
nepogresljivi clen. "Liberalizem je zvezan z judovstvom, s kapitalom."83 Pri tej trojici je
glavni seveda liberalizem, ki je s propagiranjem obrtne svobode "svojim najzvestejsim
zaveznikom, kapitalistom ali pray za pray judom v roke spraviti vse obrtnijstvo."84 Za
konservativce je bil liberalizem tudi najnevarnejsi, saj liberalizem s svojimi idejami

0

svobodi privabi marsikoga, ki ze na prvi pogled spozna nevamosti kapitalizma (in
Judov). Nekateri so sli celo tako dalec, da so liberal no zagovaIjanje obrtne svobode
razglasili za judovsko zaroto. Ker Judje niso mogli postati ciani cehov, ki so stali "kakor
ograde, vtIjene zoper vse napade, zato jim je pomagala ideja "svobode", da so to ograjo
pretrgaliin proglasili "svobodno" obrtnijo."8S
Takratno obrtnisko gibanje je bilo zlasti na Dunaju mocno antisemitsko umeIjeno. Tu
je obrtnike mocno prizadela konkurenca tovarn in konfekcionaIjev. Ker pa je bilo lastnistvo velikega kapitala in konfekcijski nacin proizvodnje tako lahko povezati z Judi, so
bili ekonomsko ogrozeni obrtniki med glavnimi podpomiki antisemitizma v Avstriji.
Obrtniki so tako razglasali, da jih Judje "molzejo in izzemevajo do zadnje kaplice krvi,
potem pa nas vrZejo proc kakor izpresano limono."86 Ta obrtniski antisemitizem so dobro
izkoristili ustanovitelji socialnega katolicizma (najbolj znan je Karl Lueger) in iz obrtnikov napravili enega temeljnih karnnov svojega gibanja. 87 Ceprav na Siovenskem skoraj
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Shod Icranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Slovenec, 51. 83, 27.julij 1882.
-n.: V preudarek, Slovenski narod, Sl. 233, 13. oktober 188 I.
Slovenee, Sl. 267, 22. november 1892.
Za obtniski stan, Slovenec, st. 218, 22. september 1888.
Shod obrtnikov na Dunaji, Slovenec, Sl. 210,13. september 1890.
Slovenec, st. 141 ,20. december 1881.
84 Obrtnijstvo pa driavni zbor, Slovenec, 51. 66, 15. junij 1882.
8S Nov obrtniski red, Slovenec, 51. 118,23. oktober 1879.
86 Obrtnijski shod, Slovenec, 51. 129, 19. november 1881.
87

0 tern glej zlasti: Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the
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ni bilo Judov, je bil pod vplivom avstrijskih raznler tudi pri nas anti semitizem zelo
moean 88 Znani slovenski antisemit Josip Vosnjak 89 je po dunajskemu vzoru za enega
glavnih vzrokov za propad obrtnistva razglasil pray pohlep in goljufijo Judov. 90 Taksno
rnnenje ni bilo pray nie osamljeno. "Ne eudimo se, da obrtniska stvar ne more pray izpod
rok v tistih krajih kjer zidovstvo neomojeno gospoduje; pri nas pa bi se vedno se dal
napraviti moean jez proti oni muki clovestva, a storiti bi se moralo krnalu, sicer - bode
prepozno !"91

6. Steber (stanovske) druzbe
Za konservativce so bili torej liberalizem, kapitalizem in jlldovstvo eno in isto. Glavni
nasprotnik katoliskih konservativcev je bil pray Iiberalizem. V sestdesetih in sedemdesetih letih je namree tudi v Avstriji potekal odloeni boj Iiberalcev za 10Citev Cerkve od
drlave.92 Ker je napredujoca industrializacija spodblljala sekuralizacijo druzbe, katoliski
konservativci niso imeli tdav pri povezovanjll 'nazorsko precej soodvisnega liberalizma
in kapitalizma.

a) Steber druzbe
Zato konservativci niso mogli dovoliti, da bi obrtnistvo povsem podleglo v boju z
industrijo. Podobno kot so pri krnetih iskali trdno oporo v boju proti liberalizmll, so
upali, da bodo taksno oporo dobili tlldi pri obrtnikih. Vendar te opore niso iskali sarno iz
takticnih volilnih razlogov. Zaradi previsokega volilnega cenzusa je bilo Ie malo krnetov
in obrtnikov volivcev in se ti so bili bogatejsi in zato prej privrlenci kot nasprotniki
liberalizma. Konservativci so iskali podporo v teh dveh razredih prej zato, ker so jih
smatrali za temeljni kamen stare, stanovske druzbe. "Kmetijstvo in obrtnijstvo sta dva
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Christian Social Movement 1848-1897, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1981, str.
67-99.; Vet 0 avstrijskih Judih v te tasu glej k McCagg, William 0.: History of Habsburg Jews 16701918, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis, 1989, str. 105-223.
Primerjaj: Stepec, Marko: Nekateri opisi tlove5kih stranpoti na prelomu 19. v 20. stoletje. - Postava in
hudodelstvo. Kriminaliteta na Siovenskem v 19. stoletju, Siovenska matica, Ljubljana, 1990, str. 35-38.
V05njak, Josip: Spomini, Siovenska matica, Ljubljana, 1982, str. 43-44; Sepetavc, Anton: Pridiga 0
prijaznih, gostoljubnih, dobrih Siovencih, ki niso vedno (bili) taki, Zgodovina za vse, 51. I, I, 1994, str.
27-28.
Vosnjak, J[osip]: Socialni problem in kmetski stan, Letopis Matice slovenske, 1885, str. 6-8.
Iz obrtni5kih !crogov, Siovenski narod, 5t. 158, 15. julij 1885.
Vet 0 tern glej: Vocelka, Karl: Verfassung oder Konkordat? Der publizistische und politische Kampf
der osterreichiscben Liberalen urn die Religionsgesetze des Jahres 1868, Verlag der Osterreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien, 1978.
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najtrdnejsa stebra dIiave ; slabo pa za dIiavo sarno, ktera po nekakem napacnem sistemu
ta steber v nemar pus ea. Ce padeta ona, pasti mora tudi dIiava. "93
V veeinoma kmeeki slovenski druzbi je bil seveda bolj v ospredju boj za kmeta,94
eeprav sta oba srednja stano va veljala za temelj slovenske druzbe. Pri nas so bile se zelo
razsiIjene fiziokratske ideje, da je pray kmetijstvo osnova vsega gospodarstva in kmecki
stan zato najpomembnejsi, saj on prehranjuje vse ostale stanove 95 S propadom kmeckega
stanu naj bi po mnenju nekaterih najbolj skrajnih povelieevalcev slovenskega kmeta
padel celo slovenski narod. Kmeeki stan naj bi bil resnieni steber slovens tva. "V hvalo
osode moramo tu pritrditi, da je nase ljudstvo sploh poljedelsko in da nij mogla zaradi
tega denama industrijelna konkurenca prouzroeiti strasne epidemije obenega pavperizma,
kakor ga razsirja posebno po nekaterih avstrijskih provincah."96 V primeIjavi s krizo
obrtnistva (ki je resnicno teZko zadela Ie nekatere obrti)97 je bila kmeeka kriza veliko
globlja in tezja in se je kmetom "ravno zdaj se slabsi godi, kakor veeemu delu
ljubljanskih obrtnikov in rokodelcev."98
Vendar to se ne pomeni, da so podcenjevali obrtno krizo. Nekateri so tezek polozaj
obrtnikov celo primeIjali s polozajem tovamiskih delavcev. "V novi tolikanj hvalisani
dobi sicer nobenemu stanu rozice ne cvet6, vendar pa je stan rokodelcev in raznih
delavcev najbolj usmiljenja vreden."99 V vsakem primeru mora tudi obrtnik zasluziti
toliko, da lahko zivi svojemu stanu primerno zivljenje. Zato se obrtniki upraviceno
pritozujejo nad sedanjo krizo, ki tudi njim ne prizanasa, eeprav zivijo bolje kot kmet. Ce
ne drugega, je vsaj v nekaterih obrtnih panogah opaziti narascajoco krizo. Zato so se
nekateri bali, "da se godi jednako ali vsaj ne bolje v malo letih nasim rokodelcem."IOO
TeZki krizi kmetijstva naj bi sledila nie manj tezka kriza slovenskega obrtnistva.

93 Sedanji sislem in obrtnija v Avstriji, Siovenee, Sl. 7 1,20. julij 1876.
94 "Za kalolisko Cerkev na Siovenskem je lakrat [do konea osemdesetih letl obstajala socia Ina problematika kvetjemu v krnetkemu vprasanju." Lukan, Walter: Soeialni katolieizem v Avstriji in pri
Sioveneih v drugi polovici 19. stoletja. - Missiev simpozij v Rimu, Mohorjeva druzba, Ce lje, 1988, str.
116.
95 Vodopivee, Peter: Siovenski duhovniki in druzbenogospodarske razmere na Siovenskem v 19. stoletju.
- Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stolelja. Simpozij 1989, Siovenska matiea,
Ljubljana, 1989, sIr. 176-177, 186; Vodopivee, Peter: Gospodarski in soeialni nazori Bleiweisovega
kroga, Zbomik za zgodovino naravoslovja in tehnike, Siovenska matica, Ljubljana, 1983, str. 26-27;
Vodopivec, Peter: 0 "dusevnem profilu" in nazorih Ianeza Bleiweis3. - Dr. Janez Beiweis in njegov

tas, Gorenjski muzej, Kranj, 1996, str. 25.
96 Liberius: V obrarnbo domate obrtnije, Siovenski narod, Sl. 243, 23. oktober 1882.
97 Najdemo pa tudi povsem nasprotna stalista, s katerimi so pisei verjetno hoteli pridobiti simpaIije
obrtnikov. Sedanje obrtno stanje je "tevelj, ki fuli vse obrtnike v Avstriji, tedaj tudi one na slovenski
zemlji, morda se hujsi ko druge." Kako bi se dalo pomagati obrtniji na noge?, Siovenee, st. 12, 27.
januar 1876.
98 0 Ijudskem gibanji po Ljubljani, Siovenee, Sl. 146,30. december 1882.
99 Rokodelstvo v srednjem veku, Siovenee, Sl. 91, 5. avgust 1876.
100 Liberius: V obrambo domate obrtnije, Siovenski narod, Sl. 243, 23. oktober 1882.
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b) Propadanje srednjega stanu

Konservativci so menili, da v individualni, neverni in materialisticni liberalni druzbi
izkoriscevalski liberalni kapitalizem neusmiljeno unicuje obrtnike. "Die Capitalherrschaft
bringt auch das Sinken des Mittelstandes mit sich, sie bewirkt es, daB der Handwerkerstand [... ) irnrner mehr dem Proletariate anheimfallen mUssen. Die Arbeit des
Einzelnen ist fast ganzlich entwertet, der einst frei und selbststandige Handwerker ist in
der That haufig nichts anderes als ein Sklave, Uber den das Capital die Herrschaft Ubt."lol
Z obrtno svobodo "ist der fruher den Kern des BUrgerthums hildende Stand der Meister
mehr und mehr bedrangt, ja erdruckt worden; er sinkt mehr und mehr zum bloBen
Arbeiter."102 Taksno propadanje obrtnikov je bilo za konservativce neposredno pray tako
nevamo kot propadanje kmetov, posredno pa se bolj. "V mestih je vecinoma obrtnik se
jedini samostojni zastopnik srednjega stanu, ki je trdna opora druzbinskemu redu. Naj
izgine se mali obrtni stan, zgubi drZava v njem mogocno oporo. Pomnozilo se bode stem
Ie stevilo delavcev-trpinov po tovamah , onih nezadovoljnih elementov,"103 ki grozij o, da
bodo s socialno revolucijo zrusili obstojeco drutbo.
Sodobniki druge polo vice 19. stoletja so se skoraj povsem strinjali, da je propad obrtnistva nezadrzen proces kapitalisticnega razvoja. Zlasti socialdemokrati so stalno ponavljali tezo, da bo z razvojem kapitalizma obrtnistvo nujno propadlo. Obrtniki bode v
redkih primerih postali kapitalisti, drugim pa ne bo preostalo drugega kot da se pridruzijo
revolucionarnemu proletariatu, da skupaj zrusijo sedanji druzbeni red. 104 V prihodnosti
bode tako sarno delavci in kapitalisti, srednji stan obrtnikov bo povsem izginil. Propad
obrtniskega stanu (brez revolucionarnega konca) so pricakovali tudi takratni vodilni
nacionalni ekonomisti, drugi avstrijski praktiki, ki so se ukvarjali z ob1tnim vprasanjem,105 velika vee ina avstrijskih liberalcev lO6 in tudi katoliki.107

101 Der Kampf des Kleingewerbes (Von einem Gewerbetreibenden), Marburger Zeitung, 5t. 26, 31. maree
102
103
104

105

106
107

1892.
Zur Lage des Kleingewerbes und Kleinhandels, Marburger Zeitung. 5t. 27.3. marec 1872.
Zboljsanje stanja malih obrtnikov, Siovenee, st. 85,16. april 1891.
Lachnit, Peter: Staatliche Sozialpolitik fUr und gegen die Arbeiterschaft. Arbeiterbewegung und
Sozialversicherung in Osterreich von den Anfangen bis 1918. Dissertation wr Erlangung des
Doktorgrades, Wi en, 1989, str. 40.
Otruba, Gustav: Handwerk und Industrialisierung in Osterreich im 19. und am Beginn des 20.
lahrhunderts, o.c., str. 195-196; Boyer lohn W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins
of the Christian Social Movement 1848-1 897, o.c., str. 52-54.
Wadi, Wilhelm: Liberalismus und soziale Frage in Osterreich. Deutschliberale Reaktionen und Einflusse auf die fruhe osterreichische Arbeitsbewegung (1867-1879). o.c .. str. 206.
Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutiontlres Denken. Deutsche Sozialkatholiken und Sozialisten
im 19. lahrhundert. Geyer-Edition. Wien-Salzburg. 1975, str. 307.
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Vse to predvidevanje

0

nujnem propadu obrtnistva "scheint

SO

wahr und klar, daB fast

Niemand mehr daran zweifelt und widerspricht."108 Kdor je videl moznost razvoja tudi za
obrt, je v prihodnjost gledal optimisticno sarno z vidika nujno iivedenih reforrn. 109 Le
redki so bili tisti, ki na podlagi statisticnih podatkov niso predvidevali bliznjega propada
obrtniskega stanu. IIO Na slovenskem ozemlju je v obravnavanem casu Marburger
Zeirung objavil daljsi govor Ferdinanda Stamma. 111 On se ni strinjal stem, da je povsem
naravno in zgodovinsko nujno, da je domaco obrt izpodrinila obrt, to pa bo vsak cas
izpodrinila industrija. "Es ist ein Inthum, wenn man behauptet, daB Haus-Industrie,
Handwerk und GroBgewerbe drei libereinanderstehende Aufstafflungen der Volksarbeit
sind, etwa drei Schichten, von welche die obere die untere begrabt."112 Vse te tri veje
proizvodnje so del skupnega gospodarskega drevesa, pri kateri ima vsaka svoje proizvodnjo poslanstvo, ki se medsebojno dopolnjujejo.

c) Stanovska druzba
Vendar taksne ugotovitve v takratni javnosti niso imele vecjega odrneva. "Mnogi so ze
zaceli obupavati, da bi se mala obrt sploh mogla obdrZati."113 Tudi konservativci so se
resno bali taksnega, za obrtnike usodnega razpleta, po katerem bode propadli obrtniki
pomnozili razred nezadovoljnega proletarjata, ki ima "Ie toliko place, da ne morejo z njo
ne ziveti ne umreti."114 Kakor hitro bode ti obrtniki propadli, bode nepreklicno izgubljeni
za srednji stan. Liberalni nasveti, po katerih naj se delavci sarno s samopomocjo povzpnejo po druzbeni lestvici, so nicelni, ker jim je zaradi prenizke mezde "odvzet vsak
up do svobodne obrtni."115 Kljub brezupni situaciji obrtnika ne smemo prepustiti sarnemu
sebi. "Ce tudi socijalno-demokraticne in kapitalisticne stranke trdijo, da je poraz mal ega
rokodelstva neizogibna posledica sedanjega cas a, tako to vendar ni res, ako hoce maya

108 Hausindustrie, Handwerk und GroBgewerbe, Marburger Zeitung, 5t. 130,31. oktober 1877.
109 Primerjaj: Melik, Vasilij: Pariska kornuna v so~asnem sloveokem tisku, Kronika, XIX, 1971, 5t. I, str. 3.
110 Otruba, Gustav: Handwerk und Industrialisierung in Osterreieh im 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts, o.e., sir. 196-197. Ta staM~a so se Ie potasi rmirila tudi na Siovenskem. Kljub zaupanju v
stanovsko resitev soeialoih problernov je npe. RoZman menil, da industrijska konkurenea ne more
popolnoma uni~iti obrt. Pri tern se je sklieeval tudi na statistiko. RoZman, R.: Prihodnost rokodelskega
stanu, Cas. Znanstvena revija, Leonova druiba, Ljubljana, 1907, sir. 469-471.
III Hausindustrie, Handwerk und GroBgewerbe, Marburger Zeitung, st. 130,31. oktober 1877; 5t. 131,2.
november 1877; st. 132,4. november 1877.
112 Hausindustrie, Handwerk und GroBgewerbe, Marburger Zeitung, 51. 131, 2. november 1877.
113 Zboljsanje stanja malih obrtnikov, Siovenee, st. 85, 16. april 1891.
114 Obrtnijstvo pa driavni zbor, Siovenee, 51. I, 3. januar 1882.
115 Liberius: V obrarnbo doma~e obrtnije, Siovenski narod, st. 242, 21. oktober 1882. To misel je prvi
razvil nemski socialist Ferdinand Lassalle. Vet 0 tern sem pisal v spodnjem poglavju Sarnopomot in
driavna pomot.
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delovati na to, da se obdrii."116 "Cloveska druzba mora zeleti in vse storiti, da se ne uniCi
srednj i stan.""7
Edini nacin, da se prepreci taksen druzbeni razvoj, ki vodi v propad obstojece druzbe,
je zascita obrtnistva, "tistega zdravega, krepkega in veljavnega srednjega stanu","8 ki bi
se skupaj s kmeti boril proti narascajoci moci velekapitala. Zato mora driava v konservativnem duhu sprejeti ustrezne zascitne zakone. "Namen nove postave je v prvej vrsti
clovecanski, ker po njej se hoce zabraniti mnozenje takozvanega proletarijata in pa
socijalisticnega misljenja mej rokodelci."119 Vendar ni dovolj Ie zascita. Sedanjo liberalno druzbo je potrebno spremeniti v stanovsko druzbo, kjer bo vsak stan zivel svojemu
stanu primemo zivljenje. Navsezadnje je "stan tudi manjsih obrtnikov in rokodelcev [... J
castljiv stan."120 Zascita zdravega srednjega stanu je bila tako centralna tocka programa
konservativnih krscanskih reformatorjev.

d) Teoretiki

Na Slovenskem so bile v tern casu precej razsirjene konservativne ideje

0

stanovski

druzbi, ki so se v najbolj jasni obliki izoblikovale v Bleiweisovem krogu. "Konzervativni
ideal je bila stanovska drzava, v kateri ima in uziva vsak stan "mesto", ki mu pripada, ne
da bi industrijec ogrozal obrtnika in ne da bi veliki kmetijski proizvajalec ogrozal mal ega
kmeta."121 To bodoco stanovsko druzbo, kjer bi vsak stan zivel svojemu stanu primemo
zivljenje, bi pocasi vzpostavili po vzoru patriarhalne druzine in ob spostovanju starih
dobrih (verskih in moralnih) tradicij. "Gospodarsko samostojni kmet in neodvisni rokodelski mojster, vsak s svojo, ceprav majhno posestjo, sta bila v oceh zagovomikov taksne
druzbene stvamosti in prihodnosti prepomembno zagotovilo druzbene in gospodarske
stabilnosti in edina ucinkovita protiutez tako proletarizaciji kot preradikalnim posegom v
"organsko" druzbeno sestavo, ki jih je napovedovala modema industrija."122
Te konservativne misli

0

stanovski druzbi so se v veliki meri temeljile na fiziokratski

in racionalisticni tradiciji. Vendar so na zakonodajo, ki je bila sprejeta za zascito avstrijskega srednjega stanu, veliko bolj vplivale ideje
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118
119
120

0

stanovski druzbi, ki jih je izobli-

Siovenski obrtniki na Dunaju, Siovenski narod, st. 166,22. julij 1893.
Vosnjak, J[osip]: Socialni problem in kmetski stan, o.c., str. 8-9.
Siovenec, st. 267, 22. november 1892.
Nova obrtnijska postava, Edinost, st. 92, 17. november 1883.
Obrtniki in rokodelci zdramite se!, Novice, st. 25, 21. julij 1876.

121 Vodopivec. Peter: 0 "dusevnem profilu" in nazorih Janeza Bleiweisa.

O.C.,

str. 26.

122 Vodopivec, Peter: Siovenski duhovniki in druZbenogospodarske razmere na Siovenskem v 19. stoletju,
O.C., str. 178-179. Primerjaj se: Vodopivec, Peter: Kako so slovenski vodniki v 19. stoletju videli svojo
gospodarsko in druibeno prihodnost? - Vesela znanost. 0 okolju: zbomik predavanj 199311994, 1. del,
KUD France Preseren, Ljubljana, 1995, str. 85-86.
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koval ozek krog katoliskih socialnih reforrnatorjev. S celo vrsto socialnih reform so
hoteli vzpostaviti primeme pogoje, s katerirni bi lahko ljudje preko na novo oblikovane
stanovske zavesti vzpostavili stanovsko organizirano druzbo. Ceprav se te ideje niso
razlikovale prevec od drugih konservativnih idej, se zaradi svoje velike druzbeno politicne angaziranosti in upostevanja modemih druzbenih tokov, ki jih je prinesla industria1izacija, od njih tudi precej razlikovale. Te ideje so postopoma prodirale tudi v slovenski
prostor in se tu mesale z drugirni konservativnirni idejami v samosvoje mesanice, pri
katerih je nemogoce pojasniti izvor posameznih sestavin. Seveda tudi ideje katoliskih
socialnih reformatorjev niso bile povsem nov proizvod, temvec so v veliki meri temeljile
na starih konservativnih nazorih.
V katolisko socialni obliki je te ideje prvi zacel razvijati nemski skof iz Mainza
Wilhelm KetteIer. 123 Sredi prve polovice sedemdesetih let je princ Alois Liechtenstein
tudi v Avstriji sprozil zacetek razprave 0 socialnem vprasanju s krscanskega stalisca. 124
Ze prvi katoliski socialni program je obravnaval preureditev liberalne druzbe v poklicno
stanovsko druzbo pod bolj ali manj velikim cerkvenim patronatom. S tern so modemi
katoliski socialni reformatorji v obilni meri gradili dalje na predstavah katoliskih socialnih romantikov prve polovice 19. stoletja,125 predvsem Adama Milllerja126
Najpornembnejsi predstavnik katoliskih socialno reformnih naukov

0

stanovski druzbi

v takratni Avstriji je bil Karl Vogelsang 127 Po njegovem mnenju je bil za bolezni
takratne druzbe kriv brezmejni oderuski kapitalizem, katerega prvo vodilo je dobicek.
Zato je bil med najbolj gorecimi nasprotniki kapitalizma, ki ga je v idejnern pogledu
povsern enacil z liberalizrnom. Ta liberalizern je razkrojil stare stanovsko druzbo, ki je
sloneIa na naravnih bozjih zakonih. Edina resitev za socialno mizerijo liberalne druzbe je

123 Bader, Erwin: Christliche Sozialreform. Beitrage wr Sozialphilosophie in einer veranderten Welt,
Herder, Wien, 1991, str. 74-75. Vet 0 njem glej Ie : Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares
Denken, o.c., W. 47-53, 197-198; Knoll, Reinhold: Zur Tradi1ion der christlichsozialen Partei. Thre
Friih- und Entwicklungsgeschichte bis zu den ReichsralSwahlen 1907, Hermann Bohlaus Nachf.
Gesellschaft, Wien-Koln-Graz, 1973, str. 130; 0 nastanku (vloga Kettelerja) in razvoju krltanskih
soeialnih idej v Nemtiji, njihovem vplivu n. Avstrijo in avstrijskem vplivu na Nemtijo glej Ie: Bruch,
RUdiger: BUrgerliehe Sozialreform im deutschen Kaiserreich. - BUrgerliche Sozialreform in Deutschland yom Vormarz bis zur Ara Adenauer, Verlag C. H. Beck, MUnchen, 1985, str. 107-111.
124 Silberbauer, Gerhard: Osterreichs K.tholiken und die Arbeiterfrage, Verlag Styria, Graz-Wien-Koln,
1966, str. 61-64; Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei, o.c., str. 100.
125 Lerch. Friedrich: Die Konservativen und die osterreichische soziale Gesetzgebung in der Ara Taaffe,
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, Wien, 1948, str. 5; Knoll, Reinhold: Zur Tradition der
christlichsozialen Partei, o.c., str. 128.
126 Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei, o.c., str. 62-67; Winter, Eduard: Friihliberalismus in der Donaumonarchie. Religiose, nationale und wissenschaftliche Stromungen von 1790-

1868, Akademie-Verlag, Berlin, 1968, str. 94-96.
127 Vet 0 njegovem ~ivljenju in delu glej: Allmayer-Beck, Joh. Christoph: Vogelsang. Vom Feudalismus
zur Volksbewegung, Verlag Herold, Wien, 1952; Klopp, Wiard: Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn von Vogelsang, Typographische Anst.lt, Wien, 1930.
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bila ponovna vzpostavitev stanovske druzbe, prilagojene sodobnim razmeram. Ta naj bi
bila sestavljena iz kraljevega, krneckega, obrtniskega, industrijskega,1 28 trgovskega,
vojaskega, plemiskega in duhovniskega stanu. Najmocnejsa srednja stanova - obrtniki in
krnetje, naj bi pri tern igrali osrednjo vlogo. Z organizacijo druzbe v stanove je hotel
ublaziti, ce ne ze odpraviti druzbena nasprotja, ki so pojavljajo med razlicnimi stanovi.
Namesto boja naj bi nastopilo druzbeno sodelovanje. 129

7. Idealiziranje preteklosti
Konservativni odgovor na pereca socialna vprasanja ni bil v znamenju revolucionarne
premostitve kapitalisticne druzbe niti v znamenju v industrijsko prihodnost usmerjene
druzbene reforme, temvec v utopicni vrnitvi v predindustrijsko druzbo, pri cemer so
zavracali liberalno individualno ureditev in hrepeneli po stanovski druzbeni ureditvi 130
Graditelji nove stanovske druzbe so bili povsem zaverovani v preteklost.1 31 Le na ta
naCin so lahko spravili v sklad svoje antisocialisticne in antikapitalisticne nazore. 132 Zato
so se names to v brezrazredno prihodnost in izkoriscevalsko sedanjost ozrli v idealni zlati
srednji vek, ko je cehovska ureditev popolnoma obvladovala obrtnisko proizvodnjo.
"Obrtnija je bila nekdaj zlato polje, Nemec je rekel: "das handwerk hat einen goldenen
boden." Stara obrtniska mesta so bila zelo bogata. "Obrtniski stan je bil v srednjem veku

128 Vogelsang ni predvideval posebnega stanu za delavce in posebnega za industrijalce, temve~ je hotel
delavski stan preprosto odpraviti. To bi dosegel tako, da bi delavci s~asoma postali solastniki tovarn. S
tern bi se izena~ili s svojimi delodajalci v enoten in homagen drutbeni stan. V nasprotju z njim se je
Alois Liechtenstein dobro zavedal, da je delavski razred nepreklicna danost. On ga zata ni hotel deproletarizirati, temvei! zdrufiti s podjerniki v povsem nov stan, v katerem bi sodelovala in si nit vee nasprotovala. Silberbauer, Gerhard: Osterreichs Katholiken und die Arbeiterfrage, O.C., str. 64·65, 69·70.
129 Lukan, Walter: Socialni katolicizem v Avstriji in pri slovencih v drugi polovici 19. stoletja, D.C., SIT.
112·113; BruckinUller, Ernst: Razvoj krs~anskih socialcev v Avstriji do prve svetovne vojne, o.c., str.
134; Hanisch, Ernst: Konservatives und revolution.res Denken, o.c., str. 198·200; Klopp, Wiard: Leben
und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn von Vogelsang, O.C., str. 436·440, 445-446; Funder,
Friedrich: Aufbruch zur christ lichen Sozialreform. Verlag Herold, Wien·MUnchen. 1953, str. 163·170;
Knoll. Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei, o.c., str. 103·110; Talos, Emmerich:
Staatliche Sozialpolitik in Osterreich. Rekonstruktion und Analyse, Verlag fur Gesellschaftskritik, Wien,
1981, str. 44·45; Allmayer·Beck, Johann Christoph: Der Konservatismus in Osterreich, Isar Verlag,
MUnchen, 1959, str. 64·66; Lerch, Friedrich: Die Konservativen und die osterreichische soziale
Gesetzgebung in der Ata Taaffe, O.C., str. 38·40; Knarr, Walter: Das Ministerium des Grafen Taaffe und
die soziale Frage, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, Wien, 1948, str. 24·26.
t30 Matis, Herbert: Das Industriesystem, o.c., str. 176, 180.
t31 Za Karla Vogelsanga npr. primerjaj: Klopp, Wiard: Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl
Freiherrn von Vogelsang, O.C., str. 402·408.
132 Rothschild. Kurt W.: Wurzeln und Triebkrafte der Entwicklung der osterreichishen Wirtschaftsstruktur .
. Osterreichs Wirtschaftsstruktur gestern· heute· morgen, Duncker & Humblot, Berlin, 1961, str. 48.
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premozen, veljaven in spostovan; iz obrtnije je izviralo bogastvo mest."1 33
Za konservativne zagovornike obrtne reforme je bila zgodovina obrtnistva v srednjem
veku zelo pomembna. Zgodovina zlate stare do be cehov je bila za njih resnicno uciteljica
zivljenja. "Kdor hoce rokodelstvo vspesno prestrojiti, mora poznati zgodovino njegovo,
ktera mu kaze nacela, po kterih se ima rokodelstvo vsled spremenjenih okoliscin
vravnati."I J4 Slovenec je zato iz nemskega casopisja povzel obsezno nadaljevanje clankov
o zgodovini obrtnistva v srednjemu veku 135 Stari svet cehovske ureditve, ko je obrtnistvo
se imelo zlata tla, so v primerjavi s temacno sedanjostjo stalno dajali za svetel zgled.

a) Prednosti cehov
"V toliko razupitem srednjem veku bila je obrt rnnogo, rnnogo bolj cvetoca od danasnje in smemo zatrdovati, da se je to naslanjalo ravno na zdruzenje posameznih
moci,"1 36 torej na takratne cehe. Vsakdo takrat ni mogel biti pomocnik, temvec se je z
vajenisko dobo moral izuciti svoje obrti. Se tezje pa je pomocnik postal mojster. Imeti je
moral potrebno znanje in dovolj kapitala. Najpomembnejse je bilo, da je bilo stevilo
mojstrov v posarneznemu cehu omejeno in zato brez dovoljenja ceha nihce ni mogel
postati mojster. "Kollkurenca ni bila prehuda, ker je bilo stevilo mojstrov doloceno, zato
so imeli obrtniki trden, dober kruh."1 37 Cehi so naravllost prepovedovali "nevamo konkurenco, tekmovanje in vsled tega zagotavljale bolj solidno, trdno delo."138 Za konservativno mislece ljudi je bilo pray to pomanjkanje konkurence, skupaj s strogim
nadzorom nad kvaliteto in ceno izdelanega blaga, pravi blagoslov v primerjavi z neomejeno konkurenco liberalnega kapitalizma, kjer vecje ribe v boju za obstanek zro
manjse, kjer bo "mocnejsi pohrustal slabejsega."139 Neomejena konkurenca ni Ie pogubna
za gospodarstvo, temvec je tudi v nasprotju s krscansko moralo. Srednjeveska druzba
cehov pa je slonela "na krscanskih zakonih, ·ki so gmotno in dusevno slabejsega branili
pred rnocnejsirni."140 Zato je " vsak, kdor je pridno delal in varcen bil ter ne na svoje
kersanske dolznosti pozabil, je scasoma ali obogatel, ali saj lepo in zlozno izhajal ter
133 Nov obrtniski red, Slovenec, st. 118,23. oktober 1879.
134 Rokodelstvo v srednjem veku, Slovenec, st. 91,5 . avgust 1876.
135 Rokodelstvo v srednjem veku, Slovenec, St. 91, 5. avgust 1876; St. 93, 10. avgust 1876; st. 94, 12.

136
137
138
139
140

avgust 1876; st. 95,17. avgust 1876; st. 98, 24. avgust 1876; st. 99,26. avgust 1876; st. 100,29. avgust
1876; st. 101,31. avgust 1876; Sl. 102,2. september 1876.
Bog blagoslovi posteno rokodelstvo!, Slovenec, Sl. 110, 15. maj 1886.
Nov obrtniski red, Slovenec, st. 118,23. oktober 1879.
II. shod "Katol. polito drustva" v ill. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v 51. Vidu A. Kalan), Slovenec, st. 71 , 28. marec 1890.
Slovenec, Sl. 23, 22. februar 1883.
II. shod "Katol. polil. drustva" v 51. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v 51. Vidu A. Kalan), Slovenec, Sl. 71, 28. marec 1890.
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svojo rodovino ocetovsko preskrbel."141
Za konservativce so bili cehi ideal se zaradi njihove socialne naravnanosti. Takratni
cehi so skrbeli "za svoje ude. Podpirale so nesrecne in onemogle."142 V primerjavi s
svetom brez socialne vamosti je bilo to seveda velika prednost. Cehi povrhu vsega tudi
"goje stanovski cut obrtnika."143 Takratni obrtniki so bili tesno povezani v enotni
d!Uzbeni stan z jasno razdeljenimi vlogami. Tudi obrtniski pomocniki niso bili Ie navadni
delavci, temvec trden sestavni del te druzbe. "Bila je razmera ne kakor med najemnikom
in najetim, ampak bolj, kakor med ocetom in sinom."I44

b) Potrebna je prilagoditev
Vendar so se konservativni reforrnatorji dobro zavedali, da so stari cehi Ie idealno
vodilo za urejanje obrtniskih problemov sodobne druzbe. Po vzoru romanticnih konservativcev niso hoteli vzpostaviti negibno druzbo, temvec (po bozjem nacrtu) brez pretresov organsko razvijajoco se d!UzbO. 145 Vedeli so, da so novi casi povsem povozili stare
cehe. "Stroji in tovarne so popolno spremen ile razmere med obrtniki."146 Dobro so se
zavedali, da je v spremenjenih razmerah industrijske druzbe nemogoce v zivljenje obuditi
star nacin cehovske proizvodnje. "Tega ne misli nobeden zdravomislec clovek. [ ... )
Zgodovina ima svoj tek", ki se ga ne da zavrteti nazaj. "Zivljenje, ker je zivljenje, se
vedno razvija in sicer po gotovih natomih zakonih; ako pa vidimo, da se nase zdanje
delovanje v kacem oziru ne ujema z natomim razvojem, potem se idimo ucit k prednamcem, ki so bili v podobnem oziru srecnejsi od nas, in njih nauke upotrebimo primemo nasim novim okoliscinam. Tako naj nam bode zgodovina uCiteljica v zivyenji ."147
Kar je bilo dobrega v starih cehih je treba prilagojeno danasnjim razmeram vnesti v novo
zakonodajo za resitev obrtnega stanu.
Ta v preteklost obmjena konservativna ideologija, ki je povelicevala staro cehovsko
ureditev, ni bila niti izraz kontinuitete cehovskega zivljenja, ki je ze davno pred nastoporn obrtne svobode zaslo v resne tezave, niti izraz resnicnega socialnega propadanja,
temvec veliko bolj poskus, da bi si obrtniki v spreminjajocem se svetu oblikovali nov

141 Siovenec, st. 141,20. december 188!.
142 -n.: V preudarek, Siovenski narod, St. 233, 13. oktober 1881.
143 II. shod "Katol. polit. drustva" v !it. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v !it. Vidu A. Kalan), Siovenec, st. 71, 28. marec 1890.
144 Bog blagoslovi posteno rokodelstvo!, Siovenec, st. 110, 15. maj 1886.
t45 Allmayer-Beck, Johann Christoph: Der Konservatismus in Osterreich, o.c., sir. 63-65 .
146 II. shod "Katol. polit. drustva" v !it. Vidu nad Ljubljano. Obrme razmere v Avslriji. (Govoril na shodu
v !it. Vidu A. Kalan), Siovenec, st. 71,28. marec 1890.
147 -n.: V preudarek, Siovenski narod, St. 233,13. oktober 1881.

33

druzbeni polozaj.148 Stari eehi so bili Ie ideal, po katerem bi oblikovali nov obrtnislei
stan.149

8. Izkaz

0

izucenosti

Ko so v obrtniskem svetu se kraljevali eehi, ni mogel vsakdo postati samostojen
obrtnik. Ze od 17. stoletja dalje pa je moe cehov vse bolj upadala. Uveljvljati se je pricelo
polje komercnih obrti, ki so proizvajale za sirse tciisce. Za opravljanje taksne obrti je
moral imeti podjetnik na razpolago Ie dovolj denarja. Njim nasproti so stale polieijske
obrti, ki so proizvajale za potrebe domaeega kraja in bliznje okoliee. Za ustanovitev
taksne obrti je obrtnik potreboval privolitev, tako da je v teh obrtih eehovsko zivljenje
lahko oslabljeno prezivelo. Poleg tega so se obrti delile se na cehovske in necehovske. Za
opravljanje slednjih je' 'lastnik potreboval pot reb no oblastveno koneesijo. Zlasti na
podezelju se je izveneehovska obrt vse bolj uveljavljala. 150

a) Obrtna svoboda

Cehovska ureditev se je v okrnjeni obliki ohranila se dolgo casa. Na podrocju I1irskih
provine, kjer so Franeozi odpravili eehe, jih nova avstrijska oblast sicer ni obnovila,
vendar so jih obnavljali obrtniki sami kot prostovoljne druzbe. Ceprav so eehi zamirali, je
bil med obrtnistvom eehovski duh se zelo ziv. "Cehovsko meseanstvo je v glavnem s
strahom gledalo na smer gospodarskega razvoja, na velike manufakture in industrijo in je
videlo resitev zase v obnovi ali okrepitvi cehovske organizaeije."151
20. deeembra 1859 so bili z obrtnim redom,lei je stopil v veljavo 1. maja prihodnje
leto, dokoncno odpravljeni vsi ostanki stare cehovske ureditve. Dciava se je pri pisanju
zakona ozirala prevsem na to, da so z novim zakonom cim manj zapovedi in prepovedi,
kdo vse lahko opravlja posamezno obrt. Stem je hotela doseci, da bi bila obrtniska
dejavnost odprta za cim sirsi krog ljudi. Prosto obrt je lahko opravljal vsakdo, ki je imel
148 Otruba, Gustav: Handwerk und Induslrialisierung in Osterreich im 19. und am Beginn des 20.
Iahrhunderts, o.c., sir. 197.
149 To je izrecno poudaril tudi Vogelsang. Lerch, Friedrich: Die Konservativen und die osterreichische
soziale Gesetzgebung in der AIa Taaffe, o.c., sir. 40.
150 Som, Iote: Zatetki induslrije na Siovenskem, Zalozba Obzorja Maribor, Ljubljana, 1984, sir. 72-74;
Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spateren Entliberalisierung des
Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, Geschichte und Gesellschaft,
51. I, 20, 1994, sir. 61·62.
151 Zgodovina Siovencev, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1979, str. 429. Primerjaj se: Siokar, Ivan: Zgodovina rokodelstva v Ljubljani od leta 1732 do leta 1860. - Ljubljanska obrt od zatetka 18. stoletja do srede
19. stoletja, Publikacije Zgodovinskega arhiva LjUbljana, Razprave zv. 4, Ljubljana, 1977, str. 47·57.
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pravico, da sam upravlja svoje premozenje in pri tem se ni bil kaznovan. Za zacetek
delovanja je zadostovala ze zgolj prijava. Vendar so po leg velike vecine prostih obrti se
obstajale obrti, za katere je bil z ozirom na javnost potreben izkaz
oblastvena koncesija. 152

0

usposobljenosti ali

Novi obrtni zakon ni zadovoljil nikogar. Za Iiberalne zagovomike obrtne svobode je
bil premalo liberalen, za konservativne nasprotnike je sel z obrtno svobodo predalec.
Najbolj odlocni nasprotniki obrtne svobode so bili ze od vsega zacetka pray tisti obrtniki,
ki so prej ziveli v varstvu cehov. Zaradi mocno razsirjenega cehovskega duha in strahu
pred svobodno konkurenco se obrtniki ze v predmarcni dobi vecinoma niso brigali za
politicna in gospodarska vprasanja, ce pri tern niso bile prizadete njihove stare pravice.153
Obrtna svoboda pa ji je zdaj zelo razburila.
Zlasti jih je motilo, da se je sedaj lahko vsakdo pricel ukvarjati z obrtjo, ceprav se je ni
prej izucil, torej ni sel po do takrat obicajni poti preko vajenca, pomocnika do
samostojnega obrtnika l54 Niso mogli razumeti , kako "neobrtnijsk svindler ali denami
postopac, sme pridnemu in izucenemu obrtniku konkurenco delati in mu zasluzek krasti."155 Kako obrtna svoboda skoduje solidnim obrtnikom "sehen wir an dem Auftreten
zahlloser schwindelhafter Geschafte, die eine Un masse un solider, jedes reellen Werthes
enthbehrender Waare zu Markte bringen, zum Schaden des Publikums, als des reallen
Geschaftsmannes. [... ] Durch solche unredliche Produzenten wird das dffentliche Vertrauen, die Soliditat des Verkehres und das Bestehen eines reellen Geschafftes unvermeidlich untergraben , der Schwindel und Betrug unmittelbar gefdrdert."156

152 Koncesionirane obrti so bile: I. tisk, razmnozevanje in prodajanje literainih ali umetniskih stvaritev
(tiskarne, knjigarne ... ), 2. knjimice in eitalice, 3. podjetja za obeni transport Ijudi, 4. postreseki, nosaei,
5. ladjarstvo, 6. stavbengtvo, zidarstvo , kamnosestvo, tesarstvo, 7. dimnikarstvo, 8. vzdrfevanje/
praznjenje kanalizacije, 9. konjederstvo, 10. izdelava in trgovanje z orozjemistrelivom, I I. izdelava in
trgovanje s pirotehniko, 12. rrgovanje z rabljeno ob leko , perilom, starim zelezom, zastavljainice, 13 .

promet s strupi in zdraviinimi zelisei, 14. gostinstvo, 15. maloprodaja mineralnih olj, 16. upravljanje
javnih meri! in tehnic, 17. kopanje vodnjakov, 18. deratizacija s strupom, 19. podkovastvo, 20.
napeljava plinske razsvetljave, 21. izdelava in prodaja eksploziva, izdelava likerjev in umetnega vina.

Reichsgesetzblatt, Sl. 227, 20. december 1859, § 16.0 zakonu glej se: Garhofer, Emil: Hundert Jahre
osterreichische Gewerbepolitik. - Hundert Jahre osterreichischer Wirtschaftsentwickiung 1848-1948,
Springer Verlag, Wien, 1949, Sir. 489-490; Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und
der spfiteren Entliberalisierung des Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Htilfte des 19.
153
154

Jahrhunderts, o.c., str. 62-63 .
Brusatti, A1ois: Osterreichische Wirtschaftspolitik yom Josephinismus zurn Standestaat, o.c., str. 34.
"Zum Niedergang der Gewerbe hat wesentlich beigetragen, daB man bei Aufhebung der Zunfte [... J das
Gute und Altbewahrte der frtiheren Ordnung nicht in die neue hertibergenommen. Zu diesem Guten

rechnen wir die fahliche Ausbildung durch planmaBige Eriemung des Handwerks." Wiesthaler, Franz,
Erwerbsgenossenschaften mit Staatshilfe und Nachweis der Befahigung, Marburger Zeitung, st. 1 17 ,
29. september 1882.
ISS Minister kupeijstva Chlumetzki in pa avstrijsko rokodelstvo, Novice, Sl. 3 1,30. julij 1879, str. 246.
156 Zur Lage des Kleingewerbes und Kleinhandels, Marburger Zeitung, st. 27, 3. marec 1872.
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b) Zaostrena konkurenca

S prihodom obrtne svobode je stevilo registriranih obrtnikov izjemno naraslo. Na
Dunaju je bilo npr. v pol leta regi striranih 4270 novih podjetij157 V Ljubljani je v Ie
sedmih tednih po nastopu obrtne svobode 69 Ijudi prijavilo novo obrt, kar je takrat
pomenilo 10% i.e obstojeeih obrti.158 Ni se pa poveealo Ie stevilo obrtnih delavnic.
Izueenim obrtnikom je slo zlasti v nos, da so se obrti lotili tudi ne dovolj izueeni Ijudje,
lei so se po njihovem misljenju na novo obrt "toliko ume, kakor zajec na boben."159

Mnogi novopeeeni obrtniki so imeli tudi pre malo zaeetnega kapitala. Zaradi slabih
kreditnih pogojev obrtnistva si obrtniki niso mogli izposoditi potrebnega kapitala po
zmemi obrestni meri. Tudi odprava zakonov proti oderustvu leta 1868 proti pricakovanjem ni izboljsala tega stanja. Obrestne mere so se celo zelo zvisale. 160
Zato ni nie cudnega, da so taksni novopeeeni obrtniki, "ki so mislili, da jim bodo
pecena piseta v usta letela, ako vzarnejo patent, cez par mesecev zopet prisli na kant."161
Novo registriranih obrti je na zacetku res zelo veliko propadlo. Ce je leta 1859 propadlo
Ie 601 podjetje, jih je leta 1866 propadlo ze 1326. Ceprav moramo tu upostevati tudi
posledice mocne gospodarske krize v teh letih, je vee kot jasno, da je obrtna svoboda
spodbudila mnozieno nastajanje in stem tudi propadanje novih obrti.162 Na Spodnjem
Stajerskem, kjer naj bi do leta 1865 registrirali 7710 novih obrti, jih je do istega leta
prezivelo Ie 7%. Na Zgomjem Stajerskem celo sarno 3,5%163 Res je, da je bilo veliko
novih obrti ustanovljeno iz povsem nepridobitnih razlogov (pridobitev porocnega dovoIjenja) in jih je bilo veliko ukinjeno Ie zato, da bi se izognili plaeilu davkov, vendar je bil
trend ustanavljanja in propadanja vendarle oeiten.

c) Za in proti

Vecja ponudba je do skrajnosti zaostrila konkurenco. Zato ni nie eudnega, da so
obrtniki zaceli zahtevati drugaeno obrtno zakonodajo. "Svobodna obrtnija naj bo to, da

157 Pichler. Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spateren Entliberalisierung des Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. o.c., str. 65.
158 Arnez, John A.: Slovenian lands and their economies. 1848-1873, Studia Slovenica, New York,
Washington, 1983, str. 221-222.
159 Obnnijstvo pa drtavni zbor, Slovenec, St. 3, 10. januar 1882.
160 Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spateren Entliberalisierung des Gewerberechts in Osterreich in der zweiten HaIfte des 19. Jahrhunderts, o.c., str. 65.
161 Shod kranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Slovenec, st. 83, 27 . julij 1882.
162 Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberaiisierung und der spateren Emiiberalisierung des

Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, o.c., str. 69-70.

163 Grsak, Ivan: Narodno gospodarstvo. Slovenski Stajer, 3. del, str. 80-81.
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vsak obrtnik in vsak rokodelec more svobodno svojo obrtnijo in svoje rokodelstvo
ravnati."164 Potem takem obrti ne bi smel opravljati pray vsakdo, temvec Ie tisti , ki zares
lahko dokazejo, da so obrtniki. Zahtevali so torej to, da lahko obrt odpre Ie tisti, ki se je
pray te obrti tudi zares izucil in ima

0

(Befahigungsnachweis) oziroma izkaz

0

tern potreben izkaz
izucenostiI 65

0

strokovni usposobljenosti

Te zahteve so bile v driavnemu zboru izrecene ze leta 1874 in 1877 pri razpravah
liberalnih zakonskih predlogov
upraviceno svarili, da izkaz

0

0

reformi obrtnih zakonov. Liberalci so obrtnike takrat

izucenosti ni cudezno zdravilo, ki bo pozdravile vse

njihove tezave. Hkrati so se liberalci tudi povsem zavedali, da je boj za uvedbo izkaza

0

izucenosti Ie os nova, na podlagi katere narneravajo konservativci zgraditi novo stanovsko
druzbo. 166 Ker bi se z izkazorn 0 izucenosti omejilo stevilo novih rnojstrov, bi se stem
zmanjsala konkurenca in konsolidiral obrtni stan.

9. Obvezne obrtne zadruge
Z obrtnim redom so leta 1859 namesto starih cehov stopile obvezne obrtne zadruge.
Vendar te zadruge niso imele vec nobenih oblastvenih pristojnosti. Lahko so Ie dajala
svojo strokovno mnenje in izvajala dejavnosti v podporo obrti .167 Vsi obrtniski
delodajalci in delojernalci so bili obvezno tudi ciani obrtnih zadrug. "Kdor dobi obrtno
pravico v kraju, kjer zadruga za njegovo obrt ze obstaja, postane avtomaticno clan te
zadruge z vsemi dolznostrni. [... J Pomocniki in vajenci, zaposleni pri clanih zadrug,
veljajo tudi sami za clane in so torej dolzni upostevati njihove predpise."168
Clanstvo v zadrugah je bilo obvezno za vse, ki so se ukvarjali z obrtno dejavnostjo.
Vendar delodajalci in delojernalci niso irneli istih pravic in dolznosti. Na zasedanjih so
irneli sarno delodajalci volilno pravico. Obrtniski delavci - pornocniki so bili torej
podvrieni predpisom·. zadrug, ceprav pri sprejemanj predpisov niso smeli sodelovati.
Udelezba delavcev je bila predvidena Ie pri razresevanju sporov med delodajalci in
delojemalci in pri upravi morebitnih podpomih blagajnI69

164 Minister kuptijstva Chlumetzki in pa avstrijsko rokodelstvo, Novice, ~t. 31,30. julij 1879, str. 246.
165 Obrtniki so se pri tern po pravici pritozevali: "Taka zmoZnost se tirja od odvetnikov,. vradnikov,
dubovnikov, vojakov itd., sarno obrtnik je smel dozdaj vsakdo postati ." Shod kranjskega obrtnega
t66
167
168
169

drustva, Govor gosp. Kluna, Siovenec, st. 84,29. julij 1882.
Brusatti, Alois: Osterreichische Wirtschaftspolitik yom Josephinismus zum Standestaat, o.C., str. 52.
Garhofer, Emil: Hundert Jahre osterreichische Gewerbepolitik, O.C., str. 489.
Reichsgeselzblatt, st. 227,20. december 1859, § 107 in § 113.
Ebert, Kurt: Die Anfange der modemen Sozialpolitik in Osterreich. Die Taaffesche Sozialgesetzgebung
fUr die Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungsreforrn (1879-18 85), Verlag der Osterreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien, 1975 str. 109-110.
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a) Papirnati zakon
Vendar obvezne zadruge nikoli niso stopile v zivljenje. Zakona dejansko sploh niso
izvrsevali, "kakor da bi ga v postavi ne bilo, razne svobodne zadruge so os tale in nove
obligatoricne so se mrzile obrtnikom samim, ker je postava zaukazovala, da se imajo
raznotera obrtnijstva posilno spojiti v eno zadrugo. Tega pa marsiktera obrtnijska zadruga
ni hotla, zlasti ako je imela kaj premozenja."1 70 Ta zakon je obstajal Ie na papiIju,
predvsem zato, ker zakon ni predvideval obrtnih inspektoIjev, ki bi nadzirali njegovo
izvrsevanje 171 Tudi vlada in celo sami obrtniki niso imeli veliko interesa, da bi oziveli
nove obvezne obrtne zadruge. Vlada sploh ni spodbujala k uresnicevanju zakona. Kjer pa
so bile zadruge ustanovljene, so pesale zaradi birokratske zmedenosti in brezbriznosti in
pomanjkanja interesa s strani obveznega clanstva. Mojstri so bili skoraj povsem brez
kolektivne mentalitete, s pomocjo katere bi se skupaj zapostavljali tovarniski konkurenci
(npr. skupna prodaja izdelkov in nabava surovin).172
Ceprav so bili nekateri posamezniki zadovoljni z obstojecim zakonom

0

obrtnih

zadrugah, "jedoch erst dann, wenn die fragliche Genossenschaften wirklich bestehen,"173
je bil zakon ze ob svojem rojstvu na splosno sprejet na noz. "Hauptsachlich waren es die
Landtage, in denen der Kampf gegen die Gewerbeordnung geflirt wurde. Auch die
Genossenschaften und Gremien auBerten in zahllosen Resolutionen und Petitionen ihren
Unmut gegen die neue Gewerbeordnung."1 74

b) Samopomoc ali driavna pomoe in zadruzniSvo na prostovoljni ali obvezni osnovi
Zaradi zgoraj omenjenih prednosti industrije so mnogi resitev za obrt iskali v povezovanju posamicnih nemocnih in neucinkovitih obrtnikih v zadruzne organizacije, preko
katerih bi s skupnimi mocmi lahko konkurirali industriji z njegovim lastnim orozjem.
Geslo tega casa· je bilo: "Organizacija je moc!"175 "Die Assoziationsidee zahlte zu den
Lieblingsideen, denen das 19. Jahrhundert anhing. Sie war in ihrer unprazisen Form fUr
alle politischen Richtungen brauchbar." 176 Konservativci so tako preko zadruinistva
hoteli vspostaviti zgoraj opisano stanovsko druZbo.
Tudi med liberalci so bile te ideje zelo razsiIjene. Ker so ti prisegaJi na samo-

170 Shod Icranjskega obrtnega drustva , Govor gosp. Kluna, Siovenec, 5t. 83,27. julij 1882.

171 Ebert, Kurt: Die Anfange der modemen Sozialpolitik in Osterreich, o.c., sIr. 57.
172 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., sIr. 55-56.
173 Zur Hebung des Kleingewerbes, Marburger Zeitung, 5t. 120,6. oktober 1872.

174 Garhofer, Emil: Hundert Jahre osterreichische Gewerbepolitik, o .c., sIr. 490.
I7S Wiesthaler, Franz: Organisation ist Macht!, Marburger Zeitung, st. 125, 19. oktober 1883.

176 Hanisch. Ernst: Konservatives und revolutionares Denken,
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O.C.,

str. 142.

regulacijski svobodni trg,

SO

odklanjali vsako vmesavanje v gospodarske odnose. Vendar

so tudi menili, da ni nic narobe, ce posamezniki proti sovrazni konkurenci zdruzijo svoje
moci. Ta liberalna ideja pride najbolj do izraza pri Hermannu Schultze-Delitzschu. Kot
sredstvo za izboljsanje socialnega polozaja obrtnikov je odlocno odklanjal dobrodelnost
in drZavno pomoc. Samopomoc je zanj edini moini nacin, s katerim se lahko obrtni sloj
resi propada. S samopomocjo naj obrtnik ustanavlja kreditne, konzumne, surovinsko nabavne in produktivne zadruge. 177 Samopomoc je bila za vecino takratnih liberalcev edina
sredstvo, s katerim lahko gospodarsko in socialno ogroieni sloji odpravijo svoj slab
polozaj.
Po liberalnem prepricanju bi se obrtniki v teh zadrugah lahko zbirali Ie na povsem
prostovoljni osnovi. Zato je bila v casu liberalne prevlade v Avstriji v sestdesetih in
sedemdesetih letih odprava obveznega clanstva v obrtnih zadrugah ena najbolj glasno
izrazenih zahtev v zvezi z obrtnim zadruinistvom. Drzavni zbor je tako ie leta 1862
sklenil odpraviti obveznost clanstva in v skladu s tern so bili tudi vsi liberalni zakonski
predlogi novega obrtnega zakona iz leta 1872, 1875 in 1877 178 Laibacher Tagb/all je
tako se leta 1879 povsem v liberalnem smislu poudaril: "Nahezu sammtliche Handelsund Gewerbekammem treten flir ganzliche Aufhebung des Zunftzwanges ein, die gesetzgebenden Factoren dlirften daher nicht in der Lage sein, die Auferstehung einer
veralteten, gefallenen, unzeitgemaBen Institution zu gestatten." 179
Vendar se je s koncem sedemdesetih let liberalna misel

0

neobveznem clanstvu vse

bolj umikala v ozadje. S prodiranjem konservativne miselnosti , ki je svoj vzor iskala v
stanovski cehovski ureditvi, so morali konservativci nujno zahtevati obveznost clanstva
vseh obrtnikov v zadrugah, iz katerih bi izrasel nov obrtni stan. Dunajski obrtniki so tako
nedvoumno poudarili, "daB eine Verbindung der Gesammtheit nur unter dem Einflusse
der gesetzlichen Bestimmung allgemeiner Beitrittspflich moglich und daB es illusorisch
ware, durch freie Genossenschaften eine ahnlich feste und umfangreiche Vereinnigung
erzielen zu wollen, wie dies bei den obligatorischen Genossenschaften der Fall iSt."1 80
V nasprotju z liberalno samopomocjo je bila v Avstriji mocno razsirjena tudi misel

0

nujnosti drZavne pomoci. Najbolj odmevni zagovomik te misli je bil nemski socialist
Ferdinand Lassalle. Zanj so bila pricakovanja povezana s samopomocjo za delavce
povsem iluzoma. Delavske mezde so zadoscale Ie za golo samopreiivetje in delavci
nikoli niso mogli prihraniti dovolj denarja. Zato je pri ustanavljanju zadrug zahteval
177 Perov5ek, Jurij: Schulze-Delitzscheva zadrufuogospodarska doktrina kot libe ralni odgovor na socialno
vprasanje v 19. stoletju, Prispevki za novejso zgodovino, XXXVII, 1997, str. 17-34. 0 odmevih teh
idej na Slovens kern glej: Perovsek, Jurij: Prilagoditev Schulze-Delitzschevih zadrufuogospodarskih
zarnisli na Slovenskem v letih 1872-1895, Prispevki za novej5o zgodovino, XXXVIII, 1998,51. 1-2,
str.5-13.
178 Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen Sozialpolitik in Osterreich. o.c .. str. Ill.

179 Die neue Gewerbe-Ordnung, Laibacher Tagblatt, St. 67,22. marec 1879.
180 Reform der Gewerbeordnung, Marburger Zeitung, St. 110, 12. september 1879.
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odlocno pomoc driave. Prvi korak pri uresnicitvi tega cilja naj bi bila splosna in enaka
volilna pravica. Sele z volitvami bi lahko proletariat tako vplival na driavo, da bi mu
pomagala pri graditvi zadruzne organizacije. Stem bi delavci postali svoji delodajalci. V
nasprotju z liberalnimi pricakovanji se stem delavci ne bi pomescanili, temvec bi
odpravili izkoriscevalski mescanski razred. lsl
Zanimivo mesanico liberalnih in socialisticnih idej 0 zadruznistvu je razvil Mariborcan Franz Wiesthaler. Njegove ideje so svojevrstna meSanica skrajno levih liberalnih
idej, ki vlecejo tradicijo iz revolucionamega leta 1848 in zgodnjih socialdemokratskih
idej. Idejno je pripadal krogu takratnih liberalnih demokratov. Upraviceno ga lahko
oznacimo za (social)demokrata. Stem s je uvrscal v pisan krog najrazlicnejsih osebnosti
iz nemskega sveta, ki so se gibali na robu liberalnega tabora in so se hkrati odkrito
spogledovali z oblikujocimi socialdemokratskimi idejami. Zato so nekateri med nj imi
(tudi Wiesthaler) skusali oblikovati prebujajoce se delavsko gibanje. Vendar so klub
nekaterim uspehom v takratnem mescanskem svetu ostajali na obrobju 1S2
V nasprotju z liberalci Wiesthaler poudarja drzavno po moe, v nasprotju z socialdemokrati pa se bori za obstoj obrtniskega srednjega stanu in ne za njegovo utopitev v
proletarjatu. Z liberalci in socialdemokrati pa je delil skupno ogorceno odklanjanje
vmesavanja cerkve v driavo. IS3 Marburger Zeitung, ki ga je urejal, je tako jasno poudaril
pomen drzavne pomoci: "Die Erstarkung des Kleingewerbes zur Wettbewegung mit dem
GroBbetriebe, zum Kampf mit dem GroBkapital ist eben nur mtiglich durch genossenschaftliche Arbeit und soli diese ihr Ziel erreichen, dann muB der Staat leisten , was nur er
zu leisten verrnag, er muB die Gewerbegenossenschaft unterstUtzen durch GeldvorschUsse
unter gUnstigen Bedingungen."184 Pod njegovim vplivom so se tudi mariborski obrtniki
zavzeli za izdatno pomoc driave (tudi financno) pri ustanavljanju obrtnih zadrug. IS5 Tudi
po njegovi smrti v Marburger Zeitungu zasledimo zahteve po izdatni drzavni pomoci
zadruznim ustanovam. IS6
Po leg vse teh gospodarskih prednostih zadruznega povezovanja pa je Wiesthaler v
zadrugah videl tudi politicno moe, s katero bi obrtniki lahko izvajali pritisk na driavo, da
bi ta ugodila njihovim zeljam. "Dem Staatswillen die entsprechende Richtung zu geben,
ist vor Allem Sache der Gewerbsleute selbst, die in Genossenschaften fest gegliedert,

lSI Wadi, Wilhelm: Liberalismus und soziale Frage in Osterreieh, o.c., sir. 166-169.
IS2 Cvim, Janez: Trdnjavski trikotnik. Politi~na orientacija Nemeev na Spodnjem Stajerskem (1861-1914),
Zalozba Obzorja, Maribor, 1997, str. 83-85 ; Rozman, Franc: Soeialisti~no delavsko gibanje na slovenskem Stajerskem, Zalozba Boree, Ljubljana, 1879, str. 84-89.
IS3 Primerjaj : Wiesthaler, Franz: Auf ehristlicher Grundlage?, Marburger Zeitung, st. 143, 30. november
1881.

IS4 Der Reehlsstaat und die Kleingewerbe, Marburger Zeitung, st. 117, 29. seplember 1872.
185 Zur Hebung des Kleingewerbes, Marburger Zeitung, st. 118,2. oklober 1872.
IS6 Der Kampf des Kleingewerbes (Von einem Gewerbetreibenden), Marburger Zeilung, st. 26, 31. maj
1892.
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wirthschaftlich eine Macht bilden, und die politisch eine Macht sein kdnnen, wenn die
Mietglieder bei Wahlen diese Forderung ausstellen."187
Poleg socialdemokratskih glasov so bili s krizo liberalne ideologije vse mocnejsi tudi
konservativni glasovi, ki so za obrtne zadruge zahtevali vecje pristojnosti in strago
spostovanje obveznega clanstva. Ii so vzrak za krizo obrtnistva videli tudi "y slabej ali
nikakersnej organizaciji domace obrtnije."188 Obstojeci zakon

0

zadrugah je bil za njih

odlocno premalo, po zgledu starih cehov naj imajo nove obrtne zadruge veliko sirse
pristojnosti kot jih imajo po obstojecemu zakonu. "Po nasej misli so v resnici take obrtne
druzbe nekakov centrum, okrog katerih se zbira ali snuje yes napredek, yes blagor in
gorje posamezne obrti."189

10. Vera in morala
"Se li hoce doseci oni evet, ono blagostanje, ki nam ga kaze srednjevesko zadruzno
zivljenje, zasaditi se mora duh krscanskega misljenja."19o Zato katoliski zagovomiki
obrtnikov resitve za obrtnistvo niso iskali Ie v novi zakonodaji. "Ireba je k temu tudi
lastne marlj ivosti in varcnosti, pa bozjega blagoslova."191 Odresitev obrtniskega stanu je
odvisna tudi od obnasanja samih obrtnikov. Obrtniki morajo biti seveda zelo delavni.
Razen ob nedeljah mora obrtnik pridno delati vsak dan. Pri delu pa naj mu bo v pomoc
modema izobrazba, s pomocjo katere bo lahko preZivel v hitra se razvijajocem kapitalisticnem svetu.
Pri tern je potrebno "lociti oliko od olike. Prava olika je zlato, napacna olika"l92 pa je
Ie izvor revolucije. Obrtnikom bo prinesla odresitev Ie izobrazba, ki je v skladu

5

katolisko vera. Z vera mora biti prezeta vsa bit obrtniskega delovanja, tudi njegovo delo .
"Delo osreci moza, kadar hodi z vera skupaj, in tedaj mn prinese y hiso blagostanje in
zadovoljnost."193 Tam kjer ni vere je prapad in prekletstvo. "Kaj narnrec je poglavitni
vzrak, da prapada rakodelstvo, da se revscina vseljuje med rokodelce? [...J SO nastopili
za delavce slabi casi, odkar so zaceli opuscati lepe in castitljive stare navade, odkar so
nehali posvecati dneve Gospodove, odkar vedno bolj in bolj odpadajo od krscanstva."194

187 Wiesthaler, Franz: Die Oewerbepolilik und die Oenossenschaften, Marburger Zeitung, 51. 119, 5.
oktober 1883; Primerjaj 5e: Wiesthaler. Franz: Organisation ist Macht!, Marburger Zeitung. 51. 125, 19.
oktober 1883.
t88 Liberius: V obrambo doma~e obrtnije, Siovenski narod, 51. 242,21. oktober 1882.
189 Liberius: V obrambo doma~e obrtnije, Siovenski narod, 51. 244, 24. oktober 1882.
190 [Belec, Ivan]: Kr5~anstvo pa delo, Siovenec, 51. 76, II. julij 1882.
191 Shod kranjskega obnnega drustva, Oovor gosp. Kluna, Siovenec, Sl. 84, 29. julij 1882.
t92 Slovenec,51. 126, 9. november 1882.
193 Siovenec,sl. 126, 9. november 1882.
194 -n.: Bog blagoslovi posteno rokodelstvo', Siovenec, 51. 194,27. avgustl887.
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Ce obrtnik nima vere, mu ni pomoci. "Prepricani smo in se ne bojimo izreCi, da obrtnija
bo vedno bolj in bolj pojemala, dokler se po krscanskih nacelih ne bode osnovala."195
Ozivitev verskega zivljenja je bila sestavni del katoliskih nacrtov za odpravo obrtniske
krize. "Obrtniki naj se pa Ie srecno poprimejo katoliskega programa; na podlagi tega
skozi veke in tisoce pottjenega nauka bodo vse svoje razmere tako razvrstili, kakor bo
vsem najbolje ugajalo."196 Vera ni Ie zdravilo proti slabemu polozaju obrtnikov - mojstrov, temvec lahko pomaga tudi njihovim delaveem - pomocnikom in vajeneem. "Edino
zdravilo je versko prepricanje. Dajte ljudem vero, in gospod bode pravicen delaveu, vec
ne tiran, ampak dober oce. Dajte ljudem vero - in delavee ne bode vec jeze polno orodje,
ki hlepi Ie po mascevanji, ampak vedel bode, da mu je delo dolznost, da mu trud prinese
vedno placilo, da mu tudi prestano krivieo Bog poplaca z nevenljivo slavo. Delal bode
pridno, zivel varcno, trpel vdano - in zginilaje vsaka nevamost anarhizma."197
Taksno vero so tudi na Slovenskem sirila katoliska rokodelska drustva. "Le pot, ktero
so nastopila razna katoliska rokodelska drustva, zamore cloveski rod iz zalostnih
soeijalnih razmer resiti, pot narnrec, ktero nam kaze krscanstvo, ki bi morale presiniti
vsaeega cloveka, vse njegove druzbinske in drZavne razmere."198 Katoliska drustva
rokodelskih pomocnikov so po leru 1849 zacela nastajati pod vplivom nemskega duhovnika Adolfa Kolpinga. 199 Kot bivsi cevljarski pomocnik je poznal teZave pomocnikov.
Zato je bil glavni namen drustva "rokodelskim pomocnikom nadomestovati krscanski
dom, jih zbirati v svojih prostorih, kjer bi se pod nadzorstvom katoliskih duhovnov in
krscanskih mojstrov poducevali v potrebnih vednostih, se odtegnili slabim tovarisijam, se
razvedrevali med enako mislecimi in se krscanskega misyenja privadili, ali pa vtrdili v
njem."200 Kolping je nameraval utrditi vero in morale obrtniskega podmladka in ga stem
obvarovati propada. Soeialna dejavnost (bolniske blagajne, prenocisca za potujoce
pomocnike) je bila Ie pomozno sredstvo za dosego prvega cilja. "Sie blieben meist der
standisehen, vorindustriellen Ordnung verbunden und verstanden nieht die Zeiehen der
neuen Zeit."201
Ta drustva so se hitro razsirila. Po letu 1852 so se s pomocjo kasnejsega dunajskega
knezonadskofa Antona Grusehe 202 razsirila tudi po Avstriji, ceprav je po eni strani
195
196
197
198
199

Slovenec, st. 141,20. december 188!.
Ibidem.

Blagoslovljenje nove hise rokodelskih pomotnikov, Slovenec, st. 197,31. avgust 1887.
Bog blagoslovi posteno rokodelstvo!, Slovenec, Sl. 110, 15. maj 1886.
0 njegovem programu in 0 njegovi programski brosuri iz lela 1849 glej: Schraepler, Ernst: Quellen zur
Geschichte der sozialen Frage in Deutschland, Band I, 1800-1870, Musterschmidt-Verlag, Berlin,
Frankfurt, 1955, Sir. 35, 143-146.
200 Bog blagoslovi posteno rokodelstvo!, Slovenec, st. 110, 15. maj 1886.
201 Brusalti, Alois: Wirtschafts- und Sozialgeschichle des induslriellen Zeitalters, Verlag Styria, GrazWien-Koln, 1979, sir. 119.
202 Takratje bil se ucitelj verouka na Dunaju. Nadskofje postal leta 1891. Vse do svoje smrti leta 1911 je
bil gonilna sila kaloliskih rokodelskih drustev v Avslriji. Pray tako kot za Kolpinga je bilo tudi zanj
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naletela tudi na odpor pomocnikov in po drugi strani na nerazumevanje takratnih cerkvenih oblasti do socialnega vprasanja 203 ad leta 1858 dalje so obstajala katoliska rokodelska druslva za moj stre 204 Ze lela 1855 je bilo tudi v Ljubljani ustanovljeno katolisko
drustvo rokodelskih pomocnikov,205 ki ga je naslednje leta obiskal tudi sam Kolping in
ob lej priloznosti blagoslovil drustveno zastav0 206 Geslo druslva je bilo jasno in
preprosto: "Bog blagoslovi posteno rokodelstvo!"207 Pri tem je bilo zlasti pomembno, da
"svoje ude uci postenega krscanskega vedenja, pridnega dela in varcnosti ,"208 kar je bilo
po prepricanju katoliskih konservativnih krogov glavni pogoj za uspesno obrtnistvo.
Obrtni zakoni v prid obrtnega stanu so sele v drugem planu, saj obrtniku ne bodo v pomoc, ce se ne bo drZal glavnih zapovedi.

socialno vprasanje v prvi vrsti moral no verski problem. za resitev katerega pride v pOSlev predvsem

203
204

205

206

207
208

duhovna in karitativna pomoc. Silberbauer, Gerhard: Osterreiehs Katholiken und die Arbeiterfrage,
o.e., sir. 52-53; 0 njem primerjaj !e clanek: A. K.: Kardinal Grusa med rakodelei, Domoljub, 51. 2, 21.
januar 1892, sir. 16.
Tremel, Ferdinand: Wirtsehafts- und Sozialgeehiehte Osterreieh. Franz Deutieke. Wien. 1969. sir. 405 .
Leisehing Peter: Die rbmiseh-katholisehe Kirehe in Cisleithanien. - Die Habsburgermonarehie 18481918. Band IV, Die Konfessionen, Verlag der Osterreiehisehen Akademie der Wissensehaften. Wien.
1985. Sir. 2iD.
0 delovanju drusIYa in !tevilu njegovih clanov glej: Fischer, Jasna: Cas vesolniga soeialnega punta se
bliza. Soeialna in politicna zgodovina delavskega gibanja v Ljubljani od zacetkov do leta 1889, Krt,
Ljubljana, 1984. str. 88-89.
Bog blagoslovi posteno rakodelstvo!. Siovenec. 51. liD. 15. maj 1886.0 tern glej se: Vodopivec. Peter:
Siovenski duhovniki in drui,benogospodarske razrnere na Siovenskem v 19. stoletju, o.c., sir. 183.
Blagoslovljenje nove hise rokodelskih pomocnikov, Siovenee, 51. 198, I. september 1887.
Blagoslovljenje nove hise rakode lskih pomocnikov, Siovenee, 51. 196, 30. avgust 1887.
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III. PRVA OBRTNA NOVELA

1. Liberalhem in socialno vprasanje
V Avstriji je v sestdesetih letih 19. stoletja neomejeno vladal gospodarski liberalizem.
Zato je bilo drZavno poseganje v gospodarske procese in urejanje socialnih problemov
povsem nezazeleno. Takrat so liberalci v vecji ali manjsi meri celo zanikali obstoj
socialnih problemov. Z zacetkom sedemdesetih let so socialni problemi z vso mocjo
stopili v prvi plan. Zlasti delavsko vprasanje je na prizorisce udarilo z vso silovitostjo.
Obrtno vprasanje je v teh letih zacelo pocasi prodirati v javnost. Vendar kljub sirsernu,
tudi liberalnemu poznavanju in priznavanju socialne problematike, liberalna vlada ni
prisla dalje od besed l Obrtniki so se zato bridko pritozevali, da je liberalna vlada na njih
namemo pozabila. "VI ada se je pajdasila le'z mirom z ve'likimi obrtniki, velikimi trgovci,
velikim kapitalom, in se za malo obrtnijo ali rokodelstvo se zmenila ni."2
Z borznim polomom leta 1873 in zacetkom dolge gospodarske depresije je bilo tudi
konec nezanimanja liberalne vlade za resevanje socialnih problemov. Gospodarska kriza
je na gospodarskem podrocju omajala zaupanje v liberalno vero
urejanju trga in na socialnem podrocju

0

0

naravnem samo-

zdravilni rnoci samopomoci. Liberalci niso

priznali napacnosti celotnega liberalnega sistema, a so kljub temu ukrepati proti neka·
terirn njegovim pomanjkljivostim. Do dramaticne spremernbe gospodarskega sistema ni
prislo, vendar je bilo vse bolj opazno drzavno poseganje na gospodarsko in socialno
podrocje. Ze od konca sestdesetih let so se v drZavnemu zboru pojavljali predlogi za
revizijo obrtnega zakona iz leta 1859, a so se socialne zakonodaje z vso resnostjo lotili
sele z nastopom krize. Pri tern sta bila zlasti pomembna zakonska predloga iz leta 1875 in
1877, s katerima je bila nakazana smer, po kateri je v naslednjem desetletju sla socialna
zakonodaja.3

2

3

Herrnleben, Susanne: Liberalismus und Wirtschaft. - Studien zum Deutschliberalismus in Zisleithanien
1873·1879. Herrschaftsfundierung und Organisationsformen des politischen Liberalismus, Verlag der
Osterreichischen Aleadernie der Wissenschaften, Wien, 1992, str. 192-193.
Nasi rokodelei in pa danasnji liberalizem, Novice, st. 23, 7. junij 1871.
Hofmeister, Herbert: Staatshilfe und Selbshilfe. - Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs, 2. del, Glanz und
Elend 1880-1916, Katalog der Niederosterreichischen Landesauss'ellung 1987, Wien, 1987, str. 94-95;
Ebert, Kurt: Die Anfiinge der modernen Sozialpolitik in Osterreich. Die Taaffesche Sozialgesetzgebung
fUr die Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungreforrn (1879-1885), Verlag der Osterreichischen
Akademie der Wissenschaften. Wien. 1975, str. 58-114.
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2. Nastop Taaffejeve vlade
Pod vi ada vi no liberalcev razen govolJenJa

In

obeasnih zakonskih predlogov na

socialnem podroeju ni bilo storjeno skoraj nie. Na obrtniskem podroeju ni bilo storjenega
pray nie. Polozaj se je spremen il leta 1879, ko so liberalci izgubili vlado, ki jo je sedaj
prevzel ministerski predsednik Edvard Taaffe. Nova vlada ni nasla zaslombe v liberalnih
vrstah, temvee v raznoliki koaliciji. Podpiral jo je Hohenwartov klub, v katerem so bili
zdruzeni nemski konservativni in katoliski poslanci, vsi slovenski poslanci, istrski in
dalmatinski poslanci (razen Italijanov) in del bukovinskih Romunov. Vee ina nemskih
katoliskih konservativcev je leta 1881 zapustila ta klub in ustanovila Liechtensteinov
klub, ki pa je se naprej podpiral Taaffeja. Podpirali so ga tudi vsi ceski in poljski
poslanci, zdruzeni v eeski in poljski klub. Vsi ti poslanski klubi so bili med seboj se
posebej povezani in so zaradi trdne strankarske discipline tvorili tako imenovani zelezni
obroc. Strankarska disciplina je bila resnieno potrebna. Po eni strani vladna koalicija v
drZavnemu zboru ni imela veeine in je bila zato odvisna od podpore nekaterih sredinskih
strank. Med njimi velja zlasti omeniti Coroninijev klub, v katerem so bili tudi italijanski
primorski poslanci. Po drugi strani je bila strankarska disciplina nujna tudi zaradi idejno
zelo razlienih politicnih sil, ki so tvorile vladno koalicijo - od skrajno katoliskih konservativcev do nacionalnih slovanskih strank z idejno izredno pisano paleto poslancev.
Njihov edini skupni imenovalec je bil strah pred skupnim sovraznikom - nemskimi
liberalci in njihovim ponovnim prihodom na oblast 4
Pray zato je Taaffeju vse te razlicne sile uspelo zvariti v ueinkovito koalicijo, v zelezni
obroc nove vlade z najdaljsim stazem v avstrijskem parlamentamem zivljenju (18791893). Vendar je bila tudi vlada odvisna od dobre volje konservativnih strank, ki so prevladovale v vladni koaliciji. Te stranke pa so bile odvisne od dobre volje svoje volilne
baze in volivcev, katere so hotele pridobiti. Zato se je bilo potrebno eim bolj ozirati tudi
na njihove gospodarske in socialne zahteve. "So muBte der Schwerpunkt der Regierungsgeschafte in der Lasung der sozialen Problemen liegen."5

3. Reformne siZe
Sedaj so bile na oblasti konservativne stranke, ki so hotele vzpostaviti krseanski, na
stanovih sloneei druzbeni red. Konservativci so bili gonilna sila pri socialnih reformah

4

Melik. Vasilij: Siovenska politika v Taaffejevi dobi. Zgodovinski casopis. 51. 1-2. XXIX. 1975. str.
109; 0 Taaffejevi vladi glej zlati: Jenks. William A.: Austria Under the Iron Ring 1879-1893. The

5

University Press of Virginia. Charlotteville.
Lerch. Friedrich: Die Konservativen und die osterreichische soziale GeseLZgebung in der Ara Taaffe.

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Wien. 1948. str. 8.
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tega casa. Konservativno naravnana obrtna novel a ni nasla glavnih podpomikov pri malih
obrtnikih, ki takrat se niso imeli volilne pravice, tern vee pri tis tern druzbenem sloju, ki se
je z napredkom industrializacije cutil pray taka agrozenega - pri kanservativnemu plemstvu. To plemstvo se je zelo balo industrializacije, ki je s prestola vrgla zemljisko lastnino in nanj pastavila kapital. Stari rezim se je od francaske revolucije dalje pred
njihovimi ocmi vse balj rusil. Zata je med konservativnim plemstvam in liberalnimi
kapitalisti prihajalo do vse vecjih politicnih in gospodarskih nasprotij , "demgegeniiber
die anderen sozialen Probleme zunachst peripher waren."6 Konservativni plemici so v
boju proti velikemu industrijskemu kapitalu iskali zaveznike pri malih mescanih in
kmetih, ki jih je ogrozal isti sovraznik 7
Konservativci so na koncu sestdesetih let odkrili socialno vprasanje kot politicno
arozje. V casu sprejemanja obrtnih novel so postali ze vneti zagovomiki socialnih idej, ki
jih je oblikoval majhen krog krscanskih socialnih reformatorjev zbranih okoli Karla
Vogelsanga. 8 Ceprav so bili Ie nekateri konservativni plemici vneti zagovomiki teh
nazorov in so jih mnogi med njimi celo zavracali,9 so vseeno druzno podprli socialne
reforme Taaffejeve vlade, kajti "der GroBgrundbesitz bei all den Reformen wirtschaftlich
nichts zu verlieren hatte. Die neuen sozialen MaBnahmen gingen aile zu Lasten der
Industriellen, die durchwegs im Lager der liberalen Gegenpartei standen."lo S socialnirni
reformarni konservativnemu plemstvu obrtnikov in delavcev ni uspelo pripeljati v svoj
politicni tabor, vendar so stem spodbudili nastanek mnozicnih protiliberalnih strank.
Socialno naravnana konservativna politika je scasoma pri abrtnikih nasla zvestega
zaveznika. Napredujoca industrializacija je vse bolj utesnjevala zivljenjski prostor malega mescanstva, ki se je stem vse bolj oddaljeval od velikega mescanstva. Ce je v abdobju
absolutizma mescanstvo se nastopalo enotno pod gesli liberalizma, so nove gospodarske
razmere obrtnike vse bolj potiskale v zaveznistvo s konservativci. 1I V tern casu so
konservativno obrtno politiko povsem podpirali tudi nekateri liberalci, tako imenovani
liberalni demokrati. Ti so pripadali
skrajno levemu liberalnemu krilu, ki se je po vzoru
. -.
revolucionamih idej iz leta 1848 boril za "malega cloveka". Po eni strani so stali na
6

Lerch, Friedrich: Die Konservativen und die 6sterreichische soziale Gesetzgebung in der

AIa Taaffe,

su. 5.
Rosenberg, Hans: Grosse Depression und Bismarczeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in
Mitteleuropa, Walter de Gruyter, Berlin, 1967, str. 240-244, 248-252.
Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei. Ihre FrUh- und Entwicklungsgeschichte bis
zu den Reichsratswahlen 1907, Hermann Bohlaus Nachf. Gesellschaft, Wien-Koln-Graz, 1973, sir.
100; Ill-ll3.
O.C.,

7

8

9

Vrste konservativnega plemstva v nobenem primeru niso bile strjene. Vet.
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tern glej: Allmayer-Beck,

Johann Christoph: Der Konservatismus in Osterreich, Isar Verlag, MUnchen, 1959, Sir. 45-55.
10 Silberbauer, Gerhard: Osterreichs Katholiken und die Arbeiterfrage, Verlag Styria, Graz-Wien-Koln,
1966,slr.77-78.
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Wien-Koln, 1979, sir. 147.

46

liberalnih nacelih svobode, enakosti in bratstva in so se prizadevali za nadaljnji obstoj
privatne lastnine, po drugi strani so se borili proti slabim platem liberalnega kapitalizma socialni bedi nizjih slojev. Za razliko od socialistov socialnega vprasanja niso hoteli
odpraviti z revolucijo, temvec z reforrnami 12
Zlasti na Dunaju so bili ti liberalni demokrati med pobudniki nastanka in med prvimi
voditelji obrtniskega gibanja. V tem casu so bile temeljne liberalne ideje skupaj z versko
mlacnostjo, ee ze ne antiklerikalizmom, se njihov skupni imenovalec. Kasneje so se
njihove poti povsem razsle. Nekateri so ostali zvesti liberalizmu (Franc Loblich), drugi so
postali voditelji socialnega katolicizma (Karl Lueger), tretji socialne demokracije (Viktor
Adler) in eetrti skrajnega antisemitskega nacionalizma (Georg Schonerer)I3
Tudi cerkev je bila ogorceni nasprotnik liberalnega kapitalizma in stem pomembna
konservativna sila. Katolisko je bila naravnana tudi vee ina konservativnih socialnih
reforrnatorjev 14 Vendar obrtniskega koservativizma in katolieanstva ne moremo povsem
enaeiti. Ceprav so npr. dunajski obrtniki seasoma postali zavezniki politienega katolicizma, to se ne pomeni, da so bili ze od vsega zaeetka globoko verni. Vee ina obrtnikov je
bila do vere malodusna, ee ze ne antiklerikalno nastrojena. Tudi veliko voditeljev dunajskega obrtniskega gibanja je izviralo iz levega krila liberalcev, ki na cerkev niso gledali z
veliko naklonjenostjo. Sele v drugi polovici osemdesetih let so se dunajski obrtniki zaeeli
vse bolj pokristjanjevati in so stem postali eden opornih stebrov krscansko socialne
stranke. K temu zdruzevanju cerkve in obrtnikov je veliko pripomogel sku pen antisemitizem in navdusen obrtniski sprejem Vogelsangovega socialnega programa15 Med
sprejemanjem obrtne novele pa je sarno skupni liberalni sovraznik lahko zdruzil idejno
raznolike sile veleposestniskega plemstva, malomeseanstva in cerkve v enoten tabor.
Slovenci so skoraj enoglasno podprli obrtne reforrne v smislu odprave obrtne svobode.
Po eni strani so bili Slovenci seveda v vladni koaliciji in ze zato dolzni podpirati refornnna prizadevanja vlade. Po drugi strani pa so se s lemi reforrnami tudi povsem
strinjali. To ne le slovenski konservativci, tern vee tudi liberalci. Tudi Slovenci so podobno kot ostali slovanski narodi liberalni kapitalizem v veliki meri enaeili z nemskim
(in judovskim) izkoriseevalskim velikim meseanstvom. Z oslabitvijo tega sloja bi na
gospodarskem, socialnem, politienem in narodnostnem podroeju pray nie ne izgubili,

12 Fuchs, Albert: Geistige Stromungen in Osterreich 1867-1918, Locker Verlag, Wien, 1984. str. 133143.
Il '0 tern glej zlasti: Boyer. John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the
Christian Social Movement 1848-1897, The University of Chicago Press. Chicago-London. 1995.
14 Lerch, Friedrich: Die Konservativen und die Osterreichische soziale Gesetzgebung in der Ara Taaffe,
o.c., str. 24.
15 Silberbauer, Gerhard: Osterreichs Katholiken und die Arbeiterfrage. o.c., str. 87-89. 101-106; Boyer,
John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the Christian Social Movement
1848-1897. o.c., str. 113-121.
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kvecjemu se pridobili.16 Tudi zato so bili Ie redki Slovenci pravi gospodarski liberalci in
se ti so z izbruhom gospodarske krize povsem utihnili 17 Zato v prvi polovici sedemdesetih let do razcepa med mladoslovenci in staroslovenci ni prislo zaradi idejnih nesoglasij

0

gospodarskih in socialnih nazorov,18 ki v Avstriji takrat tako in tako se niso igraJi

pomembne vloge. Ko so socialna vprasanja zacela prihajati v prvi plan, se je hitro pokazalo, da tudi liberalci na njih gledajo pray tako antiliberalno kot konservativni tabor.
Tako je bil npr. takratni vodilni politik slovenskih liberalcev Josip Vosnjak odlocen
nasprotnik liberalnega kapitalizma. Odlocno je obsojal njegove pomanjkljivostmi, ki so
se zrcalile v slabih socialnih pogojih nizj ih slojev, predvsem krnetov, delavcev in tudi
obrtnikov. S svojimi socialnimi nazori se je vse bolj zgledoval po samemu idejnemu
ocetu krscanskega socializma v Avstriji, Karlu Vogelsangu19
Tudi glede obrtnega vprasanja se stalisca slovenskih liberalcev niso razlikovala od
stalisc konservativcev. Liberalni Slovenski narod je s ponosom objavil pohvalo, ki jo je
na njegov racunizrekel Mitja KUflc na obcnem zboru konservativnega obrtnega drustva:

Slovenski narod "je res pravo in pravcato glasilo obrtnikov:"20 Svobodna konkurenca za
slovenske liberalce ni bilo nacelo, ki bi bilo primerno za Avstrijo in se bolj za revne
slovenske dezele. "Svobodna konkurenca je res dobra tam, kjer je obrtnija uze na
najvisjej stopnji; a kakor m1ade rastline ne smemo pustiti razpostavljene nevihtam, tako
ne more tudi do maca obrtnija dobro napredovati, ako ni varovana prvic pred preveliko
produkcijo, drugic pred neupraviceno sleparsko, ali zavratno konkurenco."21 Tudi oni so
se pridruzili iz dneva v dan glasnejsim glasovom 0 omejitvi obrtne svobode. Seveda so se
pri tern zavedali, da to "od dalec disi kakor po socijalnej reakciji."22 Vendar, kaj bi pri
tern sploh lahko izgubili? Dobili bi pa simpatije obrtniskih volivcev, kar jimje v mestih v
vecji meri tudi uspelo. Zato je pisec v Edinosti poudaril, da v sedanjih tezkih razmerah
obrtna novel a "nij druzega kot grenko v postave pomoceno zdravilo za najhujse socijalne
rane, za obcni pavperizem. "23

16 Primerjaj; Melik, Vasilij ; Vplivi in odmevi pariske komune med Siovenci, Kronika, XIX, 1971, st. 2,
str. 65-66.

17 Taksenje bil npr. Ivan Gedak. a njem glej; Siovenski biografski leksikon, str. 210-211.
18 Ve~ 0 tern glej; Melik, Vasilij; Razcep med staroslovenc i in mladoslovenci, Zgodovinski ~asopis,
19
20
21
22
23

XXVI, 1972, st. 1-2, str. 85-98.
Primerjaj; Siovenski biografski leksikon, str. 586.
Ob~ni zbor kranjskega obrtnega drustya, Siovenski narod, st. 3D, 7. februar 1883.
Nova obrtnijska postava, Edinost, st. 92, 17. november 1883.
Liberius: V obrambo doma~e obrtnije, Siovenski narod, St. 245,25. oktober 1882.
Ibidem.
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4. Vijugasta parlamentarna pot do zakonskega predloga
"S tanje malih obrtnikov postajalo je med tern cedalje zalostneje in klic po resitvi
cedalje glasneji , ter je prodrl tudi do najvisjega prestola."24 Ko je cesar s prestolnim
govorom 8. oktobra 1879 odprl zasedanje novo oblikovanega drZavnega zbora, je med
prednostnimi nalogami drzavnega zbora omenil tudi spremembo obstojecega obrtnega
zakona. "Die Revision der Gewerbegesetze mit Beachtung der seit Erlassung der Gewerbeordnung gewonnenen Erfahrungen bezwekt die Fbrdenmg der gewerblichen Interessen, insbesondere durch Kraftigung des KJeingewerbes und zeitgemaBe Regelung
des Verhaltnisse zwischen Arbeitsgebem und Hilfsarbeitem."2s
Z nastopom nove Taaffejeve vlade so posvetovanja ministrske komisije pod vodstvom
ministra Prazaka

0

zakonskemu predlogu iz leta 1877 napredovala ze precej dalec. Ze na

prvem zasedanju 23. septembra se je komisija odloCila, da ne bo obravnavala celotnega
obrtnega zakona, temvec bo spremenila Ie njegove najbolj spome dele . Za taksne je
spoznala dele zakona, ki govorijo

0

obrtniskih in industrijskih delavcih in

0

zadrugah. Iz

starega zakonskega predloga iz leta 1877 je prevzela povsem nespremenjene dolocila
obrtnih pomoznih blagajnah in
nujnega vprasanja

0

0

0

obrtnih inspektorjih. Razen za obrtnisko gibanje zelo

spremembi zakona

0

obrtn ih zadrugah se je v prvi etapi obrtne no-

vele tudi pod novo vlado pray tako kot y Iiberalnem obdobju glavna pozomost usmerjala
na resevanje delavskega vprasanja. Druga za obrtnike vazna vprasanja (omejitev obrtne
svobode), so bila umaknjena z dnevnega reda. Zapostayljanje obrtniskih zahtev je postalo
se bolj ocitno, ko se je komisija odlocila, da ne bo revidirala zakona

0

obrtnih zadrugah 26

DrZavni zbor je 26. novembra 1879 prejel "posebno zazelene in nujne" vladne predloge

0

noveli zakonov

0

pomoznih delavcih, nadzomih inspektorjih in pomoznih bla-

gajnah. Nasprotniki obrtne svobode so bili globoko razocarani. 27 "To je bilo zares pray
malo in vecina je obzalovala, da vlada ni predlozila cele obrtnijske postave, pa tolazila se
je s tem, da je vsaj zacetek storjen, ki bode zlasti pomocnikom in fabriskim delavcern
dobro dejal."28 Ceprav je vlada te predloge skoraj dobesedno prevzela iz vladnega
predloga iz leta 1877, so bili v nekaterih pomembnih tockah vseeno precej spremenjeni.
Nova Taaffejeva vlada stern na podrocju delavske zakonodaje ni Ie sledila ze v liberalni
dobi zacrtani reformni liniji, temvec jo je tudi nadgradila 29

24 Shod Icranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Siovenec, St. 82,25. julij 1882.
2S

Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 3. del (1879-1885), Akademische Druck- u.

Verlagsanstalt, Graz, 1972, str. 16.
26 Ebert, Kurt: Die Anfange der modemen sozialpolitik in Osterreich, o.c., str. 115.
27 Knarr, Walter: Das Ministerium des Grafen Taaffe und die soziale Frage, Dissertation zur Erlangung
des Doktorgrades, Wien, 1948, str. 15.

28 Shod Icranjskega obrtnega drustva, Govor gosp . Kluna, Siovenec, St. 82,25. julij 1882.
29

Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen sozialpo litik in Osterreich,
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O.C.,

str. 119-121.

Vlada je zakonski predlog 26. novembra 1879 predlozila drZavnemu zboru. Ze naslednji dan je drZavni zbor predlog posredoval obrtnemu odseku. V ta odsek je bil izvoljen tudi kranjski konservativni poslanec Karl Klun 30 Ceprav je imela desnica v
odseku vecino (15 od skupno 24 clanov), so pnsli zelo do izraza tudi liberalni glasovi. Po
Klunovem mnenju je bil njihov namen zavlacevanje sprejetja obrtne nove Ie in to z
izgovorom, "da ne gre posamezne dele obrtnijske post ave pretresati, ampak naj se pocaka, da bo vlada predlozila popolno obrtnijsko postavo."31 Ker se je zakonski predlog
izognil zahtevam obrtnikov, so ti seveda podpirali skupno obravnavo obrtnih zakonov.
"Es kam hier also bereits offen zum Ausdruck, daB die Gewerbetreibende die von der
Regierung vorerst ins Auge gefaBte Teilrevision der Gewerbeordnung ablehnte, da diese
nur den Interessen der Arbeiterschaft entgegenkam, die Grundztige der gewerblichen
Organisation hingegen unbertihrt lieB ."32
V zacetku leta 1880 je liberalni demokrat Franz L6blich 33 skupaj z enako mislecimi
strankarskimi tovansi v drzavnemu zboru predlozil predlog

0

skupni obravnavi vseh

obrtnih zakonov. Od novega zakona je pncakoval omejitev brezobzirne svobodne konkurence, ki skoduje obrtnikom. V drZavnem zboru se je

0

tern razvila burna debata. Tisti

poslanci, ki so podpirali L6blichov predlog, so dajali prednost zeljam obrtnikov po
odpravi obrtne svobode in po natancni zakonski ureditvi obrtnih zadrug. Njihovi nasprotniki so dajali prednost delavskemu vprasanju. Pn tern so poudarjali, da bi se z revizijo
celotnega obrtnega zakona Ie podaljsala pot do nujno potrebne zascite delavcev 34 V to
debate se ni vmesal noben poslanec s slovenskega ozemlja in nam zato njihova takratna
stalisca niso znana 3S
To vroce jajce je parlament nato predal obrtnemu odseku. Tudi tu se je

0

tern razvil

oster spor. Liberalni cIani odseka so zahtevali obravnavo celega obrtnega zakona. Po
mnenju pisca v Slovencu so to zahtevali sarno zaradi svojih sebicnih interesov. Nasprotno
30 Po svojih lastnih besedah je bil v odsek izvoljen zato, ker naj bi obrtni odsek po prvotnem predlogu
obravnaval tudi krosnjarstvo. Ker pa je bil Klun poslanec kmetke kurije, ki je obsegala tudi okolico
Ribnice, torej kraja, kjer je bil od krosnjarstva zivljensko odvisen, je v Hohenwartovem klubu izrazil
~eljo, da bi v obrtni odsek izvolili pray njega. Glej: Shod kranjskega obrtnega drustva, Govor gosp.
Kluna, Siovenec, Sl. 82, 25. julij 1882. Tudi po Johnu Boyerju je bil obrtni odsek ustanovljen z
namenom, da se bo ukvarjal s problemom krosnjarstva. Stem se je nato ukvarjal vse do zatetka leta
1881. Boyer. John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., sir. 60. Klun je bil nalO
izvoljen ludi v posebni odsek za revizijo krosnjarskega palenta. Siovenski biografski leksikon, Sir. 465.
31 Shod kranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Siovenec, St. 82,25. julij 1882.
32 Ebert, Kurt: Die Anfange der modemen sozialpolitik in bsterreich, o.C., sir. 121.
33 Uiblich je bil po svojem prepritanju liberalec, ki se je ze v zateku sedemdesetih let zatel zavzemati za
zah!tito obrtnikov pred propadanjem, katero naj bi zakrivila obrtna svoboda. Zanj je bil polititni
liberalizem povsem v skJadu z gospodarskim protekcionizmom. Boyer, John W.: Political Radicalism
in Late Imperial Vienna, O.C. , str. 60.
34 Ebert, Kurt: Die Anfjnge der modemen sozialpolilik in bsterreich, O.C., str. 122-1 23.
3S Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordnelen des osterreichischen Reichsrathes, 9.
Session, 43. Sitzung, 5. februar 1880, str. 1191-1202.
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pa so ciani vladne koalicije resda sprevideli, da je obstojeci obrtni zakon potrebno spremeniti v celoti, "ali ker taka postava potrebuje silno ve liko casa, preden se vsestransko
pretrese in doloci , mislila je, da je bolje, naj se za delavce in obrtnike precej zgodi, kar je
mogoce, naj se odpravijo vsaj najsilnej se krivice, dokler bode pozneje mogoce spremeniti
celo postavo."36 Pri tem je seveda pisec eleganto in politicno preracunljivo pozabil, da se
vladni zakonski predlog ni pray nic

ukva~al

s problemi obrtnistva.

Obrtni odsek se je vse bolj nagibal v smer liberalnega predloga. Tudi mini strska
komisija je spremenila svoje mnenje 37 Koncno je vlada 16. decembra 1880 umaknila
svoj delni zakonski predlog in predlozila nov predlog, ki je obsegal celotni obrtni zakon.
Z njim je Ie nadgrajevala liberalni zakonski predlog iz leta 1877, zato je od njega prevzela tudi liberalne motive za spremembo obstojecega zakona. Vladni predlog tako sploh
ni predvideval vpeljave glavne zahteve obrtnih krogov - izkaza

0

izucenosti. "Liberalna

nacela so se tako zelo prevzemala vladine organe in vpliv velikih obrtnikov in fabrikantov je bil se tako mogocen, da si vlada ni upala v tern novem nacrtu odpraviti
obrtnijsko svobodo in zamasiti glavni vir, iz katerega prihaja vse zlo in vsa nesreca
malega obrtnijstva."38 Mnogi ministri so bili takrat se vneti zagovomiki obrtne svobode
in so zato nasprotovali vsakrsni ocitni omejitvi te svobode.
Novi zakonski predlog je dri:avni zbor 18. decembra 1880 zopet predal obrtnemu
odseku. Tu pa se je spet zacelo zatikati. Liberalci so predlogu mocno nasprotovali 39 Zato
so konservativci obtozevali liberalce, da "j im nic ni mar za zboljsanje obrtnijstva".
Liberalci so hoteli speljati vodo na svoj mlin in zahtevali, "naj obrtnijski odsek pred
vsem pricne razpravo

0

nacelih, po kterih naj se vravna nova obrtnijska posta va, ter naj se .

se Ie potem spusti v nadrobno posvetovanje predlozenega vladnega nacrta."40 Ta predlog
je bil odklonjen. Na predlog konservativnega clana Belcredija so janua~a 1881 ustanovili

tri pododseke s po osmimi ciani. Pododsekom so bili v obravnavo dodeljeni posamezni
deli zakonskega predloga. Med seboj so se najprej dogovarjali referenti pododsekov. Pri
tem so se vsi trije referenti hitro dogovorili

0

nujnosti omejitve obrtne svobode in

0

obveznih obrtnih zadrug. 41
Stem je bil narejen prvi odlocilni korak v smeri odprave obrtne svobode. "Obrtnijski
odsek je ze pri vec sejah

povda~al ,

da se mora obrtnijska svoboda omejiti . [... J Za-

stopniki liberalne manjsine pa so dozdaj temu silno nasprotovali."42 Razprave v pododsekih so bile pray tako dolgotrajne kot prej v odsekih. Konservativna vecina je zato 24.

36 Obrtnij stvo pa drfavni zbor, Siovenec, st. I , 3. januar 1882.
37 Ebert, Kurt: Die Anfange def modernen soziaipoiilik in Osterreich. O.C ., str. 123. 125.
38 Obrlnijski shod, Siovenec, st. 129, 19. november 1881.
39 Knarr, Walter: Das Ministerium des Grafen Taaffe und die soziale Frage, D.C., str. 16.
40 Obrtnijslvo pa drzavni zbor, Siovenec, St. 2, 5. januar 1882.
4 1 Eberl Kurt: Die Anfange der modernen sozialpolitik in OSlerreich, O.C., sIr. 138-139.
-12 Obrtnijski shod, Siovenec. st. 129,19. november 1881.
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novembra 1881 pododseke razpustila in sklenila izvoliti porocevalca, "ki bi vladni nacrt
vsestransko prestudiral, ga nacelom konservativne vecine in zeljam obrtnikov primemo
predelal in doticne premembe odboru v potrejenje predlozi!."43 Za referenta je bil izvoljen Egbert Belcredi, konservativni veleposestnik in vnet pristas katoliskega socialnega
reformnega gibanja.44 Istocasno je bil za predsednika obrtnega odseka izvoljen konservativni poslanec Franz Zallinger, pray tako vnet zagovomik obrtniskih zahtev. Tehtnica
se je stem dokoncno prevesila na stran nasprotnikov obrtne svobode 4S
Belcredi je predlozil nov zakonski predlog ze cez dva meseca. Njegov predlog se je
povsem razlikoval od vladnega predloga iz leta 1880. Zaradi dosedanje dolgotrajne
obravnave je presodil, "da obrtnijska postava ne bode resena letos in morda tudi drugo
leta ne, ako se cela vzame v pretres, izdelal je najprej tista dva oddelka, po katerih
obrtniki najbolj hrepene"46 - obvezne obrtne zadruge in izkaz 0 izucenosti. "Nach Belcredis neuem legislativem Fahrplan sollte also die Gewerbeordnungsreform in Etappen
erfolgen und die Reorganisierung des Handwerks hiebei als vordringlichstes Ziel die erste
Stelle einnehmen."47 Konservativnim zagovomikom socialne zakonodaje je torej spretno
uspelo prvotni vladni predlog 0 obrtni noveli iz leta 1879, ki je v znamenju obrtne
svobode prvenstveno hotel urediti delavsko vprasanje, spremeniti v obrtno novelo, ki je v
interesu obrtnikov odpravljala obrtno svobod0 48 Pri tem so povsem pozabili, da so nekoc
zagovarjali celotno obrtno novelo pray tako gorece, kot so sedaj zagovarjali delno.
"Odsek je pray imel, da je tako ravna!. Ko bi slo po zeljah liberalcev, morali bi obrtniki
se dolgo cakati na novo postavo." Ce pa so bili to pot delavski interesi spregledani, za to
ni bila kriva konservativna vecina obrtnega odseka, ki "lahko bi bil pri svojem
neumomem delovanji to tudi dovrsil, da bi mu ne bili levicarji delali toliko zaprek; tako
paje bil vesel, daje dovrsil vsaj"49 to.
Med novostmi obrtne novele sta bila najpomembnejsa pray paragrafa, ki sta "za novi
obrtnijski red silne vaznosti, ker delata konec obrtnijski svobodi, ter od rokodelcev zahtevata dokaz zmoznosti, ako hocejo na svoje roke priceti kako rokodelstvo."50 To sta
bila "tako rekoc temelj in podlaga vsega obrtnijskega reda.";1 Zato ju je potrdil tudi
obrtni odsek, kjer so imeli konservativci vecino. "Vee zaprek kakor od liberalcev bilo se

•
43 Obrtnijstvo pa drtavni zbor, Slovenec, 51. 4, 12. januar 1882.
44 Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei, O.C., sir. 111 -113.
45 Ebert Kurt: Die Anfange der modemen sozialpolitik in bsterreich, O.C. , sir. 139-140; Boyer, John W.:
Political Radicalism in Late Imperial Vienna . o.c ., str. 60.

46 Kako je z novo obrtnijsko postavo?, Slovenec, 51. 18 , 16. februar 1882.
47 Ebert Kurt: Die Anfunge der modernen sozialpolitik in b sterreich, o.C., sir. 140.
48

16. marca 1882 je obrtni odsek izl061 ludi edini del obrtne novele, ki ni zadeval obrtni5tva - trtni
prornet.

49 Obrtnijstvo pa drlavni zbor, Slovenec, 51. 64, 10. junij 1882.
50 Kako je z novo obrtnijsko pOSlavo?, Slovenec, 51. 18, 16. februar 1882.
51 Shod kranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna. Slovenec, 51. 83,27. julij 1882.
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je zlasti glede omejitve obrtnijske svobode bati od vlade."52 Mnogi ministri so bili sprva
vneti zagovomiki obrtne svobode. Vendar so mnogi od njih scasoma pod vplivom takrat
mocnega obrtniskega gibanja in realnih razmer v driavnemu zboru spremenili svoje
mnenje. Tudi ministrski predsednik Taaffe je bil nacelno proti odpravi obrtne svobode.
Toda zaradi zaradi volje konservativne vecine, je iz politicnih razlogov naposled popustiJ.53 Vlada je svoje strinjanje z omejitvijo obrtne svobode sporocila tudi obrtnemu
odseku. 54 18. marca 1882 je obrtni odsek od vlade dobil dokoncno zagotovilo, da se
povsem strinja z novim zakonskim predlogom. "Womit das lange, unschlUssige Lavieren
des Ministeriums Taaffe zwischen der eigenen Vorlage und dem Referentenentwurf endlich zugunsten des letzteten beendet war. "55

5. Agitacija obrtnikov
Ministri niso povsem

sluc~jno

ravno v tern casu spremenili svoja mnenja

0

obrtni

svobodi. Tudi oni so bili pod vtisom mocne obrtniSke agitacije za odpravo obrtne svobode.
Se manj kot ministri so bili do obrtniskega gibanja lahko ravnodusni poslanci. Zlasti zato,
ker se je z driavnozborsko volilno reformo leta 1882 volilni cenzus znizala od 10 na 5
goldinarjev placanih direktnih davkov 56 S tern so postali volivci tudi mali obrtniki in

•

stevilni krnetje, ki prej niso dosegali volilnega cenzusa. Na splosni avstrijski ravni se je
tako stevi lo volilnih upravicencev v mestih povecalo za 34% in na podezelju za 26 %57
Tisti, ki si je pri bodoCih volitvah hotel zagotoviti njihove glasove, je moral vsaj na
zunaj podpreti njihove glasne zahteve. Vlada je namrec volilno reformo izvedla pray
zato, da bi okrepila svojo krhko vecino nasproti liberalni parlamentami manjsini. Z znizanjem cenzusa so dobili volilno pravico mali obrtniki in krnetje, ogorceni nasprotniki
liberalnega gospodarstva. Da bi te sloje pridobila na svojo stran, jim je vladna koalicija
ponudila socialno zascito, ki so jo zahtevali. Vladi se je vsaj na zacetku ta njena volilna

52 ObrtnUstvo pa drzavni zbor, Siovenec, ~1. 4, 12. januar 1882.
53 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 59.
54 V imenu vlade je to ustno zagotovil tudi trgovski minister Pin~. Kako je z novo obrtnijsko postavo?,
Slovenec,51. 18, 16. februar 1882; Knarr, Walter: Das Ministerium des Grafen Taaffe und die soziale
Frage, o.c., str. 18-19.
55 Eben Kurt: Die Anfange der modemen sozialpolitik in Osterreich, o.c., str. 142.
56

Ker je bil volilni cenzus Ie pogojni, so lahko volilci posta Ii tudi tisti, lei so placevali manj kot 5 gld.
direktnih davkov (oziroma prej 10 gld.). Primeri manjsega volilnega cenza bili zlasti v davcno ~ibkih
majhnih obcinah. Med njimi so bile se posebej priviligirane obcine, lei so namesto treh imele Ie dva
volilna razreda. Leta 1884 so tudi Stajerska, Kranjska in Koroska za dezelnozborske volitve mizale
cenz in s tern v bolj ali manj prilagojeni obliki sledile drzavnozborski volilni reformi. Melik, Vasilij:
Volitve na Siovenskem 1861-191 8, Siovenska matica, LjUbljana, 1965, Str' 127-130, 132-136.

57 Brusatti. Alois: Osterreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zurn SUindestaat, lupiter- Verlag,

wien, 1965, str. 41.
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poteza zelo obrestovala 58

a) Ddava naj pomaga z zakonodajo
Vse dokler so bili na oblasti liberalci, obrtniki niso mogli pricakovati, da bo vlada
sarna od sebe ugodila njihovi zelji po odpravi obrtne svobode. "Obrtniki so obupali nad
ddavo, vladano po sedanjem [liberalnemJ sistemu, in spoznali, da jim ni pomoci, ako si
ne pomagajo sami. "Pomagaj si sam, potem ti bo Bog pomagal"59 - to velja tu bolje nego
drugje. Mi imamo se tako dobrovoljne misli

0

ddavi, da ta izrek tudi D<l-njo obmemo in

obrtnikom klicemo: "Pomagajte si najprej sami, potem yam bo morda pomagala tudi
ddava." Obrtnijstvo je velika moe, [... J tedaj mu gre tudi v ddavnem zivljenji izdatna,
vsaj glede njega odlocilna beseda."60
Samopomoc je bilo glavno geslo, ki so ga liberalci ponujali kot zdravilo proti perecim
socialnim problemom. Najprej so .<'obrtniki ta recept resno
prakticirali. Vendar se je tudi
"
med njimi zacelo vse bolj siriti spoznanje, da gola samopomoc v boju proti krizi ni
dovolj. Glavnina pomoci lahko pride sarno s strani driave, ki mora

5

primemimi zakoni

zascititi obrtnistvo pred konkurenco industrije. "AI v prvi vrsti mora biti postava, katera
vsacemu ddavljanu v njegovem stanu varstvo daje." Ali lahko kdo sploh "misli, da je pri
svobodni obrtniji, kakor jo dandanes vzivamo, mogoce, da si rokodelec pomagati more iz
svojih nadlog? Taka misel je gola sanjarija, ki ne vidi, kar je."61 Ce s samopomocjo ni
mogoce izboljsati polozaja obrtnikov in jim tudi ddava ni pripravljenja priskociti na
po moe, si obrtniki lahko pomagajo sarno tako, da se samoorganizirajo in pritisnejo na
ddavo. Ddava jim bo nato prisiljena pomagati. Namesto samopomoci naj torej nastopi
samoorganizacija obrtnikov v politicni lobij, ki naj z vsemi sredstvi agitira za svojo
resnico. Na zacetku se povsem nepoliticno obrtnisko gibanje se je tako v sedemdesetih
letih zacelo vse bolj zavedati svoje moci in se vse bolj odkrito bojevati proti grobemu
liberalnemu kapitalizmu. 62

58 Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spateren Entliberalisierung des Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Halfte des 19. Iahrhunderts, Geschichte und Gesellschaft, 20,
1994, sir. 61, 67; Lachnit, Peter: Staatliche Sozialpolitik fur und gegen die Arbeiterschaft. Arbeiterbewegung und Sozialversicherung in Osterreich von den Anfangen bis 1918. Dissertation zur
Erlangung des Doktorgrades, Wien, 1989, sir. 39; Silberbauer, Gerhard: Osterreichs Katholiken und
die Arbeiterfrage, o.c., sir. 84-85.
59 Ta izrek je pravo zdravilo proti "netimrnosti, malomarnosti in" obupu "rokodelcev, ki dela neko
otrplost med njimi, da krepko ne stopijo na noge za svojo eksistencijo." Obrtniki in rokodelci zdramite
se!, Novice, 51. 25, 2 1. julij 1876.
60 Sedanji sistem in obrtnija v Avstriji, Slovenec, 51. 71, 20. julij 1876.
61 Minister kuptijstva Chlumetzki in pa avslrijsko rokodelslvo, Novice, 51. 31,30. julij 1879, sir. 246.
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b) Zborovanja obrtnikov med liberalno vlado
Obrtniki niso mogli pricakovati, da bo liberalna vlada ugodila njihovi zelji po odpravi
obrtne svobode. "Obrtnistvo in rokodelstvo narnrec - spoznavsi, da se driava in sistem ne
brigata za-nj in nic ne storita njemu v prid, je stopilo na noge in si hoce sarno pomagati,
ker je obupalo zarad pomoci od driave."63 Ali povedano drugace, obrtniki so zaceli
prirejati mnozicna obrtniska zborovanja, na katerih so na yes glas zahtevali odpravo
obrtne svobode. "Oni s tem ne delajo nikakorsnega punta, ampak kazali bodo, kaj naj
tudi vlada stori, da se ojaci in krepca vazni stan rokodelcev ."64 Vlada je sicer lahko
ignorirala ta zborovanja. Vendar Ie toliko cas a, dokler zborovanja niso zajela vecine
obrtnikov. Ceprav se z njihovimi idejami vlada ni mogla strinjati, jim je zaradi politicnih
razlogov morala vsaj prisluhniti. "Ce pride veliko stevilo obrtnikov in rokodelcev v to
skupscino (Gewerbetag), imeli bodo pred vsem svetom veljavo njeni sklepi in tudi vlada
vaznosti teh sklepov ne bode mogla prezreti, ko jej pridejo v rokO."65
Zato je bil leta 1876 tudi na Siovenskem toplo pozdravljen namen Stajerskega
obrtnega drustva iz Gradca, da povabi vsa obrtniska drustva iz Avstrije na obrtnisko
zborovanje 66 "Kar naravnost moramo reci, da je ta klic res "beseda 0 pravem casu"."67
Cez nekaj mesecev so predstojniki dunajskih in bmskih obrtniskih drustev sklenili, da
bodo sklicali velik shod vseh avstrijskih obrtnikov, "da se v tern shodu razodenejo vse
rane rokodelstva, pa posvetuje, kaj poceti za zboljsanje revnega njih stanu."68 Na Slovenskem so ta shod konservativni casopisi seveda z navdusenjem podprli69
Za prihodnjo ukinitev obrtne svobode je bil zelo zasluzen prvi avstrijski katoliski shod
leta 1877 na Dunaju. Na tern shodu so avstrijski katoliski krogi prvic namenili socialni
problematiki enakopravno vlogo med ostalimi perecimi problemi. Pray pri obravnavi
socialne problematike se je pokazal velik vpliv katoliskih socialnih reformatorjev, ki so
predtavili svoj stanovski katolisko-socialni reformni program70 0 problemih obrtniskega
stanu sicer niso sprejeli posebne sociaineresolucije, veiidar je v govoru na ta problem
63
64
65
66

Sedanji sistem in obnnija v Avslriji, Siovenec, 51. 71, 20. julij 1876.
Obrtniki in rokodelci zdramite se! , Novice, Sl. 25, 21. julij 1876.
Ibidem.

Kako bi se dalo pomagati obrtniji na noge?, Siovenec, st. 13,29. januar 1876. Gra5ko obrtno drustvo je
bilo tudi sicer zelo dejavno in je tako konec sedemdesetih let drzavnemu zboru poslalo vee peticij, v
katerih je zahtevalo uvedbo izkaza 0 izueenosti. Hubbard, William H.: Auf dem Weg zur GroBstadl.
Eine Sozialgeschichte der Stadt Graz 1850- 1914, R. Oldenbourg Verlag, Munchen, 1984, Sir. 124.
67 Ceprav so Novice podaJe tudi nekatere pripombe oa ra~un organiziranja bodo~ega shoda. Predlog za
skuseino malih obrtnikov, Novice, St. 6, 9. februar 1876.
68 Obrtniki in rokodelci zdramite se l , Novice, Sl. 25, 21. julij 1876.
69 "V tern oklicu najdemo marsiktero astra a pravitno sodbo
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videla v njih dokaz, da se nacela, po kterih hoce vravnati novo obrtnijsko postavo,
bistveno vjemajo z zeljami in zahtevami prizadetega obrtnijskega stanu."78 Do teh javnih
zahtev potencialnih volilcev ni mogel ostati hladen skoraj nobeden poslanec. Pray ta
pritisk je veliko prispeval k zmagi konservativnih elemen tov v obrtnemu odseku novembra 1881 , kajti med predhodnimi parlamentarnimi pocitnicami "so imeli drZavni
poslanci priliko pozvedeti zelje obrtnikov svojih deZel in okrajev, in se prepricati, da
obrtniki nobene reci tolikanj odlocno ne zahtevajo, kakor omejitve obrtnijske svobode in
dokaza zmoznosti pri rokodelcih."79
Pray tako ni nakljucje, daje bilod 13 . do 15 . novembra 1881 naDunaju organiziran zelo
odmeven prvi avstrijski obrtniski shod. Ceprav sta bila glavna organizatorja shoda liberalna demokrata Franz Loblich in Ernst Schneider, so bile na shodu sprejete resolucije povsem v skladu s konservativnimi zahtevami po omejitvi obrtne svobode. 80 V zacetnem obdobju obrtniskega gibanja na Dunaju so njegovi voditelji se prihajali iz vrst liberalnih demokratov, ki so bili sicer politicno, kulturno in versko odlocni liberalci , na gospodarskem
in socialnem podrocju pa so se pray tako odloeno zavzemali za koristi malega meseana.
Obrtniski shod, ki se je jasno in glasno izrekel proti liberalni obrtni svobodi, je
konservativni Slovenec seveda z veseJjem pozdravil. "Obrtniki, ki so po mestih poprej
vedno in veeinoma hodili z liberalci, po kterih so se dali preslepiti s praznimi besedami
"svobode" in "napredka", prisli so zdaj do nasprotnega spoznanja, da njih ree je slabo
zastopana po liberalnih gospodih."81 Pri tern pisca ni pray nie motilo, da je bilo to gibanje
takrat se pod patronatom liberalnih demokratov,82 veljalo je Ie "protiliberalno" stalisee do
obrtne svobode. Vendar taksno mesanje politicnih liberalnih in gospodarskih protekcionistienih pogJedov pri nemskih liberalnih demokratih ni za takratne razmere pray nie
nenavadnega. Podobno je veljalo tudi za enega vodilnih liberalnih Slovencev, za Josipa
Vosnjaka, ki se je tudi udelezil obrtniskega shoda na Dunaju. Poleg njega sta bila iz
slovenskega prostora prisotna se tiskar Anton Klein in krojae Franc Zeleznikar iz LjubIjane in zaradi svojih delavnih obveznosti v obrtnem odseku tudi Karl Klun 83

78 Obrtnij stvo pa drzavni zbor, Slovenec, st. 4, 12. januar 1882.
79 Ibidem.
80 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 62-63; Knoll, Reinhold: Zur
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Tradition der christlichsozialen Partei, o.c., str. 174; Obrtnijski shod, Slovenec, st. 129, 19. november
1881 ; Avstrijski obrtni shod na Dunaji, Slovenski narod, 5t. 264,19. november 188t.
Narodna stranka in obrtniki, Slovenec, St. 137, to. december 188t.

82 Nasprotno pa se je spraseval dopisnik iz Ljubljane: "Od koga drugega pa so voUeni tisti leviearji, ee ne
od obrtnikov nemskih mest. Se tisti Loblich, ki se je ustil pri obrtniskem shodu na Dunaji, ali ni on ud
zdruzene nemske levice, ali ne glasuje vedno z liberalei?" Slovenec, 5t. 141,20. december 188t.
83 Klun se je "zlasti potegoval za to , da naj se od rokodelcev zahteva dokaz, da so se ga res tudi u~i1i."
Vendar je bil v manj5ini, ker se je PoUak Weigel pridruzil liberalcem. Toda zaradi sprejetih resolucij
bo imel Klun "tern vee vzroka v obrtnijskem odseku ponavljati svoj nasvet, ker se bode lahko skliceval
na odloene zelje, ki so j ih pri obrtnijskem shodu razodevali obrtniki in rokodelci sami." Obrtnijski
shod, Siovenec, 5t. 129,19. november 188t.
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Ziasti znacilna je bila prisotnost Ijubljanskih obrtnikov. Ker polozaj obrtnikov na
Slovenskem ni bil tako perec kot polozaj dunajskih obrtnikov, je bilo tudi obrtnisko
gibanje primemo manj silovito. Pri tern pa je izstopala zlasti Ljubljana. Tu se je pray v
teh letih razvilo mocno obrtnisko gibanje. Pray vsi obrtniski problemi, ki so takrat
odmevali v Avstriji, so nasli svoj odraz tudi v kranjski prestolnici. Ker je bila Ljubljana
sedez takrat vodilnih slovenskih casopisov - Slovenca in Slovenskega naroda, je bilo to
gibanje delezno tudi velike publici tete. Obrtnisko gibanje sicer ni bilo enotno, saj se je
ravno v teh letih razcepilo na konservativno in na obrtnisko-demokraticno skupino,
vendar se njihove zahteve glede obrtne novele niso pretirano razlikovale. Tako eni kot
drugi so se v konservativnem duhu zavzemali za omejitev liberalne obrtne svobode. 84
Se bolj odmeven kakor prvi avstrijski obrtniski shod leta 1881 je bil shod, ki je na
Dunaju potekal od 12.-14. novembra 1882 in so ga pray tako organizirali liberalni
demokrati. Ker so pred enim mesecem mali obrtniki, ki so plaeevali vsaj 5 goldinaIjev
direktnih davkov postali volilci, poslanci njihovih zelja preprosto niso mogli vee ingnorirati.85 Ta shod je imel zato velik vpliv na sprejetje obrtne novele v mesecu decembru.
Tudi po zaslugi tega shoda namree liberalni poslanci v dliavnemu zboru niso mogli
glasovati povsem po svoji vesti. "Odkar so se namrec po vseh krajih tako krepko glasili
obrtniki sami, upadel je Iiberalcem pogum in si vee ne upajo nasprotovati posta vi, ker bi
sicer morda zgubili svoje poslanstvo. Zaradi lepsega torej nekoliko ropotajo, naposled pa
vendar Ie glasujejo za postavo"86 Tudi zato je poslanski klub Zdruzene levice svoJlm
poslancem pri glasovanju dal proste roke. 87

d) Nemski liberalci spremenijo stalisce

Cim bolj se je priblizevala razprava v dliavnem zboru tern manj so nemski liberalci
pray zaradi moene agitacije obrtniskih volivcev nasprotovali odpravi obrtne svobode.
Marca 1882 se je klub Zdruzene levice odloeil podpreti obvezne zadruge in izkaz

0

izucenosti. Ker je bilo to povsem v nasprotju z liberalnimi stalisei, je prislo do hudih
notranjih sporov 88 Tudi med parlarnentarno razpravo je liberalce vseskozi preveval strah,
da bo obrtna novel a skodovala industriji, vendar so si po drugi strani na vso moe zeleli
obrtnike pridobiti na svojo stran 89 Ceprav so nekateri liberalci, tako imenovani demo-
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Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., sIT. 64.
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Nova obrtnijska postava (16. decembra), Slovenec, 51. 142, 19. december 1882.
Knarr, Walter: nas Ministerium des Grafen Taaffe und die soziale Frage, o.c., SIT. 19-20.
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Zlasti znacilna je bila prisotnost ljubljanskih obrtnikov. Ker polozaj obrtnikov na
Slovenskem ni bil tako perec kot polozaj dunajskih obrtnikov, je bilo tudi obrtnisko
gibanje primemo manj silovito. Pri tem pa je izstopala zlasti Ljubljana. Tu se je pray v
teh letih razvilo mocno obrtnisko gibanje. Pray vsi obrtniski problemi, ki so takrat
odmevali v Avstriji, so nasli svoj odraz tudi v kranjski prestolnici. Ker je bila Ljubljana
sedez takrat vodilnih slovenskih casopisov - Slovenca in Slovenskega naroda, je bilo to
gibanje delezno tudi velike publici tete. Obrtnisko gibanje sicer ni bilo enotno, saj se je
ravno v teh letih razcepilo na konservativno in na obrtnisko-demokratieno skupino,
vendar se njihove zahteve glede obrtne nove Ie niso pretirano razlikovale. Tako eni kot
drugi so se v konservativnem duhu zavzemali za omejitev liberalne obrtne svobode. 84
Se bolj odmeven kakor prvi avstrijski obrtniski shod leta 1881 je bil shod, ki je na
Dunaju potekal od 12.-14. novembra 1882 in so ga pray tako organizirali liberalni
demokrati . Ker so pred enim mesecem mali obrtniki, ki so plaeevali vsaj 5 goldinarjev
direktnih davkov postali volilci, poslanci njihovih zelja preprosto niso mogli vee ingnorirati 85 Ta shod je imel zato velik vpliv na sprejetje obrtne novele v mesecu decembru.
Tudi po zaslugi tega shoda narnree liberalni poslanci v drZavnemu zboru niso mogli
glasovati povsem po svoji vesti. "Odkar so se narnree po vseh krajih tako krepko glasili
obrtniki sami, upadel je liberal cern pogum in si vee ne upajo nasprotovati postavi, ker bi
sicer morda zgubili svoje poslanstvo. Zaradi lepsega torej nekoliko ropotajo, naposled pa
vendar Ie glasujejo za postavo"86 Tudi zato je poslanski klub Zdruzene levice svoJlm
poslancem pri glasovanju dal proste roke. 87

d) Nemski liberalci spremenijo stalisce

Cim bolj se je priblizevala razprava v drZavnem zboru tern manj so nemski liberalci
pray zaradi mocne agitacije obrtniskih volivcev nasprotovali odpravi obrtne svobode.
Marca 1882 se je klub Zdruzene levice odloeil podpreti obvezne zadruge in izkaz
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izueenosti. Ker je bilo to povsem v nasprotju z liberalnimi stalisei, je prislo do hudih
notranjih sporov. 88 Tudi med parlamentamo razpravo je liberalce vseskozi preveval strah,
da bo obrtna novel a skodovala industriji, vendar so si po drugi strani na vso moe zeleli
obrtnike pridobiti na svojo stran 89 Ceprav so nekateri liberalci, tako imenovani demo84 Ve~ 0 tern glej: Fischer, Iasna: Cas vesolniga socialnega punta se bli~a. Socialna in politi~na zgodovina
delavskega gibanja v Ljubljani od za~etkov do leta 1889, Krt, Ljubljana, 1984, str. 129-130, 135-142.
85 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 64.
86 Nova obrtnijska postava (7. decembral, Siovenec, S1. 139, 12. december 1882.
87 Nova obrtnijska postava (16. decembral, Siovenec, 51. 142, 19. december 1882.
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krati, ze od vsega zacetka navduseno podpirali zahteve obrtnikov in so eelo vodili
obrtnisko gibanje, je vecina liberaleev sele scasoma iz povsem volilnih razlogov zacela
zagovarjati zelje obrtnikov, oziroma jim ni vec ocitno nasprotovala. "Cas je torej zdaj
jako ugoden, zato ga hoce desniea porabiti in obrtnijsko postavo dovrsiti. Izmed levicarjev si mnogi ne bodo vec upali ugovarjati in posvetovanje bo veliko hitreje koncano,
kakor bi bilo pozneje, ko bi se gibanje med obrtniki zopet poleglo."90
Podobno pot kot nemski liberalci so ubrali tudi kranjski nemski liberalci, v obravnavanem casu se vodilna stranka na Kranjskem . Do leta 1882 so Nemei imeli v rokah
Ijubljanski mestni svet in do leta 1883 kranjsko trgovsko in obrtno zbomieo in eelo
kranjski dezelni zbor. Volilno so Nemei vseskozi obvladali veleposestnisko kurijo, slovenski tabor pa kmecko kurijo . Glavni spopadi so torej potekali za mestno kurijo in
trgovsko in obrtno zbomieo, katero so v sedemdesetih letih prevzeli Nemei 91 Ti so se v
mestih opirali predvsem na uradnike, na bogatejse davkoplacevalee in tudi na najrevnej se
davkoplacevalce, ki so bili podvrzeni pritiskom. Toda z nastopom Taaffejeve vlade je
prenehal pritisk na uradnike . Jezicek na tehtniei volilnih uspehov v mestni kuriji se je
zace! prevesati na stran Slovencev in nemski liberalci so v prvi polovici osemdesetih let
zaradi vrste volilnih porazov izgubili svoj prevladujoci polozaj 92
Pri tern se nam zastavi vprasanje, v koliksni meri so k volilnemu porazu nemskih liberalcev na Kranjskem prispevali obrtniski volivei? Znano je, da so slovenski tabor najbolj
podpirali volivci s spodnjega konea davcne lestvice. Vendar so bili volivci, ki so placevali
najrnanj davkov, torej mali obrtniki, tudi najbolj podvrzeni priti skom in so najprej prodali
svoj glas. 93 Po drugi strani pa obrtniki nikakor ni so mogli biti zadovoljni z nazori nernski h
liberaleev. KJjub nekaterim previdnim glasovom, ki so zahtevali nacrtno zascitno politiko
domacega gospodarstva nasproti brezmejni konkurenci, so v kranjski nemski stranki v
sestdesetih in sedemdesetih letih po vzoru vecine nemskih liberalcev povsem prevladovali
zagovomiki liberalnih gospodarskih idej. Ti so bili zagovomiki svobodne trgovine, svobodnega tekmovanja in svobodne podjetniske pobude. Zato tudi ni presenetljivo, da so bili
goreci privrzenci obrtne svobode. 94 "Propadanje rokodelcev in obrtnikov [... ] naj bi bilo
pri tern neizogiben proces, ki ga s svojo nevednostjo in nesposobnostjo prilagajanja modemirn potrebarn in zahtevam povzrocajo in pospesujejo ogrozeni in propadajoci sami. "95
Zato so bile obrtniske zahteve po driavni zasciti za njih povsem neupravicene. Se komaj
dva rneseea pred zacetkom razprave v ddavnem zboru se je Laibacher Wochenblatt
90 Siovenec, st. 25, 4. marec 1882.
91 Melik, Vasilij: Siovenska politika v drugi polovici sedemdesetih leI 19. sloletja, Zgodovinski casopis,
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st. 3-4.1974, sIr. 269-271.
Melik, Vasilij : Volitve na Siovenskem 1861-1918, O.C., sir. 211-225.
Ibidem, str. 219-220.
Vodopivec, Peter: 0 socialnih in gospodarskih nazorih nemSkega mes~an stva na Kranjskem od konca
60. do zacetka 80. leI 19. stolelja, Prispevki za novejso zgodovino, XXVII, 1987, str. 15 , 17-18,20-21.
Ibidem, SIr. 21.
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postavil proti uvedbi izkaza

0

izucenosti in obveznemu clanstvu v obrtnih zadrugah. "Die

eigentliche Uisung der Gewerbefrage besteht also einzig und allein darin, daB es gelingt,
die unglinstigeren Productionsbedingungen des Handwerkers mit den glinstingeren der
GroBindustrie moglichst in Einklang zu bringen."96 Po liberalni navadi so resitev za krizo
obrtnistva iskali izkljucno v prostovoljnem zadruznem povezovanju obrtnikov.
Toda z nastopom gospodarske depresije so se tudi liberalnimi Nemci vse man]
navdusevali nad brezmejno gospodarsko svobodo, ceprav se liberalnim gospodarskim
nacelom se niso odpovedali.97 Tudi njih je postopoma zajel val boja proti obrtni svobodi.
V nobenem primeru niso hoteli veljati za nasprotnike obrtniskih zahtev, temvec za glavne
prijatelje obrtnikov. Zato so se tudi pritozevali nad sovrazno propagando. "So oft man
eine Verammlung der Reactionaren besucht, sowie man die kjeri kalen, slawischen oder
christlih-socialen Blatter zur Hand nimmt, immer wird gegen die deutschfortschrittliche
Partei der Vorwurf der Lassigkeit und Lauheit gegenliber dem Kleingewerbe erhoben."98
Toda kJjub temu, da so hoteli veljati za velike prijatelje obrtnega stanu, so svojo glavno
pozomost se naprej posvecali zadruzni organizaciji obrtnistva.
Povsem drugacna slika kot med kranjskimi Nemci je bila med spodnjestajerskimi
Nemci. Pred zacetkom gospodarske krize so tudi oni v veliki vecini zagovarjali liberalne
gospodarske nazore. Vendar so med njimi hkrati tudi mocno odmevali glasovi, ki so
zahtevali zascito obrti pred tovamisko konkurenco. Celje, Maribor in Ptuj, kjer so imeli
Nemci svoje glavne postojanke, so imeli se zelo obrtnisko lice. "Seveda pa je svobodna
trgovina, kljub tezavam, ki jo prinasa zlasti obrti, vrednota, ki je pomemben sestavni del
nazorov spodnjeiitajerskega nemskega mescanstva."99
Zacetek gospodarske krize je tudi tu prinesel preobrat. Toda ta preobrat je bil veliko bolj
radikalen kot na Kranjskem. Ideje gospodarskega liberalizma so se vse bolj umikale v
ozadje. Ze na drZavnozborskih volitvah leta 1879 sta kandidata Stajerske napredne stranke
zagovarjala spremembe obrtnih zakonov v kori st obrtnikov in zahtevala drZavno podporo
za zadruge. Stem prograrnom je soglasala tudi vecina spodnjestajerskih Nemcev. Svojo
protiliberalno lice so se bolj odkrito pokazali par let kasneje, ko so odlocno nasprotovali
ustanovitvi in delovanju liberalno usmerjene Zdruzene levice. Ceprav so zagovarjaJi skupen boj vseh nemskih sil, so glavno zdruzevalno silo iskali v skupnem nacionalnem boju.
Poleg postavljanja nacionalnih interesov na prvo mesto so se se zavzemali za koristi srednjega stanu, ki so mu pripadali.loo Pray zato jim je bil na kozo pisan tako imenovani Linski
96 Zur Gewerbefrage, Laibacher Wochenblatt, 51. 115,28. oktober 1882.
97 Vodopivec, Peter: 0 socialnih in gospodarskih nazorih nem5kega mes~anstva na Kranjskem od konca
60. do za~etka 80. let 19. stoletja, o.c., str. 25.
98 Worte und Thaten fliT das Kleingewerbe, Laibacher Wochenblatt, 51. 663,22. april 1893.
99 Cvirn, Janez: Trdnjavski trikotnik. Politi~na orientacija Nemcev na Spodnjem Stajerskem (1861-1914),
Zalo~ba Obzorja Maribor, Maribor, 1997, str. 79.
too Cvirn, Janez: Trdnjavski trikotnik. Politi~na orientacija Nemeev na Spodnjem Stajerskem ( 1861-1914),
o.C., sir. 89-90,105-106. Lahko gledas tudi: Cvim, Janez: Spodnje5tajerski ustavoverci v sestdesetih in
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program, kjer so se Nemci, ki so nasprotovali liberalni usmeritvi Zdruzene levice, zavzemali za omejitev obrtne svobode. IOI
S krepitvijo nemskega nacionalizma se je med spodnjestajerskimi Nemci vse bolj
krepilo tudi odklanjanje liberalizma in zavzemanje za zascito obrtnikov. "Was man heute
liberal nennt, das ist nicht [rei lind gut, sondem unsem Yolk wird dadurch unfrei und
verderbt."I02 Vecina spodnjestajerskih Nemcev se je v okviru Nernskonacionalnega
zdruzenja odlocno potegovala za koristi obrtnikov. Podpisovali so interpelacije l03 in
organizirali obrtne shode. 104 Zato njihovi nasprotniki niso bili Ie Slovenci, ternvec tudi
pretezno liberalno usrnerjeni Nemci, ki so bili ad leta 1888 zdruzeni v Zdruzeni nernski
levici . "Die Haltung der Vereinigten deutschen Linken in gewerblichen Fragen ist auch
nich darnach, urn die Gewerbetreibenden viel Vertrauen einzuf1oBen. Man ist in diesen
Kreisen der Ansicht, dass der Vereinigten Linken die Vertretung des GroBkapitals vie I
mehr entsprache, als jene der Forderung des Gewerbestandes."105

6. Obravnava v drzavnem zborll
Zaradi rnnozicne agitacije obrtnikov lO6 in uspesnega dela konservativnih clanov obrtnega odseka lO7 konec leta 1882 pred zakonskim predlogorn na poti do obravnave v drZav-

sedemdesetih letih 19. slaletja, Zgadavinski casapis, 49, 1995, St. 2, SlT. 222-225 .

101 Hobelt, Lathar: Karnblume und Kaiseradler. Die deulschfreiheitlichen Patreien Altosterreich 18821918, Verlag fUr Geschichte und Palitik, Oldenburg, 1993, str. 27-28.

102 Ta adlamek iz gavara pas lanca Karla TUrka je daber primer proliliberalnega razpala~enja nemskih
nacio nalcev. Dec Niedergang der Landwirtschaft und des Kleingewerbes, Marburger Zeitung, 51. 121,
7. aktaber 1888.
103 Die deutsc he Parlei und die Gewerbebewegung, Marburger Zeilung, st. 134,9. na vember 1887; S1. 135 ,
11. november 1887.
104 Prvi stajerski obrtni shod sla leta 1887 na Ptuju organizirala celjsko in rnariborsko obrtno drustvo.
Cvim, Janez: Trdnjavski lrikatnik, o.c., Slr. 149.
105 Der Kampf des Kleingewerbes (Von einem Gewerbelreibenden), Marburger Zeilung, S1. 26, 31. marec
1892.

106 Predvsem je bila pomembna agilacija in ne loliko sodelovanje nekalerih obrlnikov (npr. Loblich) pri
nastajanju obrtne novele. "Dennoch 1St nicht auszuschlieBen, daB die Reform der Gewerbeordnung
auch ohne Beleiligung der Belfoffene selbsl durchgefUhrl worden ware, ebensa wie die Hauptleislung
def Ara Taaffe, die EinfUhrung einer weltweit vorbildlichen Sozialgesetzgebung fUr die Arbeiterschaft,
ohne die direkte Partizipation der Arbeiter, die keine poiitische Stimme hatten, durchgesetzs werden
konnte ." Pichler. Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spa teren Entliberalisierung des
Gewerberechls in OSlerreich in der zweilen Hiilfte des 19. Jahrhunderls, a.c., str. 67.
107 Za la si je zela prizadeval tudi Karl Klun. " Klub desnega sredisca je laraj po predlogu g. Kluna slenil,
da se ima ta posta va resi ti se letos . in eksekutivni odsek je pritrdil temu nasvetu ter obrtnijskemu
adseku priparatil, naj podviza svoje delo, da bode pred veliko natja dovrsil posvetovanje in postavo
dallej predlazil zbamici. Takega priparocila pa se ni patreba; abrlnijski odsek ziva cuti vaznasl te
postave in potrebo nje premembe." Siovenec, st 25, 4. marec 1882 .
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nemu zboru nenadoma ni bilo vee ovir. Zato "kujmo zelezo dokler je vroee. Bas sedaj se
je jela zanimati vlada nekoliko bolj za domaee industrijelno vprasanje vi dee, da po
starem potu ne more dalje, ako neee, da mu obuboza dobra tretjina prebivalcev."108
Zakonski predlog obrtnega odseka je pred sarno razpravo v drZavnem zboru zbudil veliko
zanimanje. Konservativni slovenski clan obrtnega odseka Karl Klun je predlog odlocno
pozdravil. "Od obrtnijskega odseka nasvetovana postava v mnogih receh vstreza zeljarn
in potrebam obrtnikov."109 Pri tern se je tudi zavedal, da predlagani zakon se zdalec ni
popoln in to zato "ker ne obsega vseh zadev obrtnijskega stanu, in [.. .] ker ne vstreza
vsem zeljarn obrtnikov. Toda zacetek je storjen, in prepricani smo, da bodo polagoma
prisli na vrsto se drugi deli obrtnijske postave. [... ] Postava je pomanjkljiva, kakor je
pomanjkljivo sploh vsako clovesko delo, pa cas in skusnja bosta ucila, v cern jo bode
treba zboljsati ali premeniti." 11O S sprejetjem obrtne nove Ie se ne bo koneal boj za izboljsanje obrtniskega stanja. Znano je, "da nobena rec ali naprava na svetu ni popolnoma, in
da se dostikrat se Ie po storjeni skusnji pokaze, je Ii kaj res dobro in koristno, ali pa
morda slabo in skodljivo , ker se je prej morda sploh vsem zdelo primerno." III
6. decembra 1882 se je it drZavnemu zboru koncno zacelo zasedanje 0 obrtni noveli, ki
je prinasala tri velike spremembe: 1) razdelitev obrti na svobodne, obrtniske in koncesijske, 2) vpeljava izkaza 0 izucenosti, 3) obvezne obrtne zadruge. 112 Obrtna novela je
bila naravnana izrazito proti obrtni svobodi in velikemu kapitalu. 113 Zanimanje za obrtno
problematiko je bilo zelo veliko. "Da se ljudstvo jako zanima za to ree, pricale so galerije,
ki so bile eez in eez natlaeene ll4 Tudi slovensko easopisje mu je namenilo precej
prostora. lll Zlasti glavni easopisi so 0 predlagani obrtni noveli pisaJi precej naklonjeno. 116

108 Liberius: V obrambo domaee obrtnije, Siovenski narod, sl. 243, 23. oktober 1882.
109 Shod Iaanjskega obrtnega drustva, Siovenec, 51. 82,25. julij 1882.
110 Shod Iaanjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Siovenec, 51. 84,29. julij 1882.
III Obrtnijstvo pa drl'avni zbor, Siovenec, Sl. 68, 20. junij 1882.
112 Ebert Kurt: Die Anfange der modemen sozialpolitik in Osterreich, o.c., Sir. 145; Boyer, John W.:
Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 64-65 .
113 Poroeevalec Belcredi je tako izjavil, da Z obrtno novelo stopamo "wir zugleich in einen groGen und
voraussichtlich harten Kampf, nannlich in den Kampf mit der Herschaft des Kapitals." Stenographische
Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrathes, IX. Sesion, 244. Sitzung,
sir. 8583.
114 Nova obrtnijska postava (7. decembra), Siovenee, Sl. 139, 12. december 1882.
115 Med drugim so npr. Novice objavile gayor teSkega poslanca Karla Adameka in nemSkega konservativca Aloisa Liechtensteina: Govor ceskega poslanca Adameka pri splosnem razgovoru 0 no vi
obrtnUski postavi v drzavnemu zboru 6. decembra, Novice, Sl. 50, 13. december 1882, str. 395-396;
Govor poslana kneza Liechtensteina pri sp losnem razgovoru 0 novi obrtnijski postavi v drfavnemu
zboru 9. decembra, Novice, sl. 52, 27. december 1882, sir. 414-415; Sl. 1,3. januar \883, str. 4-5; sl. 2,
1O.januor 1883, sir. 12-13.
116 Zato je bil Slovefloc zelo ul'aljen, ko so nekateri Ijubljanski obrtniki napadli pisanja slovenskih
tasopisov 0 obrtniSki problematiki. Bil je ufaljen, da ga mecejo v isti o~ Z ostalimi tasapisi, "kajti kdor
kar taka okoli sebe maha v sveti jezi, utegne zadeti koga, ki mu je bil do tje pray v sreu prijatelj, in ga
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"Die lange Debatte, die im Abgeordnetenhaus tiber die AusschuBvorlage abgefUhrt
wurde, war ganz allgemein durch eine deutlich opportunistische Haltung eines Teils der
Vereinigten Linken charakterisiert."117 To se je jasno pokazalo pri glasovanju

0

prehodu

iz splosne v specialno debato. Ceprav se je veliko liberalnih poslancev pred glasovanjem
umaknilo iz poslanske zbomice, so proti glasovali Ie trije l18 Tudi kasneje ni bilo tezko
zbrati dovolj glasov za posamezne dele predlagane obrtne novele. Poslanci s slovenskega
ozemlja pri tern niso bili nobena izjema. 119 Vendar se pri tern nikomur ni zdelo vredno,
da bi se vkUucil v debato, celo clanu obrtnega odseka Karlu Klunu ne.
Obrtna novela ni bila sprejeta povsem brez tezav. Hudic je zopet lezal v podrobnostih.
Pisec v Slovencu je povsem pravilno napovedal: "Liberalna gospoda se boji za svoje
mandate, zato hocejo pri splosnji razpravi sicer glasovati za postavo, ktere posamezne
dolocbe pa bodo gotovo pray hudo napadali."120 V drZavnemu zboru se je razvila zelo
ostra debata. 121 Pri tern so liberalci spretno izkoriscali dejstvo, da se predlagana obrtna
novela ni ozirala na interese delavcev. Tako se je zgodilo, da "versuchte die nun in der
"Vereinigten Linken" neu

organi~jerte

liberale Opposi.tion mit der Einbringung eines

Sozialpolitischen Antrags politisches Kapital zu schlagen und die Rolle des Wahrers der
Interessen des vierten Standes fUr sich zu beanspruchen."122 Pray tako niso pozabili
omeniti svojih zaslug, ki naj bi jih imeli za obrtni stan. "Levicatji so zares cudni Ijudje;
prej so zmerom nasprotovali obrtnijski postavi , zdaj pa se pri vsaki priliki bahajo, da so
to ali ono zboljsanje odsekovih nasvetov sprozili oni, da se imajo torej obrtniki v prvi
vrsti za to njim zahvaliti."123

7. Izkaz 0 izucenosti
Z obrtno novelo je bila odpravljena popolna obrtna svoboda in uveden izkaz

0

izucenosti. "Nova postava nekoliko omejuje svobodo pri izvrsevanju kakega rokodelstva
ali kake obrtnije in torej temeljito predrugacuje socijalne razmere rokodelcev in obrt-

zgubiti." Slovenec, 51. 145, 28. december 1882. Temu problemu posveti tudi uvodni (lanek v naslednji
5tevilki. Slovenec, 51. 145,28. december 1882.
117 Eben Kurt: Die Anfange der modernen sozialpolitik in Osterreich, o.c., str. 146.
118 Nova obnnijska posta va (12. decembra), Slovenec, 51. 141, 16. december 1882.
119 Za prvi oddelek obnne novele je tako glasovalo 220 poslancev, proti jih je bilo 75, med njimi s
slovenskega ozemlja kranjska veleposestnika Schwegel in Taufferer (katerim se seveda ni bilo potebno
ozirati na obrtniske mestne volilce) in tudi eel Coroninijev klub. Nova obrtnijska postava (16.

120
121
122
123

decembra), Siovenec, 51. 142, 19. december 1882.
Nova obrtnijska posta va (10. decembra), Slovenec, 51. 140, 14. december 1882.
Ebert Kurt: Die Anftinge der modernen sozialpolitik in Osterreich, o.C., SJr. 146-158.
Ibidem, str. 147.
Nova obrtnijska postava (16. decembra), Slovenec, 51. 142, 19. december 1882.
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nikov."124 V primerjavi

5

starim zakonom iz leta 1859, ki je poznal proste in konce-

sionirane obrti, je obrtna novela vpeljala se tretjo kategorijo obrti - rokodelske obrti.125
Pri tern je bilo zlasti pomembno, da je lahko rokodelske obrti opravljal Ie tisti, ki je imel
izkaz, da se je doticne obrti izucil. 126 Ker so bile rokodelske obrti po stevilu strok v
tern v glavnem 128 ugodeno zahtevam obrtnikov po odpravi obrtne svobode z vpeljavo izkaza 0 izucenostil 29

primerjavi z ostalima vrsta obrti v vecini ,127 je bilo

5

a) Liberalni odpor
To je bilo seveda v popolnem nasprotju z liberalnimi nazori, ki so bili se pred kratkim
nepremagljivi. Vladni zakonski predlog iz leta 1880 je se v povsem liberalnem duhu
poznal sarno proste in koncesionirane obrti, za katere ni bil predviden izkaz

0

izuce-

nosti.130 V tern pogledu je zlasti zanimivo dogajanje v prvemu pododseku obrtnega
odseka, katerega referent je bil dunajski tovamar in liberalni poslanec Michael
Matscheko. Njemu je pripadla naloga; da se odloci

0

prihodnosti obrtne svobode. Clan

tega pododseka je bil tudi Karl Klun, ki je podal predlog, "naj se pri vseh, ki hocejo kako
rokodelstvo priceti, zahteva izkaz, da so se tega rokodelstva res tudi dejansko ucili."131
Vecina clanov je predlog podprla.
Takrat je nastopil problem, kako naj obrtniki dokazejo, da so se obrtnistva zares ucili.
Zopet so sprejeli Klunov predlog, da naj

0

tern povprasajo primeme strokovnjake. Ven-

dar je liberalni referent k anketi povabil ljudi (razen liberalnega demokrata Uiblicha) z
liberalnimi pogledi na obrtno svobodo. Njih ni zanimal nacin izvajanja izkaza

0

izuce-

nosti, temvec so ostro nasprotovali vsakrsni uvedbi taksnega izkaza. Zato so liberalci v
pododseku zahtevali preklic prej izglasovanega sklepa 0 uvedbi izkaza

0

izucenosti. Klun

je brez uspeha ugovarjal, "da to ne gre, ker je pododsek ze sklenil, da se ima zahtevati
dokaz zmoznosti."132
Dokoncni preobrat je nastopil sele konec leta 1881 z zgoraj omenjenim preobratom v

124 Nova obrtnijska pOSiava, Edinost, st. 92,17. november 1883.
125 Reichsgesetzblatt, st. 39,15. marec 1883, clen II, I. del, § I.
126 Reichsgesetzblatt, St. 39, 15. marec 1883, clen 11,2. del, § 14.
127 Seznam rokodelskih obrti je objavljen v: Glavan, Franc: Pravna ureditev obrtnistva na Siovenskem,

Casopisni zavod Uradni list SRS, Maribor, 1984, str. 18-19.
128 Zakonodajalec seveda ni mogel upostevati taksnih moralnih kvalifikacij : "Dovoljenje se mu da Ie, ako
dokaze daje posten clovek." Za obrtnike, Siovenec, St. 16, 10. februar 1880.
129 Primerjaj npT. resolucijo obrtniskega shoda leta 1881 na Dunaju. Obrtnijski shod, Siovenec, st. 129, 19.
navember 1881.
130 Ebert, Kurt: Die Anfange der modemen Soz ialpolilik in Osterreich, a.c., str. 133.
131 Obrtnijstva pa drzavni zbar, Siovenec, st. 2,5. januar 1882.
132 Obrtnijstva pa drzavni zbor, Siovenec, st. 3, 10. januar 1882.
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obrtnem odseku.133 "Obrtnijski odsekje vstregel zelji obrtnikov pa tudi v tern, da odslej ne
bode mogel vsak susmar postati samostojen rokodelsk obrtnik, ampak sarno oni, ki so se
rokodelstva resnicno ucili."134 Liberalni cIani obrtnega odseka pri tern niso bili tiho, kajti
izucenosti je bil v popolnem nasprotju z liberalnim socialnim kodeksom.
Razvnela se je obsima debata, ki pa namere konservativcev ni vecmogla vee ogroziti 135
pray izkaz

0

Podobno je bilo tudi med razpravo v drZavnem zboru. "Die wahrscheinlich langste
und hitzigste Debatte im Rahmen dieser Novelle zur GewO. liiste der § 1 mit seiner
Dreiteilung der Gewerbe und EinfUhrung des Befahigungsnachweises aus."136 Rokodelske obrti so vse tiste, "bei denen es sich urn Fertigkeiten handelt, welche die Ausbildung
im Gewerbe durch Erlemung und langere Verwendung in denselben erfordem und fUr
welche diese Ausbildung in der Regel ausreicht."137 Trgovske dejavnosti in tovamisko
vodena podjetja so bila izvzeta. Domaca obrt pa sploh ni spada med nobeno od nastetih
vrst obrti.
Ze takoj se je pojavil problem razmejitve med tovamiskimi in rokodelskimi obrtmi.
"Natancna omejitev med obema pa je nemogoca; silno tezko je namrec dolociti, kje da
rokodelstvo jenja in kje se fabrika in tovama pricenja."138 Zato je zakon dolocil sledece:
"Im Zweifel, ob ein gewerbliches Untemehmen als ein fabriksmaBig betriebenes, be-

ziehungsweise ein Handelsgewerbe im engeren Sinne anzusehen sei entscheidet die
politische Landesbehiirde, nach Anhiirung der Handels- und Gewerbekamrner und der
betheiligten Genossenschaften und im Recurswege der Minister des Innem im Einvemehmen mit dem Handelsminister."139
V okviru izkaza

0

izucenosti je najvec razburjenja povzrocil naCin pridobitve tega

izkaza. Liberalci so upraviceno opozarjali, da mora tudi cas, ki ga delavec prezivi ob
dolocenem delu v tovami, veljati za zadosten pogoj za pridobitev izkaza 0 izucenosti. Te
liberalne pripombe so nato sprejeli tudi konservativci 140 Zakon je tako dolocal: "Zum
Antritte von handwerksmaBigen Gewerben ist [... ] der Nachweis der Befiihigung er-

133

134
135
136
t37
t38
139
140

Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen Sozialpolitik in Osterreich, o.c., str. 140.
Obrtnijstvo pa drZavni zbor, Slovenec, 't. 69, 22. junij 1882.
Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen Sozialpolitik in Osterreich, O.C., str. 141 -142.
Ibidem, str. 149.
Reichsgesetzblatt, 't. 39, 15. marec 1883, ~Ien II, I. del, § 1.
Obrtnijstvo pa drzavni zbor, Slovenec, 't. 68, 20.junij 1882.
Reichsgesetzblatt, St. 39, 15. marec 1883, ~Ien II, I. del, § I.
Ebert, Kurt: Die Anfange der modemen Sozialpolitik in Osterreich, o.C., str. 149-151. Vendar je
driavni zbor namesto prvotnega liberalnega predloga, ki ga je podal Iozef Neuwirth, sprejeli predlog
konservativca Zallingerja. 0 glasovanju za ta predlog so ohranjeni tudi poimenski podatki. S slovenskega ozemlja so za konservativni predlog tako glasovali: Obreza, Poklukar, Vosnjak, Klun,
Hohenwart, Margheri, Pfeifer, Nabergoj, Tonkli, Valussi. Gedel, Herman, Schrniderer in Moro. Proti
so bili: Schwegel, Taufferer. Burgsraller, Vucetich-Bielitz. Witmann, Coronini, Pajer, Lax in Wrann.

Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrathes. IX.

Session, 215. Sitzung, IS. december 1882, str. 8741.
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forderlich , welcher durch das LehzeugniB und ein ArbeitszeugniB tiber eine mehrjatllige
Verwendung als Gehilfe in demselben Gewerbe oder in einem dem Betreffenden
Gewerbe analogen Fabriksbetrieb erbracht wird."141 Za izkaz

0

izucenosti velja tudi

spricevalo obrtniskih ucnih lIstanov, v katerih poteka prakticni pouk
Spricevalo obrtne sole je torej pray tako veUalo za izkaz

0

0

doticnih obrteh.

izucenosti. Stem pa so v

skladu s takratno so lsko politiko obrtne sole obrdrZale svoj pomen, ki se je z leti sarno se
vecal. 142

8. Obvezne obrtne zadruge
Poleg izkaza

0

izucenosti je bila druga gonila sila pri nastajanju prve obrtne novele

pray zelja po no vi zakonski ureditvi obrtni zadrug. Nezadovoljstvo z obstojeco obrtno
zadruzno ureditvijo iz leta 1859 je bilo vsesplosno. Kot smo ze videli je ta zakon
dejansko obstajalle na papirju. K temu je precej pripomoglo tudi to, da se je drzavni zbor
ze leta 1862 izjasnil proti obveznemu clanstvu v teh zadrugah. Posledica je bila pravna
nejasnost in ohromelost obrtnih uradov. Klub mnogim liberalnim predlogom odprava
obveznega clanstva v zadrugah nikoli ni prisla v parlamentamo obravnavo in se kar "stoji
na dnevnem redu in do danes [1871) niti vlada niti nemska gospoda drZavnega zbora
niste mislili na to, da bi se resilo to vazno vprasanje."143 Pravna negotovost je obstajala
dalje. Toda konservativci so bili lahko zadovoljni, da je predlog iz leta 1862 "zginil iz
drZavne zbomice in se zgubil, da ne veda kam." I44 Po drugi strani pa je tudi zakon

0

drustvih iz leta 1867 spodbudil nastajanje svobodnih zdruzenj, ki so konkurirala obveznim obrtnim zadrugam.145
Konec sedemdesetih let so v nasprotju z liberalnimi predlogi

0

odpravi obveznega

clanstva na povrsje vse bolj prihajali konservati vni predlogi. "Tudi obrtnijstvo potrebuje
trdnega reda, da bode moglo napredovati, potrebuje vsestranske vredbe, in to zamorejo
dati Ie obligatoricne obrtniske zadruge."146 Konservativci so vzor za ureditev teh zadrug
iskali v starih cehih. Za razliko od cehov nove obrtne zadruge ne bi smele biti omejene Ie

141 Reichsgesetzblalt, 51. 39, 15. marec 1883, tlen II, 2. del, § 14.
142 0 razvoju obrtnega solstva na Siovenskem glej: SerSe, Aleksandra: Strokovno solstvo v osrednji
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144
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Sioveniji do leta 1941. S posebnim ozirom na obrtno solstvo na podrotju Kranjske, Arhiv Republike
Siovenije, Ljubljana, 1995. SIr. 30-73 . Obrtniki se s to konkurenco obrtnih sol pogosto niso mogli
sprijazniti, zaradi tesar je med solami in obrtnimi zadrugami prihajalo do konfliktov. Dular, Andrej :
Metliska obrtnonadaljevalna sola, Zgodovinski tasopis, 51, 1997, 51. 4, str. 518.
Nasi rokodelci in pa dana5nji liberalizem, Novice, sl. 23, 7. junij 1871.
Shod kranjskega obrlnega dru5tva, Govor gosp. Kluna. Siovenec, 51. 83, 27. julij 1882.
Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen Sozialpolitik in Osterreich, o.c., sIr. 122, 133-134.
Shod kranjskega obrtnega dru5tva, Govor gosp. Kluna, Siovenec, Sl. 83, 27. julij 1882.
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na posamezno mesto, temvec na vso driavo 147 Ze leta 1876 je pri nas odmevala knjizica
M. Simettingerja iz Stajerskega obrtniskega drustva v Gradcu, v kateri je bil podrobno
predstavljen nacrt

0

organizaciji obrtnistva od okrajne preko dezelne do driavne stopnje.

Ceprav je slovensko casopisje lepo pozdravilo njegova prizadevanja in ga v vecini primerov podprlo,148 so nektari tudi dvomili
projekta. 149
Liberalni nazori

0

0

uresnicljivosti taksnega velikopoteznega

zadrugah so bili tudi po nastopu Taaffejeve vlade se zelo zivi. Vladni

zakonski predlog iz leta 1879 se z obrtnimi zadrugami sploh ni ukvarjal. Sele leta 1880 je
vlada pripravila predlog, ki se je sicer v veliki meri naslanjaj na liberalni predlog iz leta
1877, vendar je bil vseeno v nekaterih tockah kar precej spremenjen. Med drugim je bil
jasno poudarjen princip obveznega clanstva. 150 Liberalni poslanci so v obrtnem odseku in
driavnem zboru se naprej nasprotovali obveznemu clanstvu. Liberalci sicer "zele, da bi se
smeli obrtniki v take zadruge zbirati, da bi pa ne smeli biti postavno prisiljeni takim
zadrugam pristopati."151 Vendar je bila pod vplivom obrtniske agitacije l52 in
konservativne prevlade v obrtnem odseku pot nazaj dokoncno zaprla. "Sklenila je konservativna vecina obrtnijskega odseka, da se morajo osnovati obligatoricne zadruge in da
vsakdo, ki ima v okraju take zadruge samostojno obrtnijo, ze po samem nastopu postane
ud doticne zadruge in mora spolnovati dolznosti, ki so s tem zdruzene."153 Zakon je tako
dolocal: "Wer in dem Bezirke einer solchen Genossenschaft das Gewerbe, fUr welches
dieselbe besteht, selbststandig betriebt, wird schon durch den Antritt des Gewerbes
Mitglied der Genossenschaft und hat die damit verbundenen Verpflichtung zu erfUllen."154
Od obveznega clanstva so bili izvzeti vsi lastniki tovam ,I55 s cimer so dosedanje zadruge,
ki so zdruzevale tako obrtnike kot industrijaice, prerasle v prave obrtne zadruge.

147 "Je nemogoee, da bi bilo rokodelsrvo na majhno okrol'je omejeno kakor nekdaj." Rokodelsrvo v
srednjem veku, Siovenec, st. 91,5. avgust 1876.
148 "Mi se skJadamo z velikim delom nasvecovanih sredstev, kakor na priliko, z osnovo obrtnijskih drustev
po del'elah in njihovimi podrul'nicami v posameznih okrajih dezele, Ie nepotrebni se nam zdijo vladni
zastopniki v teh drustvih." Predlog za skuscino malih obrtnikov, Novice, St. 6, 9. februar 1876.
149 "Misel je lepa, toda dokler vlada sedanJi sistem, skoro ni misliti, da bi prodrJa. [... j Vendar se ne
vstrasiti dela. Vsak se mora potezati za svoj blagor sam." Kako bi se da lo pomagati obrtniji na nage?,
Siovenee, st. 13,29. januar 1876.
150 Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen SoziaJpolitik in bsterreich. D.C., str. 134.
151 Obrrnijsrvo pa drl'avni zbor, Siovenee, St. 64 , 10. junij 1882.
152 Od do marca 1881 prispelih 51 peticij se jih je velika veeina zavzemala za obvezne obrtne zadruge.
Ebert, Kurt: Die Anfange der modernen Sozialpolitik in Osterreich, o.C., str. 139; Obvezne obrtne
zadruge s sirokimi pristojnostmi je zahteval tudi shod obrtnikov leta 1880 v Linzu. Za obrtnike, Slovenec, st. 16, 10. februar 1880; Pray tako tudi obrtniski shod lela 1881 na Dunaju. Obrtnijski shod, Slovenec, st. 129, 19. november 1881; Seveda je 10 na svojih shodih zahtevalo ludi konservalivno
Kranjsko obrtno drustvo. Primerjaj: Shod kranjskega obrtnega druslva, Siovenec, 5t. 82,25. julij 1882.
153 Obrtnijstvo pa drl'avni zbor, Siovenee, st. 68, 20. junij 1882.
154 Reichsgesetzblan, 5t. 39, 15. marec 1883, C1en II , 7. del, § 107.
155 Reichsgesetzblan, 51. 39,15. marec 1883, C1en II, 7. del, § 108.
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IV. NEZADOVOLJSTVO S PRVO OBRTNO NOVELO

1. Pomanjkljivosti zakona
Zagovorniki omejitve obrtne svobode so prvo obrtno novelo dobro sprejeli. "Novi
zakon pozdravili so obrtniki z velikim veseljem in zadoscenjem, kajti dasi ni ugajal vsem
zeljam in zahtevam, vendar je bil v obrambo postenemu delu zoper izkoristenje."1 Ze od
vsega zacetka so se zavedali, da noben zakon sam od sebe ne odpravi vseh napak. "Sicer
ne rnislimo, da bi stem prisel raj na svet, [... ) a s to postavo bode vendar preskrbljeno to,
da bode delo redilo moza."2 Katoliski krogi niso pozabili dodati, da tudi obrtna novela
potrebuje predvsem "duha, kteri jo bo se Ie ozivljal. [... ) Nic se ne pomisljamo tega duha
po pravem imenu tudi imenovati in to je ozivljajoei duh krseanske pravice in krscanske
Ijubezni."3
Vendar optimistieno razpolozenje ni trajalo pray dolgo. "By 1890 it was clear that the
law was having little effect and that the proof of competency was of no value."4 Tudi na
Slovenskem ni bilo nie drugaee. Uveljavilo se je preprieanje, da so bili "poskusi obrtnih
prijateljev v drZavnem zboru [... ) hvaIevredni, in tudi izvrseni in potrjeni zakoni so nam
dajali upanje , da se polagoma obrtnikom razmere spremene na bolje. Toda varali smo se
ter preprieali, da so vladajoce razmere pogostokrat silnejse, nego Ii zakoni."5 Obrtna
novel a ni mogla dramaticno izboljsati obrtniskega polozaja. Ekonomskih prednosti industrijske proizvodnje preprosto niso mogli odpraviti sarno z obrtnistvu se tako nakionjeno
zakonodajo. Industrijskega pohoda se ni dalo vee ustaviti 6
Obrtniki so bili prepricani, da je "poglavitni vzrok [... J, da zboljsanje obrtno delavskih
razmer tako poeasi napreduje, so pomanjkljivosti novega zakona."7 Za te pomanjkIjivosti
naj bi bili po mnenju konservativcev seveda krivi liberalci. "Liberalci so pri njih skIepanju znali utihotapiti vee skodljivih doloceb. Veliki kapital je pa znal tudi dobro upo-

2

3
4

5

6

7

Za obtniski stan, Slovenec, st. 218, 22. september 1888.
Na razpotji, Slovenec, st. 1,2 . januar 1883.
Slovenec, st. 186, 14. november 1883.
Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the Christian Social Movement 1848-1897, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1995, sir. 64.
Samostalna obrt, Slovenec, st. 286,13. december 1890.
Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spateren Entliberalisierung des Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Halfte des 19. lahrhunderts, Geschichte und Gesellschaft, 20,
1994, sir. 58 .
I!. shod "Katol. polit. drustva" v 5t. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avslriji. (Govoril na shodu
v St. Vidu A. Kalan), Slovenec, 5t. 72, 29. marec 1890.
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rabiti nekatere pomanjkljivosti ."8 Sprejeti zakon je imel "Iuknje - da Bog pomagaj !"9
Matija Kune je eelo menil , da pray zaradi pomanjkljive obrtne zakonodaje Kranj sko
obrtno drustvo vse bolj pojemalo. "Glavni vzrok hiranja je [... J. spoznanje mej obrtnim
stanom, da so se varali pri vseh merodajnih faktorjih, ker se navzlie dovolj dolgemu casu
ni upeljala niti jedna reforma dejanski v zivljenje. [... ] In to ugonobilo je itak ze malemu
stevilu optimistov mej nami slehemi Up ." 10 To razocaranje med obrtniki je lahko zelo
nevamo. Tako kot so ljudje izgubili zaupanje v liberalizem, "ne bode trajalo [... ] dolgo,
da veljavo zgubijo tudi konservativni prineipi, ce bodemo mesto dejanj nasli Ie besede in
obljube !"II
Ceprav prva obrtna novela ni izpolnila pricakovanj, zagovomiki obrtnistva niso iskali
resitve v ponovni uvedbi obrtne svobode, temvec v odpravi pomanjkljivosti obstojecega
zakona. "Le z radikalno presnovo tega zakona [se bo] pomagalo malim obrtnikom."12
Predvsem se je potrebno prizadevati, "da bi njegovi nejasni clanki vendar zadobili
avtenticno veljavnost,koja bi bila obrtnistvu v prospeh."13 Na tej osnovi se je gibanje
obrtnikov rilzvijalo naprej. Zagovomiki obrtnistva so bili prepricani, da ne zahtevajo
nemogocega in so zato od novega zakona pray tako kot prej pricakovali, da "tudi pridni
obrtni rokodelee dobil svojemu delu primemo placilo, svojemu rokodelstvu varen obstanek in svojemu stanu dolzno spostovanje."14

2. Izkaz

0

izucenosti

Zagovomiki obrtne nove Ie so zlasti veliko pricakovali od izkaza

0

izucenosti. "Der

Befahigungsnaehweis hat zur Folge: Gute Arbeit, entspreehende Bezahlung, Selbstaehtung des Gewerbsmannes, Aehtung von Seiten der MittbUrger, VerstandniB der Gesehiiftsinteressen, Wahrung derselben dureh Organisation der Arbeit und der Genossensehaftshilfe, Bereehtigung zur Staatshilfe fUr genossensehaftliehes Streben."ls Ker so bila
pricakovanja

8

9
10

II

12
13
14
l5

16

0

uvedbi izkaza

0

izucenosti visoka,16 je bilo toliko bolj bolece spoznanje,

Zboljsanje stanja malih obrtnikov, Slovenec, st. 85, 16. april 1891.
Iz obrtniskih krogov, Slovenski narod, st. 219, 25. september 1886.
0 nasih obrtnih razmerah (Govor gosp. M. Kunca v ob~nem zbaru obrtnega drustva kranjskega),
Slovenski narod, st. 92,24. april 1885.
0 nasih obrtnih razmerah (Govar gosp. M. Kunca v obcnem zboru obrtnega drustva kranjskega),
Slovenski narod, st. 94, 26. april 1885.
Slovenec, st. 296, 27. december 1890.
Za obtniski stan, Siovenec, st. 218, 22. september 1888.
II. shod "Katol. polit. drustva" v St. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v St. Vidu A. Kalan), Slovenec, st. 72, 29. marec 1890.
Wiesthaler, Franz: Befahingungsnachweis und Gewerbebetrieb. Marburger ZeilUng. 5t. 126, 21.
oktober 1881.
Nasli so se tudi taksni, ki so po bitki trdili, da ze od vsega zacetk. ad navega zakana niso pricakovali
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da se z njihovo pomoejo ni zmanjsala konkurenca in izboljsala izueenost. Ze pred obrtno
novelo je bilo stevilo mojstrov kar precej veliko. S sprejetjem novele se njihovo stevilo ni
pray nie zmanjsalo, nasprotno, se poveealo se je. Preden je namree novela stopila v
veljavo je veliko pomoenikov pohitelo in prijavilo samostojno obrt.17 Isto so storili
mnogi obrtniki, ki so obrt odprli sele po letu 1860 in niso imeli nobene formalne
obrtniske izobrazbe. "Stevilo naznanjenih samostalnih obrtnikov se je vsled postave
pomnozilo; in ker jih ze poprej ni manjkalo, nastala je tern vecja konkurenca."18 Besede

0

poveeani konkurenci so pretirane. Toda za obrtnike je bilo ze dovolj hudo to, da se
konkurenca ni zmanjsala.

a) Vena doba
Z zahtevo po izkazu

0

izueenosti se tudi ni izboljsala potrebna izueenost novopeeenih

samostojnih mojstrov. Zakon za izkaz

0

izueenosti ni zahteval posebnega izpita, tern vee

je moral bodoei mojster sarno odsluziti doloeeno stevilo let kot vajenec in pornoenik.
Zato je bilo nemogoee ugotoviti, ali so se bodoei mojstri v teh letih resnieno naueili
vsega tega, kar bode potrebovali za samostojno opravljanje obrti. Pogosto so se pritozevali, da znajo no vi samostojni mojstri premalo za samostojno opravljanje obrti. Ker
goli izkaz 0 izueenosti ni dovolj , so obrtniki zahtevali, da morajo kandidati za samostojne
mojstre opraviti se poseben mojstrski izpit 19
Nerodno je bilo tudi to, da zakon ni trdno doloeal dolzine traj anja vajeniske in
pomoeniske dobe. "Die Bestimmung der Zahl der Jahre, welche der Bewerber sich als
Lehring sowie als Gehilfe verwendet haben muB, erfolgt im Verordnungswege durch den
Handelsminister im Einvemehmen mit dem Minister des Innem nach Anhorung der
Handels- und Gewerbekammer und der betreffenden Genossenschaften. "20 Zato so bila
po posameznih dezelah uena leta razliena, obicajno tri do stiri leta.

b) Tovarnarji naj ne bi bili izvzeti
Za obrtnike najbolj sporna doloeba novega zakona je bilo izvzetje tovam. Lastnik
tovame tako ni potreboval potrebne izobrazbe

ni~

17
18
19
20

0

proizvodnji blaga, ki ga je proizvajala

dobrega. "Od dokaza sposobnosti ze a priori nismo dosti pri~akovali. " Iz obrmi~kih krogov,
Siovenski narod, ~1. 158, 15. julij 1885.
Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., sir. 99, op. 299.
Iz obrtni~kih krogov, Siovenski narod, 51. 159, 16. julij 1885.
Primerjaj: Obrmi~ki shod na Dunaji, Siovenski narod, ~1. 208, 10. september 1884; Obrmi zakon, So~a,
51. 30, 21.julij 1893.
Reichsgesetzblatt, ~t. 39,15 . marec 1883, ~Ien II, 2. del, § 14.
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njegova tovama. "Sposobnostno sprieevalo v sedanji obliki je prazna stvar, manj kakor
nie, ker sposobnostno sprieevalo velja Ie za reveza, bogatinu ga ni treba. Spekulant more
navzlic toliko hvalisani obrtni postavi se vedno brez sposobnostnega sprieevala z dletom
dreti malega obrtnika."21 Zanimivo je, da zakon sploh ni nataneno doloeal, kaj so to
tovarniske obrti. Sele odlok trgovskega ministrstva iz 18. julija 1883 je podal nekatere
smemice. Najpomembnejsa smemica je, da je tovama zakljueen proizvodnji prostor, v
katerem je zaposleno 20 ali vee delavcev in v katerem se uporabljajo stroji kot nujno
potrebni del proizvodnje.22 Obrtniki so se razburjali, da tudi mnoge tovarne proizvajajo
obrtnisko blago, vendar "ubogi rokodelec, ki ima par pomoenikov, mora znati delati in
imeti za to sprieevalo, bogati spekulant pa z 20 in vee delavci tega ne potrebuje. To je
vendar eudno, reveZ mora biti odgovoren za svoje delo, bogatin pa ne."23 Zato je bila
glavna zahteva obrtnikov, "da morajo imeti sposobnostna sprieevala tudi tovamarji ,
fabrikantje, ki prodajejo obrtniske izdelke."24 Boj "postenega" dela proti "izkoriscevalskemu" kapitalu se je stem nadaljeval.
Vendar pray vsi obrtniki niso zahtevali izkaza

0

izueenosti tudi za tovamarje . Ze na

tretjem avstrijskem obrtnem shodu leta 1884 na Dunaju, kjer so v resoluciji odlocno
zahtevali izkaz

0

izueenosti tudi za tovamarje, je Matija Kunc temu v imenu kranjskega

obrtnega drustva odlocno nasprotova[25 Njegov poziv je bil na shodu sicer osamljen,
ceprav naj bi po sprejemu resolucije tudi glavni organizator shoda Uiblich izjavil, "naj
vendar velja vsprejeti predlog Ie za tovarne, katere rokodelski izvajajo svoje proizvode.

[ ... J Res interesantno bi bilo, od tovamarjev, ki izdelujejo sladkor, spirit, papir i. t. d.
zahtevati dokaz zmoznosti."26 Kunc ni nasprotoval Ie izkazu
tern vee je dvomil v sarno kori stnost izkaza

0

0

izueenosti za tovamarje,

izucenosti za obrt. "Kdor misli , da bi

zadruge resile propad obrtnije, ee bi imele pravico, ustanavljati in prepovedovati prieetek
obrtnije, ta se pac vara. Mogoee, da bi za nekaj casa to koristilo ze obrtujoeim mojstrom,
a v obee ugonobilo bi rokodelstvo se tern prej; ker bi marsikateri nadarjeni talent odpadel
na korist veliki industriji ."27
Ceprav so se obrtniki na skoraj vseh obrtnih shodih ogrevali za uvedbo izkaza

0

izueenosti za tovamarje, jim tega nikoli ni uspelo spraviti skozi parlamentamo proceduro.
Vlada, ki ni podpirala Ie obrti, tern vee tudi industrijo, preprosto ni mogla pristati na te,
povsem nerealne zahteve. Razlike med industrijo in obrtjo so namree prevelike. Zato tudi

21 Liberalci in obrtniki, Slovenec, st. 72, I. april 1891.
22 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., op. 14, str. 448 .
23 II. shod "Katol. polito drugtva" v !it. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji . (Govoril na shodu
24
25
26
27

v !it. Vidu A. Kalan), Slovenec, st. 72, 29. marec 1890.
Liberalci in obrtniki, Slovenec, st. 72, I. april 1891.
Obrtniski shod na Dunaji, Slovenski narod, St. 208, 10. september 1884.
Obrtniski shod na Dunaji , Slovenski narod, St. 209, II. september 1884.
0 nasih obrtnih razmerah (Govor gosp. M. Kunca v obtnem zboru obrtnega drustva kranj skega),
Slovenski narod, St. 93, 25. april 1885.
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ni imel nobenih moznosti za uspeh predlog Aloisa Liechtensteina

0

razsiritvi izkaza

0

izueenosti na industrijo, ki gaje podal!. decembra 189)28

c) Podeljevanje izkaza

Poleg opisanih tezav pa je imel nov zakon tudi oeitno luknjo, skozi katero se je dalo
izogniti zahtevanemu izkazu

0

izueenosti. Tako naj bi zaradi birokracije imel "marsikdo,

ki irna dejansko vso pravico prieeti samostalno obrt, veekrat vsled forrnalnosti nepotrebnega pota in stroske; mej tern pa bode vendar kornu mogoee, poiskati si kak pomanjkljaj v postavi, da brez dejanske pravice dobi obrtni
potrebnih pooblastil za podeljevanje izkaza

0

liSt."29

Zakon namree ni dal

izueenosti Ie pristojnim obrtnim zadrugam,

tern vee tudi zupanom. "Die Lehrzeugnil3 und das Arbeitszeugnil3 ist von dem Vorsteher
der Genossenschaft und von dem Gemeindevorsteher der Gemeinde, zu welcher der
Lehrherr, beziehungsweise der Arbeitgeber gehort, dagegen in jenen Gemeinden, in
welchen keine Genossenschilft fUr das betreffende Gewerbe besteht, sowie in jenen
Hillen, in denen die Verwendung des Bewerbers in einem Fabriksbetrieb erfolgte, von
dem Gemeindevorsteher zu bestatigen."30 Podoben postopek je veljal tudi za tiste, ki so
hoteli prijaviti podobno obrt, kakrsno so ze opravljali. Obeine z liberalnejsimi vodilnimi
mozrni so bile primerno bolj odprte do razlicnih prosilcev. Ce pa tudi to ni pomagalo, so
bila tu se primerna poznanstva in podkupnine 3

1

d) Kaj se lahko proizvaja in problem konfekcionarstva
Ker je vsak obrtnik lahko proizvajal Ie tis to, za kar se je izueil, se je med obrtniki
razlienih strok vnel zoleen prepir

0

tern, kaj doloeena obrt lahko proizvaja in kaj ne. 32

Obrtniki so bili zelo ogoreeni nad tern, da podjetniki brez ustreznega izkaza

0

izueenosti

sicer ne smejo zaposlovati pomoenikov, vendar lahko dajejo dele neposredno drugim
delavcem, ki imajo izkaz

0

izueenosti, eeprav obrti samostojno ne opravljajo. "Ljub-

28 Brusatti, Alois: Osterreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zum Standestaat. Jupiter- Verlag,
wien, 1965, str. 55; Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 5. del: 1891-1895, Akademise he Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 1978, str. 254; Matis, Herbert: Leitlinie der osterreichischen Wirtschaftspolitik 1848-1918. - Die Habsburgerrnonarchie 1848-1918, 1. del: Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1973, str.
48 .
29 Iz obrtniskih krogov, Siovenski narod, It. 158, 15. julij 1885.
30 Reichsgesetzblan, It. 39,15. marec 1883, t1en 2, 2. del, § 14.
31 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, O.C., str. 99 .
32 Ibidem, str. 100.
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Ijanski mizarji bi

0

tern vedeli mnogo pripovedovati, kako so hodili od Poncija do Pilata

iskat pravice in dela, a niso nicesar dosegli."33
Ceprav je zakon tudi dolocal, da marajo imeti kanfekcionarji, ce hocejo pradajati
doloceno blago, izkaz

0

izucenosti, so se konfekcionarji lahko temu preprosto izogniti.

Konfekcionar brez izkaza

0

izucenosti je najel slamnatega moza s potrebnim izkazom

0

izucenosti. lakon tudi ni veljal za nazaj, torej za ze ustanovljene konfekcijske firme 3 4
Konkurenco konfekcionarjev so zlasti mocno obcutili v oblaCilni in lesnopredelovalni
obrti v velikih mestih. V manjsih mestih ta konkurenca ni bila tako opazna. "V Ljubljani
se toliko ne cutimo udarca [ .. .J, kakor drugod; ali tudi pri nas ze konfekcijonarji odjed6
dobicek krojacu in mu puscajo sarno dobicek od dela. "35
llasti se je sirilo konfekcijsko izdelovanje oblek, cevljev in pohistva. Konfekcionar je
oddajal dele obrtniku, ki je doma izdeloval Ie dolocen del koncnega izdelka in za to
prejel minimalno mezdo. Pri tern je konfekcionar izkoriscal prednosti velikega kapitala in
svojih prodajnih in nabavnih zvez. "Die armen Opfer dieser Vampyre haben nur die
Wahl , entweder ihre mUhsam Samstag Abends fertig gewordene Waare an den Handler
[konfekcionarjuJ halb · zu verschenken oder am Sonntag mit ihrer Familie und ihren
Lehrjunge zu hungern."36
V tekstilni konfekciji so bile zaposlene v glavnem zenske, ki drugega dela niso dobile
ali pa ga sploh niso iskale. Stem je lahko oblacila industrija znizala cene svojih izdelkov,
po katerih je povprasevalo narascajoce mestno prebivalstvo. Toda to nizanje stroskov je
pripeljalo do zelo slabih zivljenjskih pogojev delavcev 3 7 "Delati morajo tako usmiljenja
vredne robinje 20 ur na dan, da dogotove, kar jim je narocenega. In dekleta so se mlada,
navadno 15-18 let stara."38 Ta konkurenca je mocno prizadela krojace in cevljarje, ki so
bili prisiljeni sprejeti dele od konfekcionarja. Stem se ni manjsal Ie njihov zasluzek,
temvec tudi njihov druzbeni status. lata ni presenetljivo, da so sestavljali vodilni in
najbolj radikalni del obrtniskega gibanja.

3. Tezave z obveznimi obrtnimi zadrugami
"The second major provision of the Gewerbeordnung, the strengthening of the craft

33 II. shod "Katol. polit. drustva" v St. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v St. Vidu A. Kalan). Siovenec. st. 72. 29. marec 1890.
34 Boyer. John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. o.c .• str. 99-100.
35 Zboljsanje stanja malih obrtnikov. Siovenec. St. 85. 16. april 1891.
36 Antriige zur Hebung gewerb licher Interessen (Von Herrn W. Walter. Obmann der Cillier Gewerbevereins). Marburger Zeitung,
37

s1. 48. 22. avgust

1887.

Boyer. John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna. o.c .• str. 45-47.

38 Siovenec, Sl. 268. 23. november 1893.
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guiJds, proved more successful [kot izkaz

0

izucenosti], but not in economic terms. "39

Zato je povsem razumljivo, da so bili obrtniki mocno nezadovoljni z ureditvijo obveznih 40 obrtnih zadrug po prvi obrtni noveJi. "Po imenu se namrec smejo snovati zadruge, a
kaj , ker nimajo skoro nobene pravice; zato vidimo, da take zadruge Ie zivotarijo in tude
ne bodo krepko ozivele, dokler se jim postavno ne da v obrtnih zadevah odlociJna
beseda. "41
Konservativni tvorci obrtne novele so od obveznih obrtnih zadrug pricakovali izboljsanje gospodarskega stanja obrtnistva in oblikovanje korporacijske mentalitete med cIani
zadrug. "Der Zweck der Genossenschaft besteht in der Pflege des Gemeingeistes, in der
Erhaltung und Hebung der Standesehre unter den Genossenchaftsmitgliedern und
Angehorigen, sowie in der Forderung der gemeinsarnen gewefbIichen Interessen Ihrer
MitgJieder und Angehorigen."42 V tern pogJedu se je kmaJu pokazalo, da je fealnost v
veliki meri povsem drugacna od zakonodajalcevih namenov. V ureditvi obveznih obrtnih
zadrug so se pokazaJe resne pomanjkljivosti.

a) Ustanovitev zadrug
Obrtniki novega zakona

0

obrtnih zadrugah niso poznali najboJje. 43 Tudi z Jeti se

poznavanje zakonov ni pretirano izboJjsaJo.44 PoJeg tega je bil postopek ustanavljanja
obrtnih zadrug kar precej zapleten in dolgotrajen. "Komur so znane dolocbe obrtnega
reda gJede osnovanja zadrug, ve, da so te tolikanj komplikovane, da bi bilo treba izredno
nadarjenih organizacjskih talentov, ki bi poleg intiligence morali imeti tudi se dovolj casa
in novcev."45 Postopek je zavlacevalo zlasti sledece dolocilo: "Den Statuten ist das Statut
fUr den schiedsgerichtlichen AusschuB [ ... j und das Statut def Gehilfenversammlung
[ .. . j, sowie das Statut def Krankencasse [ .. . j als intergrirender Bestandtheil desselben an-

39 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 100.
40 Zanimivo je, da je se leta 1883 na gradu Haid na Ceskem, kjer so avstrijski in nemski krscanski socialci
izdelali svoj osnovni socialui program, prislo do spora med privrzenci obveznih in primenci prostovoljnih obrtnih zadrug. Zmagali so zagovorniki obveznih obrtnih zadrug. Obveznemu clanstvu so

41
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-

45

zlasti nasprotovali krscanski socialci iz Nemcije, zagovarjali pa so jib iz Avstrije. Knoli, Reinhold: Zur
Tradition der christlichsozialen Partei. Ihre Frtih- und Enlwicklungsgeschichte bis zu den Reichsratswahlen 1907, Hermann Bohlaus Nachf. Geselischaft, Wien-Koln-Graz, 1973, str. 136-138.
Domoljub, st. 4,20. februar 1890, sir. 34-35.
Reichsgesetzblatt, St. 39,15. marec 1883, clen II, 7. del, § 114.
Zato so se casopisi potrudili zakon podrobno pojasniti. Primerjaj zlasti: Die Genossenschaften nach der
neuen Gewerbeordnung, Marburger Zeitung, st. 64, 30. maj 1883; St. 65, I. junij 1883.
"Pravila obrtnih zadrug so sicer izdana v slovenskem jeziku, vendar niso povsem jasna. Tefko jih je
umeti izobr.zenemu cloveku, se tezje navadnemu rokodelcu." Rokodelske zadruge in njih pravila,
Siovenski gospodar, Gospodarstvena priloga, st. 1,24. januar 1889, str. I.
Iz obrtniskih krogov, Siovenski narod, st. 158, 15. julij 1885.
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zureihen."46 Ker je bilo potrebno napisati in sprejeti statute za vse stiri zadruzne oddelke
skupaj, je sam postopek potekal kar precej dolgo casa. To bi potekalo veliko hitreje, "ko
bi bilo dopusceno, ustanavljati oddelek za oddelkom pri censi z mojsterskim,"47 torej
temeljnim oddelkom. Vse te predvidene zadruzne ustanove so po namenu in organizaciji
zelo razlicne. lato je zelo tezko napisati povsem pravilen statuI. "Na papirju se seveda
vse lepo bere. Paragraf stoji za paragrafom. ledna stvar se logicno ujema z drugo, tako,
da bi clovek mislil, to mora kar "sarno teCi". In vendar ni tako ."48 Podobne tezave so se
pojavile tudi pri ustanavljanju obrtnih drustev. Pray zato je Kranjsko obrtno drustvo iz
Ljubljane predlagalo obrtnikom iz drugih krajev, da naj namesto novih drustev raje
ustanovijo podruznice ljubljanskega drustva 49
Obrtne zadruge so se Ie pocasi pojavljale na slovenskem prizoriscu. Dve leti po objavi
obrtne novele [1885] "nemamo v celej Kranjskej do sedaj niti jednih pravil za obrtno
zadrugo od vlade potrjenih. l drugimi besedami se sme reci, da se fakticno se nicesar ni
zgodilo."50 Ljubljanski peki 51 in lesnopredelovalni obrtniki 52 so svojo zadrugo ustanavljali ze od novembra 1883 dalje. Polozaj se je zacel popravljati sele v drugi polovici
osemdesetih let, ko je kUub vsem birokratskim tezavam stevilo zadrug zacelo hitro
narascati. Leta 1894 jih je bilo v avstrijski polovici monarhije ze 5317 53 Celje je npr.
prve zadruge dobilo sele leta 1886, vendar so nato do leta 1889 nastajale skoraj po
tekocem traku 54 V primerjavi z abrtnisko mocno zavednim Celjem pa Garica se leta
1893 ni imela niti ene obrtne zadruge 55

b) Kolektivni duh
Vendar z ustanovitvijo obrtnih zadrug tezav se ni bil0 konec. llasti problematicno je
bilo pomanjkanje kolektivnega duha med obrtniki. "Ce se mej sodruge mesta sedaj
abicajne zavidnosti in skodozeljriosti ne pripravi vzajemnega in prijaznega duha, ne bode
zadrugam [... ] mogoce kaj storiti. To je prvi in jedini pogoj"56 za uspeh zadrug. To

46 Reichsgesetzblatt, 51. 39,15. marec 1883, clen II, 7. del, § 126.
47 Iz obrtniskih krogov, Slovenski narod, st. 219, 25. seplember 1886.
48 Iz obrtniskih hogov, Slovenski narod. 51. 158, 15. julij 1885.
49

Iz obrtniskih krogov, Slovenski narad, 51. 162,20. julij 1885.

50 Iz obrtniskih krogov, Slovenski narad, l l. 158, 15. julij 1885.
51 Slovenec, Sl. 186, 14. november 1883.
52 Slovenec, st. 196,26. november 1883.
53 BruckrnUller, Ernst: Sozialgeschichte Osterreichs, Harold Verlag, Wien, MUnchen, 1985, str. 403.
54 Gubo, Andreas: Geschichle der Stadt Cilli yom Ursprung bis auf die Gegenwart, Graz, 1909, str. 427431.
55 Obrtni zakon, Soca, 51. 30, 21. junij 1893.
56 0 nalih obrtnih razmerah (Govor gosp. M. Kunca v obcnem zboru obrtnega drusIYa kranjskega),
Slovenski narad, Sl. 93, 25. april 1885.
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pomanjkanje kolektivnega duha med obrtniki ni pray nic presenetljivo. Individualno
naravnani obrtniki iste stroke, ki so bili zdruzeni v istih zadrugah, so si bili veeinoma tudi
najbolj bridki konkurenti. Proti konkurenci se je seveda potrebno boriti z vsemi sredstvi
in se dalec ne sodelovati z njo.
Obrtniki se preprosto niso vedli tako kot so pricakovali konservativci, da se vedejo
stanovsko zavedni obrtniki. "Najhujse je, da so po liberalizmu omoteni izgubili ze smisel
za zdruzenje in zato tudi zadruge, kakor jim narekava driavna oblast, nimajo tistega
vspeha, kakorsen se je prieakoval."57 Nezainteresiranost obrtnikov za zadruge se je
najbolj jasno izrazala z nizko udelezbo na sestankih. 58 Zadruge "vecinoma vse spe, ker
nacelniki so zadovoljni s prazno castjo, da enkrat na leta sklicejo obeni zbor in izvolijo
nov odbor, ki naj zopet dremJje eno leto. "59
Obrtnike je bilo zelo tezko zdruziti v boju proti tuji konkurenci, zlasti tovamam. Ker
posamezni obrtniki stojijo v trinem boju popolnoma sami in brez upanja na uspeh, so jim
tako konservativci kot Iiberalci stalno pridigali, da bodo sarno z zdruzenimi mocmi lahko
vplivali na dogajanja na trgu. Zato je bil gJavni ' namen Kranjskega obrtnega drustva
"pomagati domacim obrtnikom k delu in naroCilom, ter odstranjevati uvajanje tujega
dela, kar pa Ie drustveniki sarni morejo pospesiti z dobrirni izdelki po primemi konkurencni ceni."60 Vendar je bilo pray to zelo tezko doseei. "Prvi pogoj tacega obrtniskega
drustva [... ] je edinost vseh obrtnikov v namen drustva in zaupanje do voditeljev. Kjer ni
teh dveh pogojev, drustvo tudi nima vspeha; Ie prepir je na dnevnem redu."61
Obrtna novela je predvidevala pospesevanje skupnih obrtnih interesov "durch
Errichtung von VorschuBcassen, Rohstofflagem, Verkaufshallen , durch Einftihrung des
gemeinschaftlichen Maschinenbetriebes und anderer Erzeugungsmethoden u. s. w."62
Vendar je zakon tudi izrecno doloeal, da zadruge nob en ega svojega elana ne smejo
prisiliti k udelezbi v teh skupnih ustanovah.63 "s tern so zadrugi roke popolnem zvezane,
zakaj nekaj zadruzanov naslo se bo povsod, ki se bodo ustavljali takim podjetjem in s
tern zadrugam ovirali blagodejno delovanje."64 Poleg tega veliko mojstrov sploh ni imelo
dovolj denarja, da bi lahko posta Ii ciani teh ustanov. Premoznejsi ciani zadrug so se ze
tako in tako najbolj okoristili. 65 "Ce pa so v zadrugi mozje, ki imajo nekaj vee okrogJega,
znajo se ti okoristiti. Ljudje so pac bili in ostanejo sebicni. Ce pa v zadrugi sploh ni moz,
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Siovenec , st. 267, 22. november 1892.
Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 100-101.
Liberalci in obrtniki , Siovenec, st. 72, I. april 1891.
Shod konserv. obrtnega drustva v Ljubljani, Siovenec, st. 282 , 9. december 1893.
Mestne volitve in obrtniki, Siovenec, St. 81. 10. april 1890.
Reichsgesetzblatt,
39, IS. marec 1883, clen II, 7. del, § 114.
Reichsgesetzblatt, 39, IS. marec 1883, clen II, 7. del, § 115.
64 II. shod "Katol. polit. drustva" v !it. Vidu nad LjUbljana. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shod u
v 51. Vidu A. Kalan), Siovenec, st. 72, 29. marec 1890.
65 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, D.C., str. 10 I.
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lei imajo kaj pod palcem, je pa zadruga sarna na sebi nesmisel, kajti kjer ni potrebnega
kapitala, ni upanja prospeha pri tekmovanju."66 Kljub temu, da so posojilnice,67 skladisca
surovin,68 prodajne trZnice69 in strojni obrati 70 veljali za nujni pogoj uspesne konkurence
proti industrijski proizvodnji, je bilo njihovo delovanje dalec od visokih pricakovanj
snovalcev obrtne novele.

c) Proti strojem in za umetelno obrt
Mnenja

0

razlicnih oblikah zadruznih organizacij nikoli mso bilo povsem enotna.

Matija Kune je obrtne zadruge ze od vsega zacetka vneto zagovarjal. "Ze od pricetka
nasega gibanja poudarjal sem jaz, in tudi drugi obrtnilei, da je ustanavljanje zadrug
rnnogo vecje vaznosti, nego dokaz zmoznosti."71 Vendar ni podpiral obstojece zadruzne
ureditve. V skladu z nastrojenostjo obrtnikov in konservativcev proti brezosebnim strojem,72 je tudi Kune nasprotoval uvajanju strojev's pomocjo strojnih obratov. Poudarjal je,
"da stroj male obrtnije resiti ne more, marvec da ji izpodkopava sedanja tla."73 Ce bodo
obrtniki delali s stroji, bodo pray tako unicevali ostale obrtnike, kakor jih sedaj unicuje
tovarniska strojna proizvodnja. Obrt ne sme iskati resitve "v upeljavi velikomeme

66 Liberalci in obrtniki, Slovenec, st. 72, I. april 1891.
67 "Kjer zadrug najde v potrebi in sili za neznatne obresti denarja na posodo." II. shod "Katol. polit.
drustva" v St. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu v St. Vidu A. Kalan),
Slovenec, st. 72, 29. marec 1890.
68 Tam se hrani "blago, katera na debelo ceneje kupijo in po ceni tudi na drobno prodajejo svojim
zadrugarn." II. shod "Katol. polit. drustva" v St. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji.
(Govoril na shodu v St. Vidu A. Kalan) , Slovenec, st. 72, 29. marec 1890.
69 Obrtnikom "bode prilika preskrbeti se z delom 0 ~asib, ko poidejo nara~ila in je marsikateri mojster
primoran, odpustiti sicer dobrega, ves~ega in zanesljivega pomo~nika. Se mnogo vameje pa je, da 0
~asu, ko bi moral biti sicer brez naro~il , isti vporabi ter nekoliko ceneje pa dobro izvrsi delo za
zalo~is~e." Shod konserv. obrtnega drustva v Ljubljani, Slovenec, st. 282, 9. december 1893.
70 "Mi protestiramo proti centraIizaciji napredka v posamezne finne, iznajdbe na polji mehanike pa
pozdravljamo najgorkeje kot pomo~nico trpe~emu ~Iovestvu. Zaradi tega naglasarno, da je glaven
nalog drmve ali obrtnib zadrug, da skrbe, kako se more okoristiti vsak rakodelec s temi mehani~nimi
pripomo~ki pri svojem delu, a ne sarno kapitalist. [... J Skrb obrtnih zadrug naj bode torej pridobitev
mehani~nib pomo~kov za svoje ude." Liberius: V obrarnbo doma~e obrtnije, Slovenski narod, st. 244,
24. oktober 1882.
7t 0 n.sib obrtnib razmerah (Govor gosp. M. Kunca v ob~nem zboru obrtnega drustva kranjskega),
Slovenski narod, St. 93, 25. april 1885.
72 Brusatti, Alois: Osterreichische Wirtschaftspolitik vom Iosephinismus zum Standestaat, o.C., str. 50;
Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken. Deutsche Sozialkatholiken und Sozialisten

im 19. Iahrhundert, Geyer·Edition, Wien-Salzburg, 1975, str. 294; Matis, Herbert: Das Industriesystem. Wirtschaftswachsturn und sozialer Wandel im 19. Iabrhundert, Verlag Carl Ueberreuter, Wien,
1988, 180-181.
73 0 n.sib obrtnib razmerah (Govor gosp. M. Kunca v ob~nem zboru obrtnega drustva kranjskega),
Slovenski narod, St. 92, 24. april 1885 .
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produkcije v malo obrt", temvec lahko uspeva Ie tako, "da bode bistveni razlocek mej
rokodelskimi in tovamiskimi izdelki. Tega, kar napravi cloveska roka, ki je umeteljno
izveZbana, nikdar ne bode ponarejal mrtvi stroj."74
Podobno kot Kunc je takrat razmisljalo veliko Ijudi75 "Auf gewissen Gebieten
dagegen wird sich das Handwerk stets dem GroBbetrieb gegenUber behauptet konnen,
namentlich wenn es hauptsachlich in der Soliditat und individualisirenden Kunstfertigkeit
der Lieferung zu konkurriren SUCht."76 Tukaj so tudi vneti zagovomiki strojev videli
trino niso, kjer industrija ne more konkurirati obrti.77 Zato so vneto zagovarjali umetelno
obrt, ki po narocilu dela za individualne narocnike. Upali so, da se bo taksna naravnanost
obrti z leti vse bolj in bolj obrestovala. "Die Anzahl dieser Kunden, welche sich von der
Fabrikationswaare abwenden , wachtst mit der steigenden Bildung, mit dem veredelten
Geschmack im Volke und mit der aufgeklarten Rechenkunst, die da weiB, daB gute
Waare imrner wohlfeiler ist als schlechte."78 Umetelno obrt in tudi umetelno naravnano
industrijo (pohistveno, steklarsko, porcelansko, zlatarsko, preprogarsko in podobno) so
poskusali povzdigniti z ustanavljanjem umetnostnih muzejev in 50[79 Nekatere taksne
obrti so takrat pray cvetele. Vendar vsa razlilcna prizadevanja umetelni obrti niso mogle
vmiti starega pomena pri izvozu. Tudi v izvozu se je vse boJj in boJj uveljavljalo
industrijsko blag0 80

d) Razmerje med mojstri in pomocniki

Ceprav je bi! spor 0 (ne)enakopravnosti obrtnikov, pomocnikov in vajencev v obrtnib
zadrugah v casu oblikovanja in sprejemanja obrtne reforme eden glavnih sporov med
konservativci in liberalci, na Slovenskem ta problem skoraj ni dozivel odziva. Liberalni
74 0 nlclih obrtnih razrnerah (Govor gosp. M. Kunca v

ob~nem zboru obrtnega druStva kranjskega),

Siovenski narod, st. 93,25. april 1885.

75 Glej se: Vodopivec. Peter: Gospodarski in socialni nazori Bleiweisovega kroga. Zbomik za zgodo vino
naravoslovja in tehnike, Siovenska matica. Ljubljana. 1983, str. 36.

76 Egon W.: Das Handwerk und seine geschichtliche Entwicklung. Marburger Zeitung, St. 94. 24. november 1889.

77 Pisec v Libacher Wochenblattu je v masovni proizvodnji videl priviligirano podro~je industrije in v
individualni proizvodnji priviligirano podrocje obrti. Vendar je med tema dvema podro~jema se Siroko
polje dejavnosti. kjer lahko industrija in obrt enakopravno konkurirala. Toda tu je obrt lahko
konkurencna sarno takrat, ~e uvede stroje. Fragen des Kleingewerbes, Laibacher Wochenblatt, St. 226,
6. december 1884.
78 Hausindustrie, Handwerk und GroBgewerbe. Marburger Zeitung, St. 132,4. november 1877.
79 Mentschl, Josef: Das osterreichische Untemehmertun. - Die Habsburgerrnonarchie 1848-1918, 1. del,
Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag def 6sterreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien,

1973, str. 266-267.
80 Tessner, Magnus: Der AuBenhandel Osterreich-Ungarns von 1867 bis 1913, MUlier Boterrn.nn Veriag.
Kaln. 1989, str. 55, 61-64.
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zakonski predlogi so hoteli odpraviti neenakost iz obrtnega reda leta 1859. Po njem so v
obrtnih zadrugah imeli glasovalno pravico sarno moj stri. Zato so se liberalci zavzemali za
enakopravno zastopstvo pomocnikov in mojstrov na zadruznih zborovanjih. Mojstri so
temu seveda odlocno nasprotovali. In ker so bili pray oni glavna opora obrtniskega
gibanja, so jih pri tern podprli tudi konservativni poslanci v obrtnem odseku in kasneje
tudi v drZavnem zboru 81 Ta prizadevanja je podpiral tudi slovenski tisk. "Ze prva zelja
obrtnikov je bila ta, da bi se zadruge zasnovale Ie za samostolne obrtnike, da bi se
pomocnikom varstvo njih interesov in bolnisne podpome zadeve prepuscale slednjim
samim, po njih lastni zelji."82 Zelje mojstrov so imele prednost pred zeljami pomocnikov.

4. Obrtna zbornica
Obrtniki se niso pritozevali Ie nad slabo ureditvijo obveznih obrtnih zadrug, preko
katerih so imeli premajhen vpliv na gospodarska dogajanja, tern vee tudi, da obstojece
trgovske in obrtne zbomice ne zastopajo njihovih interesov. Ustanavljanje trgovskih in
obrtnih zbomic je predvideval ze zakon iz leta 1848,83 vendar je bila po tern zakonu
ustanovljena Ie zbomica na Dunaju. Ostale trgovske in obrtne zbomice so bile
ustanovljene sele leta 1850 84 z odlokom trgovskega ministrstva. Na Slovenskem so bile
trgovske in obrtne zbomice v Ljubljani, Gorici, Trstu, Gradcu, Celovcu in Rovinju .85
Zelo pomemben je bil tudi zakon iz leta 1868,86 s katerim so se zbomice reorganizirale. 87
Volilni redi za volitve v trgovske in obrtne zbomice so se s casoma spreminjali.
Vendar so v glavnem volili trgovci , industrijalci, obrtniki in lastniki rudnikov. Volilna
pravica ni bila en aka. Doloceno stevilo ciano v zbomice je volila vsaka od nastetih skupin
in v vsaki skupini glede na davke in velikost podjetij vsaka kategorija posebej. "Majhno
stevilo premoznih veletrgovcev ali veleindustrialcev je volilo priblizno enako stevilo
predstavnikov kakor daleko stevilnejsi mali trgovci ali mali obrtniki."88 Ta neenaka
volilna pravica je bila se toliko bolj pomembna, ker so zbomice volile poslance v dezelne
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Ebert, Kurt: Die Anfange der madernen Sazialpalitik in Osterreich. Die Taaffesche Sazialgesetzgebung
fur die Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungsrefarrn (1879-1885), Verlag der Osterreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien, 1975, str. 109-110, 127-128, 140, 144, 151-153.
Iz obrtniskih krogav, Siavenski narod, st. 158, 15.juJij 1885.
Reichsgesetzblatt, St. 27, 15. december 1848.
Reichsgesetzblatt, st. 122, 26. marec 1850.
Melik, Vasilij: Volitve na Siavenskem 1861-1918, Siavenska matica, Ljubljana, 1965, str. 50.
Reichsgesetzblatt, St. 85 ,29. junij 1868.
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in dnavne zbore. S slovenskega ozemlja sta graska in celovska zbomica v dezelni zbor
volili tri poslance, ostale (razen tnaske) po dva. V dnavni zbor so graska, celovska in
tnaska volile enega poslanca, ostale so volile skupaj z mestno kurij 0 89

a) Razlicni interesi

Obrtniki so bili v primerjavi s trgovci in industrijalci v manj sini. Zato "so na svojih
obilnih shodih in v svojih brezstevilnih prosnjah poleg premembe stare obrtnijske
postave zahtevali tudi ustanovitev samostojnih, od kupcijskih zbomic locenih obrtnijskih
zbomic. Prepricali so se, da kupcijske zbomice, v kterih so bili obrtniki v rnanj sini pray
slabo oskrbuje korist obrtnijskega stanu."90 To pa zato , "ker vecina kupcijskega oddeLka
vecidel gleda na svoje koristi, ki so koristirn obrtnijskim dostikrat ravno nasprotne."91
Obrtniki so irneli glede marsikaterega gospodarskega vprasanja povsem drugacno
mnenje kot ostali ciani zbomice, ki so bili v glavnern veliki zagovomiki obrtne svobode.92 "Veleobftniki torej , da si so v obrtnem odseku, vendar potegnejo zmerom s
trgovci, na katere so radi razpecevanja navezani. [... J Veleobrtniki , posestniki rudokopov,
in slednjic se denami in zavarovalni zavodi vselej nagibajo in glasujejo"93 proti interesom
obrtnikov. 94 1dealno razmerje med trgovci (preskrbovalci surovin) in obrtniki (predelovalci surovin) naj bi bilo stem pretrgano. Trgovina sedaj skupaj z industrijo zatira obrt 95
Ta rnnenjska razlika se je ostro razkrila ob boju obrtnikov za odpravo obrtne svobode.
Drugi clani trgovskih in obrtnih zbomic so ostro nasprotovali odpravi obrtne svobode. 1ndustrija, velika trgovina, finance in rudarstvo so bili se naprej trdna opora liberalnih gospodarskih nazorov.96 Taksno nasprotje interesov ni nic presenetljivega. Ze lahka in tezka
industrija sta pogosto imeli povsem razlicne interese. Toliko prej so se nasprotja pojavila
med industrijo in obrtjo. "Die GroBindustrie und der GroBhandel sind natiirliche Antagonisten des Kleingewerbes und Kleinhandels und in jeden Faile prinzipiell Gegner jeder individuellen EntwickJung und Selbststandigkeit des Kleingewerbes und Kleinhandels."97
Ta nasprotja so bila se toliko bolj pomembna, ker so trgovske in obrtne zbomice
89 Ibidem, str. 50-51.

90 Obrtniki pa liberalci v drfavnem zboru, Slovenec,!1. 15,3. februar 1883.
91 Shod kranjskega obrtnega drustva, Govor gosp. Kluna, Slovenec, Sl. 83,27. julij 1882.
92 Pichler, Eva: Die Auswirkungen der Liberalisierung und der spateren Entliberalisierung des
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Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Halfte des 19. lahrhunderts, o.c., str. 63.
Shod konserv. obrtnega drustva v Ljubljani, Slovenec, sl. 282, 9. december 1893.
Primerjaj se: Roel: Selbststandige Gewerbekammern, Marburger Zeitung, 51. 149, 12. december 1879.
Antrage zur Hebung gewerblicher Interessen (Von Heren W. Walter, Obmann der Cillier
Gewerbevereins), Marburger Zeitung, st. 48, 22. april 1887.
eez cas so po leg liberalne samopomoci in izobrazbe zaceli zagovarjati tudi nekatere blazilne ukrepe
drfave. Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., ste. 54.
Zur Lage des Kleingewerbes und Kleinhandels, Marburger Zeitung, st. 27, 3. marec 1872.
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posiljale poslanee v driavni zbor. Konservatiei so se zato bridko pritozevali nad
zanesljivo podporo, ki jo je stem dobivala liberalna stranka. "Po dosedanji osnovi bile so
te kupcijske zbomiee zavetisca vstavovemim kandidatov in pribeZalisca za poslanee, ki
so morda v drugih volilnih skupinah propadli."98 Konservativei so imeli povsem politicno volilni interes, da se obrtniki odeepijo od trgovskih in obrtnih zbornic in ustanovijo
posebne obrtne zborniee. 99
Pray zato so se tudi slovenski politiki pritozevali nad obstojeco ureditvijo trgovskih in
obrtnih zbomie. Med vsemi zbornieami na Slovenskem je bila Ie kranjska od leta 1866
dalje v slovenskih rokah (z izjemo obdobja od 1877 do 1883) in je zato volila slovenske
poslanee. Celovska in graska sta bila trdno v nemskih rokah, goriska, triaska in rovinjska
v italijanskih 100 S tern so bili zlasti nezadovoljni Stajerei, ki so za mariborsko okrozje
zahtevali posebno trgovsko in obrtno zbomieo v Mariboru. To svojo zahtevo so utemeljevali s stevilcnimi podatki. V primerjavi z ostalimi zbomieami graska pokriva zelo
veliko stevilo prebivalcev. Zato naj bi bili interesi Spodnje Stajerske zapostavljeni v
korist Srednje Stajerske, Nic cudnega,..da so torej nemski in slovenski obrtniki in trgovei
"cedalje bolj nejevoljni z grasko zbomieo. "101 Kljub tern nadnaeionalnim gospodarskim
interesom Slovenei pri tern niso pozabili svoje konkretne volilne racuniee. "Ce se osnujejo samostojne obrtnijske zbomiee in dobimo tako v Maribor, bodemo gotovo Slovenei
v njej gospodovali."102
Trgovske in obrtne zbomiee so imele tudi velik vpliv pri oblikovanju in izvajanju
obrtnih zakonov. Zbomiee so bile ustanovljene kot posvetovalne institueije
podarskih

probiemih 103

0

vseh gos-

Po obrtni noveli so bile trgovske in obrtne zbomiee po leg

obrtnih zadrug tisti oblastveni organ, s katerim so se moral a pristojna ministrstva posvetovati

0

mejnih in spomih problemih (npr. katere obrti so tovarniske). Zlasti pa je bilo

pomembno, da so imele velik vpliv pri nastajanju novih obrtnih zadrug. "Unter Denjenigen, welche gleiehe oder verwandte Gewerbe in einer oder in naehbarliehen Gemeinden betrieben, sammt den Hilfsarbeitem (Gehilfen, Gesellen, Lehrlingen) derselben ,
ist der bestehende gemeinsehaftliehe Verband aufrecht zu erhalten und, insofeme er noch
nieht besteht, naeh Einvemehmung der Handels- und Gewerbekarnmem, welche diesfalls
98 Obrtniki pa liberalci v ddavnem zboru, Siovenec, ~t. · 15, 3. februar 1883.
99 Zato so bile Novice najprej zadnane do tillnih idej. Taldna reforma bi narnret morala potekati kot
100
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volilna in ne obrtna reforma. Predlog za sku~tino malih obrtnikov, Novice, ~1. 6, 9. februar 1876.
Melik, Vasilij: Volitve na Siovenskem 1861-1918, o.c., sir. 51.
Destemiski: Trgovska in obrtska zbomica za spodnji Stajer, Siovenski gospodar, 51. 51, 18. december
1884, sir. 410.
I. D.: Trgovinska in obrtnijska zbomica za Spodnje Stejersko v Mariboru, Siovenski narod, ~t. 74, 2.
april 1883.
Garhofer, Emil: Hundert Jahre osterreichische Gewerbepolitik. - Hundert Jahre osterreichischer
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die Betheiligten zu horen hat, soweit es die ortliehen Verhaltnisse nieht unmoglieh
machen, dureh die Gewerbebehorde herzustellen."104
Ceprav je imel dIiavni zbor pri odlocitvi za taksno proeeduro povsem dober namen,
da pri spomih odlocitvah sodelujejo tudi trgovske in obrtne zbomiee, ki so bile ustanovljene za takSne namene, je bila za koservativne obrtnike realnost ravno obratna.
Liberalne trgovske in obrtne zbomiee naj bi vedno delovale v nasprotju z interesi obrtnikov. "Poslediea temu je, da se [... J na mnogih krajih se neso osnovale zadruge, in da se
drugod, kjer so se osnovale, slisijo zivahne in opravicene pritozbe

0

nacinu, po katerem

so se osnovale."105 Namesto, da bi zbomice spodbujale nastanek obrtnih zadrug, naj bi
ustanavljanje z dolgotrajnimi proeesi zavirale. ''Tako gine izvrstni in z veseljem
pozdravljeni zavod v soparu morecega birokratizma. [... J Za vsako najmanjso stvareo se
mora sedaj zadruga obracati k politicnemu uradu, ta si poisce podrobnostij pri trgovski
zbomici , in ko se stvar tira od Poneija do Pilata, ne more se ganiti zadruga, popolnoma
ima zvezane roke." I06

b) Boj za spremembe
Obrtniki in njihovi konservativni zastopniki so veckrat zahtevali preureditev trgovskih
in obrtnih zbomie. Taksne zahteve so ponavljali tudi na Slovenskem. 107 Obrtniki naj bi
dobili svoje posebne zbomiee, katerih temelj bodo obrtne zadruge in bodo pray tako kot
trgovske in industrijske zbomiee posiljale svojo zastopnike v drZavni zbor. Ze januarja
1883 je to predlagal poslanee ceskega kluba Karel Mattus, pri cemer ga je podprl tudi
Hohenwartov klub in nemski konservativci 108 K1jub liberalnim odporom so se zelje
obrtnikov 31. marea 1883 delno uresnicile. Od sedaj naprej so lahko vsi, ki so opravljali
kaksno obrt, volili clane trgovskih in obrtnih zbomie. 109
S to reformo volilnega zakona se je moc obrtnikov v trgovskih in obrtnih zbomicah
zelo povecala. Zato so industrijalei zaceli ustanavljati lastna industrijska zastopstva. 110
Vendar so bili obrtniki se kar naprej nezadovoljni z obstojeco ureditvijo trgovskih in obrtnih zbomie, "weil die Zusammensetzung der Gewerbesektion [... J jede Agitation fUr geeingnete Vertreter des Gewerbestandes illusoriseh macht und weil eben dureh diesen
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Reichsgesetzblan, 5t. 39, 15. marec 1883, clen fl. 7. del, § 106.
Prosnja na cesarja!. Siovenski narod, st. 185, 13 .• vgust 1888.
Sarnost.ln. obrt. Siovenec, st. 286, 13. december 1890.
Primerjaj: Shod konserv. abrtneg. druslva v Ljubljani. Siovenec, 5t. 282, 9. december 1893.
Obrtniki pa Iiberalci v druvnem zbaru, Siavenec, 5t. 15,3. februar 1883; I. D.: Trgavinska in obrtnijska zbomic. za Spodnje Stajersko v Maribaru, Slovenski narod, st. 74, 2. april 1883.

109 Brusatti. Alois: osterreichische Wirtschaftspolitik vom Josephinismus zum Standestaat. a.c., str. 65.
110 Pichler, Eva: Die Auswirkungen def Liberalisierung und def spateren Entliberalisierung des

Gewerberechts in Osterreich in der zweiten Hlilfte des 19. Jahrhunderts, a.c .. sir. 66.
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Uebel stan des eine kraftige Entfaltung des gewerblichen Elementes nicht platzgreifen wird
noch kann."111 Zato so v drZavnem zboru na dnevni red prihajali vedno no vi predlogi.
Decembra 1890 tako ni uspel predlog staroceskega poslanca Josefa Dliricha. 112 Maja 1891
se je po predlogu poslanca Josefa Dipaulija zgodba zopet neuspesno ponovila. Vladne
stranke so ga podpirale, liberalci so mu nasprotovali in desnici ocitali volilno preracunIjivostl 13

5. Boj za revizijo obrtne novele
S sprejetjem prve obrtne nove Ie boja obrtnikov za cim vecjo omejitev obrtne svobode
se zdalec ni bilo konec. "Treba bo v tern oziru bistvenih sprememb v zakonu."114 Zaradi
zgoraj opisanega nezadovoljstva z obrtno novelo je obrtnisko gibanje zivelo dalje. Pisec v
Slovencu je upraviceno pripornnil, da ceprav pobudniki novele "niso dosegli precej na prvi

mah dejanskih vspehov, pridobili so

5

tern veliko, ker

50

vzbudili med obrtniki samimi

zanimanje za skupne stanovske koristi, ker so stem podali neko podJago, na kateri se sedaj
razprseni obrtni stan zbira."115 Ne sarno, da obrtniki niso umolknili, temvec so bili iz leta v
leta glasnejsi. "Kakor velikanska reka, katere ni moci zajeziti, tako se pojavljajo zelje po
zboljsanji in premembah v vseh vrstah obrtnistva, ki se hoce oprostiti dobrot obrtne
svobode, konkurencije in propada. [...J Po vsem cesarstvu cutijo potrebo varstva za
posteno delo, obrambe posameznika proti brezobzimi in zviti konkurenciji."116

a) Vladne koncesije in umiritev obrtniskega gibanja
V drZavnem zboru v naslednjih letih niso sprejeli nob en ega novega zakona, s katerim
bi neposredno se bolj zasCitili obrtnisko delo. Vendar je druga obrtna novela leta 1885
obrtnikom posredno prinesla nadaljnje koncesije. S to obrtno novelo je Avstrija dobila
eno najboljsih delavskih zakonodaj na svetu. Industrijskim delavcem je prinesla za
takratne razmere naravnost vzomo socialno zakonodajo. Vendar je konservativna vecina
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Antrage zur Hebung gewerblicher Interessen (Von Herrn W. Walter, Obmann der Cillier Gewerbevereins), Marburger Zeitung, st. 48, 22. april 1887.
Samostalna obrt, Siovenec, St. 286, 13. december 1890.
Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 5. del: 1891-1895, O.C., str. 258; 0 temje na
obrtniskem shodu na Dunaju govoril tudi poslanec Mihael Vosnjak. GIej: -e.: Dunajski obrtniski shod,
Siovenec, st. 94,27. april 1891.
II. shod "Katol. polit. drustva" v St. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
v St. Vidu A. Kalan), Siovenec, st. 72, 29. marec 1890.
Shod obrtnikov na Dunaji, Siovenec, st. 210,13 . september 1890.
Zelje in narneni naSega obrtngtva, Siovenec, st. 288,14. december 1889.
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sla obrtnikom v toliksni meri na roko, da ta socialna zakonodaja ni veljala za delavce
zaposlene v obrti, torej za pomoenike in vajence. Za njih ni veljal enajst umi delavnik,
otrosko deja ni bilo prepovedano do 14. , temvee do 12. leta. Ko je v naslednjih letih
driavni zbor sprejel nezgodno in zdravnisko zavarovanje, je to zavarovanje lOpet veljalo
Ie za delavce v industriji. Za obrtne delavce so bile namree pristojne obrtne zadruge. Pray
tako so "obrtni" inspektorji od leta 1883 dalje pregledovali Ie tovarne in niso bili zadolzeni
za obrtne delavnice. "Da die in Kleingewerbe und Verlag beschaftigten Hilfskrafte von der
fortschrittlichen Arbeiterschutzgesetzgebung, die der Industrie betrachtliche Sozialleistungen abverlangte, ausgeschlossen blieben, erfreute sich somit das Handwerk einer
SonderbegUnstigung, die zur Konservierung der kleinbetrieblichen Struktur in der
gewerblichen Produktion Osterreich beitrug."117 S temi omejitvami gospodarske svobode
industrijalcev in nalaganjem dodatnih socialnih stroskov industriji , so konservativci hoteli
zavarovati obrt pred konkurenco industrije. Tako se je poveeala konkurenena sposobnost
obrti na tistih podroejih, kjer jo je doslej industrija neusmiljeno izpodrivala1lS
S temi privilegiji je obrtnisko gibanje na Slovenskem nekoliko utihnilo. Odtod tudi
pritozevanje obrtnika v Slovenskemu narodu, da po letu 1882 "od taeasne goreenosti za
nas blagor nesmo nieesar vee euli",119 za kar naj bi bili krivi predvsem katoliski
konservativci (Karl Klun), ki so bili prej tako glasni. Tudi Kranjsko obrtno drustvo je v
svoji spomenici potozilo, da se spominja "iza nekaterih let nazaj na posamezne glasove,
zdaj iz tega, zdaj iz onega kraja nase de:i:ele, a ti glasovi bili so "glasovi upijoeega v
puseavi", nesli neso odmeva, in utrujeni so potihnili."120 Skupaj z liberalnim piscem iz

Slovenskega naroda se je strinjalo, da Slovencem predvsem manjka poslancev, ki
namesto, da iseejo slavo v nacionalnih bojih, raje skrbijo za materialne koristi obrtnega
stanu. Toda "v teh vprasanjih zaman iscemo genijalnosti, - to ne donasa slave in je Ie prozajicna skrb za zelodec drugih!"121 Zato morajo obrtniki ponovno pritisniti na
poslance. "Sploh bi pa bilo dobro, ko bi se obrtniki v tacih slucajih nekoliko bolj
ohrabrili. lednake pritoibe naj bi po casnikih objavili, da vlada takoj izve, kaj se godi."122
V Avstriji so obrtniski glasovi proti koncu osemdesetih let zaceli ponovno mogocno
bobneti. "Povsod so se slisali ugovori zoper nacela takozvanega liberalizma, ki je
provzrocil propad postenega rokodelstva in izrocil mal ega obrtnika razuzdani kon-

117 Matis, Herbert: Die Habsburgennonarchie (Cisleithanien) 1848-1918. o.c., sir. 25 .
liS Rosenberg, Hans: Grosse Depression und Bismarczeil. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in
Mitteleuropa. Walter de Gruyter. Berlin. 1967. str. 238, 250; Pichler. Eva: Die Auswirkungen der
Liberalisierung und der spateren EntJiberalisierung des Gewerberechts in Osterreich in dec zweiten
Halfte des 19. lahrhunderts, o.c., sir. 68; Silberbauer, Gerhard: Osterreichs Katholiken und die
Arbeiterfrage. Verlag Styria. Graz-Wien-Koln. 1966, sir. 86.
119 Iz obrtni5kih krogov, Slovenski narod, 51. 159. 16. julij 1885.
120 K spomenici kranjskega obrtnega dru51va. Siovenski narod. 51. 143,26. junij 1886.
121 [z obrtniskih krOgOV, Slovenski narod. 51. 13. 17.januar 1885.
122 [z obrtni5kih krogov. Siovenski n.rod. 51. 158. 15. julij 1885.
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kurenciji, boju na pest za obstanek. Sedanja drZavozborska vecina je pricela novo dabo
obrtniskega gibanja. A to je Ie pricetek; mnogo bode treba se storiti, predrugaCiti in
popraviti, da se bodo mogla domaca rokodelstva razvijati na zdravu podlagi."123 In
predlogov za revizijo obrtne novele v smislu strozjega spostovanja izkaza
vecjih pristojnosti obveznih obrtnih zadrug res ni manjkalo. 124

0

izucenosti in

b) Nov zagon obrtniskega gibanja
Po sprejetju prve obrtne novele so nove obrtniske zahteve spet najbolj odmevale na
rnnozicnih obrtniskih zborovanjih. Ze leta 1884 je bil na Dunaju tretji avstrijski obrtni
shod. Tako kot prejsnja dvaje tudi tega organiziralliberalni demokrat Franz Uiblich. UdeleZili so se ga tudi slovenski obrtniki. V imenu Kranjskega obrtnega drustva so iz Ljubljane prisli Matija Kunc, Filip Zupancic, Stritze, Bernard in Fischer. V sprejetih resolucijah so obrtniki zahtevali se vecjo omejitev obrtne svobode. 125 Toda shodje vse bolj in
bolj prihajal pod vpliv dnevne politike. Slovenski obrtniki so Uiblichu ocitali pristransko
samopasnost. Loblich "ni kazal vnanjim, posebno slovanskim zastopnikom [... ) nobene
prijaznosti. [... ) To ni shod odposlancev obrtnikov, ampak zbiralisce znanih kricacev"126 Uiblichovih pristasev. Zato naj bi Kunc celo odklonil ponujeno mesto zapisnikarja. Na
prejsnjih obrtnih shodih slovenskih odposlancev ni pray nic motilo, da je bil Uiblich clan
liberalne nemske Zdruzene levice. Sedaj pa so mu to odlocno zamerili.127 Tudi zato so se
ljubljanski obrtniki vse manj zgledovali po dunajskem obrtniskem gibanju. 128
V naslednjih letih je bil Uiblich skupaj s svojimi liberalnimi kolegi izrinjen iz dunaj-

skega obrtniskega gibanja. Tega so sedaj povsem prevzeli obrtniski antisemiti in ga
povezali s krscanskim socialnim gibanjem. Zato je cetrti avstrijski obrtni shod, ki ga je
septembra 1890 na Dunaju organiziral Ernst Schneider, "pravi "bau-bau" za zide in za
libera1ne poimenu-kristjane",129 v slovenskem katoliskem tisku zopet pozitivno odmeval.
Na shodu so zahtevali popolno revizijo obrtne novele, s katero bi obrtnistvo povsem
izpodrinilo industrijo. Kot v predindustrijski dobi bi vecino izdelkov lahko proizvajala Ie

123 Zelje in nameni na~ega obrtnistva, Slovenec, 51. 288, 14. december 1889.
124 5. junija 1888 poslanec Anton Kreuzig. 18. novembra 1888 Max Hajek. 19. december 1888 Heinrich
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Reicher. 22. marca 1889 Alfred Ebenhoch. 15. februarja 1890 zapel Alfred Ebenhoch in 26. marca
1890 zapet Anton Kreuzig. Kolmer. Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich. 4. del: 18851891. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, 1978. sir. 301-302.
Obrtniski shod na Dunaji. Siovenski narod. SI. 208, 10. september 1884.
Obrtniski shod na Dunaji. Slovenski narod. SI. 207. 9. september 1884.
Obrtniski shod na Dunaji, Slovenski narod. SI. 209, II. september 1884.
Primerjaj se: 0 na~ih obrtnih razrnerah (Govor gosp. M. Kunca v ob~nem zboru obrtnega drustva

kranjskega). Siovenski narod. SI. 92. 24. april 1885.
129 Domoljub.sl. 19.3. oktober 1889, sir. 180-181.
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obrt.130 Podobnih manjsih zborovanj s podobnimi zahtevami je bilo se velika vec, tudi na
Slovenskem. 131
Najvecje razburjenje je v tern casu povzrocil konflikt med konfekcionarji in obrtniki.
Konfekcionarji in drugi trgovci so namrec stranki, ki v trgovini z oblekami in cevlji ni
nasla artikla po svoji meri, vzeli mero, blago nato naroCili pri obrtniku in ga prodali
kupcu. "Sedaj sme prodajalec z narejeno obleko vsprejemati tudi narocila, in stem se mu
je omogociIo, da je dobil v roke krojasko in cevljarsko, pa tudi marsikatero drugo
obrt."132 Zato so obrtniki zahtevali, da lahko trgovci prodajajo Ie serijsko izdelano blago.
Krojaska zadruga iz Steyra se je celo pritozila na ustavno sodisce. "Saj se pac sarno ob
sebi razumeva, da bi mero smel jemati jedino Ie tisti cIovek, ki bo delo po meri opravil,
namrec krojac sam, ki se je krojastva naucil, a trgovanje z zgotovljeno obleko je ad
krojastva razlicna obrt."133 Vendar je ustavno sodisce 23. februarja 1888 to pritozbo
zavrnilo. Obrtniki so se pritozevaIi, da je bil stem odpravljen "upliv dokaza zmoznosti,
torej bas to, za kar ~e je obrtni stan poganjal desetletja."134
Ta odlocitev je povzrocila mnozicne proteste obrtnikov po vsej monarhiji. Peticijo
dunajskih obrtnikov 135 je podpisalo 100.000 Ijudi,1 36 sarno v Ljubljani osemsto obrtnikOV .137 To peticijo je deputacija dunajskih obrtnikov pod vodstvom Emsta Schneiderja
nameravala predloziti cesarju. Kranjske interese je v deputaciji predstavljal dezelni
poslanec in mestni svetnik Anton Klein.138 Vendar cesar deputacije sploh ni sprejel.
Casopisi so na velika ugibali a vzrokih za to odklonilno potezo. 139 Zanimivo je, da

Slovenec te poteze obrtnikov scasoma ni vee podpiral, kajti zakonodajalec je drzavni zbor
in ne cesar. "Obrtniki bi se torej bili morali obmiti do drZavnega zbora, da zakon predela."140 Hkrati pa je na yes glas poudarjal, da so vse skupaj zakuhali liberalci in ne
vladajoci konservativci. 141
Slovenci so se v teh letih aktivno udelezili se nekaterih obrtniskih shodov. Ko je bilo
23 . aprila 1891 na Dunaju obrtnisko zborovanje, so bili navzoci tudi stirje slovenski

130 Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, o.c., str. 106-107.
131 II. shod UKato!. po lit. drustva" v St. Vidu nad Ljubljano. Obrtne razmere v Avstriji. (Govoril na shodu
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

v St. Vidu A. Kalan), Slovenec, st. 71, 28. marec 1890.
Zboljs.nje stanja m.lih obrtnikov, Slovenec, St. 85 , 16. april 1891.
Domoljub, st. 19,3. oktober 1889, str. 180-181.
Prosnja na cesarja!, Siovenski narod, st. 186, 14. avgust 1888.
Peticijo je v celoti objavil tudi Marburger Zeitung. Zur Bedriigniss des Kleingewerbes, Marburger
Zeitung, St. 95, 8. avgust 1888.
Boyer, John W.: Political Radicalism in Late Imperial Vienna, O.C., str. 100.
Za oblniski stan, Slovenec, st. 218, 22. september 1888.
Shod obrtnikov na Dunaji, Slovenec, st. 210, 13. september 1890.
Domoljub, St. 19,3. oktober 1889, str. 180-181.
Zboljsanje stanja malih obrtnikov, Siovenec, st. 85, 16. april 1891.
"Konfekcijonar ~e vedno prodaje narejeno obleko, dasiravno se mere ne rna vzeti. In tej opravi~eni
zahtevi se ustavljajo nemski liberalei." Liberalei in obrtniki, Slovenec, st. 72, I. april 1891.
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poslanci. Poleg voditeljev avstrijskih krscanskih socialcev in konservativcev je govoril se
slovenski stajerski poslanee Mihael Vosnjak. "Bilo je lepo videti tako modro posvetovanje voditeljev vseh vrst obrtnega stanu in upajmo, da bode veliki novi konservativni
klub v driavnem zboru zavedel se vel ike naloge svoje, da vse stori v prospeh in utrditev
najzanesljivejsih stebrov drZave, to je obrtnijskega in kmetijskega srednjega stanu."142
Slovenci so pray tako sodelovali na obrtni anketi, ki jo je leta 1893 organiziral driavni
zbor. Ta je hotel slisati zelje obrtnikov, ki naj bi jih nato uposteval pri spremembi
obrtniske zakonodaje. Samo iz Ljubljane je prislo devet predstavnikov, v imenu katerih je
govoril Matija Kune. 143
Ko govorimo

0

razvoju konservativno reformnih socialnih idej

0

obrtnistvu na Slo-

venskem, ne smemo pozabiti prvega slovenskega katoliskega shoda leta 1892 v Ljubljani.
Sprejete socialne resolucije tega shoda so bile skoraj povsem v sozvocju s socialnimi
resolucijami drugega avstrijskega katoliskega shoda leta 1889 na Dunaju. Resolucije tega
shoda so se naslanjale na krscansko socialni program iz leta 1883. 144 Obrtniska resolucija
je sla povsem na roke zgoraj omenjenim obrtniskim zahtevam: "1. EinfluB der Gewerbetreibenden auf die Genosenschaftsbildung. 2. Reweiterung der Befugnisse der
Genossensehaften bezilgl. der Zulassung in diesel be und Einraumung des Einspruchsreehtes bei Erlangung des Befahigungsnaehweises sowie Einfilhrung einer dureh die
Genossensehaften zu regelnden Meisterprilfung. 3. Erleiehterung der Bildung von Genossenschaften und Steuerbegilnstigungen. 4. Selbststandige Gewerbekammem. 5. Befahigungsnachweis fUr fabriksmaBige Betriebe, Beseitigung des Hausierhandels, gesetz]jehe Besehrankung der gewerbliehen Strafhausarbeit, gereehte Einkomrnenssteuer."145
Ta program je prevzela tudi nastajajoca krscansko socia Ina stranka na Slovenskem in
ga vnesla v obrtno resolueijo prvega slovenskega katoliskega shoda: "a) Postavnim
potom podeli naj se v zadrugah obrtnikom oni vpliv, kateri omogoCi zadrugam vspeSno
delovanje; b) ustanove naj se samostalne obrtne zborniee, kamor naj posiljajo zadruge
svoje odposlanee s pravieo, javno zastopati koristi obrtnikov; e) omeji naj se obrtno delo
po kaznilnieah , s katerimi ne morejo tekmovati; d) pridobitni in dohodninski davek naj se
za obrtnike tako dolocuje, da bode zabranjeno vsako neosnovano ovadustvo ter da se
bode oziralo na opravicene zelje obrtnikov; e) v pospesevanje krscanskega zivljenja in
gmotnega stanja rokodelcev snujejo naj se po potrebi rokodelska drustva mojstrov,
pomocnikov in uceneev."146 Glavnino pozomosti so tako posvecali ze zgoraj omenjenim
142 -e.: Dunajski obrtniski shod, Slovenec, st. 94, 27. april 189!.
143 Slovenski obrtniki na Dunaju, Slovenski narod, St. 166,22. julij 1893.
144 Knarr, Walter: Das Ministerium des Grafen Taaffe und die soziale Frage, Dissertation zur Erlangung

des Doictorgrades, Wien, 1948, str. 27-28.

145 Celerin, Alfred: Die osterreichische Katholikentage des 19. lahrhunderts, Dissertation zur Erlangung
des Doktorgrades an der philosophischen Fakultat Wien, Wien, 1955, str. 98; 0 shodu glej se: Silberbauer, Gerhard: Osterreichs Katholiken und die Arbeiterfrage, o.c., str. 116-119.
146 PoroWo pripravljalnega odbora 0 I. slov. katoliskem shodu, kateri se je vrsil 1892. leta v Ljubljani,
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problemom obrtnih zadrug in zelji po samostojni obrtni zbornici. Poleg neizogibnega
pritozevanja nad davki ,147 so se pritozevali se nad konkurenco zaporniskega obrtniskega
dela, kateremu sem posvetil celo naslednje poglavje.
V nasprotju s slovensko katolisko stranko slovenski liberalci nikoli niso predstavili
svojega socialnega programa. Svojo pozornost so v glavnem · usmerjali v nacionalni
boj.148 Ceprav so glede problemov obrtnistva v veliki meri zagovarjali povsem konservativna stalisca, so glavnino idejne pobude tudi na tern socialnem podroeju prepuseali
krseanskim socialcem. Ti so se temeljito posvetili tudi obrtniski problematiki. Janez
Evangelist Krek je tako v prilogi svoje knjige erne bukve kmeekega stanu prikazal
nataneen naert za resitev pereeih obrtniskih tezav. Obrtne zadruge naj dobijo siroke
pristojnosti nad zivljenjem in delom vajencev in pomoenikov, pri pridobitvi izkaza

0

izueenosti, pri prodajnih, nabavnih, produktivnih in posojilnih zadrugah. Pray tako je
podpiral samostojne obrtne zbornice in zahteval ustanovitev obrtnih sodisc. Drzava naj se
prepove oziroma omeji konfekcionarstvo, krosnjarstvo in druge za obrtnike skodljive
naCine prodaje 149 Zavzemal se je se proti nedeljskemu delu, zaporniskemu delu, davkom
in podobno.l so
Po vzoru na ta Krekov program je bil oblikovan tudi socialni program na drugem
slovenskem katoliskem shodu leta 1900 v Ljubljani 151 Za razliko od Krekovega prvotnega programa so se (pod vplivom Kreka) se zavzemali, da naj se "izvrsevanje vee obrti
po enem podjetniku [... ] zabrani in razna dela izroeajo naravnost mojstru iste stroke."152
Ta zahteva je bila upirjena predvsem proti stavbnim podjetnikom.153 Zaeeli so se zavedati
tezkega polozaja obrtnih delavcev, zlasti vajencev. Mojstri so names to pomoenikov, ki so
jih morali plaeevati, pogosto raje vzeli v uk vajence. "Mestu jednega pomoenika si
vzamejo dva, tri fante, katerim nij treba plaeevati, od katerih dostokrat se oni dobivajo
Ljubljana, 1893, str. 108-109.
147 Zaradi zapletenosti davtne problematike v takratni Avslriji obrtniskemu prito~evaoju nad davki ne born
posvetil poseboe pozomosti. Davtni problematiki bi se lahko posvetil Ie v sklopu celotnega gospodarstva. kar pa bi zahtevalo posebno obravnavo.

148 Perovsek, Jurij : Liberalizern in vprasanje slovens tva. Nacionalna politika liberalnega tabora v Ietih
1918-1929, Modrijan, Ljubljana, 1996, sir. 17-20.

149 Proti krosnjarstvu je tudi med obrtniki potekala obserna karnpanija. Vendar je bil prvenstveno to
vseeno problem trgovine in ga zato nisem posebej obravnaval.

150 Sovran, J. [Janez Evangelist Krek]: erne bukve krnetkega stanu, Ljubljana, 1895. V tej knjigi objavljen Socialni natrt slovenskih delavskih stanov je objavljen se v: Janez Evangelist Krek (18651917), SlomSkova zaloiba, Maribor, 1998, sir. 304-306.
151 Lukan, Walter: Socialni kalolicizem v Avstriji in pri Siovencih v drugi polovici 19. stoletja. - Missiev
simpozij v Rimu, Mohorjeva drutba, Celje, 1988, op. 70, sir. 122. Vet 0 prvem in drugem slovenskem
katoliskem shodu glej: Granda, Stane: I. in II. slovenski kaloliski shod. - Missiev simpozij v Rimu,
Mohorjeva dndba, Celje, 1988, sir. 95-109.
152 Porotilo 0 II. slovenskem katol. shodu, ki seje vrsilleta 1900 v Ljubljani, LjubUana, 1901 , sir. 82.
153 Vet 0 zakonski ureditvi tega podrotja glej: Valentit, Vlado: Ljubljansko stavbenistvo od srede 19. do
zatetka 20 stoletja, Kronika, XVIII, 1970,51. 3, sir. 135-136.
88

placo. Jeden je za pestunjo, jeden za posiljanje in jeden ali dva se pa izurita za lazjo
izvrsitev narocenega dela." Po dolocenemu stevilu let vajenci postanejo pomocniki.
"Nobenemu se mar nij , ako fant tudi kaj zna, saj je zapisano, da je svoja leta dosluzil in
basta. Novi pomocnik - nov proletarijat."154 Zato so v resoluciji katoliskega shoda
odlocno zahtevali, da naj se omeji stevilo vajencev pri enem moj strn. Pray tako so hoteli
prepovedati delo pomocnikov na domu. 15S

c) Ddavni zbor se ponovno pop rime dela
Tudi po prvi obrtni noveli je vlada obrtnistvo se naprej bolj ali manj uspesno reSevala.
"Trotz aller dieser und zahlreicher anderer Anregungen und Vorschlage war die X.
Legislaturperiode [september 1885 - 18. december 1890] ziemlich arm an legislativen
gewerblichen Beschllissen."156 Vlada se je zato morala bolj res no lotiti obrtniskih tezav.
Sarno tako bi lahko pomirila obrtnike, katerih glas je zopet postajal vse mocnejsi. Novo
vladno obrtnisko politiko je cesar 11. aprila 1891 naznanil v prestolnem govorn ob
zacetku novega zasedanja drZavnega zbora. "Die Pflege der berechtigten Interessen des
Kleingewerbes wird auch femerhin den Gegenstand der wohlwollenden Flirsorge der
bernfenen Faktoren zu bilden haben und hoffe Ich, daB es bei der erforderlichen
selbsttatigen Mitwirkung des Gewerbestandes gelingen werde, die wirtschaftliche Lage
dieses fUr die Gesellschaft bedeutsamen Berufszweiges einer gedeihlichen Entwicklung
zuzuflihren."157
Katoliski Slovenec je cesarjev govor toplo pozdravil. Vendar rnorajo v bodoce biti
"konservativni zastopniki, kate rim je v resnici na srcu blagor "mal ega moza", [.. .] jako
pozomi [... J, da se ne bode dali zapeljati zopet od zastopnikov velikega kapitala, od
liberalcev raznih barv in narodnostij, ki so pa vsi jednako nasprotni nizjim stanovom.
Gledati bode treba, da se popravijo oni nedostatki, katerih so se posluzili liberalci, da so
naredili yes zakon iluzoricen."158 Pisec v Slovencu je preprosto "pozabil", da so sPo.mi
zakon v vecini obliko.vali pray ko.nservativni Po.slanci. Za slabe strani zakona so.
prepro.sto lahko krivi Ie so.vrami liberalci. V to je Po.trebno prepricati se obrtniske volilce.
Z vedno vecjo. locitvijo duhov v liberalni in katoliski tabor se je tudi na Slovenskem

154 -n.: V preudarek, Siovenski narod, St. 233,13. oktober 188!.
155 Porotilo 0 II. slovenskem katol. shodu, ki se je vrW leta 1900 v Ljubljani, o.c., str. 82. "Mojstru bilo je
prijetnejsi, da je pomotnika nadzoroval Ie pri delu, sicer ga pa pustil samega sebi, - pomotnik pa je
tudi slisal nekoliko fraz 0 pros tosti, napredku, tudi menil, da je lepsi, te mu nihte ne zapoveduje." Bog
blagoslovi posteno rokodelstvo!, Siovenec, st. 110, 15. maj 1886.
156 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 4. del: 1885-1891, O.C ., str. 303.
157 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 5. del: 1891 -1895, o.c., SIr. 19.
158 Zboljsanje stanja malih obrtnikov, Siovenec, St. 85, 16. april 189!.
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zacela odkrita borba za glasove obrtnikov. 159
Slovenski katoliski tabor se je ravno v tern casu nazorsko naslonil na avstrij ski
socialni katolicizem. Vendar za razliko od dunajskega socialnega katolicizma, ki je v
nezadovoljnih obrtnikih nasel skoraj enoglasno podporo, slovenskemu socialnemu katolicizmu obrtnikov ni uspelo organizirati v zadostni meri. Njegovo glavno polje delovanja
so bili kmetje in tudi delavci. 16o Vedar se kljub temu obrtnikom vsaj idejno niso mogli
odpovedati. Obrtniki so bili za nj ih namrec eden od temeljev bodoce stanovske druzbe na
krscanski podlagi. 161
Te stanovske ideje so odmevale tudi v drZavnem zboru. Tako je Heinrich Reicher 22.
junija 1891 zahteval vsedrZavno obvezno obrtno zadruzno zvezo. Toda odpor liberalcev
je bil premocan. S podobno zahtevo je 29. novembra 1891 nastopil tudi Ervin Spindler.
1. decembra se je s svojimi radikalnimi idejami pojavil se Alois Liechtenstein 162 Seveda
tudi ni manjkalo zahtev po preureditvi vseh napak, na katere so bili obrtniki alergicni.
"Es fehlte auch in der Folge nicht an zahllosen Antragen und Anregungen, welche von
den Abgeordneten wr Einschrankung gewerblicher Konkurrenz, Abgrenzung der
Gewerbe gegeneinanderen und gegen das Ubergreifen des fabriksmaBigen Betriebes im
AbgeordnetenhaLise eingebracht und dem Gewerbeausschusse zugewiesen wurden."163
Vendar se je parlamentarna procedura vlekla in vlekla. Obrtniki so morali se dol go
cakati na totalno revizijo obrtne novele. Sele 5. februarja 1907 je po dolgi in mnogokrat
prekinjeni parlamentami razpravi zastopnikom obrtniskih interesov koncno uspelo uzakoniti obrtno novelo. Ta sicer ni zadovoljila vseh zelja obrtnikov, vendar jim je v veliki
meri sla na roko. Izkaz

0

izucenosti je bil uveden tudi za trgovske dejavnosti in

pridobitev izkaza so zaostrili z uvedbo obveznega pomocniskega izpita. V korist obrtnikov so uredili spomo podrocje popravil blaga in jemanja mer s strani trgovcev 164
Politika omejevanja obrtne svobode se je stem nadaljevala vse do konca habsburske
monarhije.

159 Mestne volitve in obrtniki, Siovenec, st. 81, 10. april 1890.
160 Lukan, Walter: Socialni katolicizem v Avstriji in pri Siovencih v drugi polovici 19. stoletja, o.C., str.
117-118.
161 Na drugem avstrijskem katoliskem shodu je to idejo nataneno razvil Franz Martin Schindler. 0
stanovski ured itvi bodoce druibe so sprejeli tudi poseboo resolucijo, ki je vplivala tudi na obrtno
resolucijo prvega slovenskega katoliskega shoda. Celerin, Alfred: Die osterreichische Katholikentage
des 19. Jahrhunderts, o.c., str. 96-97; Porocilo pripravljalnega odbora 0 I. slov. katoliskem shodu,
kateri se je vrsil 1892. leta v Ljubljaoi, o.c., str. 108.
162 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 5. del: 1891·1895, o.C., str. 253·255.
163 Ibidem, str. 253.
164 Garhofer, Emil: Hundert Jahre osterreichische Gewerbepolitik, o.c., str. 494-495 ; Vec 0 obrtni noveli
glej se: Kobatsch, Rud .: Die Gewerbegesetznovelle yom 5. Februar 1907, Zeitschrift fUr Volks·
wirtschaft, Sozialpolitik und VerwallUng, Wien·Leipzig, 1908, str. 276·315.
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v. ZAPORNISKO DELO

1. Pomen obrtniskega pritozevanja nad zaporniskim de/om
V drugi polovici 19. stoletja so obrtnike tezile najrazlicnejse tdave, ki smo jih opisali
v prejsnjih poglavjih. Ta obrtniska problematika je v vecji ali manjsi meri zaposlovala
javnost celotne habsburske monarhije. Moeno je odmevala tudi med slovenskimi obrtniki
in v slovenskih casopisih. Toda obrtniki v Ljubljani, mestu z najvecjo koncentracijo
obrtnikov na Kranjskem, razloga za svoj vse slabsi polozaj niso videli Ie v prej omenjenih problemih, temvec predvsem v konkurenci zapomiskega obrtnega dela. "V krogih
nasih obrtnikov, katere izsesava in dusi vsled prezgodaj upeljane in brezpogojne obrtne
svobode veliki kapital, nag las a se razen drugih tudi ta jako opravicena pritozba, da
kaznilnice prevec posegajo v delokrog obrtnikov in da so jeden glavnih uzrokov njihovemu slabemu stanju."l Za vecino ljubljanskih obrtnikov je bilo obrtnisko delo kaznjencev "najhujsi tm v peti"2 in tako glavni vzrok, ki "malega rokodelca najbolj in
neposredno unieuje."3
Ker sta v Ljubljani izhajala tudi takratna osrednja slovenska casopisa Slovenec in

Slovenski narod, je bila ta problematika deleZna precejsnje pozomosti 4 "Potrebnost
resitve tega vprasanja priznava se nidi v vseh krogih in mnogo se je ze pisalo

0

tej

zadevi."5 V primetjavi z drugimi problemi, ki so tezili obrtni stan, je bilo zapomisko delo
delezno najvecje pozomosti. "Ni je z lepa v obrtniskem vprasanju tocke, ki bi se ze
tolikanj in tako neprestano bila razgovarjala, kakor obrtnisko delo po kazniInicah. Ne Ie,
da ze na tisoce peticij, nabranih v vee nego desetletni borbi Iezi pri vladi in pri dnavnem
zboru, doziveli smo celo hrupnih prizorov pri razIicnih Ijudskih shodih zaradi recenega
vprasanja. DeIavci, obrtniki, kupcijske in obrtnijske zbomice, mestni in dezelni zbori vsi pecali so se ze s to zadevo - a zaman."6
Ljubljanski obrtniki so zapomiskemu delu posvecali toliko pozomosti, da so celo
ustvarili vtis, da je obstoj obrtnega stanu odvisen Ie od ugodne resitve tega problema.

2
3

4

5

6

S: 0 delu v kaznilnicah, Slovenski narod, st. 17, 22. januar 1883.
Slovenec, Sl. 49, 28. februar 1884.
Peticija kranjskega obrtnega druStva do dezelnega zbora kranjskega, Slovenec, SI. 8, 12.januar 1886.
"Sploh se problematilea kaznilnic in prisilnih delavnic v tern obdobju najveckrat pojavija v casopisih
pray v zvezi s tovrnstnimi pritozbami" 0 delu kaznjencev. Stepec, Marko: Zlocin v slovens kern ~aso
pisju v 80. letih 19. stoletja, Kronik., 35,1987, SI. 1-2, str. 36.
S: 0 delu v kaznilnicah, Slovenski narod, 51. 17,22. januar 1883.
Obrtni5ko delo po kaznilnicah, Slovenski narod, 51. 258, 11. november 1885.

91

Obrtnisko delo zapomikov je bilo "na dnevnem redu pri vsakem zboru."7 Zdelo se je, da
je odprava zapomiskega obrtnega dela edina stalna zahteva obrtnega gibanja v kranjski
prestolnici . Pripomba, da "to se ne zadostuje za celi program,"8 sploh ni naletela na
odprta usesa, ceprav so se tega zavedali tudi najbolj goreci zagovomiki obrtniskih zahtev.
Tipicen je govor Frana Sukljeta v kranjskem dezelnem zboru: "Znam sicer, da se nisrno
resili dornacih obrtnikov, ce uslisimo njih terjatve in odpravimo pritozbe

0

konkurenci

prisilne delalnice. Trebalo bode poseci globokeje, vsi poklicani faktorji bodo morali
sodelovati pri resitvi tega vprasanja. Ali navzlic temu, navzlic tej relativni nedostatnosti
uverjen sem, da bodemo domacemu obrtu koristili ze s tem."9 Zelje obrtniskih volivcev
je bilo pac potrebno upostevati.

2. Razlicne zaporniske delavnice v Ljubljani
Skoraj na vsakem obrtniskem zborovanju so se obrtniki dotaknili tudi problema
zapomiskega dela. Z njim so se ubadali pray vsi avstrijski obrtniki. Vendar to se ne
pomeni, da je bil pray za vse avstrijske obrtnike ta problem enako sporen. Ljubljanski
obrtniki so problernu zaporniskega dela povsvecali neprimemo vecjo pozomost kot ostali
obrtniki. Razlog za to je bil povsem preprost. Na Slovenskem je sarno Ljubljana imela
ustanove, v katerih so zapomiki morali delali. Zato tudi drugje po Kranjskem "ni slisati
ni jedne pritozbe."lo
Ljubljanskim obrtnikorn je konkurirala kaznilnica na ljubljanskern gradu. Ljubljanski
grad je postal kaznilnica ze leta 1815 in to za kaznjence obsojene do deset let zapora.
Po leg vecine obicajnih zapomikov so bili takrat na gradu zaprti tudi nekateri italijanski
politicni zapomiki - karbonarji. Ze takrat so za dele sposobni zapomiki v kaznilniskih
delavnicah tkali, predli, opravljali rnizarska, cevljarska in krojaska dela in ze takrat so
prizadeti obrtniki nad tern glasno negodovali. Olirtniki so odobravali ciscenje ulic in tezja
dela v mescanskih hisah. 11 Zato je uprava kaznilnice vecje stevilo kaznjencev celo hotela
oddati v zakup zunanjim podjetnikom. Toda, ker so podjetniki ponudili premajhno ceno,
je nacrt spodletel. Tako je ostala Ie moznost zaposlitve v kaznilniskih delavnicah. 12
To prvo obdobje kaznilniskega dela se je koncalo z revolucijo leta 1848. Takrat so
grad v uporabo prevzeli vojaki. Vendar so ga ze leta 1868 zapustili. Stem je nastopilo
7

Slovenee. St. 49, 28. februar 1884.
Slovenee, St. 141,20. december 1881.
9
Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21.januar 1886, str. 361.
10 n.: Odgovor tlanku: "k spomenici kranjskega obrtnega drustva", Slovenski narod, St. 145, 30. junij
1886.
II Vodopivee, Peter: 0 odmevu karbonarskih vstaj v ltaliji in zaprtih Jtalijanih na Ijubljanskem gradu
8

(1820·1825), Kronika, 27,1979, st. 3, str. 172-173.
12 Dolene, Metod: "Usoda" Ijubljanske prisilne delavniee, Kronika slovenskih mest, 4, 1937, st. 2, Slr. 73.

92

drugo kaznilnisko obdobje, ki je trajalo vse do velikega potresa leta 1895 13 V tern casu
so se Ijubljanski obrtniki nenehno bojevali proti obrtniskemu delu v kaznilniskih
delavnicah. Toda za ljubljanske obrtnike ni bilo spomo Ie obrtnisko delo na gradu,
temvec skoraj se bolj obrtnisko delo v Ijubljanski prisilni delavnici.
Denar za izgradnjo te ustanove je pritekal ze od leta 1835 dalje in leta 1847 je bila
prisilna delavnica koneno odprta. Prisilno delavnico je do leta 1866 upravljala ddelna
provincialna vlada, potem pa jo je prevzela dezela Kranjska. Skoraj yes eas so bili v njej
zaprti Ie moski in so zato zenske posiljali v Lankowitz na Stajersko. Bila je ena od
osrednjih prisilnih delavnic v Avstriji in je tako po leg kranjskih sprejemala se zapomike s
Koroske, Stajerske, Primorske, Dalmacije in Beneeije l4 S prikljueityijo Beneeije Italiji
od tu seveda niso vee posiljali prisilnih delavcev. Podobno se je zgodilo, ko je Stajerska
leta 1871 v Gradcu zgradila lastno prisilno delavnico. Odveene kapacitete so najprej
uporabljali dusevno prizadeti. Leta 1885 so ustanovili pose ben oddelek poboljsevalnice,
kamor so posiljali osebe mlajse od 18 let. Ljubljanska prisilna delavnica je nato delovala
vse do leta 1921 15
Poleg kaznilnice

III

prisilne delavnice je v Ljubljani obstajal se preiskovali zapor

dezelnega sodisca. Ze izuceni obrtniki, ki so bili zaprti v tern zaporu, so lahko v njemu se
naprej opravljali svojo obrt. Ljubljanskim obrtnikov so v tern primeru konkurirali Ie tisti
zaprti obrtniki, ki niso izvirali iz Ljubljane in so sedaj delali za naroenike iz mesta.
Vendar ta konkurenca ni mogla biti pretirano velika, saj se obrtniki nad njo skoraj niso
pritozevali. 16

3. Namen kaznilniskih in prisilnih delavnic
Ze vse od 16. stoletja dalje sta bila zapoma kazen in prisilno delo zapomikov tesno
povezana. Namen zapome kazni ni bil Ie 'kaznovanje, temvee tudi prevzgoja. Delo je v
novoveski druZbi vse bolj postajalo glavno prevzgojno sredstvo. Z njegovo pomocjo
lahko moralno pokvarjeni brezdelnez, ki zaide na pot revseine in zloeina, zopet postane
koristen clan druzbe. Stem je bilo med nedelom, revseino in zloeinom potegnjena tesna
vzroena zveza. Ce hocemo brezdelnefu in zlocincu pomagati, ga moramo zapreti in ga

13 Reisp, Branko: Ljubljanski grad. Zgodovinski oris, Zbirka vodnikov Kultumi in naravni spomeniki
Siovenije, Zalozba Obzorja Maribor, Ljubljana, 1985, str. 20-22.
14 Mitja Hribar omenja se Zgomjo Avstrijo in Tirolsko. Hribar. Mitja: Nadzor nad deviacijami na
Siovenskem pred 100 leti, Kronika, 35,1987, st. 1-2, sir. 30.
15 Dolenc, Metod : "Usoda" Ijubljanske prisilne delavnice, o.c., sir. 73-75; Melik, Jelka: Skladi kranjskega
de1einega prem01enja, Kronika, 24, 1976, Sl. 3, Sir. 166-167.
16 K spomenici kranjskega obrtnega drustva, Siovenski narod, 51. 143,26. junij 1886; Peticija kranjskega
obrtnega drustva do ddelnega zbora kranjskega, Siovenec, 51. 8, 12. januar 1886.
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prisiliti k opravljanju castnega in osvobajajocega dela. 17
V 19. stoletju so bile te misli se kako zive. "Delo ni zakletstvo, temvec blagoslov,
zacetek je in temelj cloveskih krepostij."1 8 Tudi ustanovitelji ljubljanske prisilne
delavnice so imeli pred ocmi pray te ideje. Kranjski dezelni zakon

0

prisilni delavnici iz

leta 1870 je za prisilno delavnico natancno dolocal, da je to ustanova, "ktera ne namerava, da bi se ljudje kaznovali, ampak zboljsevali, ima nalogo, da se osebe, ki pridejo
v delalnico, k primememu delu s silo naganjajo in k nravnemu poboljsanju napeIjujejo."19 Toda, kdo so ti ljudje, ki jih niso nameravali kaznovati , temvec Ie prevzgojiti?
V prisilne delavnice je potrebno zapreti "Ie razuzdane in zanikeme osebe, ki se boje del a
in si darezljivost ljudstva privojujejo, kakor tudi take osebe, ki so nevame ljudem in
njihovej lastnini ter se ne morejo izkazati, da si po postenem potu kruh pridobivajo, ali si
ga vsaj pridobiti prizadevajo."20 V prisilno delavnico torej niso za kazen zapirali ljudi, ki
bi storili kaksen zlocin, temvec tiste ljudi, za katere so predvidevali, da bi zlocin lahko
storili, ee se ne bi poboljsali.
Zato so zapirali Ijudi, "ki so zarad razuzdanega, pohujsljivega zivljenja, zarad lenobe
in hudodelstev posameznim Ijudem in celim obcinam v veliko nadlego in skodo, in se
pasejo Ie od Zuljev postenih in delavnih Ijudi."21 To so bili v prvi vrsti najrazlicnejsi
beraei in potepuhi. Na te sloje prebivalstva javnost ze dolgo casa ni vee gledala z usmiljenjem, temvec z nejevoljo in strahom . V takratnem casopisju najdemo veliko pritozb
nad potepuhi, beraci in cigani, ki raje zivijo od miloscine, kot da bi si v potu svojega
obraza sluZili vsakdanji kruh. Namesto, da bi delali, zivijo od Zuljev delavnih ljudi.
"Povsod po Evropi [je] v casu industrializacije cvetelo prepricanje, da socialna pomoc
omogoca zajedavsko in zlocinsko zivljenje celim mnozicam ljudi, sposobnih za delo."22
Za takratne pisce so bili vedno vecji izdatki revnih kmetov za miloscine eden od
razlogov za propadanje kmeckega sveta. "Prihaja mu drug za drugim k hisi, keder se
bliza poludne ali pa vecer, ter ga prosi ali vcasih ze terja denarja, ziveza ali prenocisca."
Ce jim kmet ni hotel ustreci ali jih je celo prijavil oblastem, ni mogel imeti mimega
spanca. "Sedaj se ubogi kmet po noci, ko mu je toliko treba pocitka, ne spivec brez
straha, kajti cisto lehko, da mu tak clovek pozene rdecega petelina na streho."23 Zato je
kmet raje trpel in placal.
Beraci in potepuhi torej niso ziveli Ie na racun drugih, temvec so soljudi tudi ogrozali.
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Geremek, Bronislaw: Usmiljenje in vislice. Zgodovina rev~~ine in milosrtnosti, Studia hurnanitatis,

Ljubljana, 1996, str. 232-256, 266-269.
Obravnave detelnega zbora Kranjskega v Ljubljani , 21. januar 1886, str. 359.
Posilna delalnica - kaj je in ~emuje, Novice, ~t. 39, 28. september 1870, str. 312 .
Ibidem, str. 312 .
Posilne delalnice, Novice, ~t. 24, 14. junij 1871 , ste. 188-189.
22 Geremek, Bronislaw: Usmiljenje in vi slice. Zgodovina rev~tine in milosrtnosti, D.C., str. 268 .
23 Posilne delalnice, Siovenski gospodar, st. 25, 18. junij 1885, str. 193.
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Zato so bili za nekatere ti "moralno bolni Ijudje",24 ta " izmecek cloveske druzbe"25 celo
hujsi kot prenekateri zlocinci. Tako se "je lehko, sicer posten clovek, enkrat v svojem
zivljenju v jezi, naglosti ali nezvedenosti se pregresil, z obstojecimi zakoni v koIisijo
prisel, ter ujetnik postal. Drugace je s prisiljenci v delavnicah. Skoro brez izjeme je tukaj
zbrana smetana cloveskega zavrZenstva."26 Tern Ijudem lahko pomagamo sarno tako, da
jih s pomocjo prisile naucimo delati. "Take Ijudi treba vzgojevati, cestokrat se morajo
priuciti kakemu rokodestvu, Ie s tern jim je otvOIjena ona pot, po kateri se morajo zopet
povzdigniti med koristne clane socijalnega organizma."27 Ko jim pomagamo, pomagamo
tudi celotni druzbi.
Podobno je bilo s pri silnim delom v kaznilnici na Ijubljanskemu gradu. Glavni namen
kaznilnice ni bil odvracanje problematic nih druzbenih elementov od zlocinske poti,
temvec tako kaznovanje kot prevzgoja ze obsojenih zlocincev. Toda takratna javnost je
bila povsem prepricana, da kaznilnice zlocincev ne uspejo ucinkovito kaznovati. Za to
naj bi bil kriv prevec liberalen zakon, po katerem naj bi zapomiki Ziveli bolje kot mnogi
revni kmetje. 28 Zlocinci "morajo dandanasnji imeti zracna stanovanja, dobro hrano in se
stranski zasluzek, da zamorejo z raznimi jedili bolj zberljivo svoji pozeljivosti streci."29
Ker zlocinci jedo,30 stanujejo in se oblacijo bolje kot na prostosti, komaj cakajo, da se
vrnejo v zapor. Mnogi zato po vmitvi na prostost zagresijo nov zlocin. Javnosti je imela
za te nadloge preprosto zdravilo: zaostriti zivljenjske pogoje v zaporih in dati " hudodelcem delo, ne prelahko za igraco, ampak tdavno, da se ucijo, kako se kruh sluzi."31
Delo je v tern primeru tako kazen kot vzgoja.

4. Politika
Ljubljanski obrtniki so se ze kmalu zganili proti zaporniskemu delu. Leta 1874 je

0

tern problemu na shodu Politicnega drustva Siovenija najprej spregovoril Josip Regali,32
nakar je 149 Ijubljanskih obrtnikov pravosodnemu ministrstvu poslalo peticijo

0

skodljivi

konkurenci kaznilnice. 33 Vendar se ministrstvo ni strinjalo, da kaznilnisko dele skoduje
24
25
26
27
28
29
30

Obravnave dezelnega zbora Ljubljanskega, 20. september 1869, sir. 15. (Zamik)
Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, Sir. 359. (SukJje)
Romantiten ujetnik v ljubljanskej prisilnej delavnici, Slovenski narod, Sl. 295, 28. december 1875.
Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, sir. 359. (Suklje)
Stepec, Marko: Zlotin v slovens kern easopisju v 80. letih 19. stoletja, o.c., sir. 36.
Slovenec, st. 141,20. december 1881.
"Saj je nedavnaj nek ubijavec, ki je po parletnem sedefu prise 1 domu, rekel svoji materi: "kislo zelje,
pa spet leislo zelje" • mati, to ne bo nie. Pri tern elovek ne more obstati . na "gradu" smo imeli dvakrat
na teden meso pa dobrega kruha, da namje ostajaI." Slovenec, 51. 139,24. november 1874.
31 Glas izmed naroda, Slovenec, 51. 218, 24. september 1886.
32 Slovenec, 51. 54, 9, maj 1874.
33 Prosnja ljubljanskih obrtnikov zarad obrtni5kega dela na Gradu, Slovenec, 51. 100,25. avguSI 1874.
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obrtnikom in je prosnjo zavmil0 34 Negativen odgovor liberalne vlade obrtnikom ni vzel
volje. Namesto na driavno vlado so se sedaj raje obmili na ljubljanski magistrat35 in
dezelno vlado. Leta 1876 so kranjskemu dezelnemu zboru poslali peticijo, v kateri so
prosili, "naj bi se jim skoda ne delala z rokodelstvi v jetnisnici in posilni delalnici."36
Toda tudi sedaj se ni nie premaknilo. "Se vedno se vidi povsod, da gostje hotela na Gradu
opravljajo opravila po mestu in okolici."37
Ceprav za ostale avstrijske obrtnike zapomisko delo ni bilo tako problematieno, so mu
vseeno posvetili kar nekaj pozomosti. Mariborsko delavsko izobrazevalno drustvo je tako
ze leta 1869 zahtevalo odpravo prisilnih delavnic 38 Ker so takrat mnogi obrtniki in zlasti
pomoeniki tvorili jedro delavskih drustev, so tudi socialdemokrati nasprotovali zaporniskemu delu. Avstrij ska socialdemokratska stranka se je tako leta 1874 na ustanovnem
kongresu v Neudorflu v svojem programu zavzela za prepoved nelojalne konkurence
zapomiskega dela 39
Seveda so bile te zahteve se bolj glasno izrecene na razlienih obrtnih shodih, npr. leta
1880 v Linzu40 in na zelo pomembnem prvem avstrijskem obrtniskem shodu novembra
1881 na Dunaju. 4\ Tudi ljubljanski obrtniki pri tern niso hoteli zaostajati in so se pray v
tem casu povsem soglasno pridruzili mnozicnemu avstrijskemu obrtniskemu gibanju.
Novembra 1880 sta France Zeleznikar in France Sturm na shodu v Ljubljani odlocno
govorila proti zapomiskemu obrtniskemu delu 42 Leta 1882 je bila na isti valovni dolzini
tudi resolucija kranjskega obrtnega drustva. 43 "Pritozbe [... J so tako splosnje, da vI ada
bode morala v tem oziru kaj storiti in na drugacen nacin jetnikom preskrbeti dela in
opravkov."44 Obrtniki so pricakovali, da bo prva obrtna novela resila tudi ta problem.
Toda to upanje je bilo prazno. Ker je obrtni red iz leta 1859 za zapomisko delo
predvideval poseben zakon,45 se tudi obrtna novela ni mogla ukvaIjati stem problemom.
Obrtniki so zato se naprej zahtevali odpravo konkurencnega zapomiskega dela.
Driavni zbor je 29. januarja 1884 prejel prosnjo ljubljanskih obrtnikov, v kateri so se
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Slovenec.51. 152,24. december 1874.
Vee rakodelcev: Poslano, Slovenec, 51. 138,21. november 1874.
Obrtniki in rakodelci zdramite se!, Novice. 51. 25, 21. julij 1876.
Slovenec, 51. 95, 3. september 1878.
Rozman, Franc: Soeialistieno delavsko gibanje na slovenskem Stajerskem, Zalozba Boree, Ljubljana,
1979, sir. 31.
Urban, Otto: Die tschechisehe Gesellsehafl. 1848 bis 1918, Bohlau Verlag. Wien-Koln-Weimar, 1994.
sir. 503.
Za obrtnike, Slovenec, 51. 16, 10. februar 1880.
Obrtnijski shod, Slovenee, 51. 129, 19. november 1881.
Ljudski shod v Ljubljani, Slovenec, 51. 133,30. november 1880.
Shod kranjskega obrtnega drustva, Slovenec, 51. 82, 25. julij 1882.
Obrtnijstvo pa driavni zbor, Slovenec, 68, 20.junij 1882.
Ibidem.
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zavzemali za ukinitev kaznilnice 4 6 Decembra 1885 je kranjsko obrtno drustvo deZelnemu zboru poslalo odlocno peticijo proti konkurencnemu delu v prisilni delavnici 47 Ker
so bile njihove zelje vecinoma preslisane, je obrtno drustvo junija 1886 poslalo novo
peticijo.48 Ta prizadevanja ljubljanskih obrtnikov tudi ni so spodbudila slovenskih poslancev, da bi se istega leta v drzavnem zboru udelezili razprave

0

delu v kaznilnicah 49 Zato

so se obrtniki se naprej pritozevali. Tako leta 1891 na prvem shodu konservativnega
obrtnega drustva v Ljubljani50 in istega leta se na tretjem shodu, ko so dezelnemu zboru
poslaJi spomenico

0

prisilni delavnici 51 Vendar tudi tokrat dezelni odbor ni hotel ukre-

pati v skladu z vsemi njihovimi zeljami 52

5. PreveC zapornikov
Ljubljanski obrtniki so se stalno pritozevali, da je v kranjskem glavnem mestu odlocno
prevec zapomikov. Pritozevanje nad prevelikim stevilom prisilnih delavcev je bil eden
njihovih glavnih argumentov proti zapomiskemu delu. Pri tern so imeli celo pray.
Skupno stevilo zapomikov v kaznilnici in prisilni delavnici je bilo glede na stevilo
prebiviilcev v Ljubljani zares kar precejsnje. Leta 1869 je Ljubljana imela 22.593 prebivalcev in leta 1890 ze 30.505 53 Vendar naj bi bilo na gradu v sedemdesetih letih od
300 do 360 zapomikov 54 in sredi osemdesetih let ze 400. 55 Pray tako veliko je bilo stevilo
odraslih prisiljencev v prisilni delavnici. Na zacetku leta 1878 jih je bilo npr. 132 56 in na
zacetku leta 1889 ze 366 57
"Vendar ne pretiravamo, trdec, da se po vseh teh zavodih v Ljubljani pee a najmanj
500-600 oseb dan za dnevom s takim delom, ki se odtegne tukajsnjim rokodelcem."58
Ceprav se vee ina zapomikov ni ukvarjala

Z

obrtniskim delom, so bili obrtniki nad

46 Slovenec. st. 26. 31.januar 1884.
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Peticija, Siovenski narod. 5t. 4, 7. januar 1886; Peticija kranjskega obrtnega dru5tva do dezelnega
zbora kranjskega. Siovenec. St. 8. 12. januar 1886.
Spomenica Kranjskega obrtnega drustva. Siovenski narod. 5t. 152.8. julij 1886; st. 153.9. julij 1886;
St. 154. lO.julij 1886; st. 155, 12.julij 1886; it. 156.13.julij 1886.
Ta razprava se je vnela med proracunsko debato. Druvni zbor. Z Dunaja. 14. aprila. Siovenec, it. 85,
15. april 1886.
Siovenec, st. 245, 27. oktober 1891.
Konservativno obrtno drustvo, Siovenec, st. 275, I. december 1891.
Konservativno obrtno drustvo v Ljubljani, Siovenec, St. 156, 12. julij 1892.
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revija, 1956. str. 203.
Prosnja Ijubljanskih obrtnikov zarad obrtni5kega dela na Gradu, Siovenec. it. 100,25. avgust 1874.
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Peticija kranjskega obrtnega drustva do deielnega zbora kranjskega, Siovenec, 5t. 8, 12. januar 1886.
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obseznostjo zapomiske konkurence v Ljubljani vseeno zelo zaskrbljeni. "Ko bi se
kaznilnisko dele razdelilo po celem cesarstvu, bi se konkurenca kaznjencev res malo
poznala. [...J Toda ne sme se spustiti spred oei, da so kaznilnice Ie v nekterih mestih, in
da delo jemljejo veeidel Ie obrtnikom dotienega kraja."59 "Ali je pravieno, da mej
tolikimi mesti v Avstriji , ki nimajo kaznilnic [... J. bi morali ravno ljubljanski obrtniki
prenasati to tako skodlji vo konkurenco v jedno mer, katera je v ljubljanskem mestu , ki
nijrna posebnega prometa in je v kupCijskem in obrtniskem oziru navezana skoraj Ie na
lastno potrebo, se toliko bolj skodljiva, ker hkrati obrtnikom se tisti mali zasluzek"60
odzira. Zaradi te konkurence so obrtniki leta 1884 od drzavnega zbora preprosto
zahtevali, da preseli kaznilnico yen iz mesta.61
Ker so se obrtniki dobro zavedali, da je nerealno pricakovati ukinitev prisilne delavnice, so ubrali drugacno taktiko. Kot smo videli, je bila ljubljanska prisilna delavnica
od leta 1858 dalje centralna prisilna delavnica za Kranjsko, Primorsko, Dalmacijo,
Korosko in do leta 1871 tudi za Stajersko.62 Zato so bili kranjski prisiljenci vedno v
manjsini. Tako je bilo na zacetku leta 1884 po leg 35 domacih odraslih prisiljencev se 186
tujih 63 in na zaeetku leta 1889 poleg 65 domaeih 301 tuj64
Zaradi tako velikega stevila prisiljencev iz drugih dezel so obrtniki mocno nasprotovali vsakemu povecanju stevila tujih prisiljencev. Ker so zaradi potepuskega zakona iz
24. maja 1885 65 pricakovali dramaticno povecanje stevila zaprtih potepuhov, se je
kranjski dezelni zbor znasel pred tezko dilemo: ali naj poveca zmogljivosti prisilne
delavnice ali pa naj zaene zavracati tuje prisiljence. Ce bi storil drugo, bi stem druge
dezele prisilil, da zgradijo lastne prisilne delavnice. V kranj sko prisilno delavnico bi
potern zapirali Ie domacine, "wodurch die Kosten verhiiltnismiHlig viel heher sich stehen
wOrden als gegenwiirtig."66 Po tej 10giki bi se bolj splacalo povecati obstojeco prisilno
delavnico.
Ljubljanski obrtniki so se seveda upirali taksnemu poveeanju stevila prisiljencev na
500, "katerih posledica bode unicenje jako mnogih rokodelskih rodbin."67 Poudrujali so,
da na prvem mestu ne sme biti skrb de:i:ele za cim cenejso poslovanje prisilne delavnice,
temvec se je potrebno ozirati predvsem na eticni namen te ustanove - poboljsanje
prisiljencev z delom. "Ekonomicna uprava, financijalna stran se nikakor ne sme za-

DrZavni zbor. Z Dunaja, 14. aprila, Siovenec, ~1. 85, 15 . april 1886.
Javni zbor kranjskega obrtniskega drustva, Siovenski narod, Sl. 169,26. julij 1882.
Siovenec, st. 26, 31. januar 1884.
Dolenc, Metod: "Usoda" Ijubljanske prisilne delavnice, o.c., str. 74-75.
Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, Letno porocilo, 1886, str. 108.
64 Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, Letno porocilo, 1890, siT. 144.
65 Primerjaj : Nova postava zoper potepuhe, Siovenski gospodar, St. 18,30. april 1885; Posilna delavnica,
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Siovenski gospodar, St. 26,25. junij 1885.
66 Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 4. sej a, 9. december 1885, siT. 47.
67 Spomenica Kranjskega obrtnega drustva, Siovenski narod. st. 152. 8. julij 1886.
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menjavati s pravim namenom, ampak se na to mora gledati Ie v podrejeni meri."68 Zaradi
ostrega nasprotovanja obrtnikov 69 do tako dramaticne razsiritve nato tudi ni prislo, ceprav
se je v naslednjih letih kar precej zidalo.70
Obrtniki so celo zahtevali, da naj se v prisilno delavnico sprejema Ie domacine.
Obrtniki so zagovarjali eticni namen prisilne delavnice. "Ponavljamo pa, da ima nasa
dezela po naravi in postavi to nalogo Ie, kar se tice zanemarjenih lastnih dezelanov."7i
Tudi na tretjemu shodu konservativnega obrtnega drustva leta 1891 v Ljubljani so zbrani
obrtnilei poudarili, da je prisilna delavnica, lei je bila ustanovljena "Ie za delomrzne ljudi
vojvodine Kranjske, ki se je pa v zadnjem casu razsiril na mednarodni zavod [... J, kar
nikakor ne ustreza povotnemu namenu prisilne dezelne delalnice. Ker se tedaj v ta zavod
impotira na stotine oseb, lei kratijo postenemu rokodelcu kruh, je razvidno, da tako dalje
iti in biti vee ne sme." Zato prosijo dezelni zbor, "naj se v prihodnje jedino Ie osebe, ki
imajo domovinsko pravico na Kranjskem, v dezelno prisilno delalnico vsprejmejo. "72
Deielni zbor se je branil, da je bilo sprejemanje tujih prisiljencev predvideno ze pri
ustanovitvi prisilne delavnice. Pray tako s skrcenjem prisiljencev sarno na domacine ne bi
mogli opravljati ze uveljavljenih neobrtnih del in bi zato morali ponovno uvesti konkurencna obrtna dela. Poleg tega druge deiele prisilni delavnici placujejo nemajhne denarje
za oskrbo svojih prisiljencev. Zato "bi se nalozile dezeli neprimemo velike zrtve, ako bi
se sprejemali Ie prisiljenci iz Kranjske, zrtve, katerih posledica bi bila ta, da bi se morala
davkoplacevalcem naloziti nova bremena."73 Brez denarja, lei ga dobijo za tuje
prisiljence, bi bilo veliko teije vzdrZevati prisilno delavnico. Poleg tega stem prihaja v
dezelo tuj denar, ki se tu tudi potrosi. Ze leta 1886 so bili iz pray tega razloga nekateri za
to, da se stevilo tujih prisiljencev se poveca74 in ne zmanjsa kot so zahtevali drugi.75

6. Nelojailla kOllkurellca
Obrtniki so se stalno pritozevali, da jim prisilna delavnica in kaznilnica nelojalno
konkurirata z obrtniskim delom. Pray ta ocitek je bil glavni argument obrtnikov proti

68 Spomenica Kranjskega obrtnega drustva, Siovenski narod, st. 153,9. julij 1886.
69 Obrtniki so obtozevali osebje prisiine delavnice, da hotejo razsiriti prisilno delavnico zaradi lastnega
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75

dobitka. Osebje je namret dobilo tudi del dobitka iz tovamiske proizvodnje, ki bi se z vetjirn stevilom
delavcev seveda primemo poveta\. Spomenica Kranjskega obrtnega drustva, Siovenski narod, St. 155,
12. julij 1886.
Dolenc, Metod: "Usod." ljubljanske prisilne delavnice, o.c., str. 74.
Spomenica Kr.njskeg. obrtnega drustv., Slovenski narod, st. 154,10. julij 1886.
Konservativno obrtno drustvo, Slovenec, st. 275,1. december 1891.
Konservativno obrtno drustvo v Ljubljani, st. 156, 12. julij 1892.
n.: Odgovor tlanku: Uk spomenici kr.njskega obrtnega drustva", Slovenski narod, st. 145,30. junij 1886.
K spomenici kranjskega obrtnega drustva, Siovenski narod, st. 143,26. junij 1886.
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zaporniskemu obrtniskemu delu . Ker je konkurenca zaporniskega dela nelojalna, lahko
zapori svoje izdelke prodajajo po nizjih cenah kot obrtniki in jim stem kradejo zasluzek.
"Saj bi vsa dela, ki se na gradu izpeljujejo, pripadla njim, ako bi se v jetnisnici ne delala,
to je jasno ko beli dan. Skodo trpe na vsak naein, kajti ker se na Gradu zel6 bolj po ceni

del a, je gotovo, da ljudje rajsi gori daj6 delat, nego domaeim rokodelcem in obrtnikom,
ki ne morejo tako po ceni delati, kakor jetniki."76
Delo kaznjencev je veliko cenejse kot dele obrtnikov. V prvi vrsti zato, ker dele
kaznjencev ni obdaveeno. "Ni treba se obsirno dokazovati, da ni mogoea konkurenca z
delavci, ki ne plaeujejo davka."77 Ne sarno, daje bilo dele obrtnikov obdaveeno, obrtniki
so se tudi pritozevali, da so prevee obdaveeni. "Ddava pobira [.. .] pridobnino in
dohodkarino, davek [.. .] je veliko preobeutljiv za nizje moei davenih sil. Dezela in obeina
navalita tudi nanj svoja bremena."7B Vendar to se ni najhuj se. Obrtniki morajo s svojimi
davki celo vzddevati zapornisko konkurenco. "Se mi [obrtniki], ki nam delo jemljejo,
moramo za-nje placevati."79
Za obratovanje zaporov in prisilne delavnice sta narnree ddava in dezela odrinili kar
precej denarja. Zato so obrtniki oeitali zaporniski konkurenci, da so njihovi izdelki zato
cenejsi kot obrtniski, ker jim v ceno izdelkov ni potrebno vraeunati vseh tistih stroskov, ki
jih imajo obrtniki. "In sedaj naj [obrtnik] konkurira s tovarniskim delom po kaznilnicah in
prisilnih delalnicah, s podjetnikom, kateremu ni brigati se za stanovanje 80 in hrano, za
kurjavo in sveeavo, kateremu ddava nakupuje najnovejse stroje in veliko zalogo surovine ,
kateri razpolaga z izredno cenim delavskim materijalom, z delavci, ki nikoli ne "strikajo"
in nikoli ne zamude svojega posla!"81 Z veliko koncentracijo zaporniskih delavcev in z
nakupi najnovejsih strojev, so se na grozo obrtnikov zapomi ske delavnice poeasi spreminjale v njihovega najhujsega konkurenta, v (manjse) tovarne "Ni vee kaznilnica ali
poboljsevalnica (pokorilnica), marvee tovama (fabrika), v kteri se gojijo razlicni stroki
obrtnije kakor v fabrikah , v najveejo skodo ljubljanskih obrtnikov."82
Zaradi vseh teh konkur.enenih prednosiizaporniskih delavnic so ljubljanski obrtniki
hudomusno predlagali tole: propadajoci obrti bi slo bolje "ako bi imeli prosto stanovanje
na Gradu; ako bi" kot euvaji "od ddave plaeo imeli, obleko pa kruh na funte dobivali, pa

76 Slovenee, st. 152,24. december 1874.
77 Prosnja Ijubljanskih obrtnikov zarad obrtniskega dela na Gradu, Slovenee, st. 100, 25 . avgust 1874.
78 Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, str. 360.
79 Slovenee, st. 95, 3. september 1878.
80 Najemnine naj bi bile vedno vgje. "Ce se pomisli, kako ogromno so v Ljubljani v teku dveh desetletij
poskotile eene stanovanj ; da mora rokodelee za delavske prostore, ki so prej stali 50-60 gld., platevali
kar po 100 gld. vet na leto; da ze najprimitivneje stanovanje velja nad 100 gld. na leto, da se v tej
zadevi smemo meriti ze s Trstom in z Gradcem." K spomenici kranjskega obrtnega drustva, Slovenski
narod, st. 143,26. junij 1886.

81 Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani , 21. januar 1886, str. 360. (Suklje)
82 Prosnja Ijubljanskih obrtnikov zarad obrtniskega dela na Gradu, Siovenee, st. 100,25. avgust 1874.
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nasi pomagaei kakor arestanti bili preskrbljeni."83
Tu se nam seveda zastavi vprasanje, v koliksni meri so bile pritozbe obrtnikov
upravieene in v koliksni meri so bile Ie gola propaganda proti neprijetni konkurenci?
Tako je ljubljanska kaznilnica zasluzek, ki ga je dobila s pomoejo zapomiskega dela,
uporabila za vzdrZevanje kaznilnice. Zapomiki torej niso ziveli Ie od denarja davkoplaeevalcev, tern vee tudi od lastnega zasluzka. Vendar to se ne pomeni, da je z delom
zasluzen denar zadostoval za pokritje vseh stroskov kaznilnice in prisilne delavnice.
Sodobniki so se zavedali, da prisilna delavnica ne more ziveti Ie od dela prisiljencev in da
zato potrebuje se proraeunski denar. "Mogoee, da bi gdo mislil, da posilna delalnica
dezeli ne more rnnogo stroskov napraviti, ker prisiljenci delajo in si tedaj ziveZ sami
prisljuzijo. Al tukaj je treba najprej v ozir vzeti to, da se ljudje k delu silijo in vadijo v
delu, kterega morebiti se svoje zive dni v rokah niso imeli."84 Poleg tega so tudi upravni
stroski za taksen zavod precej visji kot za tovame. Prisilna delavnica je moraIa imeti
zaposlene paznike, zdravnika in tudi duhovnika. Zato so lastni zasluzki Ie v manjsi meri
pokrivali stroske vzdrZevanja prisilne delavnice. 85
Zaradi vzdrZevanja prisilne delavnice in kaznilnice z denarjem davkoplaeevalcev
lahko v resnici govorimo

0

nekaksni nelojaIni konkurenci. Vendar je bila taksna praksa

povsem sprejemljiva. Kot smo ze videli je bil glavni namen taksnih ustanov prevzgoja.
Za opravljanje tega socialnega poslanstva v korist druzbe pa so bili upravieeni do jayne
pomoei. Toda pri tern se je pojavil velik ekonomski problem, kajti "za dela, ki se
izdelujejo v posilnih delalnicah, [se] veliko manj plaeuje kot drugej in sicer zato, da se
dele loze dobi, ker je treba skrbeti, da ga nikdar ne primanjkuje."86 Zaradi dezelnih
subvencij si je prisilna delavnica lahko privoseila dumpinske cene. To pa je ze bila oeitna
nelojalna konkurenca, ki je prizadeti obrtniki niso mogli trpeti. Zato so za zapomiske
izdelke odloeno zahtevali povisanje cen na nekonkureneno raven.
Vlada teh zahtev nl moghi preslisati. Zato je z ukazom 18. marca 1883 od kaznilnic
zahtevala realne cene zanjihove obrtniske proizvode. 87 Zaradi tega "se zdaj [1884] na
Gradu ne izdeluje ceneje, kako pri druzih rokodeIcih ali obrtnikih, ee niso s svojo ceno
prenapeti. Stem je dosezeno, da vsak raji nese delat v mestu komu, kakor, da bi plezal na
Grad."88 Konkureneno razmerje se je torej poeasi obmilo v prid obrtnikom. 89 Tudi
prisilna delavnica je bila prisiljena cene svojih izdelkov zvisati na njihovo realno vred83 Ve~ rokodelcev: Poslano, Slovenec, ~t. 143,3. december 1874.
84 Posilne delalnice, Novice, St. 24, 14. junij 1871, str. 189.
85 Prora~un prisilne delavnice za leto 1886 je tako predvideval zasluiek v znesku 22900 gld., vendar tudi
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stroske v visini 61671 gld. Obravnave deze/nega zbora Kranjskega v Ljubljani, 1886, priloga 17 A, str.
202.
Posilne delalnice, Novice, st. 24, 14.junij 1871, str. 189.
Obravnave deze/nega zbora Kranjskega v Ljubljani, 2l.januar 1886, str. 360.
Slovenec, st. 49, 28. februar 1884.
K spomenici kranjskega obrtnega drustva, Slovenski narod, st. 143,26. junij 1886.
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nost. Poleg tega je morala za delo prisiljencev zaraeunati se dodatnih 15%. lato se je
sedaj uprava prisilne delavnice pritozevala, da so njihovi izdelki predragi v primerjavi s
konkurenco izven Ljubljane. Resevala naj bi jih Ie se boljsa kvaliteta 90 Dumpinga torej
ni bilo vee, vendar so se obrtniki nad zapomisko konkurenco se naprej bridko pritozevali.
Kakrsne koli so ze bile cene izdelkov iz zapomiskih delavnic,so za obrtnike pomenile
resno konkurenco, ki je ogrozala njihov materialni obstanek in zivljenjski slog, ki so ga
bili vajeni. "Vprasamo, je-li pray in potrebno, da zasluzek dobiva posten rokodelec, ki
skerbi in se bori, da sebe in svoje posteno prezivi, otroke odgaja, da bode dobri udje sv.
cerkve in posteni drzavljani, - ali pa da se daje zasluzek tolovajem in morivcem,
goljufom in tatovom."91 Obrtnikom je slo zlasti v nos, da so zapomiki ob izhodu na
prostost dobili tudi nekaj prisluzenega denarja. "Ta je pa lepa: posteni delavci morajo
stradati, lumpi pa imajo hrano in stanovanje, nobenih skrbi in kedar yen pridejo, se jim se
zaslu.zeni denar nasteje; posten delavec pri teh casih ne more nie pristediti, oni, ki je
zaprt, pa lahko, ker je z vsem priskrbljen. Ali ne bo bolje, ce se damo vsi zapreti?"92 lato
so mnogi odlocno nasprotovali (delnim) izplacilom zapomiskega zasluzka. "Die Verbrecher [... ] sollen sich so viel verdienen, daB sie Ihrer Lebensunterhalt selbst bestreiten,
sie sollen aber keinen Antheil von ihrer Verdienste erhalten."93 "Po kakovej pravnej
teoriji in principu sme drzava na korist posameznih unicevati cele stanove svojih
podloznikov? Res zalostno je, da delo onega, ki je v svobodi kalil mir in talil postave,
unicuje potem, ko ga doleti zelezna pravica, zasluzek onemu, katerega je oskodoval,
morda bas pred kratkim, po tatvini in druzih hudodelstvih."94 Le redki so bili tisti, ki so
zagovarjali (majhen) zasluzek zapomikov. "Der Schtrafling [... ] soli einen Sparpfennig
besitzen, wenn er das GefangniB verJOst, durch die Noth gezwungen sei, wieder den Pfad
des Verbrechens zu betreten."95

7. Nasprotje med interesom za prevzgojo in ekonomskim interesom
laradi gospodarskih interesov so obrtniki odlocno nasprotovali obrtniskemu zaporniskemu delu. Vendar je takratna splosna javnost povsem podpirala socialni namen zapomiskih ustanov, torej prevzgajanje zapomikov s pomoejo dela. Le redki niso verjeli v
moe prisilnega dela pri zdravljenju problematienih clanov takratne druibe. " l zaporom
teh ljudi se navadno doseze Ie jeden in jedini ta namen, da je tuje blago za cas zaprtja

90 Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, sir. 358.
91 Ve~ rokodelcev: Poslano, Siovenec, 51. 143,3. december 1874.
92 Siovenec, 51. 95, 3. september 1878.
93 Unser modernes Arrestwesen, Marburger Zeitung, 5t. 68, 8. junij 1887.
94 Liberius: V obrambo doma~e obrtnije, Siovenski narod, st. 245, 25. oktober 1882.
9S Wiesthaler, Franz: Gegen die Strafhaus-Arbeit, Marburger Zeitung, Sl. 120,7. oktober 1883.
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prisiljencev pred njihovimi kremplji sigumo, in da je dezela njihovega rojstva vsaj za ta
cas pred odgonskimi in bolniskimi stroski zavarovana."96 Velika vee ina !judi, tudi
obrtnikov,97 pa se je povsem strinjala, da morajo zaporniki delati.
Toda obrtniki so bili hkrati odlocni nasprotniki taksnega zaporniskega dela, ki so ga
opravljali tudi oni. Zapomisko obrtnisko dele je namrec povecevalo konkurenco in
ljubljanskim obrtnikom prevzemalo stranke. In pray tu se je pojavila dilema. Politiki so
morali upostevati zelje obrtniskih volivcev in casopisi so rnorali iti na roko svojirn
obrtniskim bralcem. Hkrati pa so tudi morali dati pray javnosti, ki je podpirala zapornisko delo. "Prav je, da vjetniki delajo in da ne posedajo brez dela. [.. .J Pa v prvi vrsti se
mora gledati, da bode posteni ljudje kaj dela imeli in da ne bode glada trpeli, da jih ne
obide skusnjava, vkreniti na pot krivice in nepostenja, ali pa cel6 do silnostnih cinov."98
Tudi obrtniki so se zavedali pomena zapomiskega dela "A prepricani smo tudi, da se
mora tak vsem narodno-gospodarskim naeelom nasprotujoci, nenaravni pritisk na vrednost prostega dela obrniti v skodo dezele, posebno pa v propad glavnega mesta, kterernu
nastane temvec skode, kolikor vec se obrtnega dela v prisilni delavnici izvrsi."99

o tej dilemi, 0 kateri se razpravlja "ze nekaj desetletji ne sarno v Avstriji arnpak tudi v
inozemstvu," loo je v kranjskern dezelnem zboru pri razpravi

0

usodi prisilne delavnice

Fran Suklje takole spregovoril: "Z jedne strani uvidevamo baje vsi brez razlocka, da je
taka, rekel bi, roparska konkurenca dezelnega zavoda neprirnerna, obrtnernu stanu sila
skodljiva, iz druge strani pa zopet ne moremo iz ocij izpustiti denarni interes dezelne
blagajnice in prvotni narnen prisilne delalnice, s strogim delom povzdigniti one nesrecno
clovesko sodrogo, katero je cloveska druzba pahnila v take zapore. Te:l:ko je zdruziti
oboja ozira."lol

8. Ogrozene obrti
Razumljivo je, da zapomisko delo vseh obrti ni ogrozalo enako. V tern casu ravno
krojastvo in cevljarstvo dozivljala velike spremembe. Predvsem na Dunaju je sarnostojnim mojstrom nova konfekcijska proizvodnja vse bolj spodmikala tla pod nogami.
Zato te obrtnike najdemo med najbolj dejavnimi pripadniki obrtniskega gibanja. Podobno
je bilo v Ljubljani. "Skupno jim je bilo nezadovoljstvo z njihovim polozajem, ki se je po
njihovih ugotovitvah stalno slabsal zaradi svobodne konkurence in obrtniskega dela po
96 Romanli~en ujetnik v Ijubljanskej prisilnej delavnici, Siovenski narod, It. 295, 28. december 1875.
97 "Mi dobra verno, da je drZlivi doimosl skrbeli za to, da imajo jetniki primemega opravka" Prosnja
Ijubljanskih obrtnikov zarad obrtniskeg. del. n. Gradu, Siovenec, Sl. 100,25. avgusl 1874.

98 Siovenec, St. 95, 3. seplember 1878.
99 Pelicija kranjskega obrtnega drustva do dotelnega zbora kranjskega, Siovenec, It. 8, 12. januar 1886.
100 Spomenica Kranjskega obrtneg. druslva, Slovenski narad, SI. 153,9. julij 1886.
101 Obravnave dotelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, sir. 360.
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kaznilnicah in prisilnih delavnicah."102 Zapomiska konkurenca je najbolj prizadela pray
krojace in cevljarje, ki so tudi zato bili gonilna sila ljubljanskega obrtniskega gibanja.
Obrtniki in pornocniki iz teh dveh obrtnih panog so npr. sestavljali glavnino delavskega
izobrazevalnega drustva 103
Nekateri so sicer te obrtnike opozarjali, da obrtniske krize ni povzrocilo Ie konkurencno zapomisko delo. Za krizo ni kriva prisilna delavnica, ternvec to, "da vsak
pornocnik, jedva da irna spricevalo v rokah, zacne delati na svojo roko, kot pravi, vcasi
pa tudi Ie kot zakotni rnojster, ne da bi oznanil svojo obrt oblastvu. [... ] Silna konkurenca,
ce ne najhujsa, izvira tern obrtnikorn, iz konfekcijonarskih stacun, kjer se prodava
storjena obleka."I04 Vendar ti argurnenti, ki so jih drugi avstrijski obrtniki povsern
sprejeli, Ijubljanskih krojacev in cevljarjev niso prepricali.
Prisilna delavnica in kaznilnica sta bili za te obrtnike kar velika konkurenca. 0 tern,
kaj so delali v prisilni delavnici, so leta 1871 Novice porocale takole: "Navadna opravila
v delalnici so pa tkavska, cevljarska, krojaska in rnizarska dela."los Najvec so se torej
ukvarjali pray s spomirn krojastvorn in cevljarstvom. Skoraj nic rnanj spomo ni bilo
rnizarstvo, ki je bilo v Ljubljani cetrta najrnocnejsa obrtna dejavnost, skoraj povsem
primerljiva s pekarstvorn lO6 Toda v obrtni skern gibanju njihov glas ni bil tako odrneven
kot krojaski in cevljarski. Po mnenju nekaterih je zapomiska konkurenca unicevala tudi
knjigovestvo. Problernaticna naj bi bila zlasti kaznilnica, ki si je za vezanje knjig
priskrbela celo potrebne stroje. 107 Do leta 1886 naj bi se po podatkih pisca v Slovenskemu

narodu viS. letih stevilo pomocnikov v tej dejavnosti zmanjsalo od 50 na komaj

9108
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resnici se je stevilo knjigovezov v osemdesetih letih zmanjsalo na polovicO lO9
Knjigovestvo je torej v resnici prezivljalo krizo, vendar ne tako veliko kot so jo prikazovali nasprotniki zapomiskega obrtniskega dela.
Pisec v Slovenskem narodu omenja velik padec zaposlenih pomocnikov tudi za
krojastvo, cevljarstvo in rnizarstvo. V enakem obdobju naj bi se stevilo pornocnikov od
470 zrnanjsalo na 130. 110 Tudi Suldje ornenja podobne podatke za padec stevila krojaskih
pornocnikov. Sicer je zaradi obrtne svobode veliko pomocnikov postalo rnojstrov, vendar
neprirnemo rnanj kot jih je izginilo neznano karn l l l Za to krizo naj bi bilo krivo pray
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koni<ureneno delo zapornikov. Te zaskrbljujoee stevilke so nasprotniki zaporniskega obrtniskega dela s pridom izkoriseali, eeprav so jim pri tem nekateri oeitali manipulacijo.112
Proti taksnim argumentom tudi upravi prisilne delavnice in kaznilnice nista mogli
ostati ravnodusni. Seasoma sta vse bolj klonili pod pritiski in sta krojastvo, eevljarstvo,
mizarstvo in knjigovestvo postopoma ertali iz svojega programa. Do srede osemdesetih
let je bila tako v prisilni delavnici knjigoveznica "popolnem opuseena, krojaski in
cevljarski obrt pa se nesta razsirila, tern manj , ker se odraseeni, kolikor je nam znano, ne
uee teh obrtoV."I13 Odrasli prisiljenci, ki niso bili izueeni obrtniki, se torej dejansko
spornih obrti niso vee ueili. To prakso je dezelni zbor 4. januarja 1887 tudi uzakonil.i 14
Stevilo ze izueenih prisiljencev, ki so se ukvarjali s spornimi obrtmi, pa je bilo zelo
majhno.115 Zato se tudi zasluzek od obrtnih dejavnosti ni pretirano zviseval, eeprav se je
skupni zasltiZek precej poveeal. I16 Tudi to, da so se spornih obrti ueili Ie mladoletni
varovanci pobolj sevalnice, ni vplivalo na trend zmanj sevanja obrtniskega dela v prisilni
delavnici . "Je pri mladih korigendih glavni smoter, zaradi katerega se pridruZujejo v
zavodu ta, da se priueijo kakemu delu, katero jim omogoea eksistenco, kadar zapustijo
delavnico. A tudi v tern oziru se prizadeva dezelni odbor rokodelski obrt se nadalje
omejiti. Tik zavada napravljajo se veliki vrtovi, zlasti v ta namen, da se ueijo mladi
korigendi saditi zelenjad, ter bavijo s sadjerejo, a pouk v drugih rokodelstvih se zajedno
deloma opUSea."117 Kar polovica mladoletnikov je bila zaposlena s kmetijskimi
opravili. 118
Uprava prisilne delavnice se je proti obrtniskemu negodovanju borila tudi tako, da
spornih obrtniskih izdelkov ni izdelovala za neposrednega potrosnika. Ceprav so se v
prvi polovici osemdesetih let zasluzki ad krojastva, eevljarstva in mizarstva poveeevali,
se je uprava zagovarjala, da "od tega [... J odpade na ono vrsto rokodelcev,
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katerih je

tukaj sploh mogoee govoriti, da delajo kako konkurenco rokodelcem Ljubljanskega
mesta" Ie majhen del. I19 Prisilna delavnica dela veeinoma za dezelne in mestne uradnike,
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Ce se je !tevilo pomo~nikov res toliko zmanj!alo, za to ni kriva prisilna delavniea, kajti v teb 15. Ietih
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Siovenee, !1. 260. 12. november 1889.
Od okoli 350 prisiljeneev jih je bilo Ie 30 zaposlenih v spornih obrteh. Obravnave dezelnega zbora
Kranjskega v Ljubljani. 23. novembra 1889, str. 370.
Npr. leta 1884 je bilo od skupnega zasluZka okoli 13300 goidimnjev Ie 2600 zaslufenih z obrtjo.
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osebje prisilne delavnice, za revne solarje in otroke l20 in nenazadnje za stare stalne
stranke. 121 Celo uradniki boljse obleke kupujejo drugje. Eno tretjino res naredijo za
obcasne stranke, vendar "se vecinoma sme trditi, da to, kar se izdeluje v prisilni
delavnici, je v prvi vrsti namenjeno Ie za prebivalstvo najuboznejse, katero nikakor ne
more placati drazega oblacila. !"122 Obrtniki s taksnim zagovorom niso bili zadovoljni.
Pod njihovim vplivom so se nekateri dezelnozborski poslanci pritozili, da v prisilni
delavnici se naprej "opravljajo rokodelska dela tudi za privatne osebe, zlasti cevljarska,
mizarska, krojaska, knjigovezna in druga taka dela."123

9. Ne'Skodljivo delo
Obrtniki so po eni strani odlocno nasprotovali obrtniskemu zaporniskemu delu, po
drugi strani pa so se dobro zavedali , da zaporniki iz socialnih razlogov morajo delati. Po
njihovem mnenju se ti dye teznji ne izkljucujeta. "Mi dobro verno, da je drtavi dolznost
skrbeti za to, da imajo jetniki primernega opravka, toda to naj bi se godilo na tak naCin,
da se po njih ne godi skoda obrtnikom, ki tako po davkih morajo placevati drago njihovo
vzdrZ~vanje.

In to se kar lahko vravna. Naj se dajo jetnikom zopet tista dela, ki so bila

prejsnje case po kaznilnicah vpeljana, naj predejo in tkejo, naj izdelujejo take reci, ki se
rabijo v kaznilnici sami."124
Obrtniki so zapornisko dele hoteli potisniti nazaj v preteklost, ko so se zaradi
pomanjkanja preje v prisilnih delavnicah in kaznilnicah v glavnem ukvarjali s predenjem.125 S predenjem se mestni obrtniki praviloma niso ukvarjali in so to opravilo
prepuscali podezelanom. V manjsi meri je to veljalo tudi za tkalstvo. Z nastopom industrializacije je bilo to rocno dele obsojeno na smrt. V nobenem primeru ni moglo
tekrnovati s tovarnisko strojno proizvodnjo. "Wo finden und sehen wir heute [1889] noch
Handspinnerei? Sie ist entschlumrnert, wie eine alte hochbetagte Greisin."126 V prvi
polovici 19. stoletja sta bila v Ljubljani najvec dva predilca. Leta 1859 ni bilo vee

120 Za njih so npr. dali narediti cevlje, s katerimi so jih obdarili za botic. Konservativno obrtno drustvo,
Slovenec, Sl. 275, !. december 189!.
121 Nove privatne narocnike naj bi dosledno odklanjali. Konservativno obrtno drustvo v Ljubljani, Slovenec, Sl. 156, 12. julij 1892.
122 Obr.vnave detelneg. zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, SIT. 358.
123 Interpelacijo je vlozil poslanec Klein. Podpisali so jo se: Bleiweis, Svetec, Tavcar, Suklje, Hribar,
Kavcic, Povse, Lavrencic, Zitnik, Dragos, Klun, Gorup, Pakiz, Ogorelec. Slovenec, Sl. 260, 12. november 1889.
124 Prosnja ljubljanskih obrtnikov zarad obrtniskega del. na Gradu, Slovenec. st. 100.25. avgust 1874.
125 Kuliser, Josif: Splosna gospodarska zgodovina srednjega in novega veka II, Drz.vna zalotba Slovenije.
Ljubljana. 1959, sir. 587.
126 Egon. W.: Das Ende der Hausindustrie. Marburger Zeitung. st. 66.18. avgust 1889, sIT. 5.
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nobenega. Stevilo tkalcev je npr. od leta 1814 do leta 1860 padlo iz 24 na komaj 5. 121 V
sedemdesetih letih je tkalstvo dokoneno izginilo in leta 1880 v Ljubljani ne zasledimo
vee nobenega tkalca.128 Ker torej tkalcev ni bilo vee, jim zapomisko tkanje ni rnoglo
konkurirati. Zato so se v prisilni delavnici precej ukvarjali s tkalstvom. Seveda to ni bilo
vee roeno tkalstvo, tern vee strojno "und doeh ist dies der wiehtigste und rentabelste
lndustriezweig, gegen dessen Hebung man keine Bedenken tragen kann, da dem Kleingewerbe [... J keine Coneurrenz dureh diese Arbeit geboten wird; die Coneurrenz, welche

[... J der GroSindustrie verursaht wird, brauchen wir nieht so zu berUcksiehtigen." 129 V
prisilni delavniei so izdelovali se nekatere izdelke (skatliee za vzigaliee, papimatih
izdelkov, pletenje mreZ in slarne), s katerimi niso konkurirali obrtnikorn.130 Nekateri so
tudi predlagali, da naj ddava monopolizira izdelovanje vzigalie, ki bi jih nato izdelovali
zapomiki. 131
Za obrtnike niso bila spoma tudi razliena javna dela, "z. B. Anlegen von Kanalen,
Regulierung von FiuSen, Trockenlegung von Siimpfen, Urbarrnachung wiister Landstriehe."1 32 Ziasti populamo je bilo urejanje hudoumikov in gradnja in vzddevanje eest in
zeleznie. Toda pri taksnih delih se je pojavil nov problem. "Da bi bilo pa stem pritozeb
konee, se ne da rnisliti, ker namesto obrtnikov bodo sedaj pa zidarji, pomagaei in dninarji
tozili , da jim kaznjenei odjernljejo delo."133 Obrtnikov seveda taksen argument ni pray
nie ganil.
Za nasprotnike zapomiskega obrtniskega dela so bila kmetijska dela najbolj primema
oblika za zaposlitev zapomikov. Ker so se kmetje venomer pritozevali, dajim primanjkuje
eenene in zanesljive pomozne delavne sile, naj bi bili zapomiki dobra resitev za ta
problem. Vsaj nekaj meseeev v letu bi zapomike zaposlili pri kmeekih delih.1 34 Ker je bila
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predlog utemeljeval iz zdravstvenih stalisc, saj je zaradi skodljivosti dela (fosfor) v zaporu moma
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Marburger Zeitung, st. 18,2. marec 1893.
Zum Schutze der freien Arbeit, Marburger Zeitung, st. 123, 15. oktober 1876.
DrZavni zbor. Z Dunaja. 14. aprila. Slovenee. st. 85, 15. april 1886.
Vendar so se Ijubljanski obrtniki pray zaradi sezonske narave kmeckega dela sprasevali. "Kaj pa naj
bodo prisiljenci delali yes drugi cas, ko ne bode dela na polju. Delali bode v delavnici." Spornenica
Kranjskega obrtnega drustva. Slovenski narod. st. 155. 12.juJij 1886.
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po leg tega vecina slovenskega prebivalstva kmeckega, je bilo tudi najvec zapomikov iz
podezelja. "Kaj hasni tedaj tacemu kmetskemu kaznencu, ako se uci razna mehanicna in
obrtniska dela, za katera potem, ko pride iz zapora, nema ni kupca, mnogokrat pa tudi ne
potrebnega kapitala, da bi je na svojo rako izgotavljal, navadno kmetsko delo, kateraga je
bil vajen izza mladih let, za katero ima najvec nagnjenja in najvec zmoznosti, pa pozabi ali
se ga pa odvadi?"135 V zaporu bi se tudi lahko naucil modemih kmetijskih metod.
Z izvajanjem taksnih del naj ne bi bilo vecjih tdav. "Za strazo jim pa dajte primemih
oddelkov vojasine, ki so drugod velikrat brez premnogega opravila. Sej so tudi sicer ob
jecah na strazi."136 Nekateri so celo predlagali, da bi zapomike preprasto oddali kmetom.
Zapomike "gebe man an gute beleumendete Bauem oder Gewerbetreibende. [ ... ] Die
Striifling ist natiirlich zu bemerken , daB wenn es seinen Dienst verliiBt oder er nicht gut
thun [ ... ], ihm die Strafe geradezu schrecklich verscharft wird."137 Vprasanje je, ce bi bila
taksna groznja ucinkovita, saj je bilo celo mnozicno delo na prostem pod nadzorom
paznikov povezano z velikimi tezavami. Zato "se smejo odposiljati, kakor se ze sarno po
sebi urneje, Ie boljsi eiementi, od katerih se ni ze naprej bati, da bodo pobegnili in glede
katerih se je nadejati, da bode mogoee vzdrzevati disciplino, kar je pri zunanjih delih ze
sarno po sebi jako tezavna stvar, a takih prisiljencev v veejem stevilu ni na razpolago." 138
Obeasno je tudi prislo do tezav. Leta 1890 so "pri vsih oddelkih [ ... ] prisiljenci dobra
delali in se pray povoljno vedli, Ie v Jarsah jih je vee pobegnilo ter se je zarad tega ta
oddelek moral v zavod vmiti."139

1 O. Delo za vojsko, drzavo in obrtnike
V prisilni delavnici so izdelovali obrtniske izdelke tudi za drZavne uradnike in razlicne
jayne ustanove. To je bilo v skladu s takratnirn preprieanjem, da lahko drZava in tudi
posarnezne jayne ustanove, ki imajo to moznost (npr. zapori in prisilne delavnice),140
sarni poskrbe za svoje potrebe. V zaeetku leta 1880 je tako proracunski odsek drZavnega
zbora sprejel resolucijo, "da naj se ujetniki rabijo za izdelovanje erarju, zlasti vojnemu
potrebnih stvarij, vojaskih oblek, obuval itd."141 Josip Vosnjak se je zavzel, da bi
kaznjenci za drZavo opravljali potrebna popravila. Cez nekaj let so poslanci vladi zopet
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priporocili, "da naj po kaznilnicah v prvi vrsti izdelujejo reci, ki jih drZava potrebuje za
svoje lastne potrebe."142 V kranjskem ddelnem zboru je Suklje zastopal enako stalisce.
"Nimam nic ugovarjati, ako dezelna uprava, ako vsi dezelni zavodi doticne svoje obrtne
potrebscine tam si preskrbe, kjer jih najmanj stane, v prisilni delalnici namrec."143
Najbolj populama je bila oskrba vojske. Ta je bila namrec najvecji drZavni porabnik
najrazlicnejsih izdelkov. Zato so veliko pricakovali od napovedi, da se bo dele po
kaznilnicah "napeljalo [... J na novo polje, ktero bo kaznjencem vedno zadosti dela,
obrtnikom pa nobene skode prinasalo. Vojni minister ga misli vzeti v zakup."I44
Vendar to obrtnikov ni niti malo pomirilo. Suklje se je ustel, ko je pricakoval, da bi z
vojaskimi narocili "kaznilnice [... J imele dovolj posla, in malemu obrtniku ne bi bilo povoda, pritozevati se nad nejednakim tekmejcem."145 Ze leta 1882 se je Slovenec odlocno
posta viI proti temu prepricanju. "Ootovo potrebuje drZava veliko reci, ki bi jih lahko
izdelovali po kaznilnicah in pokorilnicah, vendar pa si ne drznemo trditi, naj se vsa ta dela
izklucljivo izroce kaznilnicam, ker bi tudi na ta nacin nekterim krajem odsel velik
zasluzek."146
Obrtniki so pricakovali, da bo drZava tiste izdelke, ki jih izdeluje tudi obrt, narocevala
pri njih . "To vprasanje bilo je ze predmet nesevilnim posvetovanjem, in obrtniki sklenili
so v nebrojnih resolucijah v tern zmislu, daje pri vojaskih dobavah se najvec dobicka in so
torej nekak temelj dohodkov."147 Ceprav je Avstro-Ogrska v primerjavi z drugimi tedanjimi evropskimi velesilami za vojsko porabila manj denarja in so se po koncu vojn za
zdruzitev Italije in Nemcije izdatki za vojsko glede na celoten proracun stalno zmanjsevali,148 je bila v avstrijski javnosti globoko zasidrana zavest
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previsokih izdatkih za

vojsko. "Toda ako se ze mora toliko izdati za vojaske potrebe, tedaj bi bilo tudi pravicno,
da se denar vraca tje nazaj , od koder je prisel, da gosposka za vojake kupuje pri kmetu zito
in zivino, pri obrtniku blago in da rokodelcem narocila izdelovati vojasko obleko in
obutev."149
Leta 1887 je vlada obrtnikom sicer hotela ustreci, vendar je ze sam zakon vseboval
nekatera dolocila (enake surovine, strojna izdelava), zaradi katerih so obrtniki izpadli iz
konkurence. 150 Vojska si preprosto ni mogla privosciti, da bi velike kolicine blaga naku-
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wirtschaftlliche Entwicklung. Verlag der osterreichischen Aleademie der Wissenschaften, Wien. 1973.
str.92.
149 Domoljub. 51. 4. 20. februar 1890. str. 34-3S.
150 Eine gewerbliche Interpellation, Marburger Zeitung. 51. 33, 18. marec 1887.
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povala neposredno pri malih proizvajalcih. Zato je potrebovala posrednike med proizvajalci in vojsko, ki so kot pogodbeni oskrbovalci nakupovali pri posamezn ih proizvajalcih in velike kolicine nakupljenega blaga nato prodali vojski. Ti podjetniki so vcasih
znali svoj polozaj posteno izkoristiti in so vojski z velikim dobickom prodajali blago
najslabse kvalitete. 151 V takratnem casopisju so zelo odmevali sodni procesi proti taksnim goljufom. Zato je javnost zahtevala odpravo dosedanjega nabavnega sistema.
Vojsko naj bi odslej obrtniki oskrbovali skupaj. "Ako torej hocejo mali obrtniki dobivati
vecja dela, ki donasajo obilneji zasluzek, treba, da se zberejo V"152 obrtne zadruge. KJjub
slabim izkusnjam, ko se v preteklosti cehi niso prevec obnesli pri taksnih poslih,153 so
obrtniki od skupnega nastopa v zadrugah veliko pricakovali. "Bi bile vojaske potrebe
preskrbljene ne sarno ceneje, nego i solidneje, in dobicek, koji bi iz tega imel posredno
mali obrtnik, okrepil in zveksal bi davcno mac te vazne vrste prebivalstva."154 Zlasti
pripravne naj bi bile produktivne zadruge, ki so jih po prvi obrtni noveli obrtniki lahko
ustanovili v okviru obveznih obrtnih zadrug. Vendar zaradi znanih razlogov te zadruge v
obravnavanem casu se niso zazivele. Neuspesne so bile tudi ze ustanovljene zadruge,
katerih glavni namen naj bi bila oskrba vojske. 155 Vendar so kasneje nekatere obrtne
zadruge zazivele v civilni proizvodnji pray zaradi prvotnega namena - serijskega oskrbovanja vojske. 156
Obrtniki so problem zapomiskega dela hoteli resiti tudi tako, da bi zapomiki preprosto
delali za njih. Leta 1874 so celo predlagali , da jih lahko zaposlijo tovame l57 Za taksno
reWey se je npr. leta 1880 zavzel obrtniski zbor v Linzu l58 in kasneje tudi trgovska in
obrtna zbomica iz Gradca l59 Prisilna delavnica v Ljublj ani je tudi tako ugodila obrtniskim zeljam l60 (tudi pri spomem cevljarskem delu)1 61 in jim je ponudila spome
mizarske storitve. 162 Pomocnikom seveda ni bil vsec taksen nacin razresevanja obrtniskih
tezav. To je dobro "Ie za mojstre, ki bi dobili boUi kup delavcev. Nepravicen pa je
151 Primerjaj: Zalaganje .rmade, Siovenec, 5t. 165,20. julij 1888.
152 Domoljub, 51. 4, 20. febru.r 1890, sir. 34-35.
153 Slokar, Ivan: Zgodovina rokodeistva v Ljubljani od leta 1732 do lela 1860. - Ljublj.nsk. obrt od
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156
157
158
159
160
161
162

zacetka 18. stoletja do srede 19. sto1etja, Publikacije Zgodovinskega arhiva Ljubljana 4, LjubUana,
1977, sir. 71-72.
Voja5ke polrebe in mali obrtniki (Iz obrtni5kih krogov.), Siovenec, 51. 145,26. junij 1888.
Dunajski cevljarji so tako ustanovi1i zadrugo, preko katere bi delali za vojsko cevUe. Vendar vojaSko
ministrstvo pri zadrugi ni narocevalo. Zato je zadruga morala prenehati s svojim delom. Siovenec, 5t.
296, 27. december 1890.
Tako npr. leta 1908 CevUarska gospodarska zadruga na Dobracevi pri Zireh. Stanonik, Marija:
Zgodovina tirovskega cevUarstva, L05ki razgledi, XVIII, 1971, str. 134.
Pro5nja Ijubljanskih obrtnikov zarad obrtni5kega dela na Gradu, Siovenec, 51. 100,25. avgust 1874.
Za obrtnike, Siovenec, 51. 16, 10. februar 1880.
Slovenec,51. 115, 19. maj 1888.
S: 0 delu v kaznilnicah, Siovenski narod, 51. 17,22. januar 1883.
Obravnave dezelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 23. novembra 1889, str. 370.
Obravnave ddelnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, sir. 358-359.

110

nasproti postenim pomocnikom, [... J kteri bi potem sluzbe zgubili ali jih tezje dobili, ko
zdaj. Srecna osoda: posteni pomocnik naj gre po svetu beracit, da bo vsak drugi dan zarad
vagabundiranja zaprt, - sarno da bode lumpi na Gradu dele imeli in denar sluiili!"163

11. Interes drugih obrtnikov in potrosnikov
Zapomisko obrtnisko delo je v glavnem prizadelo Ie krojace, cevljarje, mizarje in
knjigoveze. Drugim obrtnikom pa naj bi velika koncentracija zapomikov v Ljubljani celo
koristila. "Velika vee ina Ljubljanskih obrtnikov ni prizadeta od dela v delavnici in [... J
imajo tudi Ljubljanski trgovci in obrtniki ravno po delavnici vee ali manj dohodka. Kar
se potrebuje za hrano in obleko 300 moz, za 25 pazniskih rodbin itd. yes ta konsum
ostane v Ljubljani."164 To veliko mnozico zapomikov in pripadajocega osebja na celu s
pazniki je bilo namrec potrebno nahraniti, obleci in oskrbeti s potrebnimi dobrinami in
uslugami (fuzer). Tudi poslopja so

potrebov~la

razlicne us luge in popravila. Za kar

kaznilnica in prisilna delavnica nista mogli poskrbeti sami, sta kupili pri domacih obrtnikih in trgovcih. Tako so npr. sredi osemdesetih let na racun prisilne delavnice kmetje iz
okolice Ljubljane zasluzili 1000 gld. na leta in obrtniki iz Ljubljane celo 31143 gld.
Poklukar je pri teh stevilkah upraviceno pripomnil: "To je pravi ugovor upravnistva
prisilne delalnice, da, ako morebiti nekaterim vrstam obrtnikov Ljubljanskih prizadeva
nekoliko skode, je pa dolga vrsta obrtnikov, katerim da izdatnega zasluika."165
Nasproti mogocni obrtniski agitaciji so se postavili Ie redki posamezniki, ki so pri
problemu obrtniskega zapomiskega dela zagovarjali interese potrosnikov. V nasprotju z
obrtniki, ki so svoje blago hoteli prodajati cim drazje in s cim vecjim dobickom, so
potrosniki to blago hoteli kupiti cim ceneje. Interesi potrosnikov in obrtnikov so bili torej
povsem nasprotni. Iluzomo je bilo pricakovati, da bi se lahko sporazumeli glede "pravicne" cene obrtniskih izdelkov. "Tukaj je pac tako, kakor na tehnici ali vagi; ce sine ta
kvisku, mora ona pasti, kajti ravnotezje se skoro ne da doseci ."166
V casopisih so se pojavili Ie redki glasovi, ki so zagovarjali potrosniske interese in se.
na te so se obrtniki ostro odzvali. 167 Potrosnika ne zanima slab polozaj obrtnikov. "Vsega
tega nisem jaz kriv, zato ni moja doiZnost, memo drugih bremen nositi se to. Ne gre tudi
rokodelec svoje reci kupovat tje, kjer jih ceneje dobi? [... J Mogoce je, da ne more ceneje
delati, potem mu jaz ne morem pomagati, kajti mene ne briga to, koliko dele njega stane,
marvec to, koliko moram jaz placati za-nj. Ce dajem torej na Grad ali v posilno delavnico

163 Siovenec, St. 95, 3. september 1878.
164 n.: Odgovor ~Ianku: "k spomenici kranjskega obrtnega drustva", Siovenski narod, st. 145, 30.junij 1886.
165 Obravnave de~elnega zbora Kranjskega v Ljubljani, 21. januar 1886, SIr. 357.
166 Siovenec, St. 49, 28 . februar 1884.
167 Ve~ rokodelcev: Poslano, Siovenec, st. 143,3. december 1874.
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izdelovat, cesar potrebujem, nimam namena, zasluzek dajati izmecku clovestva, marvec
hocem Ie ceneje shajati, ker nimam toliko dohodkov, da bi mi bilo veselje vsako rec na
pol drazje placevati."168
Tudi obrtniki niso mogli spregledati potrosniskega argumenta. "Ker so posebno
konsumenti nizjih krogov izgubili zmoznost kupovanja, ni cuditi se, da se potrebscine
narocajo ondu, kjer se more izdelovati za neznatne cene, za zasobne stroske davkoplacevalcev."169 Vendar so kljub temu zagovarjali lastne interese. "Smo v mestnem zboru

[... J slisali besede, "da bode dobro, ce se prisilna delavnica razsiri, ker bodo vsled tega
mescani lehko dobivali ceno obuvalo in obleko!" Kjer prevladujejo taki nazori

0

temeljnih zakonih narodnega gospodarstva, tam je pac sleherna beseda v nasprotnem

smislu "bob v steno"."170
Tihemu mescanu, "ki pa marsikaj gnjilega zapazi", 17l je prekipelo ob nenehnih tozbah
obrtnikov in jim je povsem v brk povedal, da so njihovi zasluzki v primerjavi z zasluzki
ostalih mescanov kar veliki, njihov dobicek pa naravnost gromozanski. "Kdo razen
advokatov, ministrov, milijonarjev in takih Ijudi zasluzi"172 toliko kot obrtniki? "Ali je
dolznost moja, placevati zajturke in vecerje, bokale in vrcke svojemu krojacu, cevljarju
itd., memo kterega sem v gostilnici lacen, v nedeljah in praznikih glede obleke berac, vse
druge dni pa glede dela suzenj ali hlapec?"173

Le redki so bili taksni glasovi, ki so poudarjali, da obrtnikom sploh ne gre tako slabo
kot se pritozujejo. Obrtno vprasanje je se naprej ostajalo eden glavriih socialnih
problemov svojega casa. Tudi zapornisko obrtno deja je bilo pomemben del problemov, s
katerimi so se spopadali zagovorniki obrtnega stanu. Toda v nasprotju z drugirni
zahtevami, s katerirni so hoteli omejiti obrtno svobodo, zakonodajalec tega vprasanja
nikoli ni resil zadovoljivo za obrtnike. Z enakirni besedarni kot na prvem slovens kern
katoliskem shodu 174 so se nad zaporniskim delom pritozevali tudi na drugem slovenskem
katoliskem shodu leta 1900 175 Zaporniki morajo delati tudi dandanes,176 utihnile so Ie
pritozbe obrtnikov.

168
169
170
171
172

Tihi mestan: Poslano, Siovenec, Sl. 145,8. december 1874.
Peticija kranjskega obrtnega drustva do dezelnega zbora kranjskega, Siovenec, st. 8, 12. januar 1886.
K spomenici kranjskega obrtnega drustva, Siovenski narod, Sl. 143,26. junij 1886.
Tihi mestan: Poslano: Stovenec, Sl. 139,24. november 1874.
Tihi mestan: Poslano, Siovenec, Sl. 145,8. december 1874.
173 Tihi me!tan: Poslano: Slovenec, sl. 139,24. november 1874.
174 Porotilo pripravljalnega odbora 0 I. slov. katoliskem shodu kateri se je vrsil 1892 leta v Ljubljani,
Ljubljana. 1893. str. !O8-109.
l75 Porotilo 0 II. slovenskem kato!. shodu ki seje vrsilleta 1900 v Ljubljani. Ljubljana. 1901. str. 82.
176 Toma:zit. Agata: Jemiki so ponosni na blagovno znamko. Delavnice v slovenskih zaporih, Delo, 29.
oktober 1998, str. 12.
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VI. NAZORI 0 OBRESTIH IN ODERUSTVU

1.0deruhi
"Bil sem pri tisti pijavki, tisti zverini, pri tistem [ ... J oderuhu, ki nas je tako dalee
prignal. Bog ve, da nisem prevzeten elovek, ali serce se mi je kercilo, noga se mi je
ustavljala, ko sem se blizal tistemu nesrecnemu pragu; gorje, kedor ga je enkrat prestopil
- njemu ni vee pomoci! Ko zagledam ono suho, skljueeno posast, one prezece, bodeee oei
z onim vrazjim pogledom; ko pomislim: da ta prikazen je kriva vse nase nesrece, zgrabi
me jeza, vse je vrelo in kipelo po meni [.. .J -toda spomnim se tebe [zeneJ in otrok,
zatajfm se. [... J Jamem ga prositi kakor se bog prosi."1 Mile prosnje seveda niso ganile
trdosrcnega oderuha, naj je prezadolzeni krnet, ki naj bi mu naslednji dan krnetijo prodali
na drazbi, se tako ponizno prosil usmiljenje. Krute oderuhove logike ni mogel spodbiti,
on mu ni storil krivice, kajti "posodil sem ti, na rnizo sem ti nastel gotovega, dobrega
denarja, samega postenega denarja." Vselej kadar si potreboval denar "si prisel k meni,
prosil si in moledoval; dal sem se omecati; jaz sem dober clovek, predober clovek; dal
sem ti , [... J na tisto tvoje siromastvo. Ce si slabo gospodaril, ali sem jaz kriv? Svoje
hocem nazaj."2
S kom je simpatiziral pisec te drame iz leta 1876 ni tezko uganiti. Na eni strani imamo
obubozano, posteno in verno krnecko druzino, ki si je v trenutku stiske, ko ji je zmanjkalo nekaj denarja za placilo davkov ali nakup najnujnejsega, potrebni denar morala
izposoditi za oderuske obresti. Doig pa je z leti rasel in rasel, potrebna so bila nova
posojila in krnetija je krnalu sla na boben. Na drugi strani pa imamo nemoralnega oderuha, ki ni pripravljen pomagati soljudem v stiski, temvec njihovo stisko izkorisea in jim
za astronomske obresti posoja denar. Seveda postane krnalu zelo bogat in svoj "posteno"
zasluzeni denar z novimi posojili venomer pomnofuje. Ali bi ob taki zgodbi kdo sploh
lahko ostal hladen in ne socustvoval z ubogo krnecko druZino, hkrati pa ne obsojal
oderuha in stem oderustva? Tudi takratno slovensko javno rnnenje je bilo odlocno proti
oderustvu, se pravi proti previsokim obrestim, in je zato zahtevalo ponovno uvedbo zakonov 0 oderustvu, ki bi dolocili najvisjo dopustno obrestno mero.
Boj proti oderustvu je bila ena temeljnih nalog konservativne socialne zakonodaje v
obdobju Taaffejeve vlade. Po konservativnem prepricanju se bo s prepovedjo oderustva
odstranil tudi glavni vzrok za vse vecjo dolznisko krizo. "Zrtve oderustva najdete v vseh
slojevih cloveske druzbe. [... J Glavno svoje polje pa ima v produktivnih spodnjih vrstah

2

B. M.: Odertnik, Zvon, Dunaj 1876, sir. 12.
B. M.: Odertnik, O.C., sir. 13.
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clovestva. Mali obrtnik, delavec in kmet, na te se oderustvo spravlja."3 Kot smo spoznali,
so bili ravno kmetje in obrtniki tisti druzbeni sloj, na katerih so konservativci gradili,
oziroma hoteli zgraditi svojo moc in z njihovo pomocjo odvrniti grozeco socialno revolucijo. Sestavni del njihove socialne politike v korist srednjega stanu je bila tudi zascita
tega stanu pred brezmejnim oderustvom. Tudi v tern pogledu so se konservativci in drugi
katoliski socialni reformatOlji spustili v boj z liberalnimi naceli. "Manchesterske 4 teorije
proste trgovine brez carine, slobodnega obrtstva brez dokaza sposobnosti za obrt,
prostega lihvarstva (oderustva) so kmalu podkopale obstanek nestevilnim poprej vsaj
posteno shajajocim obrtnim in trgovskim rodbinam, tako da nahajamo zdaj v mestih
mnogostevilne nad glavo zadolzene obrtnike in nekoliko bogatasev."5
Konservativna protioderuska politika je bila istocasno usmerjena tako v zascito
obrtnikov kot v zascito kmetov. Toda zaradi prevlade kmeckega prebivalstva in ocitne
kmecke dolzniske krize je na Slovenskem ta politika dajala prvenstveno vtis boja za
zascito kmeckega stanu. Kljub temu, da sem se s svojo magistrsko nalogo prvenstveno
usmeril na prikaz socialne politike v korist obrtnikov, se v poglavju
mogel izogniti problemu oderustva na podezelju. Zakoni

0

0

oderustvu ne born

oderustvu so bili namrec

sprejeti tako zaradi zascite kmetov kot zaradi zascite obrtnikov. Zato so v pogledu oderustva tudi problemi obeh slojev neloCljivo povezani.

2. Liberalno obdobje
V casu gospodarske depresije po letu 1873 se je avstrijsko in slovensko javno mnenje
odlocno postavilo proti oderustvu in zahtevalo uvedbo strogih zakonov

0

oderustvu. Ven-

dar ni bilo vedno tako. Avstrijsko cesarstvo je imelo podobno kot ostale evropske drZave
bogato tradicijo zakonov

0

oderustvu. Ko je nas pisec napisal zgornjo, srce parajoco

zgodbo, je minilo komaj osem let, ko so bili ti zakoni preklicani. Takratne zahteve pa so
bile ravno obratne. "Ni ga morebiti casnika, ni ga deZelnega zbora, ki ne bi bil ze govoril
zoper obrestne postave (Wuchergesetze). Vriskanje je skoraj jednoglasno po prenaredbi,
cel6 po preklicu obrestnih postav."6 Kako je lahko v obdobju komaj enega desetletja
prislo do tako temeljitega preobrata v pogledih na obresti?

3
4

5
6

Govor slovenskega drzavnega poslanca viteza Schneida, Siovenski narod, 5t. 21, 27. januar 1881.
Stem izrazom so ozna~evali teoreti~no najbolj skrajni liberalizem, ki je kljub socialnim nepra·
vi~nostim odklanjal vsakr5no poseganje drZave na socialno podro~je.
Vosnjak. J[osip]: Socialni problem in kmetski stan. Letopis Matice slovenske. 1885. str. 6.
Grsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, Citalnica, I. zvezek, Gradec, 1865, str. 12.
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a) Stari zakoni 0 oderustvu
Obrestni zakoni, ki so doloeevali najvisjo obrestno mero ali so v skrajnih primerih
celo prepovedali obrestovanje, so imeli takrat ze dolgo tradicijo. V antiki so tako
zakonsko doloeili najvisjo obrestno mero. S krseanstvom pa so seasoma vsakrsno
jemanje obresti oznaeili za oderustvo in ga zato prepovedali. Srednji vek je klasieno
obdobje naj strozjih obrestnih zakonov in tudi klasieno obdobje sholastiene utemeljitve
prepovedi obrestovanja. Z napredovanjem denamega gospodarstva in z vse veejim
razvojem so se te prepovedi vedno bolj rahljale. Oderuski zakoni so priznavali vedno vee
izjem in glas za popolno odpravo teh zakonov je bil vse moenejsi. Zal so do prevlade
liberalizma vsi poskusi bolj ali manj neslavno propadli.
V takratnem avstrijskem cesarstvu ni bilo nie drugaee. Obrestne zakone, lei so dovoIjevali Ie 4-6 % obresti je ze leta 1787 odpravil 10zef II. Novi zakon je veljal Ie do leta
1803. "Eine vieljahrige durch haufige Beyspiele bestatigte Erfahrung hat die Erwartung, in
welcher die vormahls gegen der' Wucher erlassenen Gesetze durch das Patent yom 29.
Januar 1787 aufgehoben wurden, nur zu sehr widerlegt. An die Stelle der durch diese
BegUnstigung beabsichteten freyem Verwendung der Capitalien zur UnterstUtzung nUtzlie her Untemehmungen, trat ungemaBi gte Gewinnsucht, die auf die Thorheit der Verschwendung und die Drangumstande des BedUrfnisses speculirte, FleiB und Betriebsamkeit muthlos machte, den Privat-Credit unterdrUckte, und die schadlichsten Folgen auf
Silten und Gesinnungen verbreitete."7 Odprava zakonov 0 oderustvu torej ni uresnieila
prieakovanj. Po obeem driavnem zakoniku je bilo tako dovoljeno zaraeunati najvee 4 do
6% letnih obresti. Visina obrestne mere je bila odvisna od razlienih pogojev kreditnega
poslovanja 8 Visje obresti so veljale za oderustvo in oderustvo je bilo kaznovano z denamo
kaznijo, ee je bil oderuh brez denarja pa z zaporom od osem dni do sest mesecev.

b) Vzroki za odpravo zakonov 0 oderustvu
Ze v predmarcni dobi so se pojavila javna nasprotovanja zakonom 0 oderustvu z
zahtevo "po svobodnejsem, a vseeno nadzorovanem denamem trgu'',9 torej po reformah
teh zakonov. Z liberalno dobo zaupanja v napredek in svobodo v sestdesetih letih 19.
stoletja ljudje niso bili vee naklonjeni tern omejevalnim zakonom. Po liberalnem
prepricanju naj bi ravno postave

7

8

9

0

oderustvu "nenaravno vzvisevale obresti. One so pa

Aufhebung des Wucher-Patents Yom 29. Januar 1787, Sr. k. k. Majestat Franz des Zweyten politische
Gesetze und Verordnungen, Zwanzigster Band, Wien 1807, str. 131-132.
Das allgemeine burgerliche Gesetzbuch, § 993-1000.
Vodopivec, Peter: Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in sosednjih pokrajinah v predmartni
dobi, Doktorska disertacija, II. del, Ljubljana 1978, str. 263.
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tudi vzrok bile, da se je denar najemal zunaj cesarstva; one so Ijudem morile nagnjenje do
varcnosti ter so bile skodljive zlasti v tern, da so se z denamimi posojili pecali Ie najnize
vrste Ijudje, ki so bile najhujse pijavke in da so se od dename trgovine odtegovali
najboljsi kapitalisti ne sarno zastran odtrijskih pastav, ampak ze stran madeza, ki se je
prijel njega, kogar se je prijel priimek "odrtnik.""lo
Zato "ni je skoraj dandanasnj i vece pritozbe od Ijudi vsakega stanu kakor "da denarja
dobiti ni", "da so obresti od posojil tako velike, da nikdo brez svoje ocividne skode si
posojevati ne more". Da bi Ie enkrat bilo dosti denarja, da bi ga Ie za male obresti lahko
si izposodil, bi si lahko v kratkem casu spreobmil celo gospodarstvo!"11 Ljudje so se
torej pogosto pritozevali nad pomanjkanjem kapitala, nad tern, da je bilo za primeme
obresti tezko dobiti dovolj denarja, s katerim bi lahko zaceli dobickonosno podjetje.
Povsem naravno je bilo, da so se v isti sapi pritozevali tudi nad previsokimi obrestmi.
Ker je bila industrija in trgovina v velikih primerih izvzeta iz dolocil zakonov

0

ode-

rustvu, je bilo zlasti krnetijstvo tisto, ki je trpelo zaradi pomanjkanje kapitala. Zernljiska
posojila so bila zelo redka, "ja selbst bereits bestehende Hypotheken werden fort und fort
gekiindet, dem Grundbesitze entzogen, und zwar nicht der Industrie und dem Handel
zugefiihrt, wohl aber theils im Auslande, theils in Staatspapieren placirt." 12

c) Liberalna teorija

Zaradi teh razlogov so se nekateri tudi na Slovenskem v skladu z liberalnimi nazori
odlocno zavzemali za odpravo zakonov

oderustvu. V slovenscini je

0

zomo leta 1865 pisal Ivan Gersak.1J Gersakov clanek

0

0

tern najbolj na-

obrestihje v Novicah naletel na

ugoden sprejem. Recenzent je od Gesaka Ie se zahteval, da bi "stopil iz teorije in
zgodovine v naso ubogo sedanjost, in obsimo razlagal, zakaj posebno krnet in stanovnik
na krnetih tako tezko kapitala dobl , ceravno ponuja popolno vamost zastran kapitala in
obresti, in bi tudi povedaI, kako bi se krnetu in mal emu obrtniku pomagalo iz silnih
denamih zadreg."14 Ceprav so Novice tudi ob drugih priloznostih podpirale odpravo
oderuskih zakonov,I5 je liberalne nazore

0

obrestih v slovenscini tako jasno in obsimo

zagovarjalle Ivan Gersak.
Ni pa manjkalo nemskih spisov

0

tej problematiki. Med njimi najdemo tudi delo

10 Svoboda kapitala, Novice, 51. 1, 2. januar 1867, Sir. 2.
II Grsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, D.C., str. 3.
12 Costa, E[tbin] H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besonderer Rlicksicht auf die Verhiiltnisse
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain. Verhandlungen und Mittheilungen dec iuristischen Gesellschaft in Laibache, Verlag der iuristischen Geselischaft. Laibach, 1866, sir. 386.
13 Grsak. Ivan: Obresti in obrestne postave, D.C., str. 3-21.
14 Siovensko slovstvo. Se nekaj 0 "Citainici", Novice, 51. 9, 1. marec 1865, Sir. 69.
IS Svoboda kapitala, Novice, 51. 1,2. januar 1867, Sir. 1-3.
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domaeega avtorja Etbina Costa iz leta 1866 16 Tako Gersakovo kot Costino dele sta bili
povsem v znamenju liberalnih nazorov, "welche eine durchgangige Giltigkeit beanspruchen und liberal! gleichmaBige Anwendung finden."17 Gersak se je opiral predvsem
na dele "neumrlega Adama Smith-a, ki so moje prizadevanje do celega presinile."18
Costa je v nasprotju z njim navajal modemejse avtorje, tako Smithovega teoretienega
naslednika lohna Stuarta Milla, potem Wilhelma Roscherja, utemeljitelja nemske zgodovinske ekonomske sole in naposled se Lorenza Steina, uglednega predstavnika
avstrijskega drZavnega socializma. Njihova gospodarska teorija se je pray tako kot vsa
takratna liberalna teorija "einstirnmig gegen jede Art von Zinsbeschrankungen und
Zinstaxen ausgesprochen."19 Zato tudi Gersak in Costa nista imela kaj dodati k takrat
prevladujoeemu misljenju. "Die Aufuebung jedweder Art von Zinsbeschriinkungen und
Zinstaxen ist yom theoretischen und practischen Standpunkte bereits so vielfach erortert
worden, daB es eine sehr eitle Hoffnung ware, hierin auch nur das geringste Neue
vorbringen zu wollen."20
Vpliv Adama Smitha je pri Gersaku zelo oeiten. Ko on razlaga

0

narodnogospodarskih

zakonih, ki vplivajo na obresti, se ob tern neizogibno pojavi liberalni trg ponudbe in
povprasevanja. Tu se povsem nasloni na Smithovo oblikovanje cene v pogojih popolne
svobodne konkurence, ki je tudi odgovoma za oblikovanje visine obrestne mere. 21 Tako
kot je cena blaga na trgu odvisna po eni strani od ponudbe tega blaga in po drugi strani od
povprasevanja po temu blagu, se tudi obresti ravnajo po ponudbi in povprasevanju po
kapitalu. Vee, ko je kapitala, ki se ponuja na posodo, nizje bode obresti (in obratno) in
vee, ko je povprasevanja po kapitalu, visje bode obresti (in obratno).
Ponudba kapitala je odvisna od varenosti in omike. Veeja je varenost, vee kapitala je
na razpolago in veeja je omika, vee Ijudje pridelajo in zato vee prihranijo. "Omika je zato
vir bogastva, omiko morajo vsi tisti zeleti u svojo vas, ki bi radi denarja imeli za svoje
podvzetje."22 Vsemogoena omika, ki ji Gersak v skladu z liberalnim preprieanjem posveea najveejo mozno pozomost, pa vpliva tudi na zakonodajo, ki varuje posojen kapital
pred nevarnostjo, da ne bo vee vmjen. Veeja je vamost, vee Ijudi posoja in stem obresti
padajo. Visoka omika, svoboda in naravna bogastva vplivajo na veeje povprasevanje.

16 Casta, E[tbinl H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besanderer RUcksicht auf die Verhtiltnisse
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, a.c., str. 382-387.
17 Ibidem, str. 385.
18 Gr~ak, Ivan: Siovenci!, Citalnica, Padutni list za slovenski narad, 1. zvezek, Gradec 1865, sir. 2.
19 Casta, E[tbinJ H. : Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besanderer Rucksicht auf die Verhaltnisse
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, a.c., Sir. 382.
20 Ibidem, str. 382.
21 Primerjaj: Schmolders, GUnter: Geschichte der Valkswirtschaftslehre. Uberblick und Leseproben,
Rawahlt, MUnchen, 1965, str. 27-28, 164-172; Ekelund, Rabert B. in Hebert, Rabert F. : Povijest
ekanamske tearije i metade, MATE, Zagreb, 1997, str. 108-113.
22 Grsak, Ivan: Obresti in abrestne pastave, a.c., Sir. 9.
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Tudi pri razlagi, kako se na svobodnem trgu oblikuje obrestna mera, je Gersak
povzemal Smithove nauk. Na svobodnem trgu ponudbe in povprasevanja obresti niso
nikoli previsoke. Ce so obresti previsoke, bo vsakdo hotel posoditi svoje prihranke, hkrati
pa bo kapital prisel se iz tujine. Obresti bodo zato pad Ie. Ce pa so obresti prenizke, bodo
ljudje denar raje vlagali v neposredno proizvodnjo ali pa ga posojali v tujino in obresti se
bodo zato zvisale. "Tako cudovitno, pa tudi cisto navadno in prosto (einfach) se giblje
obrest okolj svojega sredisca, sedaj poskakaje, sedaj padaje po prostih narodarskih
zakonih."23 Pray tako kot Gersak so tudi Novice opozorile na to liberalno prepricanje, da
se bodo v pogojih trine svobode obrestne mere prej kot slej znizale 24
Ali lahko za stalno dolocimo obresti, ki se ravnajo po ponudbi

In

povprasevanju

svobodnega trga? Gersak deli obresti na dva dela. Najprej je tu zavarovalna premija, torej
vsota s katero posojevalec zavaruje svoje posojilo za primer, da ga ne dobi povrnjenega.
Cim vecje je posojevalcevo tveganje, tern vecja je premija. Toda tveganje pri nobenem
posojilu ni povsem enako. 25 Pray to, da kreditna sposobnost posojilojemalca vpliva na
posojilno tveganje in stem na visino obresti, se je povsem jasno pokazalo dobro desetletje kasneje, ko je veljala posojilna svoboda. Manj zadolzeni kmetje so tako dobili
posojila po precej nizji obrestni mere kot bolj zadolzeni 26
Drugi del obresti je dolznikovo povracilo za rabo denarja, saj je s posoj ilom dolznik
dobil moznost zasluzka, kateri se je po drugi strani posojevalec odrekel. Tudi tega dela
obresti se ne da za stalno dolociti, ker razlicni ljudje z izposojenim denarjem razlicno
zasluzijo. Previsoke obresti so zato Ie tiste, pri katerih dolznik z izposojenim denarjem
zasluzi manj kot znasajo obresti. "Le ce moram vec od denarja placati kakor mi je
dobicka donesel brez mojega truda, placujem preobresti, to so prevelike obresti. Dokler
pa mi denar vec hasne kot obresti znasajo, ne born preobresti placeval, naj ze placujem od
njega malo ali veliko."27
S taksno liberalno definicijo previsokih obresti in oderustva, se je Costa povsem
strinjal. Oderustvo je, "wenn ein Capital geliehen wird, fUr dessen BenUtzung der Darleihende wissentlich mehr fordert , als der Ertrag ist, den der Empfanger vermdge des
Darlehens machen kann."28 Taksna posojila zato nikoli ne morejo koristiti produkciji,
temvec Ie unicujejo dolznikovo gospodarsko podlago. Vendar previsoke obresti tezijo
predvsem kmetijstvo in ne obrti, industrije in trgovine. Dobicek slednjih je narnrec
neprimemo visji kot kmetijski. "Pri poljedeljstvu ne raste dobicek tako kakor stroski,

23 Ibidem.
24 Svoboda kapitala, Novice, st. 1, 2. januar 1867, str. 3.
25 Gdak, Ivan: Obresti in abrestne pastave, a.c., str. 5-7,16.
26 Namesta do 25% so placevali 12% abresti. Visake abresti tareja kmeta, Edinast, st. 13,31. marec 1880.
27 Grsak, Ivan: Obresti in obrestne postave. O.C., str. 16.
28 Costa, E[tbinJ H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besanderer Rticksicht auf die Verhaltnisse
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, a.c., str. 383.
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ampak Cisti dobieek ima svojo mejo ktere elovek ne more prekoraCiti, ee ze tako napenja
svoje moci. [... ] Krnetu je meja postavUena, na kteri je zapisano: do tod a dalje ne! Na
banderi obrtnikovi pa stoji: Naprej s pomocjo dusnega in denarnega kapitala!"29 Vlaganje
v modernizacijo kmetijstva res prinasa vee pridelka, ki pa je drazji. Najcenejse pride Ike
ima najbolj primitivno kmetijstvo, z modernizacijo pa se pridelki drazijo. Zato morajo
biti posojila za kmetijstvo precej nizja kot pa za industrijo.
Vendar to se ne pomeni, da je za kmetijstvo potrebno obdrZati naJvisjo dovoljeno
obrestno mero. Ravno obratno. "Das wirkIiche Resultat derartiger gesetzlicher Bestimmungen besteht nur in einer wesentlichen Erschwrung der Darlehen und in einer
Steigerung des ZinsfuBes."30 Namesto v kmetijstvo kapitalisti svoj kapital raje naJagajo v
druge, bolj dobickonosne gospodarske panoge. Zato se tudi Novice ne strinjajo s strahom
zemUiskih posestnikov, da se bo zaradi obrestne svobode znizala vrednost njihovih
posesti. "Mi smo pa tega prepricanja, da so te misli krive; kajti kapitalisti, ki so hotli
varno naloziti svoj denar, so pray zastran omejenih obresti zemljiscinim posestnikom v
novejsih casih odtegovali posojila,"31 ker so lahko denar drugje nalozili boU dobiekonos no. Tudi drZavni vrednostni papirji s svojimi zanesljivimi in visokimi obrestmi
spodkopavajo nizko obrestno mero.32 Pray to drzavno zadolzevanje, ki zvisuje obrestno
mero, so liberalci tudi kasneje uporabljaJi kot argument proti ponovni uvedbi zakonov

0

oderustvu. Po njihovem mnenju se obrestna mera ne more spustiti z administrativno
odloeitvijo, tern vee sele z odpravo zadolzevanja drZavnega proracuna 33
Obrestna mera je preprosto odvisna od premnogih spremenljivih dejavnikov, zaradi
cesar se je ne da za stalno dolociti. Zato tudi zakoni

0

oderustvu nimajo nobenega smisla.

Ti zakoni obrestno mero sarno povisujej o34 Dolznik namrec veliko bolj potrebuje posojilo kot pa upnik potrebuje ugodno nalozbo. "Wie leicht also wird er [dolznik] sich
durch Eid oder Ehrenwort binden lassen, und muB nunmehr dem GHiubiger auBer dem
natUrlichen Zinse und der sonstige Affecuranzpramie noch die besondere Gefahr vegUten,
welche das Gesetz diesem androht. "35
KIjub tern razlogom za odpravo obrestnih zakonov Gersak v njih ni videl Ie slabih
strani. Angleski zakoni so se mu zdeli celo pametni, "dasiravno je tam prostost za nar

29 Orsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, O.C., str. 19.
30 Costa, E[tbinl H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besonderer Rucksicht
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, o.c., str. 384.
31 Svoboda kapitala, Novice, S1. I, 2.januar 1867, str. 2.
32 Costa, E[tbinl H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besonderer Rucksicht
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, o.c., str. 384; Orsak, Ivan: Obresti
o.c., str. 17.
33 Staatshaushalt und Wucherfrage, Laibacher Tagblatt, st. 141, 23. julij 1879.
34 Orsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, o.C., str. 16-18.
35 Costa, E[tbinl H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besonderer RUcksicht
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, o.c., str. 385.
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auf die Verhaltnisse

auf die Verhaltnisse
in obrestne postave,

auf die Verhaltnisse

vaznisi temelj narodarstva spoznana in castljena." Ti namree dopuseajo prosto jemanje
obresti Ie nad doloceno manjso vsoto (lO funtov), posojila pod njo pa so podvrzena
obrestnim omejitvam. "Ker je ravno pri malih denarjih nar vee treba plaeati obresti in
male denarje si izposujejo navadoma tudi Ie mali, to je revni ljudje, ki za silo denarja
imeti morajo."36 To zakonitost je opazil tudi avtor v Edinosti: "Dober kmet nece previsocih obresti plaeevati, rajsi ne vzame denarja na posodo, revez pa mora ziveti, placa
obresti, kolikor se jih zahteva."37
Kasneje je znani avstrijski ekonomist Eugen Bohm-Bawerk v neposredni navezavi na
Wilhelma Roseherja opozoril na to, da so v nerazvitih ekonomijah posojila skoraj
izkljucno porabniska posojila ali eelo posojila v stiski in zato obieajno povezana z zelo
visokimi obrestnimi merami. Oderuska posojila prizadenejo v prvi vrsti eksisteneno
ogrozene reveze, zaradi cesar so tudi zakoni

0

oderustvu zakoni za zaseito revezev 38

Gersak teh nazorov ni prevzel od B6hm-Bawerka, temvee od Roseherja, katerega dele je
pray tako kot Costa pozna I tudi on.
Vsi zakoni

0

oderustvu torej niso slabi in zlasti kmetijstvo potrebuje zelo nizke,

neoderuske obresti, a po liberalnem prepricanju se je vendarle potrebno zavzeti za odpravo zakonov 0 oderustvu. Gersak odlocno poudarja, da bosta sele svobodna ponudba in
povprasevanje pripeljala do znizanja obrestnih mer in bosta odpravila pomanjkanje kapitala v Avstriji. Kmetijstvu pa bi pomagal z hipotekarnimi bankami, hranilnieami in
nenazadnje s poueevanjem kmeta 39 Gersakova stalisca se torej povsem ujemajo s takrat
prevladujocimi liberalnimi nazori , ki so jih npr. zastopali tudi Nemei na Kranjskem, ko
"podpirajo zahteve po odpravi raznih omejitev na denarnem trgu (zakon

0

oderuhih!) in

dokazujejo, da se je mogoce problemu oderustva ucinkovito upreti Ie z urejeno mrezo
vsem dostopnih posojilnih ustanov."40
Costa je z odpravo zakonov

0

oderustvu prieakoval pray tis to kot skoraj vsi njegovo

sodobniki: "Dagegen ist es wahrseheinlieh, das, daB naeh Aufhebung der Wuehergesetze
selbst auswartige Capitalien hier angelegt, und daB bei groBerem Zinssatze aueh
einheimisehe Capitalisten [... ] ihre Geld demselben zufilhren, und daB endlieh bei so
entstehender Coneurrenz der ZinsfuB nieht nur nieht ilberrnaBig gesteigert, sondem,
wenigstens mit der Zeit, emiedrigt werden wird. Vielleieht werden damit jene
Wuehergesehafte ihr Ende finden."41

36 Grsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, a.c., str. 14.
37 Visoke obresti tarejo Ianeta, Edinost, st. 13, 31. marec 1880.
38 Hanisch. Ernst: Konservatives und revolutionares Denken. Deutsche Sozialkatholiken und Sozialisten

im 19. Jahrhundert, Geyer-Edition, Wi en-Salzburg, 1975, str. 352.
39 Grsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, o.c., str. 20-21.
40 Vadapivec, Peter: 0 socialnih in gospodarskih nazorih nemskega mes~anstva na Kranjskem od konca
60. do za~etka 80. let 19. staletja, o.c., str. 22-23.
41 Costa, E[tbinl H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besanderer Riicksicht auf die Verhiiltnisse
der Landwirthschaft im Herzogthume Krain, o.c., sir. 387.
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3. Odprava zakonov 0 oderustvu
"Dandanes je splosno preprieanje, da so ograje pri posojilih gospodarstvu in pravu
nasproti - Ie malo Ijudf je se, ki mislijo, da se bode svet podrl, ako ddava ne euje nad
posojili in ako postave ne branijo previsocih obresti ."42 Tega se je seveda zavedala tudi
vlada, katere gospodarska politika je bila ze od neoabsolutizma dalje v skladu z liberalno
gospodarsko doktrino. Zato je ze leta 1863 vlada napovedala, da bo drzavnemu zboru
predlozila zakon 0 odpravi oderuskih zakonov. Vendar je do tega prislo sele leta 1866.43 S
tern zakonom so bile odstranjene prejsnje omejitve obrestne mere na 5-6% in so bili
omiljeni predpisi 0 kaznovanju oderuhov.44 Pray tako so bile sedaj dovoljene obresti od
obresti. Vendar stem kaznovanje oderustva se ni bilo popolnoma odpravUeno. Zakon je
dolocal, "da kazni odrtije zapade tak, kdor nadlogo, lahkomisljenost, neskusenost ali slabo
pamet dolznikovo v obeutljivo skodo njegovo zato rabi, da sebi ali drugim kakor koli
nakloni dobieek, ki je v oeitni neprimeri z obresti, ki so v tistem kraji navadne in v
nobenem primeri s stroski, ki jih je posodnik imel s svojim posojilom, s kako zgubo ali
sicer s kakim drugim zrtovanjem."45 Kdaj je kaksno posojilo oderusko je bilo sedaj odvisno od mnogih subjektivnih dejavnikih. Tistega, ki ga je sodnik spoznal krivega tega zloeina, je kaznoval z denarno kaznijo, zloeinskega povratnika pa tudi z zaporom do dveh let.
Oderuski zakoni torej se niso bili popolnoma odpravljeni. Zato se je nadaljeval tudi
liberalni boj proti zakonom

0

oderustvu 46 Sele marca 1868 so

0

tern razpravljali v

drZavnem zboru in sprejeti zakon je bil nato 14. junija uzakonjen 47 Takrat je Iiberalna
veCina povsem v skladu z Iiberalnimi nazori odpravila vse omejitve pri pogodbenih
doloeitvah obresti. "Die bisher bestehende gesetzliche Beschriinkungen des vertragsmaBigen ZinsfuBes und der Hohe der Conventionalstrafe bei Darlehen und creditirten
Forderungen treten auBer Kraft."48 Visine obrestnih mer, ki jih je doloeal splosni ddavni
zakonik, so bile sedaj odpravljene. Pray tako kot pri zakonu iz leta 1866 je bilo zakonsko
doloeena 6% obrestne mera Ie takrat, ee v posojilni pogodbi upnik in dolznik nista
natancno doloeila obrestne mere. Obrestna mera sedaj ni bila z nieemer vee omejena in
pray oeitne oderuske obresti niso bile vee kaznive.

42 Svoboda kapitala, Novice, 51. I, 2.januar 1867, str. 2.
43 Reichsgesetzblatt, 51. 160, 14. december 1866.
44 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung, 1. del: 1848-1869, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,
Graz, 1972, str. 332.
45 Svoboda kapitala, Novice, 51. I, 2. januar 1867, str. 2.
46 Ve~ 0 novem zakonu, 0 njegovih prednostih in njegovih pomanjkljivostih gIej: Kaltenegger, Fri-

ed[ri~h]: Erorterungen zurn neuen Wuchergesetze. Verhandlungen und Mittheilungen der juristischen
Gesellschaft in Laibach, Verlag der juristischen Gesellschaft, Laibach, 1867, str. 89-103.
47 Reichsgesetzblatt, Sl. 62 , 14. junij 1868.
48

Stenographische Protokolle des Hauses def Abgeordneten des osterreichischen Reichsrates, I. Session,

78 . Sitzung, 12. marec 1868. str. 2191.
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Kljub temu, da je velika vecina takratnih sodobnikov nasprotovala zakonom

0

ode-

rustvu, so se tudi v drZavnemu zboru nasli poslanei, ki so tej Iiberalni potezi odlocno
nasprotovali. Konservativei so izrabili to priloznost in z vsemi mocmi napadli liberalni
kapitalizem 49 Najglasnejsi je bil pray Joseph Greuter, ki je pray ob tej priloZnosti prvic v
drZavnem zboru nacel soeialno vprasanje na temelju krscanskega soeialnega programa. 50
Vpliva drhvnih poslaneev s Siovenskega med debato skoraj ni bilo cutiti. Nobeden ni
sodeloval v generalni debati , v speeialni debati pa se je oglasil Ie stajerski nemski
poslanee Jozef Waser. Oglasil se je v razpravi

0

petem paragrafu,

0

katerem je tudi sam

mislil, "daB dieser Paragraph fUr das Zustandekommen des ganzen Gesetzes nieht wesentlieh iSt."51 Razen zagovarjanja pravne jasnosti petega paragrafa je povedal zelo malo.
Tako je opozoril, da "ieh glaube aber nieht, daB diese Bestimmung [jemanje obresti je
nezdruzljivo s posojilomJ fUr die gegenwartige Zeit paBt, ieh glaube nieht, daB das
eanonisehe Reeht das Mittel ist, urn die soziale Frage zu Ibsen. [... J Ich glaube nieht, daB
man Aufreehthaltung solcher Besehrankungen [obrestni zakoniJ den Capitalsuehenden
Vortheile bieten wUrde."52 Povsem jasno se je torej postavil na liberalno stalisce, ki je
pray v tej debati biloveliko nacelno bitko s katoliskim taborom. Stare eerkvene nazore

0

nujnosti dolocitve najvisjih obrestnih mer so zlasti ostro zagovarjali tirolski poslanci. Ta
opozicijski tabor je bil sicer presibek, da bi lahko preprecil ukinitev obrestnih postav,
vendar je njegov glas vseeno prisel do izraza. To se je npr. jasno pokazalo pray pri
petem paragrafu, ki je bil sprejet Ie z nekaj glasovi vecine. Ker so bili takrat
slovenski poslanci v opoziciji, so vsi po vrsti glasovali proti temu paragrafu. 53 K takglasovanju

0

snemu izidu glasovanja je se bolj pripomoglo dejstvo, da so bili kranjski slovenski
poslanci takrat v veliki meri odvisni od duhovscine in se zato niso smeli ocitno postaviti
na liberalno strano Tudi slovenski stajerski poslanei, ki so zaradi volilne nedejavnosti
duhovscine takrat obcasno se lahko prisegali na liberalne nazore,54 so v tern primeru
glasovali proti liberalnemu predlogu.
DrZavni poslanci

5

slovenskega ozemlja se niso postavili na liberalno stalisce. Niso pa

se odlocno postavili tudi na nasprotno strano Odlocili so se, da se ne bodo aktivno
49 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung, 5. del: 1848·1869, Akadeinische Druck- u. Verlagsanstalt,
Graz, 1972, Sir. 332-333.
50 WadI, Wilhelm: Liberalismus und soziale Frage in Osterreich, Deutschliberale Reaktionen und
Einfllisse auf die frlihe osterreichische Arbeitbewegung (1867-1879), Verlag der Osterreichischen
Akadeinie der Wissenschaft, Wien 1987, sir. 63.
51 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrates, I. Session,
77. Sitzung, 9. marec 1868, str. 2148.

52 Ibidem, str. 2149.
53 Proti so tako glasovali

Jo~ef Emanuel Barbo, Karel Coronini, Alojzij Len~ek, Janez LipoId, Lovro

Pintar, Luka Svetec in Lovro Toman. Od poslancev s slovenskega ozemJja pa so za glasovali Ie Vinko
Klun, Luigi Pajer in Jofef Waser. Glej: Ibidem, str. 2157.
54 Cvim, Janez: Siovenska politika na Stajerskem ob koncu sestdesetih let 19. stoletja, Zgodovinski
~asopi s,

47, 51. 4,1993, str. 523-529.
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udeleZili razprave. Vendar njihovo nezanimanje za obravnavano tematiko niti ni tako
presenetljivo. V teh letih namree zadolzevanje, predvsem kmeeko, se ni doseglo tistega
grozeeega obsega, kot ga je imelo v naslednjemu desetletju. Pray nasprotno. Takratna
kmeeka zadolzenost se ni bila visoka. V naslednjih letih je odprava obrestnih zakonov
celo dajala upanje v upravieenost liberalnih nazorov. Leta 1869 so se tako dolgovi na
Kranjskem znizali.55 Vendar ta nizka zadolzenost ni bila posledica odprave oderuskih
zakonov. Leta 1867 se je namree prieelo "sedem debelih let" avstrijskega gospodarskega
vzpona. Poleg ugodnega finanenega stanja sta bili v monarhiji ravno v letih 1867 in 1868
rekordni letini, drugje po Evropi (razen v Ukrajini) pa so se ubadali s slabimi letinami.
Krnetijstvo je za seboj v gospodarski vzpon potegnilo tudi ostale gospodarske panoge, ki
so nato cvetele vse do gospodarske krize leta 1873 . To je bila resnieno "doba ustanavljanj", ko so nove delniske druzbe rasle kot gobe po dezju. Gospodarstvo se je vse
bolj vrtelo okoli napihnjenih in nerealnih vrednostih na dunajski borzi, ki so se dokoneno
sesule z borznim polomom leta 1873. Ker pa si je liberalizem pripisoval vse uspehe za ta
gospodarski vzpon, so z borznim polomom dozivele polom tudi liberalne ekonomske
ideje. 56

4. Neomejeno oderustvo
Ceprav so tudi v teh letih dolgovi na Slovenskem naraseali, dolzniska kriza zaradi
gospodarskega vzpona, ki se je odrazal tudi med veeinskim kmeekim prebivalstvom, se
ni bila pereea. S krizo je padalo povprasevanje, konkurenca tujih, zlasti ameriskih in
ruskih pridelkov se je vee ala, stroski in davki niso bili pray nie manjsi, temvee so se
nasprotno poveeevali, postranskih zasluzkov ni bilo vee, primemih posojil je bilo vse
manj.57 Vse to je krepilo zadolzevanje in poveeevalo obrestne mere, s eimer so nastali
idealni pogoji za divje oderustvo. V pretezno kmetijskih slovenskih deze lah 58 s slabo
razvitimi denamimi ustanovami in slabimi moznostmi za primeren zasluzek je bilo tezko
dobiti denar na posodo. Nesorazmerje med povprasevanjem po posojilih in njegovo
ponudbo je bilo zelo veliko. Zato si je kmet v veliki stiski potrebni denar izposodi pac

55 Ve~ 0 visini dolgov do srede osemdesetih let prejsnjega stole~a glej Vosnjak, J[osip]: Socialni problem
in kmelSki stan. o.c., str. 18-20.
56 Rumpler, Helmut: Eine Chance fUr Miueleuropa, Btirgerliche Emanzipation und Staatsverfall in def
Habsburgermonarchie, Osterreichische Geschichte 1804-1914, Ueberreuter, Wien 1987, str. 459-466.
57 Lazarevi~, Zarko: Kme~ki dolgovi na Slovens kern, Socialno-ekonomski vidiki zadolzenosti slovenskih
Ianetov 1848-1948, Znanstveno in publicisti~no sredisce Ljubljana 1994, str. 13-16.
58 Prizaneseno ni bila nobeni slovenski pokrajini. Tudi v Prekmurju, ki ga zaradi od avstrijske polo vice
rnonarhije razli~ne ogrske zakonodaje ne born obravnaval, so bile obicajne obresti tja do 160%.
Kersovan, Ferdo G.: Spomini na gospodarsko in socialno zivljenje v Prekmurju, Kronika, st. 3, 12,
1964, str. 172.
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kjer koli ga je ze dobip9 Obracal se je na vaske mogocneze, vecinoma gostilnicarje,
velike kmete in trgovce, ki so razpolagali s primemo zalogo gotovega denarja. Le ti pa so
seveda izkoristili stisko posojilojemalca in mu denar posodili Ie za zelo velike, resnicno
oderuske obresti. Ustvarjeni so bili vsi pogoji za pojav predstave

0

izkoriscevalskemu

oderuhu in njegovi nemocni zrtvi, ki smo jo spoznali na zacetku. Ta slika se je vtisnila
globoko v slovensko zaves!.

a) Oderuske obresti
Slovensko, zlasti katolisko casopisje je to razpolozenje proti liberalnim nazorom
pridno podpihovalo. Liberalno prepricanje, da se bodo po odpravi zakonov

0

oderustvu

obrestne mere znizale, se je izkazalo za lazno. "Zgodilo se je ravno narobe. Oderuhi, ki
so prej iz strahu pred postavo nesramno svoje pocetje vsaj skrivali, so sedaj brez vse
sramote zaceli stiskati revece, ki so denar iskali na poSOdO."60 Na Kranjskem so kmetje
zelo teZko dobili denar na posodo. Zato si je kmet v stiski potrebni denar izposodi pac
kjer koli ga je ze dobil. Hipotecna posojila od 20 do 50% so bila nekaj povsem obicajnega. Kmet je celo placeval pet krajcarjev od sposojenega goldinarja tedensko, kar je
na leto znasalo 250% obresti. Pri tako kratkih placilnih roki je bila vedno prisotna
nevamost, da bo kmet zamudil s placilom obresti, s cimer je zapadel celoten dolg skupaj
z obrestrni. Da bi se kmet temu izognil je oderuhu place val tako imenovane uslliZnostne
obresti, ki jih je kmet placal v naravi 61 ali pa mu jih oderuh po zelo nizkih odkupnih
cenah zapisal kot novi dolg. Ker so bile te obresti odlocno previsoke, da bi jih bil dolznik
sposoben izplacati iz svojih rednih dohodkov, se je moral vedno bolj zadolzevati.
Dolgovi so narascali toliko casa, dokler ni bila posest ze tako zadolzena, da je oderuh s
pomocjo sodisca sprozil javno drazbo.62
Tako "se je ze marsikateremu dolzniku vrat zavil. Vsak dan se slisi, kako tu in tam
odrtniki kri pij6 ljudem, ki so od njih kaj na posodo vzeli." Tako kot zgodba

0

posojenih

40 gld., katerih obresti so po dobrem letu znasale neverjetnih 2468 gld. "To ni izmisljena

59 "Pa mi utegne kdo ugovarjati: "Zakaj pa so tako neumni, da lolike obresti pla~ujejo?" Kdor pozna
kme~ke razmere, bo ob enem zadel, da lakolaje hud lal." Iz Pivke, Siovenec, ~t. 67, 9. junij 1974.
60 Poslava zoper odrtijo, Siovenec, 51. 144,7. december 1875.

61

Taksno prakso dolenjskih oderuhov je lela 1876 Janez Trdina opisal lakole: "Denar posojajo na silne
~es da ubozec lanet, ki jim se stra§no smili, ne bi taka
ob~util bremena, zlasti kak lep hrastit, kak cent suhih sliv, nekoliko veder dobre kapljice jim dgi, ali se
ne branijo nili kakega pr~itka ali telitka." Trdina, Janez: Podobe prednikov: Zapisi Janeza Trdine iz
obdobja 1870-1879,2. knjiga, Knjifua zbirka Krt, Ljubljana 1987, sir. 615.
62 Zoper oderuhe. Govor slov. poslanca g. Viljema Pfeifetja v sej i drtavnega zbora od 26. aprila, Slovenski narod, st. 101,4. maj 1877; Govor slovenskega poslanca Viljema Pfeiferja, Siovenski narod, 51.
23,29. januar 1881.
obresti ali ne zahtevajo noycev ampak in natura,
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historija, ampak gola resnica. Precartano maslo danasnjega liberalizma !"63 Pred dolgimi
prsti lakomnih oderuhov niso bili varni niti ljudje iz visjih krogov. Zlasti primerne tarce
so bili oficirji, katerih iivljenjski stil je bil dalec nad njihovimi dohodki . Zelo veliko so
dajali na svojo cast. Zadolzenost za njih ni bila necastna, tern vee nekaj povsem
obicajnega. Necastna je bila Ie placilna nesposobnost, ki so jo skrbno prikrivali 64 Tudi
oficirski podmladek pri tern ni bil izvzet. Tako je neki oderuh dosegel , da so iz artilerijske kadetske sole vrgli trideset ucencev, katerih skupni dolg je v treh letih narasel za
1600%, pri nekomu od njih v poldrugem letu celo za neverjetnih 2600%.65
"V vecjih mestih je dosti tacih, ki imajo Ie malo premozenja, pa s takimi denarskimi
opravili velik dobicek vzivajo, ki v to svrho celo mesetarje dobro placujejo in si pri tern
na tisoce zasluzijo."66 Zlasti zanimiva je bila vloga specializiranih mesetarjev - posrednikov 67 Tudi v Ljubljani je bilo zelo veliko posrednic (zensk!) med posojilodajalci (tudi
v vecini primerov zensk) in posojilojemaIci, ki so si zaracunale 3 do 5% provizijo pri
vsakem posojilu na menico. Upniki so na mesec dobivali 5% obresti, dolzniki pa so
placevali se veliko vee, saj so morali placati se posrednicin zasluzek. Posojilojemalec je
dolznisko menico izpolnil na racun posrednice. Posrednice so nato upnikom izplacevale
dogovorjene obresti. Pogosto se zato dolzniki in upniki niti niso poznali 68
Menice so bile zelo pripravne za prikrito oderustvo. Veliko navadnih ljudi sploh ni
razumelo funkcije menice, ceprav so z njimi poslovali. Tako je npr. sodnik neki preprosti
dekli pokazal menico in jo vprasal, ce ve, kaj je to menica. Ona mu odgovori: "Kaj born
vedela!"69 Zato niso bili redki primeri, ko so upniki s pomocjo menic dolznike zavajali
ali celo goljufali. Pray tako kot vse dolzniske pogodbe sta upnik in dolznik tudi menicno

63 Novice, st. 27, 5.julij 1876, str. 216-217.
64

Nove gege sleparslvo, Siovenec, St. 89,20. avgust 1878; st. 91, 24. avgust 1878; st. 92, 27. avgust

1878; St. 93,29. avgust 1878.

65 Zgodnja Danica, St. 39, ·26. kimovca 1879, str. 310. Ker so bili stidentje vetinoma platilno nesposobn i
oziromaje njehova kreditna sposobnost temeljila na premo:!enju star~ev) so bile razumljivo tudi obresti
zelo visoke. "Kolikor vetja je nevamost, toliko vetje so obresti, n. pr. jud posodi vsakemu studenru, pa
mu zaratuna rudi visoke obresti, ker pri mnozih svoj posojeni denar izgubi." Visoke obresti tarejo
Ianeta, Edinost, st. 13,31. marec 1880. Primer kako je oderuh odiral kadete je v javnosti zelo odmeval.
Proti temu oderuhu so nato rudi sprotili sodni proces in ga obsodili na sest let zapora. Zur Wucherfrage, Laibacher Tagblatt, gt. 171,29. julij 1880.
66 Nove gega sleparstvo, Siovenec, St. 89,20. avgust 1878.
67 Ti so svojo obrt opravljali rudi v tasih, ko so se veljali zakoni 0 oderustvu. Zakon iz leta 1866, s
katerim so omili oderuske zakone. je taka tudi za te "mesetarje" predvideval denarne kazru. Svoboda

kapitala, Novice, st. I, 2. januar 1867, str. 2.
68 Ta sistem je zelo lepo deloval, dokler neka velika posojilojemalka, ni vet mogla kriti svojih dolgov, ki
jib je platevala z novimi posojili. Piramida se je zatela sesuvati, ko so Ijudje zateli dvomiti v njeno
premotenje in ko so nato kontno razkrili njene goljufije z menicami. Sodiste jo je skupaj z glavno
posrednico obsodilo n. dYe leti teike jete. Izpred sodnije, Siovenski narod, st. 47, 27. februar 1874; Sl.
48,28. febTUar 1874; gt. 49, 1. marec 1874; St. 50, 3. marec 1874.
69 Izpred sodnije, Siovenski narod, st. 48, 28. februar j 874.
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pogodbo lahko sklenila povsem brez OViL Zadostoval je Ie njun podpis. Nepismene osebe
pa so menieno pogodbo lahko sklenile Ie v prisotnosti dveh pismenih prie in notarja.
Notarjeve us luge so imele primemo visoko ceno. Te upravne stroske menicnega poslovanja so se poveeali obvezni driavni koleki 7o Pri vsaki spremembi je bila zopet potrebna
po moe notarja. "Pri vknjizevanji in izknjizevanji je prevelika sitnost, draga pota

III

preveliki troski, ker se brez advokata nie ne naredi. [... ] Vsi troski pri vknizevanji

III

izknjizevanji z advokatom vred so za 100 gold. 8-9 goldinarjev, potem 6% in pota, koja
sva obadva naredila, morajo se tudi raeunati."71
Zaradi teh dragih sitnosti so oderuhi dolznike skoraj brez tezav hitro preprieali, da so
sami sklenili posojilno pogodbo z menico. Ce dolznik ni znal pisati, "je postrezni upnik
sam tako priljuden, da drii kmeta za roko in si na ta naein prislepari njegov podpis."72
Nepismen dolznik je stem podpisal naravnost oderuske obresti. Povsem obieajno je bilo,
da je posojilojemalec upniku izdal menico za vsoto, ki je bila veliko visja kot tista, ki jo
je prejel. Ponavadi so tudi obresti ze takoj odsteli od prejete vsote. Nie cudnega, ce so se
konservativni poslanci vneto zavzemali za omejitev poslovanja z menicami. Ziasti neukemu kmetu naj bi taksno poslovanje sploh prepovedali. "Menica, neizogibna kupcevalcu, bankirju, obrtniku, je pogin neukretnemu kmetu."73
Vendar so posojilodajalci tudi te sloje s pomocjo menic veselo odirali. Neki
Ijubljanski trgovec naj bi tesarju posodil 55 oziroma 67 goldinarjev za dva tedna. Vendar
mu je moral obrtnik podpisati menico za 100 goldinarjev, za katero je upnik dobival
nadaljnjih 6% obresti. Prizadeti obrtnik je odgovoril na to novico in zapisal (prostovoljno
ali pod pritiskom upnika?), da upnik razen dogovorjene odskodnine kljub ze poldrugi
mesec zapadli menici zahteva Ie 6% obresti. "Sicer moram pripoznati, da sem imel
priliko spoznavati drugih "oderuhov" tukaj v Ljubljani" in zato svojega upnika razglasi
za postenjaka 74 Le kaksne so bile potem obresti pri resnicnih oderuhih, ee te visoke
obresti za obrtnika niso bile oderuske?
Taksno poslovanje z menicami je bilo povsem obicajno tudi v velikem poslovnem
svetu. Celo maya je za prejeta posojila dobila veliko manj kot pa je bila imenska
vrednost dolga. Obrestne mere so bile bolj ali manj enake, kolicina realno prejetega
denarja pa je bila odvisna od kotiranja posojilojemalca na mednarodnem denamem
trgu 75 Ne sarno maya, tudi najvisja druZbena elita ni bila varna pred taksnimi flllancnimi operacijami. "Ogerski knez Esterhazi je na svoja posestva, ki so bila za 12
70 Tavtar, Ivan: Siovenski Pravnik. Poduk 0 najpotrebnejsih zakonih, Druzba sv. Mohorja, Celovec,
1883- sir. 479-481.
71 Visoke obresti tarejo laneta, Edinost, Sl. 13,31. marec 1880.
72 Zoper oderuhe. Govor slov. poslanca g. Viljema Pfeiferja, Siovenski narod, st. 101,4. maj 1877.
73 Govor slovenskega poslanca Viljema Pfeiferja, Siovenski narod, 51. 23, 29. januar 1881.
74 Glej: Siovenec, 51. 38, 1. april 1875; Popravek, pojasnilo!, Siovenec, 51. 39,4. april 1875.
75 Kot primer zelo tmo naslikane slike 0 trgovanju z drZavnimi dolgovi poglej: Pavlica, Josip: Socijalno
vprasanje ali od kod izvira siromastina delavskega Ijudstva, Gorica, 1902, str. 67-70.
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milijonov goldinarjev cenjena, vzel na posodo na delnice ali akcije 6 milijonov pri
dunajskem Judu. [.. .J Po tern takem je Iud 6 milijonov goldinarjev dolga dal vkniziti na
posestvo kneza Esterhazija, dal mu je pa v resniei Ie sarno eden milijon, pet milijonov je
on kot bankir ali denarni mesetar v zep vteknil.'76 Ta svet visokih finane je bil navadnemu cloveku se bolj nerazumljiv in zato se bolj sumljiv kot katero koli navadno
oderustvo , zato je tudi financni svet vrednotil pray tako negativno kot oderustvo.

b) Brezvestni dolZniki

Ne Ie, da navadni ljudje niso razumeli logike taksnih financnih operaeij, temvec pogosto tudi niso razumeli delovanja in posledie povsem navadnih posojil. Preprosto
podezelsko prebivalstvo se vecinoma sploh ni zavedalo, da si s posojili, katerih obresti so
bile visje kot donosnost kmetij, spodkopava tla pod nogami. Krnetje so stara posojila
pogosto placevali z novimi, se vecjimi iii nic manj oderuskimi. Pri tern pa so bili
kratkovidno se veseli, "ce dobe na posodo 100 f. da placajo dolznih 50 f. Zdi jim se,
kakor da dobili so zastonj posojene denaree - lahkodusni ne pomislijo, da bo treba vrniti
in da bo tde vrniti 100 f. nego pred 50."77 Med Dolenjei je tako Trdina opazil skraj no
neodgovoren odnos do svojega premozenja in brezvesten odnos do upnika. Kadar on
nujno potrebuje nekaj denarja na posodo (dostikrat za zivljenjsko nebistvene stroske) "je
sladak, yes skrusen, obeta za obresti vse, kar je in ni mogoce dati. Sprejemsi novce pa ne
misli skoraj nikoli ne na povracilo ne na obresti, treba ga je prijeti s hudo, navadno se
toziti in potem sovrazi in raznasa upnika, da je joj."78 Zato tudi Josip Godina-Verdelski
svari pred zapravljivimi dolzniki, ki si denar izposodijo Ie zato, da ga zapravijo. Taksne
dolgove "del a kak neporednez za to, da jih porabi sarno za nepotrebne, ali eel6 skodljive
reci, in katerih tudi ravno zat6 po navadi ne izplacuje [... J, kI!r mu zapravljivost in potrata
yes denar pozira." Taksen dolznik "je po navadi tudi velik laZnjivee in scasoma eel6 tat. "79

Crno bela slika

0

zlobnih oderuhih in ubogih dolznikih je bila vsekakor dalec od

resnice. Pogosto so se ljudje v dolgove spuscali brez vseh pomislekov. Sele takrat, ko jih
je upnik tozil in jim je grozil rubez, so zaceli resno ukrepati. V slogu slovenske pravdne
strasti je bila njihova naravna reakeija nemalokrat pravdanje na sodiscu. Sieer so po
izgubljenih tozbah zbrali dolzen denar, vendar so sedaj na grbi imeli se vel ike sodne
76 V: Ne volite liberalcev, nemcU!jev, prijateljev oderuhov in Judov', Siovenski gospodar, !t. 33, 15 .
• vgust 1878, str. 265.
77 Trdin., Janez: Podobe prednikov, l. knjiga, o.c., str. 14l.
78 Ibidem, 3. knjiga, str. 922.
79 Godina-Verdelski, Josip: Izvirek premomosti ali pravi pomocek za nje napravo in vstanovitev med
Ijudstvom, Trst, 1873, str. 46-47. Vendar se pisec pri tern sploh ne zaveda posojil v stiski, temvec kot
sredstvo za preprecevanje Skodljivega zadol~evanja omenja Ie cvrsto moralo.
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stroske. Pred rubezom so mnogi dolzniki upnika povsem zavestno tudi ogoljufali. Svoje
premozenje so preprosto prepisali na zeno in otroke, ga prodali bliznjim sorodnikom, na
posest nalozili dolg v korist sorodnikov ali zenine dote in podobno.80 Taksne goljufije so
bile onemogocene sele leta 1884,81 ko je bilo doloceno, da so neveljavne vse taksne
pogodbe, ki so bile sklenjene eno leta pred rubez. Dolzniki so lahko pred rubeZom svoje
premozenje tudi skrili, npr. ga shranili pod laznim imenom v hranilnici. Od leta 1884 82
dalje je bil zato dolznik na sodno zahtevo upnika dolzan pod prisego pred sodiscem
naznaniti vse svoje premozenje 8 3
Dolzniki so si lahko pomagali tudi na bolj divjaski nacin. "Brezvestni dolzniki [... )
unicujejo zarubljena (eksekvirana) posestva z ogromno prekanjenostjo: gozdi se izsekavajo in golijo, poslopja ali njihovo ostresje in kozoIci se prodajajo in zapravljajo, da
celo sadonosno drevje po vrtih se posekuje."84 Se vec, nekdo je "celo rodovitno zemljo za

I 112 do 2 cevlja globoko prodal in odpeljati dal."85 Na pohodu je bila logika: ce jaz ne
morem imeti, potem tudi drugi ne bo imel, povrhu pa mi lahko pade se kak goldinar v
zep. Pri tern pocetju so prisli na svoj racun tudi kupci, ki so poceni kupili posekan les in
dele razstavljenih kmeckih poslopij.
Oderustvo je bilo tako vzrok, da je bil posestnik "z zeno in otroci siromak, stari oce in
mati beraca, upniki , kateri si

Z

oderuskimi obresti prej niso pomagali, ogoljufani. "86

Noben zakon namrec ni prepovedoval unicevanje posestvi pred prodajo na drazbi. "ee je
upnik v strahu za svoj denar pros ii, da naj nikar ne podira, smejal se mu je dolznik v
obraz, ter ga se zasmehoval."87 Mnoge seveda ni motilo, da so tako oskodovali upnike oderuhe. Taksno pocetje so hoteli prepovedati, ker to skoduje bodocemu norrnalnemu
delovanju kmetije in stem kmetijstvu vse dezele. Poleg tega pa vsi upniki niso oderuhi in
imajo to "potem v zahvalo, daje denar posodil in sosedu v potrebi pomagal."88
Ker je odlok iz 20. oktobra 1870, po katerem so se preganjala taksna dejanja, malo
zalegel,89 se je pricelo pritiskati na poslance in vlado, da naj onemogocijo taksno

80 Tavtar, Ivan: Slavenski Pravnik. D.C., ste. 467-474.
81 Reichsgesetzblatt, 51. 36, 16. marec 1884.
82 Ibidem, sl. 35, 16. marec 1884.
83 Tavtar, Ivan: Slavenski Pravnik, a.c., ste. 484-487.
84 Ogulin, Anton: Zarubljenih posestev unitevanje po dDlmikih, Slavenski narod, sl. 16, 21. januar 1877;

85
86

Ogulin, Anton: Zarubljenih posestev vnitevanje po dalmikih, Novice, st. 4, 24. Januar 1877, ste. 26.
Ogulin, Anton: Se enkrat: zarubljenih posestev unitevanje po dolmikih, Siovenski narod, 51. 24, 31.
januar 1877.
Poteeba postavne obrambe zaper oderustvo, Slovenski gospodar, 51. 38, 18. september 1879, ste. 303304.

87 Tavtar, Ivan: Siovenski Pravnik, a.c., ste. 475.
88 Slovenec,51. 11,28. Januar 1882.
89 Ogulin, Anton: Se enkrat: zarubljenih posestev unitevanje po dolmikih, Slavenski narad, 51. 24, 31.
januar 1877.
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pocetje 90 Tudi protioderusko naravnani poslanci so se povsem zavedali tega problema.91
DrZavni zbor je zato ukrepal in leta 1883 92 je koncno stopil v veljavo zakon, ki je
prepovedoval taksno pocetje. DrZavna oblast je bila dolzna z vsemi sredstvi prepreciti
taksno skodljivo poeetje. Brezvestnemu upniku, delavcu, ki mu je pomagal unicevati in
kupcu, ki se je okoristil stem poce0em, so bile zagrozene visoke zapome kazni, tudi do
dveh let. 93

c) Javno mnenje
KJjub veliki tveganosti posojilodajalcev se je javno mnenj e zaradi vse bolj ocitnega
oderustva nagibalo na stran dolznikov. Za eno glavnih vodil uspesnega gospodarjenja so
razglasali: "Ne delaj dolgov!" in "Varuj se odrtnikov!"94 Res je, da so sicer za svoj
zalostni polozaj "veliko krivi sami zanikami dolzniki; pa vendar se mora pravemu rojaku
srce zjokati, ee vidi reveza v najveeji sili stotak si izposoditi, pa upniku ze naprej plaeati

30 forintov za obresti. "95 Pray tako je tudi pray, "da je vsakemu prosto, za denar, ki ga
komu drugemu posodi , to like obresti jemati, kolike mu je Ie mogoee dobiti, kajti nihee ni
prisiljen za posojilo vee plaeati, kakor sam hoee; ali vse drugo je, ee taki posojevalec
denarja zadrego onega, ki denarja na posodo isee, prevarljivo, goljufno porabi in iz
neskusenosti njegov dobieek vleee."96 V zaeetku se je javno mnenje v vecji meri obraealo
proti najrazlicnej sim prevarantom, ki so kljub Iiberalnim zakonom posojali na meji
zakonitega, ee ne ze povsem nezakonito. Vendar se je seasoma javno mnenje zaeelo
obracati tudi proti zakonsko dovoljenemu oderustvu, proti previsokim obrestnim meram,
ki so jih morali plaeevati Ijudje v stiski.
Vse bolj razkaceno javno mnenje proti oderuhom tudi liberalcev ni puscalo hladnih.
Po Gersaku ni tako jasno liberalnih pogledov na obresti zagovarjal vee noben Slovenec.

90 "Schon seit Jahren wurde von krainischen Vertretungskorpem darUber Klage gefUhrt, daB die Hypothekargliiubiger mane hen liindlichen Realitiitenbesitzem gegenUber schutzlos dastehen, indem es oft
vorkommen," da dolfuiki pred drazbo dobeseeino opustosijo svojo zadolzeno posest. Ein narnentlich
fUr Krain nothwendiges Gesetz, Laibacher Wochenblatt, 5t. 73, 7. januar 1882.
91 Ze med sprejernanjem zakonov 0 oderustvu je Viljern Pfeifer opozoril na to pomanjkljivost. Zakon bi
moral bili v podro¢ju kazenskega prava, "ker oskodovani najve¢kral nerna denarjev, da bi se dolgo in
drago pravdal ler bi bila ledaj civilnopravna porno¢ iluzoma, a pri kazenskopravnej uredbi stopi sodnik
na o!kodovanega mesto." Govor slovenskega poslanca Viljerna Pfeiferja, Siovenski narod, St. 23, 29.
januar 188!.
92 Reichsgeselzblall, Sl. 78,25. rnaj 1883.
93 Tav¢ar, Ivan: Siovenski Pravnik, o.c., str. 474-476.
94 Lapajne. Ivan: Glavna vodila umnega gospodarstva oa majhnem posestvu in z malim imetjem,
Kranjska krnetijska druzba, Ljubljana, 1880, Sir. 6.
95 Iz Pivke, Siovenec, ! t. 67, 9.junij 1974.
96 Nove !ege sleparstvo, Siovenec, 5t. 89, 20. avgust 1878.
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Nasprotno, tudi liberalni Slovenski narod se je odloeno postavil proti oderustvu.
"Jemanje prevelicih obrestij ali interesov od posojenega kapitala, oderustvo [... ] se je tako
strasno razsirilo, da kakor gosenica v zelji zre na telesu nasega drZavnega narodnega
gospodarstva, in zmirom bolj se mnoze glasovi, kateri teIjajo, naj se zopet ostre postave
narede, ki bode vsaj nekoliko zabranjevale sirjenje te krvopije ali sesavke."97 Napadel je
celo liberalno gospodarsko doktrino, po kateri nima smisla omejevati posojevaleevo
svobodo, kajti upnik in dolznik sta povsem svobodna subjekta, ki sarna odgovaIjata za
svoja dejanja. Toda njuna svoboda naj bi po preprieanju konservativcev veljala Ie v
"idealnej drZavi, kjer sta upnik in dolznik jednako izobrazena, kjer doLZnik pozna
gospodarstvene nasledke svojih zavez nasproti upniku", kar pa ne velja za takratno
Avstrijo kjer so se "narodno-gospodarstveni otroci".98 Svoboda ravnanja za vse bo torej
moma sele, ko bode ljudje dovolj poueeni

0

gospodarstvu.

Tudi nemski liberalci pod pritiskom javnega mnenja niso vee tako ostro nasprotovali
zakonom

0

oderustvu. Ko se je liberalni dolnjeavstrijski dezelni zbor zavzel za zakone

0

oderustvu, jim je katoliski Slovenec oeital, da "liberalni gospodje so tako tudi Ie sklenili,
ker se boje za svojo gospodarstvo, ter so primorani, se vendar nekoliko ozirati na ljudske
zelje."99 Zlasti v predvolilnem obdobju se v javnosti ni bilo pametno ponasati s taksnimi
liberalnirni nazori. Pred volitvami leta 1879 so se "tudi Dunajski zidovski [liberalni]
easnikaIji [... ] nekoliko spametovali in sedaj klieejo vlado in postavodajalstvo na pornoe
zoper odrtnike."loo Reformno usmeIjeni Marburger Zeitung pod vodstvom Franca
WiesthaleIja seveda ni imel pomislekov pri obsojanju oderustva. lol
Liberalni kranjski Nemci so se veliko bolj trdno oklepali liberalnih nazorov. V predvolilnem casu so bili bolj previdni in Laibacher Zeitung je celo objavil clanek iz prve
stevilke na Ceskern izhajajoeega casopisa z zgovomirn naslovorn Der Wucherfeind. 102 Po
volitvah pa so bili s svojo protioderusko naravnanostjo ze bolj urniIjeni. Sicer so se se
zavzemali za zakone

0

oderustvo, s katerirni bi kazensko preganjali najbolj krivieno

oderustvo, vendar so hkrati upraviceno dvornili, da bode sarno ti zakoni pomagali izkoreniniti oderustvo. Poudarili so, "daB die Wucherpest als solche keineswegs als eine
besondere soziale Krankheitserscheinung aufgefaBt und in diesem Sinne behandelt
97 Proli oderuhom, Siovenski narod, 51. 66, 21. marec 1879.
98 Odrtniki, Siovenski narod, 5t. 5, 8. januar 1879.
99 Slovenec,51. 116,22. oklober 1878.
100 K. Lj.: Iz Dunaja (Odrtniki v Avslriji), Siovenski gospodar, 51. 14,3. april 1879, sir. 104.
101 UDarum sagen wir: wir brauchen Stratbestimmungen gegen den Wucher, und wir lassen llns auch rucht
durch den Einwand beirren, daB durch Wuchergesetze der Wucher doch nichl ausgerottel werde. Es
werden dann jedenfalls die argslen Ausschreilungen der Wucherer weggefallen." Gegen der Wucher,
Marburger Zeilung, 51. 154,25. december 1878.
102 Ziasli zgovome so lele besede: "Nun, jetzt muB das Volk selbsl zu Gerichle sitzen, und ob Rechl ob
Unrechl, ein Lynchgerich der Offenllichen Vervehmung hallen, es muB seine Vampyre unbarmherzig an
der Prager stellen. Das sei der ersle Schritt, die Initiative, der endlich die Regierung auch folgen muB."
Die Wucherfrage, Laibacher Tagblatl. 51. 95. 26. april 1879.
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werden dUrfe, sondem daB sie vielmehr mit unseren gesamrnten wirthschaftlichen Verhiiltnissen so eng zusamrnenhangt, daB nur von einer grUndlicher Besserung der letzteren
auch ein erfolgreicher Kampf gegen das leider in so erschrecklicher Weise grassierende
Uebel des Wuchers abhangig zu machen iSt."1 03 Odlocno so tudi zavracali konservativni
ocitek, da je pray liberalna odprava zakonov

0

oderustvu povzroCila splosno kmecko

zadolzenost.104
Vendar s temi (upravicenimi) argumenti javnega mnenja vseeno niso uspeli usmeriti
nazaj v liberalni misljenjski tok. Nekateri liberalni prvaki so se spreobmili, kar je seveda
katolisko casopisje s pridom izkoriscalo. Pokesala sta se Anton Schmerling in Franc
Hein, ki sta obzalovala svojo zmoto, da bo odprava oderuskih zakonov in prosti trg za
posojila pripomogel k zniZanju obrestne mere. Zato tudi onadva priporocata ponovno
uvedbo zakonov 0 oderustvu 105 Porocevalec 0 tej spreobmitvi tako zmagoslavno zapise,
da "sicer pa je res lepo, da sta [ ... J svoje zmote v tej reci tako posteno priznala. Kedaj
bodo pa liberalci se ostale svoje zmote spoznali in na pokoro misliti zaceli? Cas bi ze
davno bil!"I06
Schmerling

III

Hein sta se izrecno obzalovala, da morata kot sodnika pomagati

oderuhom pri ozemanju ubogih Ijudi. "Sodnik, ki deZelo ljubi, je dandenes v strasnem
polozaji; on, ki je cuvaj pravice, pokrovitelj poskodovanih, mora s krvavecim srcem, z
roko, ki se strmenja trese, izrocati nesrecnega dolznika v roke nesramnega krvopivca in
to v imenu pravice."107 "Najzalostnejsa posledica odpravljanja zakonov zoper oderuhe pa
je ta, da mora sodnik velikokrat najgrse oderuske cine ne sarno sankcijonirati nego mora
se dostaviti: v imenu Nj. velicanstva cesarja."108 Marsikateri nasprotnik oderustva, ki je
globoko socustvoval z obubozanimi dolzniki, se je znasel v neprijetnem polozaju, da se
je kot pravnik moral dciati zakona, po katerem je bila pravica na strani oderuha. "Der
Wucherer miBbraucht die Form des Rechtes, urn das materielle Recht mit FuBen zu
treten; [ .. .J der Wucherer miBbraucht den Rechtsschutz, welch en Eigenthum und Vertrag
bei uns genieBen, urn Andere ihres Eigenthums zu berauben; dem Wucherer ist das Recht
nur das Mittel, urn das schreiendste Unrecht zu verUben."I09
Javno mnenje je tudi zato negodovalo proti oderustvu, ker so bile z oderustvom

103 Staatshaushalt und Wucherfrage. Laibacher Tagblatl. st. 141.23. julij 1879. Pisec meni. da je najprej
potrebno san irati driavni proracun. Ker se driava na veliko zadalzuje s lem vpliva na visanje abrestne
mere. Privatne osebe preprosto ne morejo zahtevati nizje obresti, kakor jih je za svoje vame drZavne

papirje pripravljena odsteti drlava.
104 Kmetje prihajajo k oderuhom sele potem, ko se :te zabredli v nereSljive telave. Zur volkswirthschaftlichen Lage. Laibacher Wochenblatl. st. 102.29. julij 1882.
105 Proti oderuhom. Slovenski narod. st. 84. 14. april 1877.
106 Oderustvo pa ooaki liberalinna v Avstriji, Slovenski gospodar. St. 27. 5. julij 1877, str. 216.
107 Proti oderuhom, Slovenski narod. St. 84. 14. april 1877.
108 Iz govora poslanca Greuterja. Slovenski narod. st. 19. 25.januar 1881.
109 Gegen den Wucher. Marburger Zeitung. 51. 154.25. december 1878.
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povezane mnoge osebne tragedije. Javnost pogosto "sieht nur das letzte Aufzucken eines
verlbschenden Lebenslichtes, hort einen Pistoletenknall, einen dumpfen Fall in's Wasser,
- sie schneidet einen Erhangten ab, tragt einen Vergifteten zu Grabe - oder sie siecht die
wirthschaftlich und sittlich Vemichteten und Verzwifelnden in das Irrenhaus geleitet oder
dem Teufel Alkohol verfallen."11O Ziasti pred volitvami leta 1879, ko so casopisi porocali
o mnogih samomorih propadlih dolznikov, "wurde allenthalben der Ruf nach Erlal3 eines
Wuchergesetzes laut. In Vereinen wurde tiber die Nothwendigkeit gesetzlicher VerfUgungen debatiert, urn dem blutsaugerischen Treiben geldgieriger Vampyre Schranken
zu setzen; die Presse bemachtigte sich des gleichen Gegenstandes, und bald gingen die
Wogen der Offentlichen Meinung in dieser Frage so hoch,"111 da tudi politiki niso mogJi
ostati neprizadeti.
Casopisi niso sarno pritegnili temu negativnemu javnemu mnenju proti oderuhom,
temvec so ga IUdi aktivno oblikovali. Pri tern je bil zlasti dejaven katoliski tisk. V
katoliskem tisku, ki je bil namenjen sirsim ljudskim mnozicam, so veliko pozomost
posvecali najrazlicnejsim moralnim zgodbicam. Glavni namen teh zgodb je bil vzgajanje
Ijudi na temelju katoliske morale. S pomocjo teh zgodb naj bi se ljudje ponovno oprijeli
krscanske morale, ki so jo zapustili zaradi oderuske svobode. "Veliko postenj akov
postalo je po njej odrtnikov. [... J Nekristjansko ravna so sed s sosedom, odvetnik s svojim
pooblastnikom, upnik, odrtnik s svojim dolznikom."112
V teh zgodbah so bili oderuhi prikazani v povsem negativni luci, kajti "pervi je napuh,
drugi je lakomnost. Tedaj sarno napuh je se gersi, precej pa je za njim lakomnost!"113 In
pray oderuhi so poosebljanje lakomnosti - pohlepa. "Ljudstvo imenuje te vrste posojevalce denarjev "pijavice", ces, da onim, ki jim v rake pridejo, kri popijejo, toda so se huji
ko roparji, ki zrtve najpoprej umore in jo se Ie potem orapajo."114 Se na smrtni postelji,
kjer se vsak kristjan odkritosrcno pokesa svojih grehov, jim je bilo prvo in glavno vodilo
pohlep po denarju. "Od hise in zemlje bi se bil se loci I, ali od denarja, tega pa ne. Dal bi
bil vse, da bi Ie denar ostal njemu. Vedel je IUdi, da je jemal previsoke obresti, zal mu je
bilo zato, a znizati jib vendar ni hote!."lls
Vendar lahko "moralno" ljudstvo IUdi taksne oderuhe uzene v kozji rag. Ko je tako
neki oderuh prevzel kmetijo propadlega kmeta, so "kmetje, katerim se je prejsnji
gospodar v srce smilil, sklenili mascevati se nad oderuhom. Nobeden mu ni hotel delati
niti za novce ne. [... J Zito je dozorelo, al oderuh nima koga, da bi ga poze!. Naposled je

110 Th. F.: Die Erlebnisse eines Ausgewucherten. Ein Beilrag zur Lebensfrage des Beamtenthums,
Marburger Zeitung, 51. 74, 14. september 1890.
III Staatshaushalt und Wucherfrage. Laibacher Tagblatt, 51. 141,23. julij 1879.
112 K. Lj.: Iz Dunaja (Odrtniki v Avstriji), SJovenski gospodar, 51. 14,3. april 1879, sIT. 104.
113 OderuMvo pa o~aki liberalizma v Avstriji, Siovenski gospodar, 51. 27, 5. julij 1877, str. 216.
1\4 Nove sege sleparstvo, Siovenec, 51. 89,20. avgust 1878.
115 Kako je oporo~al Matev;: Skopilr, Domoljub, 51. 14,26. julij 1893, str. 170.
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hotel oderuh zito prodati, al nikdo ga ni hotel kupiti, in zito je ostalo na polju v hrano
tieam pod nebom, ki ga niso sejale."116 Namesto, da bi se oderuh mastil z zitom, ki ga ni
sejal, so Ie tega pozobale ptice. Preprosta zgodba 0 skoraj biblicnemu mascevanju.
Ce poznamo vse te razlicne moraine zgodbe

0

grdih oderuhih, nas ne smejo presenetiti

nekateri skrajni predlogi za boj proti oderustvu. V Zgodnji danici so tako za resitev
oderuskega vprasanja predlagali malo bolj nasilno metodo. Po zgledu srednjeveske
zgodbe bi oderuha skupaj z vsem njegovim premozenjem zaprli v jeco, kjer mu ne bi
dajali niti kruha niti vode. Majhen koscek kruha in pozirek vode bi sicer lahko kupil od
jecaIja, vendar Ie po visoki, zares oderuski ceni. Ko oderuh ne bi hotel placati tako visoke
cene, bi se ta visala in visala, dokler ga lakota ne bi prisilila, da si kupi hrano. Tako bi
moral kupovati toliko cas a, dokler ne bi zapravil vsega svojega po krivici pridobljenega
denaIja. Potem bi ga izpustili, mu povedali hudo moralno pridigo in oderuhovo poboljsanje naj bi bilo zagotovljeno ll7 Ta predlog seveda ni nic drugega kot Ie zanimiva moralna zgodba, vendar bi bilo vseeno zanimivo videti reakcije na taksen zakonski predlog.

5. Ponovna uvedba zakollov 0 oderustvu
Posledice spremenjenega misljenja

0

oderustvu so se kmalu pokazale. Najprej se Je

pricelo agitirati proti oderustvu v zaostali Galiciji,118 kjer so bili kmetje na milost in
nemilost izpostavljeni oderuhom, ki so bili vecinoma zidovskega rodu. Agitacija se je
nato razsirila se na Moravsko in dalje "in zdaj lete od vseh strani peticije v drZavno
zbornieo in tudi po drugih skupscinah se glasno zahteva, da bi se oderustvo, ki je na ta
nacin stopilo cez svoje vojnice, zopet zagradilo s primernimi postavami."119
Iz Galicije je prisel prvi konkretni predlog 0 ponovni uvedbi zakonov

0

oderustvu. To

pobudo je poslanec Andrej Rydzowski podal ze leta 1874. Vlada je oktobra 1875 pred10zi1a zeljeni zakon, ki pa naj bi bi1 omejen Ie na Galieijo in Bukovino 120 5. deeembra je
vladni predlog obravnaval drZavni zbor. Ceprav je vI ada priznala, da so razmere zares
kriticne, je vendar v povsem liberalnem duhu odlocno nasprotova1a ponovni uvedbi
najvisje dovoljene obrestne mere. "Zopetna vpeljava postavne obrestne mere ali
kaznovalnih postav zoper oderustvo pa bi vendar gotovo odrtije ne odstranilo," 121 temvec
Ie prikrilo, zaradi cesar bi bile obresti se visje kot so sedaj. Slovenec se je odlocno po116 Novice, st. 36, 3. september 1879, sfr. 288 .
Kako te:&o se skopuh spreobme, Zgodnja danica, sl.44, 29. vinotoka 1886, str. 350.
0 razmerah v Galiciji primerjaj: Landeshilfe gegen Wucherer und wirthschaftlichen Ruin, Marburger
Zeitung, st. !l8, 2. oktober 1878.
tl9 Zoper oderuhe, Siovenec, St. 33, 25 . marec 1879.
120 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 2. del: 1869-1879, Akademische Druck· u.
Verlagsanstalt, Graz, 1972, sfr. 514.
121 Postava zoper odrtijo, Siovenec, st. 144,7. december 1875.
117
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stavil proti tej liberalni logiki in ceprav so tudi v drZavnernu zboru konservativci poudarjali nezadostnost zakonskega predloga, je predlog vseeno sel v nadaljnjo parI arnentamo obravnavo I22
DrZavni zbor je sele aprila 1877 zacel obravnavati zakonski predlog in ga tudi sprejel.
Oderustvo je sedaj postalo kaznivo . 0 tern, kdaj so obresti previsoke, je odlocal sodnik.
Poskus razsiritve teh ornejitev na vse ostale dele Ie takrat se ni uspel,123 ceprav so oderuhi
"po Kranjskern in v Galiciji enaki, sarno vee jih je v Galiciji. Galiske prirnerjarn z kobilicarni, kranjske pa sarno z gosenicarni, pa resnicno je, da kobilice in gosenice pozro vse,
kar dobodo, in enake bolezni morajo se zdraviti z enakimi zdravili."124 S to slikovito
primerjavo in z opisom zalostnih razmer na Kranjskem kranjskemu drZavnernu poslancu
Viljernu Pfeiferju ni uspelo ganiti vecine drZavnega zbora.
Pritiskjavnosti je bil vse vecji in vecji. Tudi v casu volitev leta 1879 se poslanci temu
problemu niso mogli izogniti. Ze pred volitvami je bil dopisnik v Slovenskemu gospodarju
glede tega zelo odlocen: "Prvo nase vprasanje do kandidatov bodocega drZ. zbora mora pa
biti, kako in kaj mislijo ill sodijo 0 svobodnih obrestih."125 Volivci so glede oderustva trdo
prijeli poslanske kandidate. "Prebivalstvo kmetsko je povsod, mestno pa pogosto, pri
zadnjih volitvah glasno tirjalo od kandidatov, da rnorajo biti za oderuske postave, ako
hocejo voljeni biti."126 Volilno razpolozenje je bilo grobo receno preprosto taksno, "daB
bei den bevorstehenden Reichsrathswahlen keine Wahlerversarnmlung vortibergehen
kanne, in welcher nicht dem Kandidaten seiner SteHung zu Wucherfrage auf den Zahn
geftihlt wtirde."127 Volilni kandidati "brez izjerne obljubujejo, delovati v to svrho in upati
smemo, da se v bodoce poslanci ne bodo tako lahkega srca izneverili obljubam."128
Zato ni nic cudnega, da se je tudi na novo sestavljena Taaffejeva vlada morala spopasti
stem problemom, kajti z njo je konservativna socialna in gospodarska politika dobila
prevladujoc vpliv. Dne 9. oktobra 1879 je August Weeber v drZavnemu zboru predlozil
zakonski predlog, po katerem bi bila obrestna rnera pri posojilih, kjer posojilna pogodba
obrestne mere ni natancno dolocila, sest procentov. Ta zakonski predlog je bil povsern
civilno pravne narave. Za konservativno vecino je bilo to odlocno prernalo, zaradi cesar
je vlada pripravila svoj zakonski predlog, ki je posegel tudi na kazensko podrocje.
Najvisja dovoljena obrestna mera naj bi bila 10% in oderustvo bi zopet postalo zlocinsko

122 Postava zoper odrtijo, Siovenec. Sl. 144,7. december 1875; st. 145, I!. december 1875.
123 Dopisnik v Slovenskem narodu je tez nekaj let zatrjeval, da so ta zakon Ie poskusno omejiIi na
Galicijo, preden bi na njegovih negativnih ali pozitivnih izku~njah pripravili zakon za celolnO drZavo.
Graska trgovinska zbomica in oderu5tvo, Siovenski narod, ~1. 148, 1. julij 1879.
124 Govor slovenskega poslanca g. ViIj. Pfeiferja v driavnem zboru, 18. maja t. 1., Siovenski narod, ~1.
122,31. maj 1877.

125
126
127
128

K. Lj.: Iz Dunaja (Odrtniki v Avstriji), Siovenski gospodar, 51. 14,3. april 1879, str. 104.

Potreba posIavne obrambe zoper oderu~tvo, Siovenski gospodar, 51. 38,18. seplember 1879, str. 303.
SIaaIshaushalI und Wucherfrage, Laibacher Tagblatt, 51. 141,23. julij 1879.
Graska trgovinska zbornica in oderusIvo, Siovenski narod, Sl. 148, 1. julij 1879.
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dejanje, ki bi bilo podvn:eno zakonskim kaznim. 129
Liberalci so po volitvah zopet dvignili svoj glas130 in se taksnemu zakonskemu
predlogu odlocno upirali. "Bn: je ista klika, ki v dunajskih casnikih zagovarja odrtijo,
planila cez ta predlog, ga obira, da se Bog usmili , in se upira na kupcijske zbornice, ki so
se vecinoma izrekle zoper postavo

0

odrtiji." Avtor clanka razume, "da take pijavke, ki

so vajene brez dela si svoje mavhe polniti z &deranjem ljudi , kricijo, da ni treba take
postave",13 1 pa tudi razume, da trgovce v trgovskih in obrtnih zbornicah ne tarejo tako
mocno previsoke obresti kot krnete. Logika teh njegovih tez je povsem ista kot pri
Gersaku in Costi, ki opozarjata na premajhno dobickonosnost krnetijstva v primerjavi z
industrijo in trgovino, katera zato lazje placujeta visje obresti za sposojen kapital.132
Njegov sklep pa je ravno obraten in zahteva zakonsko omejitev te takratne svobode.
Ta liberalni odpor je vlado prisilil, da je predlagani zakonski predlog umaknila. V
novemu zakonskemu predlogu ni vee doloeila 0 najvisji obrestni meri. Takrat so bili cIani
vlade se nekateri ministri z liberalnim svetovnim nazorom , ki so ostro nasprotovali zakonom

0

oderustvu.133 Taaffe je namrec prva leta svoje vladavine se poskusal pridobiti

podporo nemskih Iiberalcev. Vendar se je liberalna vez s vlado vse bolj krhala in liberalni
ministri so zato odstopali. Le nekaj dni pred zacetkom razprave

0

zakonih 0 oderustvu, sta

na zaeetku leta 1881 odstopila se zadnja dva liberalna mini stra. Taaffejev prelom z liberalci je bil v tern trenutku popoln.1 34 To seveda se ne pomeni, da je bil ravno zato sprejet
novi zakon. Zahteve po vpeljavi obrestnih omejitev so bile namrec preglasne, liberalni
ekonomski nauki pa prevee omajani. To pomeni Ie, da vlada od tega trenutka ni mogla vee
racunati na podporo levice in se ji zata ni bilo vee potrebno ozirati na njene zelje.
Januarja 1881 se je v dn:avnemu zboru koneno zaeela debata

0

zakonu

0

oderustvu.

Konservativci so v razpravi porabili vse svoje moei, da bi dokazali napaenost in
pogubnost liberalnih nazorov. Pray tako kot leta 1868 je bil tudi sedaj najglasnejsi Jozef
Greuter, ki ni Ie ostro napadel liberalizma, temvec se mu je celo zakonski predlog zdel
prevec blag. Greutnerjev govor l35 je "naredil velik vtis na vse kroge in proti njemu

129 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 3. del: 1879-1 885, Akadentische Druck- u.
Verlagsanstalt, Graz, 1972, str. 69-70.
130 Staatshaushalt und Wucherfrage, Laibacher Tagblatt, 51. 141,23. julij 1879.
131 Postava zaper odrtijo in pa kmetijstvo, Novice, 51. 49, 3. december 1879.
132 Prav to dejstvo naj bi tudi manjsalo vrednost zemljiske posesti. Ce kmetija prinasa v najboljsem
primeru 5-6%, posojen denar pa najmanj enkrat vec, bo vrednost kmetije primemo manjsa. Napacna
razmera med tern, kaj posestniku nese krnetijstvo, in kar kapitai v denarji, Novice,

st.

10, 6. marec

1878, str. 73.

133 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 3. del: 1879-1885, o.c., str. 70-71.
134 Ob5imeje 0 tern glej: Jenks, William A.: Austria Under the Iron Ring 1879-1893, The University Press
of Virginia, Charlottesville, str. 51-70.
135 Njegov gavor je objavil tudi Slovellski gospodar, za urednistvo zanirnivejse odlomke pa tudi Slovenski

narod. Mo~ata beseda zoper svobodno oderustvo, Siovenski gospodar, 51. 10, 10. marec 1881 ,78-79;
51. ll, 17. marec 1881 , str. 86-87; 51. 12,24. marec 1881, str. 93; Iz govora poslanca Greuterja, Slo-
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zginejo vsi drugi, dasi tudi izvrstni gOVOri."136 Vendar debata, ki se je nato razvnela ni
temeljila toliko na gospodarski teoriji kat na razpravi 0 zidovskem vprasanju. 137 Tako kot
ostali konservativci je tudi Greuter Jude preprosto enacil z liberalnim kapitalizmom in
tega z oderustvom.
Vendar v Greuterjevem govoru zasledimo tudi besede, ki nam lepo prikaZejo domet
gospodarskih nazorov konservativcev, ki so gospodarstvo obravnavali bolj z moraIne kot
znanstvene plati. Tako se je spravil na sam temelj liberalnih ekonomski nazorov, na
svobodni trg ponudbe in povprasevanja. Pomanjkljivosti svobodnega trga je slikovito
opisal s sledeeim primerom: "Der Staat hiitte einen Zinssatz von sechs Percent; die
Wucherer denken sich: dieser Zinssatz ist uns zu gering, wir konnen das Risico eines
Gelddarlehens nicht wagen, wir behalten das Geld, dassel be wird eingesperrt, in die Erde
vergraben, ja vielleicht auch noch in einen alten Strumpf eingebunden. Jetzt heiBt es auf
einmal: der Zinssatz wird frei: da offnen sich gleich die Riegel , das Geld kornrnt aus der
Erde, es kornrnt unter die Leute. Und warum haben jetzt die Wucherer und Geizhalse ihre
Cassen geoffnet? Weil sie vielleicht glauben, daB der ZinsfuB vier oder flinf Percent wird,
wird er das Geld gleich wieder zuruckziehen, dasselbe noch mehr als fruher verschlieBen;
wenn er nicht einmal zu sechs Percent leiht, so wird er Geld bei flinf Percent oder vier
Percent gewiB gleich wieder hinter SchloB und Riegel zuruckbringen. So sagt man aber
nicht. Gebt den Zinssatz frei, dann kornrnt viel Geld, welches vergraben war, wo viel
Geld, da herrscht Concurrenz, wo Concurrenz, da ist es wohlfeiler."138
Konservativci so z leva roko odpravljali liberalno prepricanje, da se bo zaradi zakonov
o oderustvu kapital potuhnil in ga bo zato primanjkovalo. "Postenosti ni, prejsnja postenost manjka, zato ni vee prejsnjega kredita najti. Postava naj varuje postenost, naj goji
pravienost, postava naj ne brani odrtije [... ] in prejsnji kredit se bode zopet oZivel." S
tern, ko ljudje ne bodo mogli vee posojati za visoke (oderuske) obresti, se bo vrnila
postenost in bodo rade volje posojali za nizke obresti. Ker preostali oderuhi ne bodo
hoteli posojati, za vse res ne bo dovolj posojil, vendar "raje brez kredita v skrbeh

In

stiskah ziveti, kakor po adrtniji poginoti."139
Da je v desetletju in pol vprasanje obrestnih mer postalo zelo aktualno tudi za
slovenski prostor, nam dokazuje to, da sta med generalno debato od sedrnih govomikov
bila kar dva iz nasega prostora in to iz Kranjske. To sta bila slovenska poslanca 10zef
Schneid in Viljem Pfeifer, ki sta skoraj v en glas nastopila za uvedbo zakonskih
predlogov. Tudi ona dva sta se pridruzila splosni obsodbi tistih liberalnih naukov, ki so

venski narod, 51. 19,25. januar 1881.

136 Slovenec,51. 10,25. januar 1881.
137 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, 3. del: 1879-1885, o.c., str. 70-71.
138 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrates, IX.
Session, 104. Sitzung, 18. januar 1881, str. 3669.

139 K. Lj.: Iz Dunaja (Odrtniki v Avstriji), Siovenski gospodar, 51. 14,3. april 1879, str. 104.
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pripeljali do perecega dolzniskega vprasanja. Pray tako sta opazila veliko razliko v razpolozenju ljudi v primerjavi z letom 1868. Takratni liberalni politiki so zahtevali odpravo
obrestnih postav, Ijudje pa so nasedli njihovim besedam. Vendar Ijudem ne smemo
zameriti, da so nasedli. "Te vrste borilcev za svobodo tacas ljudstvo se nij poznalo. [... )
Ljudstvo, plemenito in dobro, kakersno je, hodec po svojem idealnem potu, dovolilo je
zavoljo svobode, v katere imenu se je pregovoriti dalo, v odpravljenje postave, ki se je
ustvarila ter izvrsevala sarno njemu v obrambo." To svojo naivnost so Ijudje seveda
drago placali. "Od tacas je minila doba, napoljena s potoki solza, s tisoc unicenih
eksistenc ter z gospodarskim prop adorn celih dezel. [... ) Mi stojimo danes res na bojisci
oderustva ter verno, kaj pomenja njegova zmaga."140
Razumljivo je, da so zaradi perecega oderustva naenkrat skoraj vsi za ponovno uvedbo
zakonov

0

oderustvu. "Da izprevidi ljudstvo in da izprevidijo, kakor mislim, vse stranke

te visoke zbomice, kako treba, da se oderustvu s postavami nasproti stopa, to je vazna
prikazen nasega druzabnega zivljenja."14 1 Oba poslanca pa sta kljub pozitivnemu zakonskemu predlogu vseeno menila, da je predlog za popolno odpravo oderustva prevec blag.
Kot mnogim drugim govomikom so se jima zlasti kazni zdele prevec mile. Schneid se je
z zahtevo po visjih kaznih neuspesno vmesal v special no debato. Na koncu pa sta se oba,
tako kot vecina drugih poslancev, sprijaznila z realnostjo in glasova za zakonski predlog.
Utemeljitve glasovanj so si bile zelo podobne: "Glasujem za predlezeci zakon zoper
oderuhe, ne zato , ker morebiti odgovarja vsem potrebam, ampak, ker imam raji sploh kak
zakon, ce tudi nij povsem dovrsen, kakor pa neomejeno gospodarstvo oderustva."142

6. Pomanjkljivosti zakonov

0

oderustvu

S sprejetim zakonom 143 pa skoraj nihce ni bil zadovoljen. Na prvemu slovenskemu
katoliskemu shodu leta 1892 je Fran Povse resda pohvalil driavni zbor, ki je priboril
"toliko potrebno postavo proti grdemu, nekrscanskemu oderustvu, ki je, kakor prava
pijavka, popilo mnogo krvi iz zuljavih kmeckih r6k",I44 vendar je tako kot vsi drugi tudi
on odlocno poudaril pereco dolznisko krizo. Oderuski zakon je predvsem prinasal manj,
kakor so upali zagovomiki njegove ponovne vpeljave. Tako kot oderuski zakon iz leta
1866 145 tudi stem zakonom ni bila dolocena najvisja dovoljena obrestna mera, temvec je
bilo s kaznijo zagrozeno posojevalcu, ki "zlorabi lahkomisljenost, revscino, slaboumnost,
140
141
142
143
144

Govor siovenskega drZavnega poslanca viteza Schneida, Siovenski narod, 51. 21 , 27. januar 1881.
Ibidem.
Govor slovenskega poslanca Viljema Pfeiferja, Siovenski narod, 51. 23, 29. januar 1881.
Reichsgesetzblalt, 51. 47, 28. maj 1881.
P?rocilo priprav ljalnega odbora 0 I. slovenskem katoliskem shodu, kateri se je vrsil 1892. leta v
Ljubljani, Ljubljana 1893, sir. 245.

145 Svoboda kapitala, Novice, 51. I, 2.januar 18667, sir. 2.
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neskusenost ali razburjenost izposojevalca na ta nacin, da sebi ali kaki tretji osebi
izgovori dobicek, ki je po svoji neprimemi velikosti zmozen uniciti izposojevalca ali
pogubo njegovega premozenja pospesiti."146 To, kaksne obresti lahko unicijo dolznika, je
bilo torej odvisno od sUbjektivne presoje sodisca. Tudi kazni naj bi bile prernile. Za vse
svoje prestopke in zvijace je oderuh dobil Ie od enega do sest mesecev zapora ali od 100
do !ODD goldinarjev dename kazni.
Razen najbolj ocitnega, oderustvo torej se ni bilo odpravljeno, stem pa se nazori ljudi

0

oderustvu in oderuhih niso pray nic spremenili. Oderuhi so se naprej ostajali " usi, ki se v
zivo clovesko telo zajed6 in ga do belih kosti ober6, ako se jim clovek prepusti."147
Neznani dopisnik iz Ljubljane se pri izrazanju svojih custev do njih ni pray nic obotavljaJ
in jih je slikovito primerjal z vampirji. "Grozne pripovedke in bajke

0

krvosesih,

volkodlakih, ki se po noci frfotaje prikazujejo in zivirn kri pijejo dotlej, dokler jih kdo ne
izkoplje in jim glave ne odseka, izginile so skoro iz ljudskih pravljic; a vendar so se vedno
na svetu take - pijavke."148 Poleg zelo priljubljenih vampirjev so za upodobitev njihovega
znacaja uporabljali tudi druga bitja. "Wie ein unheimlicher Polyp, der die besten Safte
einem Korper entsaugt und diesen, trotz aller lippigen Nahrung darben und verklimmem
HiBt, so zieht der Wucher [ ... J die Kraft aus unserem Volkskorper."149 Take ostre besede so
si prisluzili oderuhi, ki so k1jub prepovedi jemaii velikanske obresti, tudi tja do 180%.
Tako porocilo iz "tui:ne" Istre, kjer je denarja "treba, kot suhi zemlji kapelj" poroca

0

oderustvu italijanskih priseljencev iz seveme Furlanije - "kamjelov". "Kamjelska
famiiija z gotovim denarjern !ODD gld. zivi gosposko, ker si prisluzi z glavnico 1000 gid.
tudi !ODD gld. obresti ."150 Z razrneroma majhnirn kapitalom so torej te druzine ziveie zelo
dobro. Edini predpogoj je seveda bii, da so irnele kapitai nalozen v gotovini. Te je med
kmeti primanjkovaio, saj so irneli kapitai nalozen vecinoma v nepremicninah. Ker se je
oderustvo se kako splacaio, so rnnogi tvegali in se poprijeli tega posla. "Oderuhi se nahajajo rned rnescani in vascani, odirajo bogatini, nekteri trgovci, obrtniki in kmetje,
odirajo taki ijudje, ki so se svoje dni kaj uciii, pa tudi taki, ki se niso nicesar uciii, ki ne
znajo nit pisati, niti brati."151

146 Oderu5ka postava, Siovenec, 51. 62,4. junij 1881. Zakon 0 oderustvu je preveden tudi v Slovenskemu
gospodarju. Oderuh je lOpet kaznovanj. vreden skodljivec, Siovenski gospodar, st. 23, 9. junij 1881 ,
sir. 177. "Kdor si pri posojilib od revez., 0 katerem ve, daje v denamih stiskah, take interese obljubiti
da, 0 katerib ve, da jib dolmik nikdar druga~e pla~evati ne bode mogel, nego tako, d. bo od let. do leta
v ve~ji dolg lezel, ter kon~no na ber~ko palieo prisel, ta je oderub, bodi si da zida pri tern oderuske
svoje namere na lahkomisljenost, ali neskusenost, ali pa na revsino dolinikovo." Tav~ar, Ivan:
Siovenski Pravnik, o.e., sir. 483.
147 Siovenec, st. 77, 6. april 1886.
148 Siovenec, st. 68, 24. maj 1892.
149 Th. F.: Die Erlebnisse eines Ausgewueherten. Ein Beitrag zur Lebensfrage des Beamtenthums, Marburger Zeitung, Sl. 74, 14. september 1890.
150 K. J. [Kristan Josipl: Dopis iz Istre, Zadruga, sl. 10,31. oktober 1885, str. 39.
151 Iz Ptuja (Ali imamo porno'; proti oderuhom?), Siovenski gospodar, sl. 18,30. april 1885, str.140.
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Sodisca so bila po novem zakonu dolzna ukrepati proti taksnemu oderustvu. Veliko
oderuhov sodisca sploh ni videlo. Mnogo zrtev namrec oderuhov sploh ni naznanilo sodiscu. "Die raffinirte Kunst des Wuchers besteht darin, seinen Opfern zugleich den Mund
zu schlieBen. Und so fallen alljahrlich Tausende und Abertausende dem heimlich schleichenden gefraBigen Ungeheuer der Wucherei anheim, ohne daB die Welt etwas davon erfahrt."1 52 Seveda so obstajali tudi primeri, ko je oderuh prejel zasluzeno kazen. Tako je
npr. znani ptujski oderuh Engelhart moral kmetu vrniti prevec placane obresti in se poravnati nemajhne sodne stroske. "Tako so se oderuhu krivicni grosi zopet iz zepa stepli."153
V tej zgodbi spoznamo tezavno pot, ki jo je dolznik prehodil, preden je prisel nazaj do
svojega denarja. Najprej je moral spoznati, da so tako visoke obresti, ki jih je placeval,
oderuske. Potem je moral oderuha to ziti in je zato najel dragega odvetnika. Oblasti
oderuhov niso kazensko preganjale, temvec so proti njihovemu pocetju ljudje lahko
sprozili Ie civilne tozbe, ki pa so zahtevale cas in denar. 154 Mnogi se zato niso odlocili za
taksno potezo, ceprav so jih pozivali, naj to storijo. "Sploh pa svetujem vsem onim, koje
so dobili oderuhi v roke, naj se opirajo na [zakone

0

oderustvu], ter iscejo pri sodniji

pomoci."155 Precej oderuhov je se naprej opravljalo svojo dejavnost, kljub temu, da jih je
okolica dobro poznala. Resda so imeli malo manj trden spanec kot pred letom 1881 ,
vendar dobicki niso bili skoraj nic manjsi.
"Postava proti oderuhom je vsaj nekoliko omejila oderustvo z denarjem; oderuhi so se
vsaj nekoliko ustrasili in niso vec tako drzni ; ali vsaka postava ima skrivna vratca, skoz
katera se morejo resiti prefriganci."1 56 Oderuhom ni manjkalo dornisljije, ko so iskali
nove nacine odiranja.157 Tako so pred trgatvijo kmetom posodili denar. Po trgatvi so jim
kmetje glavnico morali vrniti v gotovini , names to obresti pa ze vnaprej doloceno kolicino
vina, katerega vrednost je presegala vrednost posojenega denarja. 158 Podoben nacin
odiranjaje slikovito opisal tudi Slovenski narod: Reven kmet, kateremu je davkarija zaradi

152 Th. F.: Die Erlebnisse eines Ausgewucherten. Ein Beitrag zur Lebensfrage des Beamtenrhums,

Marburger Zeitung, st. 74, 14. september 1890.

153 Iz PodYinec pri Ptuji (Oderuh Engelhart), Sloyenski gospodar, 51. 8,23. februar 1882, sir. 60.
154 Ze med sprejemanjem zakonov 0 oderu5tvu je Viljem Pfeifer opozoril na to pomanjkljivosl. Zakon bi
moral biti s podro~ja kazenskega prava, "ker 05kodovani najve~krat nema denaIjev, da bi se dolgo in
drago pravdal ter bi bila tedaj civilnopravna pomo~ iluzorna, a pri kazenskopravnej uredbi stopi sodnik
na o5kodovanega mesto." Goyor slovenskega poslanca Viljema Pfeiferja, Siovenski narod, 51. 23, 29.
januar 1881.

155 Od Draye (Oderuhi), Siovenski gospodar, 51. 39, 28. september 1882, str. 308.
156 Novosegni oderuhi, Edinost, st. 57, 18. julij 1885 .
Domoljub je poro~al 0 zanimivem primeru iz Nem~ije, kjer so upniki dolfuiku morali pustiti nujna
sredstva za pretivetje. Nekemu kmetu je tako ostala Ie krava. Zato se oderuh domisli in medeno
prijazno revem kupi kozo, da bi kmet imel 5e drugo sredstvo za pretivetje (kozo) in bi mu tako lahko
zaplenil kravo. Vendar je revel: preden so mu priSii rubiti, kozo zaklal in pojedel. Tako oderuh ni
mogel zapleniti krave, ostal paje tudi brez koze. Domoljub, 51. 6,17. marec 1892, str. 66.
158 Od Drave (Oderuhi), Siovenski gospodar, 51. 39,28. september 1882, sir. 308.
157
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zaostalih davkov hotel a pradati zadnjo kravo, je potreben denar dobil od bogatega gostilnieaJja. Namesto posojenega denarja bi kmet po treh tednih moral gostilnieaJju dobaviti
dogovoJjeno kolieino lesa. Ce tega ne bi mogel priskrbeti (gostilnicar je dobro vedel, da ne
bo mogel), bi mu moral vrniti dvojno kolieino izposojenega denaJja. K sklenitvi taksne
kupeije je veliko pripomoglo tudi gostilnieaJjevo vino, ki ga je kmet pil na up. Kmet
zahtevanega zneska seveda ni mogel placati, zato so njegovo kmetijo zelo kmalu prodali
na drazbi. 159 Taksna oderuska posojila so poznali tudi v logaskemu okraju. Vendar je tu
prati taksnim postopkom uspeSno nastopil okrajni glavar. Najprej je s pomoejo okroznic
prek uradnih organov in duhovseine ljudi seznanil s kaznivostjo taksnega postopanja. Nato
so "zoper najhujse zatirake kmetov dosIe do glavarstva ovadbe, in zdaj se vrse pri nasih
sodiseih preiskave. Ta razglas je imel v eticnem in gospodarskem oziru neprecenjen nasIedek. Iz nasega gIavarskega okrajaje izginilo oderustvo skoraj popolnoma."160
Oderustvo je cvetelo tudi s pomocjo privatnih tajnih posojilnic, ki so zaracunavale
visoke obresti in so zastavljeni predmet, katerega vrednost je bila seveda visja od denaJja,
ki ga je dobila stranka, poskusale eim prej pradati. Zakon, ki je uredil podroeje
zastavljanja, je bil sprejet sele leta 1885. 161 Ce upniki od dolznika niso mogli dobiti vsega
denaJja, temvec Ie premozenje pod hipoteko, so na vse naeine poskusali dobiti povmjen
celotni dolg. Takrat so dolzniku na dom posiljali iranieno vljudna in hkrati zaljiva pisma,
na stene pisali zalitve, mu grozili z javnim skandalom, pri katerem ga bodo razkrinkali in
ocmili pred sosedi in v sluzbi. Ziasti prizadevno so hodili v njegovo sluzbo, ga tam
nadlegovali in emili pred njegovimi predpostavljenimi.1 62

7. Obrestovanje je oderustvo
Ko je v Avstriji vladala popolna obrestna svoboda, je pisec v Novicah kot vzrok za
omejitev te svobode omenil, da imajo "volkovi [... J pray, ee zahtevajo svobodo, ovce pa,
katere po svobodi hrepenijo, kazejo, da so res ovce."163 Te ovce so bile seveda preprosto
kmeeo ljudstvo, za pastiJje, ki jih bo branilo pred liberalnimi volkovi pa so se jim ponujali ljudje s katoliskimi in konservativnimi svetovnimi nazori. Njihov namen v tern
idejnem boju veeinoma ni bil v znanstvenem dokazovanju napacnosti liberalnili nazorov,
temvec predvsem v njegovem negiranju. Dostikrat so bili liberalni nazori predstavljeni
povsem korektno,164 vendar pa so se nasle tudi prapagandno naravnane poenostavitve in

Na¢in, kako se izogniti oderu~kej postavi, Siovenski narod, ~1. 119,28. maj 1883.
Kmetovalec, ~1. 24, 31. december 1887, sir. 219.
Slovenec, ~1. 98, I. maj 1885.
Zoper oderuhe in Irdosr¢ne upnike, Siovenec, st. 297, 27 december 1889.
Postava zaper odrtijo in pa kmetijstvo, Novice, 51. 49, 3. december 1879.
164 Primerjaj npr.: Zoper oderuhe, Siovenec, 51. 33,25. marec 1879.
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groba obtozevanja. "Pravi liberalec se ravna po sledecem geslu: Ijubi sam sebe crez vse,
denar pa kakor sam sebe ter odiraj bliznjega, dokler se iz njega kaj nadreti da! Zato pa
tudi takega pravega liberalca nic toliko ne razdrazi, kakor ce se njegovej sebicnosti zlasti
pa njegovemu denarju ovire delajo." V popolnem nasprotju s tem naj bi bila glavna
krscanska zapoved: "Ljubi Boga crez vse, bliznjega pa kakor sam sebe,"165 iz cesar tudi
izhaja cerkvena prepoved oderustva.

a) Rojstvo nove teorije
Casopisi so v glavnem Ie negodovali nad perecim zadolzovanjem in preklinjali kapitalisticno oderustvo. Vendar teoreticno 0 pojavu oderustvu vseeno niso pisali l66 "Menda
izvzimsi gg. duhovnike in pravnike Ie malokdo ve, da je kristjanu sploh prepovedano
zahtevati in jemati obresti od denamih posojil."167 Ce se torej ze velika vecina takratnih
izobrazencev teoreticno ni ukvarjala s problemom oderustva, so se navadni Ijudje se tern
manj. "Ljudje so popolno pasivni v tej zadevi; obresti niti ne zagovarjajo, niti jim
ugovarjajo, Ie placujejo jih neradi in teikO."16S Toda prob lem oderustva je zivljenjsko
navezan na nauk

0

obrestih,

0

tern, kaj obresti so, ali so koristne ali skodljive, ali so

moraine ali nemoralne, ali so upravicene ali neupravicene in ce so upravicene ali so
dovoljene tudi (pre)visoke in ce niso, kje je meja, ki doloci, kdaj to so.
Po ze predstavljenem Gersakovem clanku, ki je glede obresti zagovarjal povsem
klasicne liberalne nazore, ni v slovenscini

0

obrestih in oderustvu nihce vee pisal z

liberalnega stalisca. Z zacetkom gospodarske krize v sedemdesetih letih so liberalni
nazori tako in tako zaceli izgubljati svojo privlacnost. Namesto njih so se zaceli vse bolj
uveljavljati gospodarski nazori, ki so po eni strani temeljili na porajajocem se socializmu
in po drugi strani na protekcionizmu, konservativizmu in katoliskem reformizmu.
Prvo resno deJa

0

oderustvu s katoliskega stalisca, torej

0

odnosu Cerkve do oderustva

tern uci krscanska vera, je ze leta 1877 v Slovenskem gospodarju predstavil
neznan avtorl69 Vendar njegove misli niso originalne, temvec slonijo na dveh clankih, ki
in kaj

0

ju je na zacetku leta 1877 v osrednji avstrijski katoliskem casopisu Vaterland objavil
Karl Vogelsang.l7o Stem je nadaljeval bogato dominikansko tradicijo boja proti

165
166
167
168
169

Oderu~tvo pa otaki liberalizma v Avstriji, Siovenski gospodar, !t. 27, 5. julij 1877, sir. 215.
Belec, Ivan: Obresti v socialnem oziru, Siovenec, 51. 264, 16. november 1888.
Vo~njak, J[osip] : Socijalni problem in kmetski stan, Letopis Matice slovenske, 1885, sir. 14.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 51. 273, 27. november 1888.

Odrtija pa kr~tanska vera, Siovenski gospodar, ~t. 40, 4. oktober 1877, sO'. 326-327;!t. 41, II. oktober
1877, str. 334-335; !t. 42, 18. oktober 1877, Sir. 340-341.
170 Opis tlanka glej v: Klopp, Wiard: Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn von
Vogelsang, Typographische Anstalt, Wien, 1930, str. 261-264.
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obrestim. 171 Vogelsangove misli so sprozile burna razpravo, ki se se nekaj desetletij ni
polegla. Kljub mnogim ugovorom tudi s katoliske strani je na zacetku s svojimi nazori

0

oderustvu zel velik uspeh v konservativnih katoliskih krogih. Na prvem avstrijskem katoliskem shodu 3. maja 1877 na Dunaju mu je uspelo z oderuskim problemom vplivati na
potek razprave
lucije

0

0

socialnem vprasanju. 172 S tej je odloCilno pripomogel k sprejetju reso-

oderustvu v sledeci obliki: "Angesichts der in Wahrheit erschreckendeIWeise urn

sich greifenden Wirkungen des Wuchers und des dringenden Bediirfnisses, eine griindliche Heilung dieses gef<ihrlichen Zustandes anzustreben, spricht der Katholikentag die
Oberzeugung aus, daB, urn zu derselben zu gelangen, von den auf diese Angelegenheit
beziiglichen naturrechtlichen und geoffenbarten Rechtsgrundslitzen ausgegangen werden
miisse und empfiehlt deshalb auf das nachdriicklichste die wissenschaftliche Erorterung
derselben."173
Teoreticna razprava

0

obrestih in oderustvu se je nato vse bolj razvnemala. Vogelsang

se je tako sredi osemdesetih let pritozeval, da problem oderustva in delavsko vprasanje
zasedata skoraj yes prostor v takrat osrednji krscansko socialni reviji MOllatsschrift flir
christliche SozialreJorm. V reviji objavljeni clanki niso bili golo pritIjevanje Vogel-

sangu l

74

Iz katoliskih vrst, katerim je sicer pripadal tudi Vogelsang, je dozivel burna

kritiko, ki se je razrasla v veliko polemiko.175 Pray ta nikoli razreSena polemika v katoliiikem taboru je spodbujala k pisanju obseznih razprav

0

tern problemu. Pri tern tudi

slovensko ozemlje ni ostalo izolirano.
Toda po prvi osarnljeni lastovki leta 1877 te razprave se dolgo niso dosegle slovenskega ozemlja. Sele leta 1885 je Josip Vosnjak v svoji razpravi Socijailli problem in
kmetski stall 176 na kratko opisal tudi obrestno vprasanje na znanstveni podlagi. Iz tekstaje

razvidno, da je Vosnjak spremljal takratno polemiko

° obrestnem vprasanju. Pri svojem

opisu se tako naslanja na Karla Vogelsanga in Lorenza Steina. 177 Omenja pa tudi enega
Vogelsangovih velikih nasprotnikov iz katoliskega tabora - Augusta Lehmkuhla. Ceprav
je bil Vosnjak zelo dobro seznanjen s takratno polemiko

° obrestnem vprasanju, temu

171 Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei. Ihre Friih- und Entwicklungsgeschichte bis
t72

173
174

175

zu den Reichsratswahlen 1907, Hermann B6hlaus, Wien, Koln-Oraz, 1973, str. 125-126,131-133.
Bader, Erwin: Christliche Sozialreform. Beitrage zur Sozialphilosophie in einer veranderten Welt,
Herder, Wien, 1991, str. 77-78 .
Celerin, Alfred: Die 6sterreichische Katholikentage des 19. Iahrhunderts, Dissertation zur Erlangung
des Doktorgrades an der philosophischen Fakultat der Universitat Wien, Wi en, 1955, str. 58.
Bader, Erwin: Christliche Sozialreform. Beitrage zur Sozialphilosophie in einer veranderten Welt, o.c.,
str.69.
Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei. Ihre Friih- und Entwicklungsgeschichte bis

zu den Reichsratswahlen 1907, O.c., str. 127-129.
176 Vo~njak, J[osipj: Socijalni problem in kmetski stan, o.c., str. 14-18.
177 Stein je imel velik vpliv na Vosnjaka zlasti pri njegovi analizi agrarnih razmer. 0 Steinu primerjaj:
Frauendorfer, Sigmund: Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik, 1. del, BLV
Verlagsgesellschaft, Mlinchen-Basel-Wien, 1963, str. 343-346.
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problemu ni dajal velike teze. Z njim je Ie poudaril dramaticnost kmecke dolzniske krize.

o obrestih in oderustvu se je temeljito sele leta 1888 razpisal Ivan Belec. Ta je sicer ze
leta 1882 obsimo pisal

0

naravi kapitala in kmetijstvu 178 in leta 1885

0

dolzniski pro-

blematiki,179 vendar se je z obrestno teorijo, ki je bila povsem na ravni takratne avstrijske
razprave, spopadel se le v seriji clankov z naslovom Obresti v socijalnem oziru,I80 ki so
izhajali v Slovencu in jih je kasneje izdal tudi v knjizni obliki 181 V glavni meri se tudi on
opira na delo Karla Vogelsanga. Terneljito pozna se dela drugih dveh pomernbnih
katoliskih teoretikov - Georga Ratzingerja in Josefa Scheicherja, vendar pri tern tudi ostro
poleroizira z Ratzingerjem, Vogelsangovirn velikirn nasprotnikorn pri obrestnern vprasanju. Na Ratzingerjevo stran pa se je proti Belcu in stem Vogelsangu postavilo urednistvo Slovenca, ki je Belcevo razpravo opremilo s poucnimi opornbarni.
Vendar tudi ta razprava ni irnela velikega odrneva. "Sodobniki [... J Belca ni so upostevali tako, kakor bi zasluzil. Njegovi clanki so ostali skoraj neopazeni."182 Spet je bilo
potrebno pocakati dobro desetietje. V tern casu je tudi na Slovens kern v katoliskih in
konservativnih krogih prevladal krscansko socialni nauk. Mlajsa duhovscina je ta nauk
prevzela od dunajskega krscansko socialnega kroga, v katerern je bil takrat vodilna idejna
figura pray Karl Vogelsang. Ceprav so se slovenski krscanski socialci bolj zanimali za
konkretne gospodarske in socialne terne kot pa za teoreticno razpravljanje

0

obrestih, se

zaradi siroke idejne vpletenosti slovenskega socialnega katolicizrna v takratni avstri jski
socialni katolicizern, tudi temu problernu niso rnogli izogniti .
Leta 1899 je Josip Pavlica objavil "tisto veliko, terneljito, zal da prernalo upostevano

178 Belec, Ivan:

Zemlji~te in kapital, Siovenec, ~t. 108,26. september 1882; ~t. 110,30. september 1882;

st. 118, 19. oktober 1882; 5t. 119,2 1. oktober 1882; 5t. 120,24. oktober 1882; st. 121,26. oktober
1882; st. 122.28. oktober 1882; st. 123. 31. oktober 1882; st. 124.4. november 1882; st. 125.7.
november 1882; st. 128.14. november 1882; st. 129. 16. november 1882.
179 Belec. Ivan: Kmetom v pomot. Siovenec, St. 83, 14. april 1885; 5t. 84, 15. april 1885; 5t. 85, 16. april
1885; st. 86. 17. april 1885; st. 87, 18. april 1885; st. 88.20. april 1885. st. 89. 21. april 1885; st. 90.
22. april 1885; St. 91. 23. april 1885; st. 92, 24. april 1885; 5t. 93. 25. april 1885; 5t. 94. 27. april 1885;
St. 95, 28. april 1885; st. 96. 29. april 1885; 5t. 97. 30. april 1885; st. 98, I. maj 1885; st. 100.4. maj
1885; 5t. 101.5. maj 1885; 5t. 102.6. maj 1885; St. 103.7. maj 1885; st. 106. 11. maj 1885.
180 Belec. Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Siovenec, st. 264, 16. november 1888; st. 265,17. november
1888; st. 267, 20. november 1888; st. 268. 21. november 1888; st. 270. 23. november 1888; St. 273.27.
november 1888; st. 276. 30. november 1888; St. 281. 6. december 1888; St. 284. 11. december 1888; st.
287, 14. december 1888; st. 289. 17. december 1888; St. 296. 27. december 1888; St. 298. 29. december 1888; St. 299. 31. december 1888; st. 1.2. januar 1889; st. 2. 3. januar 1889; st. 3. 3. januar
1889. Belec. Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek. Siovenec. st. 7, 9. januar 1889; st. 8. 10.
januar 1889; st. 9. 11. januar 1889.
181 Belec. Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Ljubljana 1889.71 str.
182 Lukan. Walter: Socialni katolicizem v Avstriji in pri SIovencih v drugi poiovici 19. sto ietja. - Missiev

simpozij v Rimu, Mohorjeva druzba, Celje, 1988. str. 116. Janez Juhant meni, da je s svojimi spisi
predvsem "spodbujal k razmiSljanju 0 druzbenih problemih pri nas." Juhant. Janez: Krekovo berilo.
Mohorjeva druzba, Celje. 1989. str. 46.
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razpravo"183 0 bistvu kapitalizma. 184 V poljubni obliki je kasneje te svoje nazore (med
mnozico drugih socialnih nazorov) objavil se v knjizici Socijalno vprasanje 185 Po njegovi smrti je njegovo dele na tern podrocju nadaljeval njegov brat Andrej Pavlica. Zlasti
pomembni sta dye njegovi razpravi. 186
Skupna nota vseh teh slovenskih razprav je enaeenje kakrsnih koli obresti z oderustvom. Obrestovanje pa je bistvo kapitalistienega sistema. Kapitalisticni obrestni sistem
je torej oderustvo. "Zdaj [ ... ) hocemo imenovati obrestovanje ali kapitalizem s pravim
imenom - oderustvo."187 "Kapitalizem je z obrestmi v najozji zvezi, je skoraj identicen z
njim. [.. .) Odpravite obresti in kapitalizem bo pal sam."188 Glede tega sta bila Belec in
Pavlica na povsem isti valovni dolzini z Vogelsangom. Tudi zanj v obrestovanju tiei
celotni kapitalizem. Zato je obrestno vprasanje temeljna tocka socialne reforme. 189 Boj za
odpravo oderustva, za odpravo obrestovanja, je tudi boj proti sovramemu liberalnemu
kapitalizmu, za katerega je znacilna tudi brezmejna konkurenca.

b) Proti brezmejni konkurenci
Belec je sicer priznaval koristnost konkurencnega boja, vendar se je v isti sapi odloeno
postavil proti brezmejni konkurenci. "Konkurenca je vsem potrebna, onemu, ki kupuje,
ker brez nje bi moral predrago placevati; trgovcu, ker brez nje bi bil prevec zanikern;
delavcu samemu, ker bi se brez nje tako ne izuril. Pritoziti se more Ie eez konkurenco, ki
ne pozna nikakorsnih mej in to kar je napravilo konkurenco neomejeno, je nasa od Boga
odpadla doba, ki ima za svoj najvisji namen sluziti mamenu, kopieiti bogastvo."190 Zato
Belec odloeno odklanja liberalni nauk

0

samoumevnosti konkurenenega boja na svo-

bodnemu trgu, ki je gonilo bogatenja (sposobnih) ljudi in stem celotnega napredka. Ta
konkurencni boj naj bi izhajal iz Darwinove teorije boja za obstanek, ki je bila vsakemu
krscansko mislecemu cloveku takra! tm v peti. Boj za obstanek naj bi narnrec cloveka
ponizal na raven zivali in na kaj taksnega takratno krscanstvo ni moglo pristati. Ta teorija
naj bi tudi opravicevala nezmerno bogatenje "sposobnih" bogatasev in njihovo
183 U[~eni~nik], A[les]: t Dr. Josip Pavlica, Katoliski obzornik, letnik 6, 1902, str. 270.
184 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, Katoliski obzornik, leto III, Ljubljana 1899, str. 89-111, 185-202,
297-326.

185 Pavlica, Josip: Socijalno vpra~anje ali od kod izvira siromaS6na delavskega Ijudstva, Gorica, 1902.
186 Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in veljavi, Cas. Znanstvena revija Leonove druZbe, 5. letnik,

187
188
189

190

1911, str. 58-68; Pavlica, A[ndrej]: NajvaZnej~e vp~anje sociologije, Cas. Znanstvena revija Leonove
druZbe, 9. letnik, 1915, str. 260-272. Svoje nazore 0 obrestihje leta 1914 v skraj~ani obliki objavil tudi
v znani reviji Monalsschrift for christliche SozialreJorm.
Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 303.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek, Siovenec, st. 9, 11. januar 1889.
Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, c.c., str. 349.
S-n [Ivan Belec]: Moderna zgodba ali faliment, Siovenec, st. 281, 5. december 1884.
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brezmejno izkoriscanje "nesposobnih" revezev I91
Vendar brezmejna konkurenca l92 ni Ie v skodo revezev, temvec celotnega gospodarstva in stem tudi bogatasev. "Konkurenca dirja po svetu kot splasen konj; pod svojimi
kopiti pomendra reveze in bogatine. Brez prenehanja, brez milosti in usmiljenja nadaljuje
svoje k1anje."193 Tudi pisec v Slovenskemu gospodarju poudarja neusmiljeno moc oderuske konkurence. "Ubogi moz, rokodelec ali kmet [... ] mora obnemoci v krempljih
cankolizne ali seskarske pohleponosti oderuhov. Iednako se godi tudi velikim posestnikom, fabrikantom in trgovcev, vsi zdihujejo v hlapcevskem robovanju pod jarmom
oderuskega kapitala."194 Zaradi gromozanskega pritiska konkurence so kapitalisti prisiljeni, da cim bolj izkoriscajo svoje delavce. Zlasti tisti, na katere pritiskajo oderuski
dolgovi, morajo biti brez usmiljenja. 195 "Nagon, ohranjati samega sebe, je mocnejsi,
kakor ljubezen do bljiznega. Gospodar ne more biti dober, sicer je sam v kratkem casu
unicen."196 Izkoriscan proletariat se temu upira po svojih najboljsih moceh. Ljudje tako
zivijo v stalnem medsebojnem boju, v katerem ne smejo popuscati, ce hocejo preZiveti.
Socialne napetosti bode torej obstajale dokler bo obstajalo oderustvo.
Ne Ie proizvajalci, posredno za Vosnjaka tudi potrosniki trpijo zaradi previsokih
obresti. "Sploh moramo v tern, da kapital isce pray visokih obresti, iskati glavni vir tisti
divji konkurenciji, katera unicuje posteno obrt in zdravo trgovino." Vsak dolznik hoce
toliko zaslilZiti, da lahko vrne dolgove in ima se sam dobicek. "Torej mu je vsako
sredstvo dobro in ker se taki prinosi ne dado po postenem poti dobiti, zaide dolznik na
stranske, nepostene."197 Torej tako, da goljufa svojo stranko.

c) Cisti dobicek
Temeljni kamen razmislanj Ivana Belca

0

obrestih je njegov nauk

0

tako imenovanem

cistern dobicku. V primerjavi z vecino clanka, ki ga v veliki meri povzema po Vogelsangu, Ratzingerju in Scheicherju, so njegove misli 0 cistemu dobicku povsem izvirne. 198

191 Belee, Ivan: Obresti v soeijalnem oziru, Slovenee, 51. 264, 16. november 1888.
192 Za lastanske socia Ice ni bila skodljiva vsaka konkurenea, temvet Ie brezmejna. Zato so priznavali
dobre strani konkurenee. uTekrnovanje sarno za-se je dobro, te so sredstva. postena. V produkeiji in v
prodaji vtegne biti tekrnovanje Ie tedaj slabo in obtepogubno, te tekrnovalei rabijo slaba in nepostena

193
194
195
196
197

198

sredstva. Tekrnovanje nam daje blago bolj obilno, bolje in ceneje." Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.e., str. 102-103.
S-n [Ivan BelecJ: Moderna zgodba ali faliment, Slovenec, 51. 281, 5. december 1884.
Odrtija pa lastanska vera, Slovenski gospodar, sl. 41, II. oktober 1877, str. 335.
S-n [Ivan BelecJ: Moderna zgodba ali faliment, Slovenec, Sl. 281, 5. december 1884.
Odrtija pa lastanska vera, Slovenski gospodar, st. 41, II. oktober 1877, str. 335.
Vosnjak, J[osipJ: Socijalni problem in krnetski stan, O.C., Sir. 17.
uKar born pa 0 tako imenovanem "tistem dobitku" napisal, pa se nikjer nisem tital, to bo izvirno."
Belec, Ivan: Obresti v soeialnem oziru, Slovenec, 51. 264, 16. november 1888.
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"Cisti dobieek je nesramna kapitalistiena izmisljotina, katere narava ne pozna"199 Cisti
dobieek iz katerega naj bi izhajale obresti je za Belca eista izmisljotina. Da eisti dobieek
ne more obstajati, nam po Belcu govori zakon narave, da moramo vsako stvar, ki jo
porabimo, nekako nadomestiti, ee noeemo, da vse propade. "Ako se na zemljisei, pri
obrtu, v dezeli ali drzavi vee porabi ali izda, kakor se more nadomestiti, dotieni faktor
pes a in se polagoma uniei. "200 In pray to se dogaja pri plaeevanju obresti, eeprav so te se
tako majhne. Cisti dobieek bi po tern takem lahko obstajal Ie, ee bi se na zemljiseu vee
pridelalo, kakor se hkrati porabi. Vendar to (razen s earovnijo)2ol ni mogoee.
Po naravnem pravu so vsi pridelki in izdelki eloveka doloeeni Ie za njegovo porabo in
njihovo kopieenje nima nobenega smisla. Ce bi bil na svetu Ie en lastnik, ne bi imel pray
nie eistega dobieka. Vse kar bi pridelal bi moral porabiti, drugaee bi to propadlo. "Ko bi
bila pa dva lastnika na celi zemlji, bi pa ze utegnil eden imeti eisti dobieek, ali kolikor bi
imel eden eistega dobieka, toliko ali pa se vee bi imel drugi zgube."202 Presezek pridelka
bi prodal drugemu, ki bi pridelal manj kot potrebuje. "Cisti dobieek je torej ali izmisljotina ali pa osvojevanje tujega imetja, oderustvo."203 Zato si mora dolznik, ee hoee
plaeati obresti, ta denar odtrgati od ust 204 ali pa mora delati veliko vee kot bi moral delati
za lastno prezivetje. Delati mora tudi za upnika. Pod vplivom Vogelsanga je do povsem
enakega zakljueka prisel tudi Josip Vosnjak. "Obrtnik, kateri je prisiljen izposojevati si
tuj denar, mora ne Ie toliko zasluziti, da preZivi sebe in svojo rodbino, ampak toliko vee,
kolikor znasajo obresti za posojilo. To je Ie mogoee, ako svoje sile napenja nad navadno
mero"205 ali ee goljufa druge ljudi.

d) Delovna teorija vrednosti

Pray tako kot Belec se je tudi Josip Pavlica v veliki meri naslanjal na Vogelsangov
nauk. 206 Se bolj pa je naj vplival Karl Marx s svojo delavno vrednostno teorijo. Josip

199
200
20t
202
203
204

Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenee, Sl. 267, 20. november 1888.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenee, Sl. 268, 21. november 1888.
Belee, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenee, Sl. 270, 23. november 1888.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, st. 2, 3. januar 1889.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Siovenec, Sl. 296, 27. december 1888.
"Ali ker ima pritrgovanje gotove meje, treba bi bilo kmalu novega posojila in z novim posojilom bi
pri!le nove obresti in to bi se ponavljalo, dokler bi ne bilo vse do zadnjega krajcarja zadolzeno." Belec,
Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenee, st. 268, 21. november 1888. S takSnim scenarijem se
urednistvo Slovenca ni strinjalo.

205 Vosnjak, J[osip]: Socijalni problem in kmetski stan, O.C., 1885, str. 17.
206 Vogelsangje tudi s svojo pojavo in avtoriteto na Pavlico naredil velik vtis. Prvie gaje videl na drugem
katoliskem shodu leta 1889 na Dunaju, ko so bile Vogelsangove ideje (vendar ne 0 oderutvu) deleme
najvisjega priznanja. "Pri katoliskem shodu na Dunaji videl sem v prvi VTSti na slcrajni levict ocira

skromoega moza, sedeeega poleg cerkvenih dostojanstvenikov, poleg odlienih prvoboriteljev krseanske
146

Pavlica je temeljni kamen za nazore

0

obrestih iskal pray v analizi vrednosti. "Die

Wertproblematik war in der bkonomischen Theorie des 19. lahrhunderts die Problematik
schlechthin."207 0 tern kaj tvori vrednost stvari so potekale tezke in nikoli resene
polemike. Ena najbolj razsirjenih in upostevanih analiz vrednosti je bila pray Marxova. V
navezavi na klasicno Iiberalno teorijo je tudi Marx poznal uporabno vrednost in menjalno
vrednost. Uporabnost predmeta oblikuje njegovo uporabno vrednost. Menjalna vrednost
pa je stvar menjave. Ker se menjavajo zelo razlicni predmeti, je potrebno najti skupni
imenovalec, da jih lahko sploh zamenjamo. Za Marxa je ta skupni irnenovalec sarno dele
oziroma strjeno abstraktno druzbeno povprecno potrebno delo, ki je bilo ob povprecni
stopnji delavceve produktivnosti in intenzivnosti potrebno, da smo blago izdelali. Torej
sarno taksno abstraktno dele proizvaja menjalno vrednost. Delo je edino merilo
vrednosti. 208
Ta Marxova delovna teorija vrednosti je bila zaradi poudarjanja vloge dela tudi v
krscanskih krogih zelo dobro sprejeta. Vogelsang se je tako ze leta 1880 pri analizi
vrednosti opiral po eni strani na Tomaza Akvinskega in po drugi strani na Marxa. 209 Po
svojih besedah je tudi Pavlica do delavne teorije vrednosti prisel pray preko branja
Marxovega Kapitala 210 Pri tern je vsaj pri kasnejsi nadrobnejsi interpretaciji nanj zelo
vplival nemski krscanski rnislec Wilhelm Hohoff. Ta je bil eden najvecjih, ce ne celo
najvecji poznavalec in zagovomik Marxovih misli v katoliskem svetu. Za tisti cas je bilo
to precej pogumno dejanje, saj Marxa takratna sirsa znanstvena skupnost ni sprejemala z
lahkoto. Zaradi tdav z objavljanjem svojih obseznih tekstov v domovini, je navezal stike
z avstrijskimi krscanskimi demokrati, ki so mu omogocili objavljanje. 211 Zlasti pomembni so bili rnnogi clanki objavljeni v letih 1893/95 v reviji MonatsschriJt for
christliche SozialreJorm. 212 Pray na te clanke se je v obilni meri opiral tudi Josip Pavlica.

misli. Skoraj da je bil preskromen na toli eastnem mestu. [... ] Na obrazih vseh navzoeih svetila se je
radost zmage gotove, navdusenje za boljso bodotnost. Neznanec n~ pa je resno gledal po govomikih
in poslu~avcih in liho moleal. Tudi ko smo se vsi smejali, ni smejal se on." Mladi govornik nato
spostljivo nagovori neznanca: H"'Trudoljubi in izbomi pisatelj - Vogelsang." Oni tihi gas pod pa je vstal
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in lahno poklanjal se obeinslVU. Tako sem prvie osebno spoznal Vogelsanga!" Pavlica, J[osipl:
"Monatschrift fur christliche Socialreform.", Rimski katolik, Gorica, 1890, str. 242.
Hanisch. Ernst: Konservatives und revolutionares Denken. c.c., str. 334.
Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutioniires Denken, o.c., str. 324-325; Ekelund, Robert B. in
Hebert, Robert F.: Povijest ekonomske teorije i metode, o.c., str. 271-272: Merhar, Viljem: Marxov
ekonomski sistem kot krilika lrme dru~be. - Politiena ekonomija trme dru~be, Opcija publisher,
Ljubljana, 1990, str. 246-247. Celotni Marxov nauk Pavlica obsemo prik~e na sledeeih straneh:
Pavlica Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 185-202.
Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, c.c., str. 330.
Pavlica, Josip : 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 91.
Smon, Franc: Uvod. - Hohoff Wilhelm: Temelji kr~~anskega gospodarskega nauka, 0 kapitalu in
oderu~lVU, Druzba Sv. Mohorja, Celje 1950, 12-19.
Na sreeo so vsi ti elanki prevedeni v knjigi: Hohoff Wilhelm: Temelji kr~eanskega gospodarskega
nauka. 0 kapitalu in oderu~tvu, o.c., 55-185.
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Tudi on je poudarjal, "da na sploh je vsaka stvar v prodaji toliko vredna in se za toliko
ceni in prodaja, kolikor je stala eloveka del a in truda. [... J Zatorej je tudi bogastvo toliko
vredno, kolikor je eloveskega dela v njem."211 Za Pavlico je bila pray ta delavna teorija
vrednosti podlaga, na kateri je v nadaljevanju zgradil obrestno teorijo. V ta namen je
moral tudi sprejeti Marxovo analizo preseine vrednosti. Pri tern je pustil ob strani
podrobnosti, ki so bile za njegovo analizo obresti brez pomena. Preseina vrednost nastane pri menjavi denarja za blago in nato spet tega blaga za denar. Ker pri tej vrsti
menjave ni neposredne koristi kot pri menjavanju blaga za (preko denarja) novo blago, ki
ga potrebujemo, je glavni namen taksnega menjavanja pomnozitev vlozenega denarja. Na
ta naein se lahko denar mnozi nepretrgoma. Ta denar lahko mnozi Ie delaveevo delo.
Delavec proda svojo delavno moe kapitalistu. On mu plaea Ie za prezivetje nujno
potrebno mezdo. Zato ostane kapitalistu vse, kar med delavnim easom delavec naredi nad
vrednostjo svoje mezde. Kapitalistov denar narasea zaradi delaveevega dela. 214
To kapitalistieno izkoriseanje delavcev je v tesni zvezi z izkoriseanjem z obrestmi.
"Obrestovanje je bistveno isto kar kapitalizem, namree izkoriseanje delavske moei."
Industrijski kapitalizem "je nanivnost izkoriseanje ' dela z blagom (s kapitalom) v delu,
obrestovanje pa je sicer indirektno izkoriscanje ali zato tudi neomejeno in obeno ne glede
ali je kapital v produkciji ali ne."215 "Obresti so novi tvor, katerega pred posojilom ni
bilo, kateri se je pojavil po delu delaveevem. [... J Na vsak naein so obresti del onega
izdelka, katerega izdela delavec s porabo izposojenega blaga." Z izposojenim denarjem
delavec z delom naredi novo vrednost. "Clovek bi si mislil, da je novi tvor delaveev, ali
ni tako." Del zasluzka pobere upnik. 'Ta odsteti zaslliZek, ta odbitek od izdelkov
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pridelkov so obresti."216 Teh ne bi bilo, ee bi del avec delal s svojim denarjem.

S to Pavlicino, se pravi Hohoffovo razlago obresti kot presezka dolznikovega dela,
katerega se polasti upnik, so se v grobem strinjali tudi ostali slovenski teoretiki, ki so se
ukvarjali z obrestnim vprasanjem. Andrej Pavlica je pri tern problemu na povsem isti
misljenjski ravni kot njegov brat, ceprav svoje raziskave ni toliko usmeril na problem
obresti, tern vee veliko bolj na analizo vrednosti. 217 Delavno vrednostno teorijo sta pod
vplivom Vogelsanga zagovarjal tudi Ivan Belec in Josip Vosnjak, vendar jo pri tern nista
razlozila. Veliko veeji vpliv je Marxov nauk imel na Janeza Evangelista Kreka, "ki je
sledil v tern oziru nemskemu katoliskemu duhovniku Wilhelmu Hohoffu, ceprav se je

213 Pavlica, Josip: Socijalno vpraSaoje ali od kod izvira siromaS~ina delavskega Ijudstva, o.c., str. 57-58.
214 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, D.C., str. 191-196; Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, o.c., str. 347-348; Merhar, Viljem: Manwv ekonomski sistem kot kritika trine
dru~be, o.c., sIT. 258-265.
215 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapita1izma, D.C., str. 302.
216 Ibidem, str. 299-300.
217 Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in velj.vi, o.c., sIT. 58-62; Pavlica, A[ndrej]: N.jvamej~e
vpr.sanje sociologije, o.c., str. 260-263.
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pozneje spet oddaljil od [nekaterih] marksisticnih ekonomskih stalisc."218 Za Kreka je
tako "najgora razzalitev cloveskega dostojanstva, ce se delo vzporeja s kapitalom. Po
delu je clovek tvorni vzrok tvarnih dobrin. [... ] Kapital je torej delu popolnoma podrejen
po etiskih nacelih. [... ] Denar je umetno plodovit, Ie na skodo dela. Cim vecji deld
pripada denarju, tern manj dobi delo."219 Pri Kreku najbolj ocitno stopi v ospredje eticna
obsodba obresti. Katoliski socialni teoretiki so narnrec obresti vedno v vecji ali manjsi
meri obsojali tudi kot moralno nepravicne 220

e) Krscanstvo in delo
Za vse te mislece, ki smo jih do sedaj spoznali, je bilo tudi znaeilno, da so zagovarjali
odpravo kapitalistiene druzbene ureditve, na mestu katere bi zgradili krseansko stanovsko
druZbo, ki sem jo opisal v poglavju

0

obrtniskih nazorih . To so bili tako imenovani

zagovorniki socialne reforme. Za njih je bilo tudi znacilno, da so povezovali krscanstvo z
ekonomskirni teorijami marksizma 221 Toda pri delavni teoriji vrednosti se niso skJicevali
Ie na Marxa, tern vee so za teoretsko podkrepitev segli veliko dlje v preteklost. Krseanski
teoretiki so si zelo prizadevali, da bi svoj nauk prepricljivo utemeljili na vecnem cerkvenem nauku. Zato so se sklicevali na zgodovino cerkvenega nauka in to ne Ie na Sveto
pismo, temvec tudi na ugledne cerkvene ocete in sholastike. "Uberhaupt reduziert sich
der katholische Zinsstreit in vielfacher Weise auf die Texexegese; d. h. auf den Wert und
auf die Bedeutung der "Tradition" ."222
Tudi slovenski avtorji so pomemben del svojih clankov namenili pray zgodovini
protiobrestne misli. V casu neotomizma je bil nauk Tomaza Akvinskega prva avtoriteta
na katero so se skJicevali, vendar niso zanemarjali tudi drugih avtorjev. Striktno so poudarjali okroznico papda Benedikta XN. iz leta 1745, ki je bila naravnana povsem proti
obrestim. Zlasti Josip Pavlica se je v 'boju proti nasprotnim teorijam poglobljeno lotil
razlage cerkvenih oeetov in sholastikov. Enako kot Hohoff223 je tudi Pavlica v starih
krseanskih naukih iskal potrditev Marxove delavne teorije vrednosti. "0 samem sebi
moram priznati, da sem iskal kapitalovega pojma povsod poprej nego v katekizmu in da
sem ga nasel - ee sem ga sploh nasel - beroe Marxov "Kapital", a kar sem nazadnje nasel,
ni bistveno nie vee, kakor kar je v katekizmu zapisano, kar so sv. oeetje ucili, kar so

218 Lukan, Waller: Janez Ev. Krek - biografski in bibliografski pregled. - Krekov simpozij v Rimu,
MohOljeva drutba, Celje, 1992, sir. II.

219 Krek, Janez Ev.: Etiski temelji gospodarske vede, Katoliski obzomik, VII, 1903, str. 376-377.
220 Ravno v tej tocki se je marksisticna obrestna teorija bistveno razlikovala od krscanske . Hanisch, Ernst:
Konservatives und revolutionares Denken, O.C., str. 356.
221 Lukan, Walter: Janez Ev. Krek - biografski in bibliografski pregled, o.c .. str. 11.
222 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, O.C . , str. 350.
223 Ibidem, sir. 343.
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krscanski mislitelji ze davno dognali."224 Ze krscanstvo je "povzdignilo delo do najvisje
gospodarske casti. [... ] V resnici, to je velika zasluga, da je bilo dele priznano kot prvi vir
vse gospodarske produkcije in gospodarskega obstanka."225 Stem delavna teorija vrednosti zazivi ze v starem krscanskem nauku, katerega resnicnost je neomajna. Ta krscanski
nauk "stoji trden in nepremicen, ker je nauk veene resnice Jezusa Kristusa."226
Zato Hohoff ni iskal potrditve Ie v starih krseanskih tekstih, temvec tudi v najvisji
socialni avtoriteti tega casa, v socialni okroznici Rerum novarum. Kakor mnogokrat, se je
tudi tokrat spor odvijal okoli razumevanja v latinscini napisanega izvimika okroznice. 227
Pri prevodi spomega mesta se je seveda Andrej Pavlica posta viI na Hohoffovo strano
"Rirnski papeZ Leon XIII. je stem priznal nauk

0

delu in veljavi, kakor ga je uCila Smith-

Riccardova sola in kakor ga je izpopolnil in neizpodbitno dognal dr. Karel Marx. Di vitiae
civitaturn, t. j. druzabno bogastvo, ni plod narave, arnpak izkljucno Ie dela. Narava ne
proizvaja veljave."228 Proti taksni interpretaciji pa se je nato odlocno postavil Ales
Usenienik 229

f) Denar kot menjalno sredstvo

Nasprotniki obresti pn

argumentaciji mso posegli Ie po starih krscanskih
avtorjev, tern vee tudi po Aristotelovem nauku 0 denarju in obrestih 230 Njegov nauk 0
SVOJI

denarju kot menjalnem sredstvu je v srednjem veku prevzel in razvil Tomaz Akvinski,
nespoma avtoriteta tudi glede vprasanja obresti. 231 Na to denamo teorijo, iz katere je
izhajal protiobrestni nauk

0

nerodovitnosti denarja, so se naslanjali vsi nasprotniki

obresti. Po Vogelsangovem vzoru je pisec v Slovens kern gospodarju poudaril, da so
ljudje "denarje zaceli kovati, da bi ljudem sluzili za menjalo."232 Tudi za Belca "denar ni
neizogibno potreben, brez njega bi mogli ljudje ziveti; denar sam na sebi nima nikakersne
vrednosti, on dobi svojo vrednost, svojo koris!

se

Ie vprometu. Denar ima namen

224 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizrna, O.C., ste. 91.
225 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizrna, O.C., ste. 325. 0 pornenu dela v krs~anski religiji je obsirno pisal
te Belec, ki se je pri tern v glavnern skJiceval na Ratzingerja. [Belec, Ivan]: Krs~anstvo in pa delo,
Siovenec, st. 71, 27. junij 1882; 't. 72, 1. julij 1882; st. 73, 4. julij 1882; st. 74, 6. julij 1882; St. 75, 8.
julij 1882; St. 76,11. julij 1882.
226 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizrna, O.C., ste. 326.
227 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, O.C., ste. 343-344.
228 Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in veljavi, O.C., ste. 64. Primerjaj se: Pavlica, A[ndrej]:
Najvafuejse vprasanje sociologije, O.C., sir. 268-269.
229 Useni~nik, A[leS]: Opombe k Marxovi teoriji 0 delu in veljavi, Cas. Znanstvena revija Leonove druZbe,
5.letnik, 1911, ste. 74.
230 Ekelund, Robert B. in Hebert, Robert F.: Povijest ekonomske teorije i metode, O.C . , ste.23.
231 Hanisch, Ernst: Konservati yes und revolutionlires Denken, D.C., str. 352.
232 Odrtija pa krs~anska vera, Slovenski gospodar, st. 40, 4. oktober 1877, sir. 326.
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olajsavati medsebojno menjavanje pridelkov in izdelkov, olajsavati pro met. Denar ima
svojo veljavo Ie v prometu, njemu je edini namen biti menjevalno sredstvo; denar nima
rodovitnosti. "233
Josip in Andrej Pavlica se po Marxovem zgledu stem povsem strinjata. "Denar je
zgolj doloeena vrednost in nie drugega ni v njem, ne posebnega umetnega dela (erez
vrednost), ne rodovitnosti, ne porabnosti, nieesar, kar bi bilo vredno za en noveie eez
pravo vrednost. [... ] V obee pa je denar denar in pomeni eisto vrednost stvari, kat ere
menjavas za drugo stvar."234 Pray zato je nauk

0

nerodovitnosti denarja povsem resnieen.

Ker je Ie delo merilo vrednosti, je resnieen tudi "drug vazen nauk, ki ga je svojeas z
neizprosno strogostjo poudarjala sv. Cerkev in kanonieno pravo: Denar ne more denarja
roditi, kar pomeni, da veljava ne more veljave roditi. "235
Stem se povsem strinja tudi Krek. Zanj je denar "sarno menjalno sredstvo, potrebno
za lozje krozenje blaga. Denar potemtakem ni plodovit in ne more postati plodovit. Iz
sebe ne rodi nie in ako si torej prisvaja kak dobieek, ga mora odtrgati od drugod,"236 od
dela. Za zlo kapitalistiene druzbe je krivo pray to, da kapitalistieni svet denar obravnava
kot blago in ne Ie kot menjalno vrednost. Zato Krek poudari, da moramo denarju "vrniti
njegovo menjalno vlogo in eloveku njegovo dostojanstvo in osebno vrednost."237
Pray zaradi menjalne vloge denarja Belec meni, da mora denar tudi stalno kroziti in ga
ne smemo kopieiti. "Kar pri Ijudeh denarja zasluzim, moram ga precej ljudem nazaj
zasluziti dati . Denar mora vedno biti v prometu. Ako denar spravljam in ga ne dam v
produkcijo, skodujem produkciji."238 "Denar, dokler je na kupu, nima nobene vrednosti;
mora ga torej izdati ali v dobrodelne namene (v obeno korist) ali pa v svojo in svoje
rodbine koris!." In to Ie tako, da izboljsa druzinsko posest, na kateri zivijo in delajo
druzinski ciani. Pokrajina je tako vse boU obdelana. "Na ta naein denar nikomur ne
skoduje, pac pa neizreeeno koristi obeemu blagostanju."239 Pray tako kakor je nenaravno
kopiciti denar je tudi nenaravno kopiciti zemljisko posest, ker je zemlja dolocena za to,
da ljudje od nje zivijo. "Zemljisce in clovek nimata in ne

m~reta

imeti tega namena, da bi

clovek brez truda vzival sad zemlje."240
Ker je denar sarno menjalno sredstvo pri menjavanju ne izgubi svoje vrednosti. Denar
je namrec pray zato menjaino sredstvo, ker se cene vseh drugih predmetov izrazajo Ie
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Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 267, 20. november 1888.
Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 298.
Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in veljavi, o.c., str. 62.
Krek, Janez Ev.: Etiski temelji gospodarske vede, o.c., str. 377.
Denar, Siovenee, st. 235. - Krek, Janez Ev.: Izbrani spisi, II. zvezek, Prvih pet let javnega dela (18921897), 2. snopi~, uredil [van Dolenec, Druzba sv. Mohorja, Celje, 1929, str. 251.
238 Belec, [van: Obresti v socij.lnem oziru, Siovenec, 51. 3, 4. januar 1889. Primerjaj se: Belec, Ivan:
Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 268, 21. november 1888.
239 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, st. 267,20. november 1888.
240 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, st. 276, 30. november 1888.
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preko njega. Vrednost denarja je zato vedno ista. "Vrednost ne rodi vrednosti sarna iz
sebe."241 Zato tudi "izposojeni denar ali izposojeno vrednost vraeamo tako, kakrsno smo
prejeli brez vsake izgube vrednosti ali posebnosti, lepote, dohodkov."242 Obrestovanje
posojila je "nenaravno, ker je zgolj menjavanje vrednosti. V pojmu menjavanje pa je ze
povedano, da je treba enake vrednosti menjavati, ker vsaka zamena je enaeba D=D."243
"Ako pa jaz denar posodim, pre ide denar popolno v dolznikovo last in yes dobieek, kar
ga dolznik s svojo lastjo napravi, je dolznikov."244 Vendar upnik od dolznika pri posojilni
pogodbi zahteva se nekaj eez to vrednost - obresti. 245 "Posojilna pogodba je ze sarna po
sebi precej nepraviena. Skoro vselej je posojilcu bolj ugodna, kakor dolzniku. Prvi si ze
naprej doloei svoj dobieek in nima dalje nobene posebne skrbi; dolznik pa mora skrbeti
za obresti, z kapitalom trdno in opazno delati."246 To je krivieno, ker "ko upnik denar
posodi, preide denar v popolno last dolznikovo in zato od rabe denaIjeve ne more nie
zahtevati, ker denar ni vee njegova last. [... ] Posojilo sarno na sebi je brezplaena pogodba" in "posojilni zakon obstoji v enakosti posojene in vIjene vsote."247

g) SrednjeveSki ideal

Nasprotniki obresti so v sholastienem nauku iskali oporo za svoj boj proti obrestim.
Vendar njihov vzor ni bille srednjeveski nauk, tern vee srednjeveska druZba v celoti. Kot
smo ze spoznali v poglavju

0

obrtnistvu, je bila za krseanske reformatoIje srednjeveska

druzba nekaksen ideal po katerern bi morali oblikovati novo stanovsko druzbo, kjer bi
vsakdo zivel stanu primemo in bi svoj pridobljeni denar svojemu stanu primemo tudi
zapravljal. "Natori eloveski in krseanstvu je edino primemo, da si vsak isee toliko dohodkov, kolikor jih potrebuje za svoje potrebe. Ako pa kdaj komu kaj ostaja, naj se pa
spomni, da je ud eloveskega drustva, v katerem je vedno dosti potrebnih ljudi in
potrebnih naprav."248 Srednji vek je bil za konservativne socialne reformatoIje skoraj249
zlata doba, ko je vladal "krseanski socijalni red, ki je po oeetovsko skrbel, da so ljudje,
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Pavlica, Josip: 0 bislvu kapilalizma, o.c., sir. 313-314.
Ibidem, sir. 298.
Ibidem, sir. 314.
Belec, [van: Obresli v socijalnem oziru, Slovenec, st. 289,17. december 1888.
Pavlica, Josip: 0 bislvu kapilalizma, O.C., sir. 299.
Odrtija pa kr~~anska vera, Slovenski gospodar, st. 41, 11. oktober 1877, sir. 335.
Belec, [van: Obresli v socijalnem oziru, Slovenec, Sl. 265, 17. november 1888.
Belec, [van: Obresli v socijalnem oziru, Slovenec, St. 296, 27. december 1888.

249

"s

tern pa nikakor ne trdim, da je bila v srednjem veku v socialnem oziru vse dobro in nikakor ne

zelim, da bi se srednje-ve~ke inslitucije nepremenjene prestavile v naSo dobo. Obleka se izpreminja po
~asu in okolistinah ali srednjeve~ka glavna socialna natela, ki niso druzega kOI praktitna nravstvena
na~ela,

morajo ostati vedna nespremenljiva." Beiec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec,

268,21. november 1888.
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~t.

kar so v potu svojega obraza pridobivali, tudi zadovoljno sami vzivali."250 Srednjeveska
druzba je bila sreena druzba, ker je cerkev prepovedovala jemati obresti25I
To povelieevanje srednjeveske druzbe je seveda v popolnem nasprotju z zgodovinskimi dejstvi. Vendar za nas to ni pomembno. Mi hocemo spoznati nazore

0

oderustvu in

takratne interpretacije zgodovine nam to odlicno pokazejo. V primerjavi s krscanskim
pogledom na zgodovino je bil liberalni povsem drugacen. Gersak tako zapise, da "na
nizki stopnji omike ali kulture povsod obresti niso dovoljene, - nas uci zgodovina."252
Prepoved jemanja obresti je po tern takem mogoea Ie na nizki civilizacijski stopnji, Ie v
izjemnih, nenaravnih primerih tudi v razvitih druzbah. Tudi konservativne Novice tako
zapisejo: Zakonodaje proti oderustvu "se nahajajo pri vseh narodih, ki so na nizji stopnji
omike ter so se do najnovejsih easov ohranile tudi v omikanih evropskih drzavah."253
Taksen nacin razmisljanja je bil diametralno nasproten od takratnih katoliskih nazoroy, ki v srednjemu veku - "ko je sv. Cerkva z krscanskimi naceli najbolj vplivala na
evropske narode, ko je bila znanost in pravo, gospodarstvo in politika, kralji in drZave v
tesni zvezi s krscanstvom"254 - niso videli zaostale druzbe, temvec so pray v njej iskali
tisto idealno stanovsko druZbo, druzbo pristne krseanske morale in harmonije, ki se je s
koncem srednjega veka pricela rusiti pod udarci kapitalizma. Ce je torej liberalizem videl
v pocasnem rahljanju prepovedi jemanja obresti druzbeni napredek, je katolicizem v tern
videl propad. Ce so vseeno priznali dolocen napredek, zlati gospodarski in tehnicni, ga
seveda niso pripisali svobodnemu oderustvu. "Komu gre v resnici zasluga za yes
napredek XIX. veka? Delu in Bogu, ki je dal svoj blagoslov, ne mamonu, ki je zel, kjer ni
sejal, in hi, kjer ni dela\!"255

h) Cerkev in kapitalisticna realnost
Idealno brezobrestno druzbo je izrinila oderuska kapitalisticna druzba, v kateri naj bi
bila tudi cerkev v svojem krizarskem pohodu proti obrestim brez moGi. Tudi cerkev je del
kapitalisticnega vsakdanjika, ki se mu mora prilagajati. Zagovomiki obresti so poudarjali,
da v sedanjih kapitalisticnih razmerah celo cerkev vee ne enaci tako strogo obresti z
oderustvom. Tudi cerkev je spoznala novo reainost in njej prilagodila svoj nauk. Nasprotniki vsakrsnih obresti pri tern niso mogli ostati tiho in so se postavili v bran cerkve
in njenega "vecnega" oderuskega nauka. Prvije obrambno teorijo podrobno razvil Vogel250 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 298, 29. december 1888.
251 Primerjaj zlasti Pavlicin obseZen prikaz. Pavlica, Josip: Socijalno vpraSanje ali od kod izvira
252

253
254
255

siromas6na delavskega Ijudstva, o.c., sir. 85-98.
Orsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, D.C., str. 12.
Svoboda kapitala, Novice, st. 1,2. januar 1867.
Odrtija pa kr5tanska vera, Siovenski gospodar, 5t. 40, 4. oktober 1877, Sir. 326-327.
Pavlica, Josip: 0 bistvu kapilalizma, o.c., sir. 323.
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sang 256 Po njem je ta nauk ze leta 1877 prevzel pisec v SLovenskem gospodarju 257 in
desetletje kasneje tudi Belec. Hohoff2 58 in zato seveda tudi brata Pavlica so pray tako
stali na istem obrambnem polozaju.
S prevlado kapitalizma v modemi druzbi "so obresti presinile skoraj vse socijalnogospodarske razmere tako, da tudi najboljsemu cloveku ni bilo mogoce, da bi ne bil v
nikakorsni dotiki z obrestmi."259 Celo drZava mora placevati obresti. "To ne dokazuje
druzega, nego da je lakomnosti duh dobil tako moc, da se mu morajo uklanjati se mogocni tega sveta. [... J Kdo bi zameril drzavam, ako v sili ponujajo obresti? Saj bi se meni,
ki pisem zoper obresti, ko bi prisel v zadrego, najbrze nihce kaj tacega ne zameril."260
"Ljudje so trdosrcni, brez Ijubezni."261 Ce bi se v teh razmerah vemiki drZali cerkvene
prepovedi, bi na njihov racun in na racun celotne druzbe s posojili bogateli Ie tisti, ki ne
bi spostovali te prepovedi. "Krscanska druzba bi bila tako ubozala in se tako globoko
pogreznila v proletarijat, da bi se jej zdaj najbrZe ne moglo vec pomagati."262 Pray tako bi
na racun drugih drZav obubozala tista drzava, ki bi se edina drZala cerkvene prepovedi
jemanja obresti. 263 Zato je "jemanje obresti od strani kristjanov v kapitalisticnem veku"
preprosto Ie "bramba vi sili."264
To je spoznala tudi cerkev in zato "ne terja od vernikov strogega izpoljnjevanja njene
zapovedi zoper odrtijo od pike do pike; ker v dobi, v kateri je vse v oderustvo zakopano,
se drugace ravnati ne more. "265 Preprosto se je odlocila, da "v spovednici ni treba
vznemirjati ljudi, ce se drZijo splosne navade in si vsled tega niso v svesti greha. "266
Vendar to se ne pomeni, da cerkev sedaj opravicuje ali celo zagovarja obresti 267 "Vsak
256 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, C.C., str. 349.
257 Odrtija pa kr!tanska vera, Siovenski gospodar, st. 41, 11. oktober 1877, sir. 334-335.
258 Smon, Franc: Uvod. - Hohoff, Wilhelm: Temelji kr!tanskega gospodarskega nauka. 0 kapitalu in
oderustvu, o.c., sir. 51.
259 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziTu. Pristavek, Siovenec, st. 7, 9. januar 1889.
260 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziTu, Siovenec, 51. 276,30. november 1888.
261 Belec, Ivan: Obresli v socijalnem oziru, Slovenec, st. 273, 27. november 1888.
262 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Prislavek, Siovenec, Sl. 7, 9. januar 1889.
263 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek, Siovenec, Sl. 8, 10. januar 1889.
264 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek, Siovenec, 51. 7,9. januar 1889.
265 Odrtija pa kr!tanska vera, Siovenski gospodar, !t. 41, 11. oktober 1877, Sir. 334. V nasprotju stem
opravitilom Franc Kovatit Cerkvi otita, da glede tega vpra!anja ne bi smela nikdar popustiti. Smon,
Franc: Uvod. - Hohoff, Wilhelm: Temelji krUanskega gospodarskega nauka. 0 kapitalu in oderu!tvu,
C.C ., str. 49. Iz povsem nasprotnega razloga sta katoliska zagovomika obresti Franc Xaver Funk in
August Lehmkuhl temu Vogelsangovemu argumentu otitala, da irna zelo slabo mnenje 0 Cerkvi, ki irna
tako ohlapno moralo. Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, o.c., sir. 356.
266 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., sir. 325 . Uredni!tvo Siovencaje odkrito dvomilo v resnitnost
talclnega na6na razmi~lanja. "Nam ne gre v glavo misel, da srnatra SV. cerkev obresti za greh, recirno
velik greh; kristjan se izpove tega velikega greha (obresti), a izpovednik: pust! naj ga v miru, da dela
velike grehe, kakor mu drago!" Belee, I van: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, sl. 284, 11.

december 1888.
267 eela uredniStvo Slovenca, za katerega obresti zaradi spremenjenih razmer niso vee kriviene, priznava,
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dobicek od posojila sam ega na sebi je lihvarski in zategadelj prepovedan po natomem,
bozjem in cerkvenem pravu. Casi se res izpreminjajo, a natomo in bozje pravo je vedno
neizpremenljivo. Zato so obresti bile, so in bodo vedno protinaravne in krivicne ."268
Obresti eerkev trenutno sarno tolerira,269 vendar se hkrati na vso moe prizadeva, da bi
jih odpravila. "Kapita[izem se [e dopusca, nad njim visi Damoklejev mec, ki bo gotovo
pal, kadarko[i se bo eerkvi zdel za to ugoden cas."270 Toda ta pot bo se zelo do[ga.
"Obresti so z[o, s katerim moramo potrp[enja imeti, ker ga ne moremo preeej odpraviti, a
prizadevati si moramo, da se odpravi, kaj najprej mogoee."271 "Sv. stoliea nima vee tiste
moei nad dd:avami in narodi, da bi mogla na en udaree premeniti polozaj . Zato eaka
potrpeZljivo, dokler se narodi sami ne odvrzejo tezkega jarma krivienega obrestovanja, ki
so si ga na[ozili ."272 Na to ugodno priloznost bo potrebno eakati se ze[o do[go. "Prej
morajo [judje spoznati pogubnost kapitalistieno in prej se mora ko[ikor to[iko v
soeija[nem in pravnem zivljenji pot ugladiti taki prepovedi."273 "Z[o je obeno zlo, za
katerim boleha eelotna druzba, trebaje torej tudi leka za ee[o druzbo"274 in za ee[ svet. 275

8. Upravicene obresti
Po eerkvenem nauku so bile obresti strogo prepovedane. Vendar je bila tudi v
"zlatem" srednjem veku teoretiena prepoved obrestovanja dalee od resniene prakse.
Zlasti je evete[o prikrito oderustvo. Tudi eerkev ni mogla de[ovati brez obrestnih posoji[,
bodisi kot upniea ali dolzniea. Zato so si izmislili razliene "obrestne naslove", s katerimi
je bilo mogoee izogniti zakonom

0

oderustvu. Zaraeunavanje obresti je bilo sieer se

vedno oderustvo, vendar je v doloeenih primerih upnik [ahko dobil nazaj vee kot je
posodil. Taksne izjeme, za katere je bilo mogoee zahtevali odskodnino, je priznavala tudi

268
269

270

271

da teprav cerkev obresti trpi, to ~e ne pomeni, da jih priporota. Be lee, Ivan: Obresti v socijalnem
oziru, Slovenec, 5t. 284, 11. december 1888.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek, Slovenec, st. 8, 10. januar 1889. Glej 5e: Belec,
Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, ~t. 284, 11. december 1888.
"Tolerancija je potrplenje z manj~im zlom v ta namen, da se vetje zlo odvme. Zato ima vsaka
toierancija kako slabo stran." Belee, Ivan: Obresti v socijalnern oziru. Pristavek, Slovenec, st. 7, 9.
januar 1889.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, 5t. 284, 11. december 1888. Cerkev tudi obresti ni
ze takoj prepovedala, temvet ~ele v srednjemu veku. Podobno je cerkev ravnala tudi v pozni antiki, ko
je ~ele ob ugodnem tasu prepovedala suzenjstvo. Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c ., sir. 307.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek, Slovenec, ~t. 9,11. januar 1889.

272 Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in veljavi, O.C., ste. 64.

273 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, 51. 284, 11. december 1888. Pray zato, da bi med
!judi r~iril to spoznanje in stem pripomogel k bodoti odpravi obresti, je Belec napisal to razpravo.
Belee, I van: Obresti v socialnem oziru, Slovenec,

st. 264,

16. november 1888.

274 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, O.C., str. 325.
275 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pristavek, Slovenec, 51. 8, 10. januar 1889.
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cerkev. Vendar pri tem ni natancno dolocila, kateri "obrestni naslovi" so upraviceni in
kateri so oderuski. Zato so razlicni katoliski misleci

0

tem imeli razlicna rnnenja. "Um

die Bedeutung und die Ausdehnung dieser "auseren Titel" geht der ganze katholische
Zinsstrei t."276

a) Delitev nevarnosti
V skladu s prepricanjem nasprotnikov zaracunavanja obresti upnik od dolznika ne
more "drugega zahtevati, kot da ti ga vrne v izgotovljenem obroku, ker sta denar in riziko
preSla v tujo last."277 Dolznik je postal popoln lastnik izposojenega denarja. Stem denarjem lahko odpre kaksno podjetje in na racun njega potegne iz posojila krasne denarje.
Vendar je yes zasluzek sarno dolinikov. Upnik nima pravice terjati dela tega zasluzka,
saj je samo dolznik vlozil dele v uspesen pose!. Dolznik je namrec precej !vegal, kajti s
svojim podjetjem bi lahko pridelal tudi izgubo in ne Ie dobicek. Upnik ni tvegal pray nic,
kajti nazaj je dobil celotno vsoto, ne glede na dobicek ali izgubo. Pri obrestnem posojilu
se torej upnik "za nevamost dolfuikovo ne zmeni in tako sklene neenako in zategadelj
krivicno pogodbo, ker je Ie on in ne tudi njegov dolznik zavarovan."278
Vendar bi bil upnik upravicen do dela dobicka (ali izgube), ce bi skupaj z dolznikom
delila poslovno tveganje. "Ce pa je kdo toliko zeljan dobicka, naj se se svojim denarjem
pridruzi trgovcu podjetniku kot druZnik (ne kot upnik) in tedaj bo smel deliti s trgovcern
dobicek ali moral bo z njim deliti tudi nevamost in izgubo. Delez dobicka bode mu
vracunjen po delu in skrbi, kateri je irnel pri podjetju."279 Samo na podlagi taksne "pogodbe se sme vee tirjati, kakor se je dalo."280
Zaradi tega razloga so bile posojilne zadruge, ki so dajale posojila Ie svojim clanom,
idealna oblika legitirnnih obrestnih posoji!. Ne Ie idealna, temvec celo edina opravicljiva
oblika kreditnih ustanov. 281 Iz istega razloga naj bi krscanski nauk dovoljeval tudi delniske druzbe. Delnicar na svoj rizik vlozi lastni denar v delnisko druZbo, v kateri sta potern enakopravno zdruzena denami kapital in delo . Albert Maria WeiJ3 je ze leta 1882
teoreticno utemeljil sprejernljivost delniske gospodarske organizacije282 in tudi sam

276 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares DenkeD, D.C., str. 349.
277 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, st. 270,23. november 1888.
278 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 51. 287, 14. deeember 1888.
279 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, O.C. , sir. 316.
280 Belee, I van: Obresti v socijalnem oziru, Slovenee, Sl. 281, 6. deeember 1888.
281 uKar se pa tite nevamosti za glavnico, je treba 1. da nevarnost izvira iz posojila, in 2. da upnik to
nevamost na-se sprejme, ker ako dolZnik nosi vso odgovomost, tedaj nevarnost ni v kvar upnilrn. To pa
se godi pri zadrufuih podjetjih." Pavlica, Josip: 0 bisrvu kapitalizma, o.c., str. 323.
282 Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei, O.C., str. 126-127.
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Vogelsang delniskim druzbam ni nasprotoval. 283 Delniske druzbe so torej tudi za nasprotnike obresti upravicena oblika dename nalozbe, ceprav seveda to se ne pomeni, da so
odobravali tudi borzne spekulacije z delnicami.
Slovenski teoretiki so ponavadi imeli pred ocmi Ie spekulativno naravo delnistva. V
nasprotju s Vogelsangomje bil Josip Pavlica povsem na isti ravni kot takrat prevladujoca
slovenska (in tudi drZavna)284 nastrojenost proti izkoriscevalskemu delniskemu velekapitalu. 285 V tern mu je bil povsem podoben tudi Krek. Zanj so delniske druzbe neeticne, ker
je pri njih kapital na prvem mestu, pred delavci. "Etiska nacela zametujejo tako obliko
skupnega gospodarstva, kjer vlada tvar cloveku. Kjer nastopa clovek kot gospodar, se
mora kazati tudi njegova osebnost. On mora z osebno odgovomostjo stopiti na dan.
Temu nacelu primemo obliko imamo v zadruznistvu, ki je torej popolnoma nasprotno
delniskim druzbam; pri njih stoji v ospredju cloveska osebnost, ne tvar."286 Pri tern je
zlasti odlocno zavracal delnice, ki se niso glasile na posameznikovo ime in s katerimi se
je na borzi prosto trgoval0 287 Ostale vrste delnic sicer ni hotel prepovedati, vendar je za
njih zahteval uvedbo natancnega nadzora 288

b) Povrnitev skode

Ze v srednjem veku so se sholastiki skoraj brez problemov sporazumeli, da ima upnik
pravico do odskodnine, ce pri posojilu utrpi skod0 289 "Upniku mora dolznik vso skodo
povrniti, ker nihce ni zavezan bliznjega bolj ljubiti kot sebe. Ako upnik terja povracilo
skode, ki jo bo vsled posojila gotovo imel ali jo je imel, ne tirja stem obresti."290 To niso
obresti, temvec upravicena odskodnina 291 Pri tern ni bila sporna odskodnina, ki je na-

283 Klopp, Wiard: Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherm von Vogelsang, o.c., str. 256259.

284 Drzavaje delni~kim drul:bam naloiila veliko vetje davke kot drugim oblikam podjetij. Matis, Herbert:
Leitlinie der osterreichischen Wirtschaftspolitik 1848-1918. - Die Habsburgermonarchie 1848-1918, l.
del: Die wirtschaftliche En1wicklung, Verlag der Osterrechischen Akademie der Wissenschaften, Wien,
1973, str. 50.
285 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 104-11I; Pavlica, Josip: Socijalno vpra5anje ali od kod
izvira siroma~tina delavskega Ijudstva, o.c., str. 73-74.
286 Krek, Janez Ev.: Eti!ki temelji gospodarske vede, o.c., str. 378.
287 Sklepamo lahko, da je te vrste delnic zavratal zaradi tega, ker niso bile neposredne nalol:be s skupnim
tveganjem, temvet so bile blago, s katerim se je ~pekuliralo na borzi.
288 Sovran, J. [Janez Evangelist KrekJ: Cme bukve kmetkega stanu, Ljubljana, 1895, str. 317. Ta del
knjige, ki nosi naslov Socialni natrt delavskih stanov je objavljen tudi v: Janez Evangelist Krek (18651917), Maribor, 1998, str. 301-302; Krek, Janez Ev.: Izbrani spisi, II. zvezek, Prvih pet let javnega
dela (1892-1897), O.c., str. 316.
289 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken. D.C., str. 353.

290 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 5t. 281, 6. december 1888.
291 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 305.
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stopila zaradi skode, ker upnik ni dobil posojila vrnjenega v tistern casu, katerega je
predvidevala posojilna pogodba. Odskodnina (ne obresti) je bila predvidena tudi ob
nevarnosti, da upnik izgubi posojeni denar. Ce je npr. dol.znik z izposojenirn denrujern
kupil blago, ki s casorn izgublja svojo vrednost, bi upnik v prirneru dolznikove smrti
dobil nazaj rnanj kot je posodil. Zato je takrat upravicen do odskodnine. 292
Kljub ternu pa se Belec strinja, da se v nekaterih primerih lahko vec vrne, kolikor se je
sposodilo. Vendar to niso obresti. Ze Gersak je pojasnil vlogo zavarovalne prernije in
negativne skode, ki bi prizadela upnika, ce bi se rnu ne bi pravocasno vrnilo posojilo.293
"V resnicni skodi in v izvanredni nevarnosti za posojilo srne torej upnik vec tirjati, kakor
je dal",294 vendar pri tern ne srne zahtevati vnaprej dolocene obresti za rnorebitno skodo.
Pray tako rnorata biti skoda in nevarnost tocno ocenjeni, ker upnik ne srne dobiti vec od
resnicne skode in nevarnosti. To pa se urednistvu Slovenca zdi pretirana zahteva, saj je ze
Gersak ugotovil, da se vnaprej tega ne da dolociti, arnpak je vse odvisno od okoliscin
posarneznega prirnera. "Veckrat najboljse zavarovanje ne pornaga proti zvitirn pticem."295

Vendar opozorilo taksne vrste nima nobenega vpliva na Andreja296 in Josipa Pavlico.
Oba sta opozarjala, da je upravicena Ie tocno dolocena odskodnina. Vse kar je vec od
skode so obresti in stem oderustvo. Za Josipa "vecina posojil sploh niso kot taka v
nevarnosti, a kar jih je po resnici v nevarnosti , bi srnela zahtevati toliko odskodnine,
kolikor zahtevajo postene zavarovalnice zavarovalnine t. j . 0.1-0.3%. Namesto zdanjega
oderustva bi prisla neznatna zavarovalnina v varstvo izposojene svote in to na racun
dol.znika Ie tedaj, ako nevarnost izvira iz posojila in ako jo prevzarne upnik."297 Vendar je
Josip pri tern povsern spregledal, da rnajhni posojevaIci niso velike zavarovalnice, ki
lahko tveganje porazdelijo rned mnozico svojih strank.
Bolj problernaticna je bila skoda, ki jo je upnik utrpel, ker je v casu posojila izpustil
rnorebitni dobicek. Z denarjern, katerega je posodil, bi se upnik lahko lotil posla in z njirn
veliko zasluzil. Vendar je zaradi posojila zarnudil to priloznost za zasluzek. Ceprav so
nekateri sholastiki zagovrujali to odskodnino, so jo zgodnji sholastiki, rned njirni tudi
Tornaz. Akvinski, zavracali. Na to najvecjo avtoriteto se je opr! tudi Karl Vogelsang, ki je
to vrsto odskodnine najodlocneje zavracaJ.298 Zato tudi na Slovenskern pri tistih teoretikih, ki so se naslanjali na Vogelsanga, ta vrsta odskodnine ni bila delezna podpore.
Pisec v Slovenskemu gospodarju celo na kratko zavrne zgornje, ne tako spome odskod-

292 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 281, 6. december 1888.
293 Orsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, o.c, str. 4-7.
294 Belec, Ivan: Obresti v socija1nem oziru, Siovenec, St. 281, 6. december 1888.
295 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 287, 14. december 1888.
296 Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in veljavi, o.c., str. 63-64.
297 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 323.
298 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken. o.c., str.349, 353.
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nine. "Navedeni razlogi odrtije ne opravicujejo, ostre cerkvene zapovedi nikakor ne
pobij ajo, ampak prejemanje obresti Ie izgovarjajo v casih, kakorsni so danes."299 Tudi
Vosnjak odloeno odklanja obresti, ki so plaeilo za izgubo morebitnega dobicka. "Tak
izgovor je prazen za tistega posojevalca, kateri se Ie s posojanjem denarja peca ali kateri
se Ie zivi odobresti."300 Pri tern se mu pridruzita tudi Belec 301 in Josip Pavlica, ki
priznava upravicenost odskodnino, vendar odlocno odklanja obresti, ki jih je potrebno
plaeati zaradi morebitne odskodnine. 302
Na tdave, ki bi nastopile pri upostevanju tako natanko doloeenega odskodninskega
principa, je opozorilo urednistvo Slovenca. "Obresti iz vzroka "skode" se kakor druge
obresti najprej doloeijo in stavijo v pogodbo. Nikakor pa ni vselej mogoce naprej preraeunati skodo. Zadostuje to, da bo skoda skoraj gotovo. Ako je koneena skoda veeja,
kakor so obresti proraeunjene, vendar ne sme upnik vee terjati, kakor je v pogodbi; ako
pa je skoda manj sa od obresti, pa dolznik ne sme obresti utrgati. "303 Tudi v tern pogledu
je bilo urednistvo povsem v skJadu s takratnirni katoliskirni zagovomiki obrestovanja
posojil.

c) Najemnina in renta

Kdor placa upniku pravicno odskodnino, mu ne plaea obresti in zato ne zapade v
oderustvo. Plaeevanje najernnine ni plaeevanje obresti. Zagovorniki obrestovanja so poudaIjali, da tisti, ki placuje najemnino, plaeuje obresti za uporabo najete stvari (npr. hise,
zemljisca). V nasprotju z njimi Belec pri tern loeuje "stvan, ki se v rabi porabijo, od
stvari, ki se v rabi ne porabijo. Med prve se steje denar, med druge pa hisa." Ker je denar
Ie menjaino sredstvo se rned rabo ne obrabi. Povsem drugaee pa je s stvanni, ki se z
uporabo obrabijo in stem izgubljajo svojo vrednost. "Nihee ne dobi hise, ki jo je dal v
najern, tako nazaj, kakor kapital, ki ga je posodil. [... ] In nevarnost za zgubo hise ni pri
najemniku, mej tern ko je nevarnost za zgubo kapitala pri dolzniku."304 Tudi Josip Pavlica se povsem strinja z Belcem, da je lastnik stvari, ki jo je dal v najern, upravieen do
prirnerne odskodnine - najemnine, ker najeta stvar v nasprotju z denarjem izgublja svojo
vrednost in ker najeta stvar v nasprotju z denarjem ne preide v last najemnika, ternvec
ostane last lastnika, ki zato sam nosi tveganje.305
Vendar to se ne pomeni, da tudi najemnina ne more biti oderuska. Tudi odskodnina, ki
299
300
301
302
303
304
305

Odrtja pa kr~~anska vera, Siovenski gospodar, ~t. 41 , II . okrober 1877, sir. 334.
V05njak, J[osip]: Socijalni problem in kmetski stan, O.C., sir. 16.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, st. 281, 6. december 1888.
Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., sir. 305. Glej se str. 323.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnemoziru, Siovenec, 51. 281, 6. december 1888.
Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Slovenec, 51. 276, 30. november 1888.
Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c. , sir. 298-299, 314, 318.
159

je vecja kot resnicna skoda,je obrestovanje in stem avtomaticno oderuStvo. Vogelsangje
tako sicer opraviceval najemnine, vendar Ie takrat, ko ni bilo prizadeto nacelo delitve
nevamosti in potrebnega dela 306 Povsem v skladu s Vogelsangom se tudi Belec 307 in
Josip Pavlica zavedata oderustva prek najemnin. "Gospodar ve pray dobro, koliko naj bi
bila najemscina, ki bi zadostovala, da se mu povrne kapital, kije investiran v stavbi, in da
se mu poravnajo skode in poplacajo skrbi, ki jih ima, a hoce imeti povrh se nekaj vee, da
lahko brez drugega dela zivi na racun drugih. [... J

v

bistvu je oderustvo pri sleparskih

najemscinah isti ko pri posojevanju denarja."308
Pray tako kot pri najemnini se tudi pri zemljiski renti 309 lastninska pravica ne prenese
od lastnika do obdelovalca. Vse tveganje nosi lastnik. 310 Po tej logiki tudi dohodki veleposestnikov niso obresti in stem oderustvo. Vendar to se ne pomeni, da lahko
veleposestnik brezdelno uziva svoje zemljiske dohodke. "Zemljisce in clovek nimata in
ne moreta imeti tega namena, da bi clovek brez truda vzival sad zemlje. [... J Kjer je
pravica mora biti tudi dolznost."311 Tej dolznosti dela zlasti Pavlica pripisuje velik
pomen.312 Veleposestniki "nimajo pravice bogateti in dobicke grabiti, ampak imajo doLZnost ziveti z delom. [... J Ta gospod imej zavest, da so v nje velikem posestvu uknjizene
dolznosti do ljudstva, socialne in politicne dolznosti."313 Posestniki, ki ne zivijo neposredno od dela na svojem posestvu, torej niso oderuhi, ce Ie opravljajo druga dela svetovalna, uradniska, politicna in podobno. Zato tudi trgovina ne sme biti preprodaja
zaradi dobicka, temvec je trgovska marZa lahko Ie placilo za trgovcevo del0 314 Celo
dobrodelne ustanove, ki zivijo od obresti svoje glavnice,315 niso oderuske ustanove, ce so
Ie te obresti njihovo placilo za delo. "Dohodek teh delavcev je placa, katera jim gre po
pravici, ako delajo."316

306 Klopp, Wiard: Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn von Vogelsang, o.c., str. 252253,257-261.

307 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 51. 276, 30. november 1888.
308 Pavlica, A[ndrejl: Najvafuejse vpralanje sociolagije, a.c., str. 266.
309 Pi sec v Slovenskemu gospodarju taka priparata rente kat sredstvo za boj proti oderustvu. Davaljuje
cela prodajanje in nakupavanje rent, ki kat nepavratljive nala~be prinalajo stalni dohodek. Odrtija pa
krstanska vera, Siovenski gospadar, Sl. 42,18. aktaber 1877, str. 340.
310 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, a.c., str. 352.
311 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, Sl. 276, 30. november 1888.

312 Zanj je seveda tudi umsko delo brezpogojno pravo dela. Pavlica, Jasip: Socijalno vprasanje ali od kod
izvira siramastina delavskega Ijudstva, a.c., str. 58-61.
313 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., sir. 320.
314 Ibidem, sir. 315.
315 Razli~ne dobrodelne ustanove so bile ustanovljene z denamimi darovi. To glavnico so nato varna
nala~ile za nizke obresti, ponavadi v hranilnice in v druvne vrednastne papiIje. S taka pridabljenimi
obrestmi so nato financirale svoje delavanje. Za Kranj primerjaj: Rogelj, Monika: Skrb za revne v
Kranju v drugi polovici 19. stoletja, Kronika, sl. 3,46,1998, sir. 58-67.
316 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, a.c., str. 321. Belec, ki delu ne daje toliksne te~e kot Pavlica, bolj
ostro presoja poslovno prakso takSnih ustanov. "Ko bi bili Ijudje pobomi, bi patrebnemu z veseljem
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d) Recepti za odpravo obrestovanja
Stalisca nasprotnikov obrestovanja so torej jasna. Vsakrsne obresti so oderustvo,
dovoljene so Ie obresti v obliki odskodnine ali pri delitvi poslovnega tveganja. Od teh
odlocnih nasprotnikov obrestovanja bi seveda pricakovali, da bi se zavzemali za takojsnjo prepoved oderustva, se pravi obrestovanja. Vendar je bil njihov konkretni boj proti
obrestovanju veliko bolj stvaren in previden. Opravicevanje cerkvene tolerance do obresti
v kapitalisticni realnosti smo ze spoznali. Zaradi bistvenega pomena obresti v kapitalisticnem gospodarskem svetu preprosto niso mogli zahtevati takojsnje odprave obrestovanja v financnih operacijah. Tako ze Karl Vogelsang leta 1877 ni zahteval takojsnje
prepovedi obresti, temvec se je odlocno zavzel za njihovo sistematicno odpravljanje. 317
Njegov postopni nacrt za odpravo obrestovanja so prevzeli tudi slovenski borci proti
obrestim.
Prvi ga je v povsem nespremenjeni obliki priporocil pisec v Slovenskem gospodarju.
Po njegovem mnenju morajo katolicani poiskati tista sredstva, s pomocjo katerih bi se
dalo oderustvo zatreti ali vsaj omejiti, ne da bi se pri tern oviral denami pro met.
Obrestovanje se ne sme prepovedati, saj bi bilo to v kapitalisticni druzbi povsem nerealno
in celo skodljivo. "Najboljse storimo, ako tudi v tej zadevi lepo posnemamo sv. katolisko
Cerkvo. Zacnimo na njo upiraje se polagoma in previdno pritiskatini na odrtijo, da jo
sicer po malem toda tern bolj gotovo zatremo!"318 Najprej je zato potrebno z oderuskimi
zakoni dolociti najvisjo obrestno mero. V naslednji stopnji je potrebno z zakoni prisiliti
vse dename zavode, da posojajo Ie za tako nizke obresti, pri katerih dobicek ne presega
upravnih stroskOV. 319 Na zadnji slOpnji pa bi namesto spomih obrestnih posojilnih
pogodb uvedli nespome rente in druzbene posojilne pogodbe 320 Tudi Belec se na kratko
loti nacrta za odpravo obresti. Glavno upanje polaga na odpravljanje zadolzevanja s
pomocjo kmeckih stalnih domov in zadruznistva. Zaradi manjsega zadolzevanja bi nato
padla obrestna mera, s cimer bi tudi drZava pocasi dobila priloznost da odplaca svoje

fadi posojevali brez obresti; ker pa niso, mora se cerkev" in dobrodelne ustanove zapasti v oderustvo,

te ho~ejo izpolnjevati svoje poslanslVo. Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, St. 273, 27.
november 1888.
317 Opis ~Ianka glej v: Klopp, Wiard: Leben und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn von
Vogelsang,

O.C.,

str. 263-264.

318 Odrtija pa krstanska vera, Siovenski gospodar, st. 42, 18. oletober 1877, str. 340.
319 Podobno, sirse razdelano idejo je kasneje povzel po dunajski Reform tudi Slovenec. V

~Ianku se
pritoZujejo nad Avstro-ogrsko banko, ki ji zaradi gospodarske krize v blagajn.i lenjo veliki denarji,
katere ne more posoditi. Vendar kljub temu ne mita obrestnih mer. Ko bi jo vlada v to prisilila, bi to
morale storiti tudi druge banke in pray tako hranilnice. Njirn bi bilo za upravne stroske dovolj te 1/2%
in pray toliko bi morale biti obresti za posojila visja od obresti hranilnih vlog. S podobnimi argumenti
je Slovenee 'ie dolgo tasa nadlegoval kranjsko hranilnico, kar pa si je lahko privos~il tudi iz politi~nih
razlogov, ker je bila ta trdno v nemskih rokah. Glej: Proti oderuhom, Slovenec, St. 36, 1. april 1879.
320 Odrtija pa krs~anska vera, Siovenski gospodar, 5t. 42,18. oletober 1877, Sfr. 340.
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dolgove . In sele nato pride na vrsto popolna kanonicna in pravna prepoved obrestovanj a 321 Tudi protioderusko naravnani Krek ne zahteva takojsnje prepovedi obrestovanja, temvec bi se za zacetek zadovolj il s sledecim socialnim programom: "Nastaviti se
mora najvisja obrestna mera, ki velja za posameznike in druzbe, in uvesti se morajo
stroge dename in telesne kazni proti oderustvu."322 Podobno tudi Pavlica zahteva, da "je
treba omejiti in skoraj tudi prepovedati obrestovanje."323
Vsem nacrtom za odpravo obrestovanje je skupno postopno odpravljanje obrestnih
posojil. Kot prvo stopnjo so priporocali zakonsko dolocitev najvisje dovoljene obrestne
mere. Vendar kot smo videli, je avstrijski ddavni zbor prepovedal ocitno oderustvo,
oblikovanje obrestne mere pa je se naprej prepuscal trgu. Zato tudi navijanje za najvisjo
dovoljeno obrestno mero ni nikoli potihnilo. Krscanskim socialcem, ki so nasprotovali
vsakrsnemu obrestovanju, je bila dolocitev najvisje obrestne mere sele prvi korak na poti
v brezobrestno druzbo. Z vse hitrejsim vstopanjem krscanskih socialcev v realno
gospodarsko zivljenje se je ta cilj vse bolj oddaljeval od uresnicitve. ZadruZnistvo je bilo
v skladu s protiobrestno teorijo, zaradi cesar so ga borci proti obrestovanju odlocno
priporocali. Drugace je bilo s poslovnim bancnistvom, kjer so se ukvaIjali tudi z
klasicnimi obrestnimi posojili. Ko se je Siovenska Ijudska stranka leta 1910 z ustanovitvijo Kranjske dezelne banke spustila v klasicno posojilno poslovanje,324 to seveda
nikakor ni bilo v skladu z protiobrestnimi nazori , ki so joih zagovaIjali tudi nekateri
vodilni predtavniki te stranke. Vendar je gospodarska realnost premagala teoretici
gospodarski idealizem.

9. Obresti so dovoljene
Ze omenjeni obrestni nazori seveda mso bili spreJett s pretiranim navdusenjem.
Teoreticno so se jim nasproti postavili zagovomiki obrestovanja, ki niso prihajali Ie iz
liberalnih in posvetih krogov, temvec tudi iz povsem katoliskih. "Die Wucherlehre der
Kirche stehe unverlinderlich fest. Die Kontroverse beschrankte sich SOinit auf die Interpretation dieser l..ehre und auf das starkere oder schwlichere Einbeziehung der
veranderten historischen Umstlinde."325 Tudi na Siovenskem so se med katoliskimi krogi
nahajali nekateri posamezniki, ki so bili v skladu z naukom teh teologov, zlasti Georga
Ratzingerja in Augusta l..ehmkuhla. Celo v Rimskem katoliku so se pojavile tele besede,
321 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 5t. 3, 4. januar 1889.
322 Krek, Janez Ev.: Izbrani spisi, II. zvezek: Prvih pet letjavnega dela, 2. snopic, o.c., sir. 316.
323 Pavlica, Josip: Socijalno vpr~anje ali od kod izvira sirom~cina delavskega Ijudstva, o.c., sir. 168.
324 Zgodovina Siovencev, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1979, . sir. 532; GuStin, Oarnijan: Odnos
dezelnozborske vecine SLS do poglavitnih gospodarskih vpra5anj Kranjske v letih 1908-1914,
Kronika,5t. 1,31,1983, Sir, 51.
325 Hanisch. Ernst: Konservatives und revolutionares Denken,
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D.C.,

str. 356.

ki jih je avtor povzel po delu neosholastika liberalne katoliske smeri Juliusa CostaRosettija: "Obresti jemati od izposojenega kapitala pri danasnjih okoliscinah ni proti
krscanski pravici; kajti kapital, s katerim more gospodar svobodno razpolagati, donasa
res dobieek, ker mu pomaga porabiti vsako vgodno priliko

0

pravem casu za gospo-

darstvo. Obresti navadno ne morejo biti visje, kaker zamore koristiti dolzniku izposojen
kapital; ne morejo pa tudi biti nize, kaker bi koristil kapital v rokah upnikov. Vise
obresti, kaker koristijo dolznikom, so mogoce Ie pri slabih gospodarskih razmerah ali pa
pri nezanesljivosti dolznikov."326

a) Vloga denarja v spremenjenih razmerah
Ker so se katoliski zagovomiki obresti zavedali, da so obresti po kanonskem pravu
prepovedane in ker je bila tudi za njih vera in cerkev najvisja avtoriteta, so poudarjali, da
so danasnje razmere povsem drugacne kot so bile razmere, ko je cerkev prvie sprejela
zakone proti oderustvu. "Dandanes je gospodarsko zivljenje tako razvito, da kdor kaj
ima, ima tudi upanje, da

5

svojim prisluzi dobieke. To upanje dobickov se svojim delom

iz svoje lastnine mi daje pravico, teljati dobieek tudi brez svojega dela in tudi ee dobieka
v resnici nie ne bo!"l27 Ker lahko v modemih gospodarskih razmerah vsak brez problemov nalozi denar (npr. v banko) in zato dobi obresti, ima upnik pri brezobrestnem
posojilu nujno skodo in dolznik dobieek. Urednistvo Slovenca tako opozori na problem,
da lahko dolznik v vsakem primeru upnikov denar nalozi za obresti in ima od tega
dobieek in upnik skodo.328 "Pravicnost je tiljala in tilja, da mora dol znik upnika
odskodovati, ako ima poslednji zgubo vsled posojila. Dandanes se mora pa upnik v
vsacem slueaji odskodovati. Vsak, ki bi posodil brez obresti, imel bi ZgubO."329
V kapitalistienih modemih razmerah denar ni vee sarno menjalno sredstvo. Ce je bil
nekoc denar nerodoviten je sedaj rodoviten. Pri nas najbolj jasno to misel izpove
urednistvo Slovenca: "Denar ima toliko rodovitnost, kolikor pripomore delavnemu cloveku do blagostanja; in da res denar k temu pomaga, kdo bi tajil ?"330 Pri tern se je opiralo
na nauk moralnega teologa Augusta Lehmkuhla, za katerega je bila rodovitnost denarja v

326 L.: Kratko pojasnenje socialnega vprasanja s posebnim ozirom na Slovence, Rirnski katolik, Gorica,

1890, str. 19.

327 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 323-324.
328 "Kdor more dokazati, da se taka ne more ali ne sme zgoditi, ta nas je premagal." Belec, Ivan: Obresti v

socijalnem oziru, Siovenec, st. 1,2. januar 1889.
329 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 287, 14. december 1888. Vendar Belec takSnemu
argumentu odlotno ugovarja: "Tat ima tudi skodo, ako ga odpode. Dobitek, ki si ga kdo z napatnimi
sredstvi pridobi, vendar ne more biti opraviten dobitek, ako bi se tudi vsi Ijudje posluzevali napatnih
sredstev. "
330 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 267, 20. november 1888.
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modemih razmerah izhodiscna tocka pn nJegovem zagovaI)anju (zmemih) obresti.
poudarjal je, da to ni v nasprotju z cerkvenim naukom, kajti cerkev nikoli ni zagovarjala
absolutno in splosno prepoved obrestovanja. Cerkev je obresti prepovedovala Ie zato, ker
je izhajala iz nerodovitnosti denarja. Takrat je obravnavala denar "na sebi". Sedaj pa tudi
Cerkev denar razume kot konkreten denar v konkretnih gospodarskih razmerah - kot
rodovi tno stvar. 331
S taksno interpretacijo cerkvenega nauka se seveda po vzoru Vogelsanga tudi slovenski borci proti obrestim niso strinjali. Pavlica je tako v slogu svoje delavne teorije
vrednosti poudaril, da "ni res, da niso skolastiki vedeli, kako rodoviten je denar pri delu,
toda po njih mnenju gre sad dela tistemu, ki je delal."332 Pray tako tudi Belec ni mogel
razumeti, "zakaj bi bil denar naenkrat rodoviten postal. Da je denar za kapitaliste rodoviten rad verjamen ali da bi bil denar tudi za druge Ijudi ali sam na sebi rodoviten, naj
verjame, kdor more",333 saj je denar nedvoumno Ie menjalna vrednost. Zato podjetnisko
posojilo namenjeno izboljsanju produktivnosti nima nobenega ucinka, se vee, podjetju
celo skoduje. "Novo posojilo produkcijo za nekaj cas a omami, ali ko je treba placati nove
vecje obresti, ko prej se manjsih ni mogla, pride razocaranje. Vse obresti, ki jih upniki ne
obracajo v svoje potrebe, ampak v zopetno obrestno posojilo, bi producentom manj
skodovale, ko bi se sproti metale v morje."334
KJjub tej, z ekonomsko pametjo povsem skregano logiko, je bilo na Slovenskem se
uveljavljeno prepricanje, da je denar kot sestavni del produkcije rodoviten. Najbolj jasno
ga je v katoliskih krogih s skJicevanjem na Lehmkuhla spet poudarilo urednistvo Slo-

venca. 335 Denar zanj ni Ie menjalno sredstvo in produkcija ne poteka Ie s pomocjo dela.
Pray tako kakor dele je za produkcijo pomembna tudi snov, ki jo lahko dobimo Ie za
denar. Zato je denar nujni del produkcije, za uporabo katerega moramo placati obresti.
"Kdor priznava prvemu faktotju - delu pravico do odskodovanja, mora tudi drugemu
faktorju priznavati primemo odskodovanje."336 Tudi Ales Usenicnik se je zavedal
enakopravne vloge delavnih sredstev v produkciji. "Moramo reci, da je tak kapital po
svoje produktiven, daje namrec sile in kakovosti, ki jih clovek sam ne more dati ali jih da
Ie s tdkim delom. Tako kapital poveca rabno vrednost, z rabno vrednostjo pa tudi
veljavo in menjavno vrednost."337 To spoznanje, ki je v popolnem nasprotju z delavno
vrednostjo teorijo, je se jasneje izrazilliberalo usmetjeni Vaso Petrici6. "Kakor cloveska
roka s stroji in kakor svet, ki daje prvotna sredstva za plodonosno delovanje, tako je
331 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, D.C., str. 356.
332 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 313. Na str. 317 Pavlica nastopi tudi proti Ratzingerjevi
trditvi, da so sholastiki od Aristotela prevzeli napatni nauk 0 nerodovitnosti denarja.
333 Belec, Ivan: Obresli v socijalnem oziru. Prislavek, Siovenec, Sl. 9, 11. januar 1889.
334 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, st. 270, 23. november 1888.
335 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, Sl. 276, 30. november 1888.
336 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 51. 267, 20. november 1888.
337 USenitnik, A[les]: Opombe k Marxovi leoriji 0 delu in veljavi, o.c., str. 71.
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kapital v obliki denarja, tretji element ali faktor", 338 kateri sodeluje pri produkciji. Vsi ti
gospodarski elementi sami ne morejo nie, temvee lahko delujejo Ie skupaj, zato tudi
kapitalu pripada eden del dobieka - obresti.

b) Subjektivna vrednost

o

pomembnosti denaIja za produkcijo so v tern casu najbolj prodomo spregovorili

predstavniki avstrijske ekonomske sole. Ustanovitelj te sole Karl Menger je neodvisno in
istoeasno kot nekateri drugi ekonomisti (William Stanley Jevons, Leon Walras) spoznal
pornanjkljivosti objektivnega vrednostnega nauka, ki so ga iz razsvetljenske dediscine
razvijali liberalni klasieni ekonornisti (Adam Smith, Ricardo David) in po njih potern v
drugo smer tudi Karl Marx. Menger je spoznal, da za razlago gospodarskega zivljenja ne
zadostuje Ie menjalna vrednost, ker se stem negirajo posameznikove potrebe. Vsak
elovek Ie v toliksni meri ceni razpolozljivo blago, v kolikor ga potrebuje. Torej vrednost
ni objektivna lastnost blaga, ternvee temelji na razmeIju med blagom in clovekom. Na
mesto objektivne teorije nastopi subjektivna teorija vrednosti. Stroski po tern takem ne
rnorejo biti podlaga za ceno blaga, temvee je to lahko Ie koristnost tega blaga za
posameznika. 339
Nadaljevalec MengeIjevega dela Eugen Bohm-Bawerk je svojo glavno pozomost
usmeril pray v spomi problem obresti in kapitala. V letih 1884 in 1889 je

0

tern izdal

prva dva del a svoje knjige Capital und Capitalzins. Tudi on je denarnemu kapitalu pripisoval velik pomen pri produkciji. Njegova najveeja zasluga je bila, da je pri tern v
ekonomsko znanost vnesel razmisljanja

0

casu. Clovek z modemimi in b6lj zapletenimi

delavnimi sredstvi - kapitalom naredi veliko vee kot s primitivnim ali celo nikakrsnim
orodjem. Vendar za izdelavo orodij potrebuje cas. Cim bolj zapleten je stroj, tern vee
easa potrebuje. Toda pri tern se mu splaea potrpeti, ker bo lahko v prihodnosti izdelal
veliko vee kot v sedanjosti. Ker je torej kapital zelo pomemben del proizvodnje, ga je
potrebno plaeati z obrestmi. Ker pa ljudje bolj cenijo sedanje kot bodoee potrebe so
obresti plaeilo za zadovoljitev sedanje potrebe v razmeIju do prihodnje, saj bo kapital
nalozen v sedanjosti nesel veliko vee kot ee bi ga nalozili sele v prihodnosti. Upniku je

338 Petritic, Vaso: Kaj pomeni padanje obrestne mere?, Siovenski narod, st. 46,25. januar 1893.
339 Brusatti, Alois: Die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsgeschichte. - Die
Habsburgermonarchie 1848-1918, I. del: Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag der Osterreichischen
akademie der Wissenschaften, Wien, 1973, str. 611 -614; Brusatti, Alois: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des industrielien Zeitalters, Verlag Styria, Graz-Wien-Koln, 1979, str. 126; Weber,
Wilhelm: Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik in Osterreich 1848 bis 1948. - Hundert lahre
osterreichischer Wirtschaftsentwicklung 1848·1948, Springer Verlag, Wien, 1949, str. 634-636;
Schmolders, Gilnter: Geschichte der Volkswirtschaftslehre, O.c., str. 75-76, 235-252; Ekelund, Robert
B. in Hebert, Robert F.: Povijest ekonomske teorije i metode, o.c., str. 324-329.
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preprosto potrebno placati, da se odrece sedanjosti na racun prihodnosti 340
Seveda B6hm-Bawerk ni bil prvi teoretik, ki je opazil vlogo casovnega faktorja pri
dolocitvi casa. Ze leta 1834 je angleski ekonomist John Rae razvil obrestno teorijo na
podlagi razlike med vrednostjo bodocega in vrednostjo sedanjega blaga. Vendar Raeu
njegove teorije ni uspelo povezati v strjeno teorijo, zaradi cesar ni imela nobenega vpliva
na razvoj ekonomske znanosti 341 Kljub temu, da je knjiga Johna Raea utonila v pozabo,
je desetletja pozneje pray na Slovenskem nasla zvestega bralca. Njegovo knjigo je tako
poznal Janko Pajk, ki leta 1872 v svoji knjigi povzel teorijo, po kateri je varcevanje
zrtvovanje sedanjih uzitkov na racun bodocih vecjih dobickov.342
Z B6hm-Bawerkovo obrestno teorijo se je na Slovenskem bolj obseZno ukvarjal Josip
Pavlica.343 Ker avstrijska ekonomska sola od10cno zavraca denar kot Ie menjalno
sredstvo in nasprotuje objektivni vrednostni, se Pavlica v nobenem primeru ni mogel
strinjati z Bohm-Bawerkom. Zlasti se, ker je bil Bohm-Bawerk oster in zelo pronicljiv
nasprotnik Marxovega vrednostnega nauka. Njegove tehtne argumente so sprejeli tudi
nekateri katoliski teoretiki, ki so zagovarjali obresti. 344 Bohm-Bawerk je Marxu preprosto
ocital, da je s svojim zagovarjanjem enake menjalne vrednosti povsem na ravni srednjeveskih sholastikov 345 Ta ocitek za Pavlico seveda v nobenem primeru ni mogel biti
sporen, saj se je po Hohoffovem vzoru yes cas prizadeval dokazati, da ni Marxova teorija
nic drugega kot nauk Svetega pisma in sholastikov. Ta ocitek je bil zanj Ie potrdilo, da so
Marxove teze pravilne. Zato je tudi njegova kritika Bohm-Bawerka povsem preprosta,
naivna in predvsem nezadostna. SUbjektivna vrednostna teorija je zato napacna, "ker je
nova, nasprotna naukom vseh starih sol. [... J Vrednost ne more biti Ie nekaj, kar se nam
"zdi". "346

Tehtnejse Bohm-Bawerkove argumente proti Marxu, ki jih je ta razvil v knjigi Zum
Abschluj3 des Marx'schen System izdani leta 1896, Pavlica sploh ni komentiral oziroma

jih ni poznal. To je bila sploh prva resna znanstvena kritika Marxovega nauka, ki je imela
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Ekelund, Rabert B. in Hebert, Rabert F.: Pavijest ekanamske tearije i metade, a.c., str. 345-348;
Weber, Wilhelm: Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspalitik in Osterreich 1848 bis 1948, a.c.,
637-638; Brusatti, Alais: Die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsgeschichte, a.c., str. 614-616; Recktenwald, Harst Claus: Geschichte der palitischen Okanamie, Alfred
Kroner Verlag, Stuttgart, 1971, str. 431-432.
Pribram, Karl: Geschichte des okanamischen Denkens, I. del, Suhrkarnp, Frankfurt am Main, 1998,
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str. 337-338,597-598.
Pajk, Janko: Izbrani spisi, Prvi zvezek: Palititni, naradna-gaspadarstveni, nautni spisi, Maribor, 1872,
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str. 115-123.
Njegava teorija tudi kankretna pavzame. Pavlica, Jasip: 0 bistvu kapitalizma, a.c., str. 95-96,99-100.
344 Pavlica taka med pcmembnimi amenja Augusta Lehmkuhla, Matthausa Liberatoreja in Jasefa
Biederlacka. Pavlica, Jasip: 0 bistvu kapitalizma, a.c., str. 97,100.
345 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken. O.C., str. 338.
346 Pavlica, Jasip: 0 bislVU kapitalizma, o.c., str. 322.
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tudi velik vpliv na katoliske socialne rnislece, med njirni zlasti na Heinricha Pescha.347
Preko Pescha je Bohm-Bawerkova kritika odmevala tudi na Siovenskem. Ko je leta 1911
Andrej Pavlica objavil razpravo

0

Marx.ovi delavni vrednostni teoriji v interpretaciji

Hohoffa, s katero je nadaljeval deja brat a Josipa, 348 mu je odlocno odgovoril Ales
Usenicnik. 349 Ker je bil Pesch za Usenicnika najvecja avtoriteta glede socialnega
vprasanja,350 je tudi njegova kritika Andreja Pavlica in Karla Marxa povsem na isti ravni
kot Bohm-Bawerkova35I in Peschova 352 kritika . Tako se je Usenicnik kot najpomembnejsi predstavnik tako imenovane socialne politike na Siovenskem, tudi glede obrestnega
vprasanja postavil proti ze opisanim predstavnikom taka imenovane socialne reforme,353
ki so svoj protiobrestni sistem gradili tudi na Marxovem nauku.354
Kot Bohm-Bawerk je tudi USenicnik Marxu pri njegovi dolocitvi vrednosti kot
stmjenega abstraktnega druzbeno povprecno potrebnega dela ocital teoreticno abstrakcijo. "Naloga vede je tolmaciti to, kar je, a ne umetno polagati v stvari, cesar v njih ni.
Kjer je enota, naj jo veda pokaze, a naj si ne umislja enote, kjer je ni ."355 Marxova
delavna teorija vrednoti je povsem nezadostna. Tudi Pavlica ni pojasnil, zakaj "prihaja
pri rnenjavanju blaga Ie veljava kake stvari (to je: v njej nakopiceno delo), a ne nje rabna
vrednost v postev"? to je osrednje vprasanje vse teorije. [... ] Prepricevalnega odgovora na
to vprasanje pa ne moremo najti ne pri Marxu, ne v razpravi dr. Pavlice."356
Usenicnik stem opozori na znano Marxovo protislovje: ce delo oblikuje menjalno
vrednost blaga, kako se lahko pojasni izkustveno dejstvo, da so trZne cene posameznega
blaga pogosto povsem razlicne od delavnih vrednosti. Pray tako je nerazumljivo, zakaj so
stopnje dobicka v celotnem gospodarstvu enotne, ce se za razlicno blago porabi razlicno
veliko casa in bi torej tudi presezna vrednost rnorala biti razlicna. Marx je na to protislovje poskusil odgovoriti v tretji knjigi Kapitaia , vendar njegovi argurnenti Bohrn-

347 Brusatti, Alois: Die Entwieklung der Wirtsehaftswissensehaften und der Wirtsehaftsgesehiehte, O.e.,
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str. 616; Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, str. 341Pavlica, A[ndrej]: Marxov nauk 0 delu in veljavi, O.e., str. 58-68.
Useni~nik, A[les]: Opombe k Marxovi teoriji 0 delu in veljavi, o.e., str. 68-74.
Useni~nik se pri tern opira v glavnem na svojo leta 1910 izdano Soci%gijo . Pri tern se menicnikova
kritika marksizma ne 106 bistveno od drugih takratnih katoliskih avtorjev. Pire, JoZko: Ales U~enicnik
in mamenja ~asov. Katolisko gibanje na Siovenskem od konea 19. do srede 20. stoletja, DruZina,
Ljubljana, 1986, str. 179,181.
Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutioniires Denken, o.e., str. 338-339.
Ibidem, str. 341-342 ..
Privr~enei soeialne politike v nasprotju s soeialnimi reformatorji niso hoteli odpraviti kapitalizma,
temvec so soeialno vpra~anje hoteli re~iti v okviru tedanje druzbe. Katoliski spor 0 obrestih je bil tesno
povezan z odnosom do kapitalizma. Najodlo~nejsi nasprotniki obresti so bili po pr.vilu tudi najodlocnejsi nasprotniki k.pitalizma in obratno.
Lukan, Walter: Janez Ev. Krek - biografski in bibliografski pregled, o.e., str. 11.
U~enicnik, A[les]: Opombe k Marxovi teoriji 0 delu in veljavi, o.e., str. 70.
Ibidem, str. 68.
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Bawerka niso prepricali. Zato niso prep rica Ii tudi krscanskih kritikov, med njimi tudi
Usenicnika. 357
Usenicnik nadalje priznava, da dalo oblikuje vrednost. "Delo je pac najimenitnejsi
cinitelj vrednosti. Saj bi brez dela ne bilo nobenih obrtnih izdelkov"358 Vendar na
vrednost stvari hkrati vpli va tudi kakovost in redkostJpogostost teh stvari. Pray tako je
potrebno upostevati uporabno vrednost, ki ji je avstrijska ekonomska sola pripisovala
toliksen pomen. "Se veljavna in menjavna vrednost veca tudi s porabnostjo, to je, z rabno
vrednostjo, in je rabna vrednost ne Ie plod cloveskega dela, temvec tudi prirodnih sil in
kakovosti, ki tice v orodjih in strojih."359 Zaradi teh ugotovitev je zato Marxov nauk, ki
ga zagovarja Pavlica, povsem napacen.
Sedaj je Usenicnik moral ovreci Ie se Pavlicino in stem Hohoffovo enacenje Marxovega nauka s cerkvenim. Najprej je opozoril na krscanske mislece, za katere dobicek ni Ie
posledica dela. Sicer se strinja, da bi vrednost moralo dolocevati delo, vendar naj bi bilo
to Ie idealno eticno nacelo. Tudi svetopisemske besede: "kdor noce delati, naj tudi ne
je",360 ne dajejo delu vse pravice do produktov dela. "Da bi se ta izrek porabil v zrnislu
Marxove teorije, bi bilo treba dokazati, da zapoved tega izreka ni Ie eticna zahteva,
ternvec prava zahteva pravicnosti. To dvoje je narnrec treba dobro lociti. Le tedaj bo
clovek, ki ne dela, a je, oderuh, ce stem komu del a krivico. Ako ne dela nikomur krivice,
gresi sicer proti nravni dolznosti dela, a nikogar ne odira."361

c) Zmerne obresti

Klub temu, da so katoliski zagovomiki obresti obrestnim posojilom priznavali velik
pornen pri proizvodnji, vseeno niso podpirali liberalnega trznega oblikovanja obrestne
mere. Za liberalce je bilo narnrec nemogoce mimo trga dolociti tisto obrestno mero, ki ni
oderuska. Costa je men ii, da se teoreticno za kmetijstvo sicer da dolociti najvisja obrestna
mera, ki ni oderuska, vendar je za druge gospodarske panoge to popolnoma nemogoce.

357 Ekelund, Robert B. in Hebert, Robert P.: Povijest ekonomske teorije i metode, o.c., Sir. 273-275;
U~enicnik, A[le~]:
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Opombe k Marxovi teoriji 0 delu in veljavi, o.c., sir. 70.
U~enicnik, A[le~]: Opombe k Marxovi teoriji 0 delu in veljavi, o.c., Sir. 70.
Ibidem, sir. 71.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze, Svetopisemska druiba Slovenije, Ljubljana, 1996, Sir. 1776.
U~enicnik, A[leS]: Opombe k Marxovi teoriji 0 delu in veljavi, o.c., sir. 73. GIede vloge morale in
pravne pravicnosti daje pisec v Slovenskemu gospodarju vecjo in odlocilno vlogo (kr~canski) morali.
Ta je nad pravicnostjo. "Slehemo socijalno, ce pray sarno gospodarstvensko prManje, mora biti v tesni
zvezi z pravom in morale [... J; temu se tudi prasanje z3stran odrtije odtegovati ne more. Pravo se
naslanja na moralo, a morala, za nas katolicane edino veljavna je pa tisla, katero sv. Cerkva [... ]
oznanja." Odrtija pa kr~canska vera, Slovenski gospodar, ~t. 40, 4. oktober 1877, sir. 326. Podobno
misli tudi Belec. "Sicer je vprasanje 0 obrestih po mojih mislih pred vsem bogoslovsko vprasanje."
Belec, Ivan: Obresti v socialnem oziru, Slovenec, st. 264, 16. november 1888.
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"Das MaB des Enrages der gewerblichen Thatigkeit laBt sich nie allgemein bestimmen.
Es gibt daher bei den zum Zwecke des Gewerbes gemachten Darlehen auch keinen
Wucher im allgemeinen. Hochstens im einzelnen Faile kann derselbe bestimmt werden,
jedoch auch dieses nur sehr schwer."362 Tudi za Gersaka je obrestna mera odvisna od
mnogih spremenljivih dejavnikov in se je zato ne da za stalno dolociti, zaradi cesar tudi
obrestni zakoni nimajo nobenega smisla 363
V nasprotju stem liberalnim prepricanjem pa je urednistvo Slovenca poudarilo, "da
delo in kapital lahko izhajata, ako kapital zahteva Ie primerne obresti."364 Le previsoke
obresti so oderuske, zmerne obresti pa ne unicujejo gospodarstva in so zato upravicene. 365 Ze leta 1879 je v Nemciji Peter Reichensperger zagovarjal obresti, vendar je
hkrati odlocno nasprotoval popoini obrestni svobodi. Po njegovem misljenju je za ekonomsko ucinkovitost potrebno dolociti najvisjo obrestno mer0 366 Kljub njegovemu
soglasju z zgoraj opisanimi prizadevanji za sprejetje zakonov

0

oderustvu, ki naj uve-

ljavijo najvisjo dovoljeno obrestno mero, pa je bil v avstrijskih in slovenskih teoreticnih
krogih v ospredju predvsem nauk Georga Ratzingerja. Urednistvo Slovenca se nanj
povsem naslanja. Pri tern je zlasti pomembna Ratzingerjeva knjiga Die VolkswirtschaJt,
ki je izsla leta 1881. Pray tako kot Hohoff tudi on izhaja iz Marxa, vendar on iz Marxa ne
izpelje obrestne prepovedi. Dokler je bil denar Ie menjalna vrednost, so bile obresti upraviceno prepovedane. Vendar je sedaj denar prevzel vlogo kapitala in stem stopil v tesno
zvezo z delom. Zato so obresti pri kreditnih operacijah dovoljene. 367 Vendar te obresti ne
smejo presegati zasluzka podjetja. Zasluzek mora pokriti place delavcev, reprodukcijo
nalozenega materialnega kapitala in placilo obresti. Ce so obresti visje od pokritja teh
zahtev, so oderuske. 368
Ta teorija med slovenskimi teoretiki, ki so se resno ukvarjali s problemom oderustva,
ni naletela na preveliko razumevanje. Josip Pavlica njegov nauk odpravi kot povsem
napacnega369 in mu ocital, da (skupaj s svojimi somisljeniki) zanika vecni nauk Cerkve. 370 Zlasti sistematicno je Ratzingerjev nauk po vzoru na Vogelsanga pobijal Ivan
Belec. "Jaz med malimi in velikimi obrestmi ne najdem druzega razlocka, kakor med

362 Costa, E. H.: Die Aufhebung der Wuchergesetze mit besonderer Rlicksicht auf die Verhaltnisse der
Landwirthschaft im Herzogthume Krain, o.c., str. 383.

363 Orsak, Ivan: Obresti in obrestne postave, o.c. , str. 16-18.
364 Belec, Ivan: Obresti v sociialnem oziru, Siovenec, st. 270, 23. november 1888.
365 Belec, Ivan: Obresti v sociialnem oziru, Siovenec, st. 276, 30. november 1888; Belec, Ivan: Obresti v
sociialnem oziru, Siovenec, st. 287,14. december 1888.
366 Hanisch. Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, a.c., str. 356.
367 Ibidem, str. 357.
368 Belee, Ivan: Obresti v sociialnem oziru, Siovenec, st. 289,17. december 1888; Pavlica, Josip: 0 bistvu
kapitalizma, o.c., str. 321.
369 Pavlica, Josip: 0 bistvu kapitalizma, o.c., str. 101.
370 Ibidem, str. 311, 316.
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malo in veliko kriviCO."371 Proti Ratzingerjevemu nauku navaja menjalno vlogo denruja,
ki pri posojilu povsem preide v dolznikovo last. 372 Ker po njegovem misljenju cisti dobicek ne more obstajati, so tudi kakrsne koli obresti oderustvo. Zato tudi meje med
upravicenimi in neupravicenimi obresti preprosto ni mogoce potegniti. 373

d) Sprejemljivost obresti

Ceprav so v srednjeevropskem prostoru stevileno prevladovali zagovorniki obresti, je
bil na Slovenskem odrnevnejsi glas nasprotnikov obrestovanja. Po eni strani je imel pri
nas najvecji vpliv Karl Vogelsang in po drugi Wilhelm Hohoff. S svojo marksisticno
analizo je bil Hohoff ze tako in tako na obrobju krseanskega teoretienega sveta. Vendar je
bila tudi Vogelsangova obrestna teorija v katoliskem svetu sprejeta z velikim nezaupanjem in nasprotovanjem. 374 Ce so bila na prvem avstrijskem katoliskem shodu leta 1877
na Dunaju Vogelsangova stalisea sprejeta z velikim odobravanjem, je bila na drugem
avstrijskem katoliskem shodu leta 1889 situacija povsem spremenjena. Ze v pripravljalnem odboru za socialna vprasanja so se spopadla nasprotna mnenja. Medtem ko je
Vogelsang stal na nacelu brezpogojne zavrzenosti obrestovanih posojil, se je Franc
Schindler zaradi spremenjenih razmer postavil Ie proti previsokim obrestim. Schindlerjevo stalisce je s podporo Karla Luegerja med razpravo zmagalo.375 Stem je glede
pogleda na obresti zmagalo zmernejse stalisce zastopnikov socialne politike. Predvsem
pa je zmagala oportunisticna politika, po kateri niso hoteli vznemirjati katoliskih prejemnikov obresti. 376 Oderuskemu vprasanju zato niso posvetili posebne pozomosti in so se
mu zaradi njegove spornosti elegantno ognili. Kljub nespornemu ugledu, ki ga je liZival
Vogelsang s svojo socialno miselnostjo, je vee ina avstrijskih katolikov njegov nauk

0

371 Belee, Ivan: Obresli v socijalnem oziru. Pristavek, Siovenec, 51. 9, I J. januar 1889.
372 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, 51. 289, 17. december 1888.
373 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru, Siovenec, Sl. 296,27. december 1888.
374 Vogelsangovi nazori so bili otitno potisnjeni na rob ze leta 1883 na konferenci v gradu Bor u Tachova
(Haid) na Ceskem, kjer so nemski in avstrijski katoliki pretresali :!goce socialne probleme. Ziasti
nemski katoliki so pri obrestnem vprasanju nasprotovali tako radikalnim avstrijskim idejam. BruckmUlier, Ernst: Razvoj krScanskih socialcev v Avstriji do peve svetovne vojne. - Krekov sirnpozij v
Rimu, Mohorjeva druiba, Celje, 1992, str. 133; Knoll, Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen
Partei. o.c., str. 135-136, 140, 144.0 Vogelsangovih nasprotnikih primerjaj se: Klopp, Wiard: Leben
und Wirken des Sozialpolitikers Karl Freiherrn von Vogelsang, o.c., str. 264-268
375 Celerin, Alfred: Die 5sterreichische Katholikentage des 19. lahrhunderts, o.c., str. 84.
376 Karl Lueger je tako jasno povedal: "Wir Katholiken sind im aligemeinen arme Leute, aber ein paar
Rentenobligationen oder Hypothekenhriefe besitzt doch jeder von uns. Da ware es nun nach meiner
bescheidenen Ansicht cine bedenkliche Beunruhigung unserer Leule. wenn man ihnen dUTch eine
derartige Resolution Sorge wegen ihrer paar Kupons bereitete. Ieh biue Sie daher dringend, meine
Herren, von einer Aufstellung cine solche Resolution (tiber Zins und Wucher) abzusehen." Knoll.
Reinhold: Zur Tradition der christlichsozialen Partei, D.C., str. 124-125.
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obrestih tudi v naslednjih letih negativno vrednotila. 377 Ceprav se je znanstveni spor

0

obrestih nadaljeval pO prvi svetovni vojni, jc yes cas prevladovalo mnenje zagovomikov
obresti. 378
Na Siovenskem pa SO bili najbolj dejavni ravno nasprotniki obresti. Edino oni SO se
potrudili teoretieno pojasniti svoja stalisea. To se ne pomeni, da so njihova stalisea
prevladovala na slovenskem javnem in strokovnem prizoriseu. Ravno obratno. S svojim
pisanjem so ti pisci javno mnenje hoteli pridobiti na svojo strano Ce njihovi nasprotniki

0

tern problemu niso napisali posebnih razprav, to pomeni Ie, da niso eutili potrebe, da bi
branili obstojeeo obrestno ureditev. Ekonomska praksa je nedvoumno stala na njihovi
strani. Tega so se zavedali tudi nasprotniki obresti, ki so ravno zato zagovarjali postopno
odpravljanje obresti. V trenutku, ko se je tudi katoliski tabor spustil v baneniska opravila
in ni vee deloval na nespomem podroeju zadruznistva, se je tudi njihov naert

0

postopnem odpravljanju obresti vse bolj umikal pred poslovno realnostjo. Njihova teorija
preprosto (nikoli) ni imela obstanka v resnienem svetu. V katoliskem taboru je bilo pray
odlocno odklanjanje oderustva edina zvezda stalnica, znanstveno razpravljanje pa nekaj
povsem postranskega, eeprav ne nepomembnega.
Cetudi je slovenski liberalni tabor nastopal proti oderustvu, vsi liberalni nazori

0

obrestih niso bili popolnoma poteptani. Belec je ze konec osemdesetih let opazil, da
svobodna ponudba in povprasevaje vplivata na nizanje obrestne mere. Seasoma naj bi se
tako obresti po naravni poti znizale na nielo. Vendar bi bilo takrat za clovestvo ze
prepozno. Obrestna mera se namrec nih Ie zato, ker je na eni strani vedno vee bogatasev
in na drugi strani vedno vee revezev, "ker je na eni strani vedno vee denamega kapitala,
na drugi strani pa vedno manj vamih hipotek",379 kar veca ponudbo in zmanjsuje povprasevanje. Nizanje obrestne mere je tako znamenje obubozanja. Podobno misli tudi liberalni Vaso Petricic. Gospodarska kriza zmanjsuje povprasevanje po posojilih in se po
drugi strani veea ponudba. Nizanje obrestne mere resda koristi dolznikom, vendar hkrati
skoduje malim Ijudem in humanitamim ustanovam, ki zivijo od prihrankov. Le bogatasev
nizanje obrestne mere ne prizadene, ker lahko stem na raeun drugih v svojih rokah
koncentrirajo vedno vee kapitala 380
LiberaJci oderustva nikoli niso obsojali tako glasno kot katoliski tabor. Vendar ne Ie
zato, ker so se v glavnem ukvarjali z nacionalnimi problemi in ne toliko z socialnimi,
temvee so imeli pri tem svojo politieno raeunico. Glavni steber njihovega vpliva na
podezelju so bili namree premozni krnetje in gostilniearji, ki so se poleg svoje osnovne
dejavnosti pogosto ukvarjaJi se s trgovino in tudi z oderustvom. Kdo bi bolj kritiziral

377 Bader, Erwin: Christliche Sozialreform, O.C., str. 70, 76.
378 Hanisch, Ernst: Konservatives und revolutionares Denken, O.C., str. 358.
379 Belec, Ivan: Obresti v socijalnem oziru. Pritavek, Siovenec, 51. 9. Il. januar 1889.
380 Podrobneje glej Petri~ic, Vaso: Kaj pomeni padanje obrestne mere?, Siovenski narod, I. 1893,51. 46,
49.52.
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pocetje svojih politicnih pristasev kot je bilo to ob sovraznemu javnemu mnenJu
potrebno? Pri zagovoru zmemo visokih obresti (ne pa oderustva) so zata abratna kat
katalicisti, ki sa velikakrat pazabili na dolznikavo krivda, paudarjali neoparecno postenost premnagih upnikav. Ka je taka prvi slavenski kataliski shad leta 1892 za resitev
socialnega vprasanja predlagal tudi adkup dalgav,381 je Slovenski narod paudaril: "Pri
odkupu dolgav pa je treba pamisliti, da upniki nisa sami aderuhi , kakor se nekaterim zdi;
saj sa mej njimi najprej dalznikavi starsi, bratje in sestre, potem hraniinice, cerkve, sirote
in slednjic drugi ljudje, ki sa si pripridili in privarcevali ta, kar posajujeja. Ali nisa vsi ti
ravna taka in veckrat se balj abzira vredni, kakor dalzniki, mej katerimi je precejsnje
stevila zanikemezev in zapravljivcev?"382

381 "Izdajejo naj se zadolZnice, za katere prevzame vrhovno poro~tvo dr'tava, ter naj se po zgledu sedaj ze
dogotovljene zemljgke odveze razbremenjujejo n~a kmetska posestva prehudih dolgov." Poro~iIo
pripravljalnega odbora 0 I. slovens kern katoli~kem shodu, kateri se je vrsil 1892. leta v Ljubljani,
Ljubljana 1893, str. 107.

382 Alije mogo~a sprava temeljem resolucij

katoli~kega
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shoda?, Siovenski narod. st. 58. II. marec 1893.

VII. NA POTI K MODERNEMU NEDELJSKEMU POCITKU

1. Nedeljski poCitek in posveeevanje nedelj
"V delavnicah in tovamah ropota v nedeljo tako kakor v delavnike. Iz tovamiskih
dimnikov se vali dim v nedeljo kakor drugekrati. Na ulicah se dela tlak, tesarji sekajo,
zidarji in drugi se spenjajo po hisah in strehah, kakor bi slo za stavo, hlapci vozijo po
ulicah glino in gnoj ali s kratka, ni morebiti ne jednega hlapcevskega dela, katero bi se ne
opravljalo v nedeljo kakor v delavnike."l Nedeljski pocitek, kakor ga poznamo danes, je
bil torej v sedemdesetih letih prejsnjega stoletja v slovenskih dezelah avstrijske polovice
Habsburske monarhije se povsem neznan. Sele v naslednjih desetletjih je nato drzava
postopoma uredila to podrocje. In v tern prispevku bomo spoznali pray ta prehod od
splosno razsirjenega nedeljskega dela do prvih zacetkov modemega nedeljskega pocitka.
V avstrijskih in stem tudi v slovenskih konservativnih krogih so problemu nedeljskega pocitka posvecali zelo veliko pozomost. Za njih je to bil enD kljucnih socialnih
vprasanj druge polovice 19. stoletja. Na katoliskih shodih so zato temu socialnemu
problemu posvecali pray tako posebno pozomost kot obrtnemu, delavskemu in kmeckemu vprasanju. Od primeme resitve tega problema so namrec pricakovali nic manj kot
socialni in gospodarski preporod druzbe na krscanski osnovi. Ta problem se zato ni tikal
Ie obrtnikov, temvec tudi trgovcev, delavcev, uradnikov, kmetov itd.
Nedeljski pocitek ni bil iznajdba modeme industrijske druZbe. Njegove korenine
segajo pray do Svetega pisma, po pricevanju katerega je Bog v sestih dneh ustvaril svet.
"Sedmi dan je Bog dokoncal delo, ki ga je naredil, in pocival je sedmi dan od vsega dela,
ki ga je storil. Blagoslovil je sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je pocival od vsega
svojega dela, ki ga je storiI, ko je ustvarjal."2 Bog sedmi dan torej ni Ie poCivaI, temvec
ga je tudi blagoslovil in stem posvetil. Zato ta dan ni Ie navaden dan pocitka. Da pa
izbrano ljudstvo tega ne bi pozabilo, mu je med desetimi bozjimi zapovedmi naloziIo tudi
tole tretjo: "Spominjaj se sobotnega dne in ga posvecuj! Sest dni delaj in opravljaj vsa
svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela,
ne ti ne tvoj sin ne hci ne hlapec ne dekla ne zivina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat!
Kajti v sestih dneh je Gospod naredil nebo in zernljo, moIje in vse, kar je v njih, sedmi
dan pa je pocival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil."3

o neposvetevanji nedelj, Siovenec, st. 61, 4. junij

2
3

1878.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze, Svetopisemska drutba Siovenije, Ljubljana, 1996, str. 53.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze, Q.C. , str. l27.
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Ta bozja zapoved je veljala Ie za Jude.4 Na vsak sedmi dan, torej ob sobotah, niso
smeli opravljati nobenega dela. Tega so se bolj ali manj driali tudi prvi kristjani. Vendar
so bile za kristjane se pomembnejse nedelje, ko so se z verskimi obredi spominjali
Jezusovega vstajenja in prihoda svetega Duha med apostole. Nedelja je bila zato tudi
praznik odresenja. Toda na ta dan je bila za kristjane obvezna Ie. prisotnost pri Bozji
slliZbi, torej Ie posveeevanje nedelje, nedelj ski poeitek pa ni bil obvezen. Nedelja, katere
bistvo je bil verski obred, se je tako bistveno razlikovala od sobote, katere bistvo je bil
pocitek. Posveeevanje in poeitek sta bila se loeena. Ker pa so se kristjani hoteli loeiti od
judovske tradicije, je skozi dolgotrajen proces sobotni poeitek poeasi presel na nedeljo.
Sele od eetrtega stoletja dalje se je nedelja zaeela uveljavljati kot dan pocitka. Nedelja je
tako scasoma postal a dan posveeevanja in poeitka 5
To prestavitev sobotnega pocitka na nedeljo je bilo seveda nujno potrebno upraviciti
in spraviti v sklad s Staro zavezo. Ko je Jezus "po svojem vstajenji odprl studenec
vecnega zivljenja, ki je vsahnil in njega zive vode razlil nad apostelje, ko so namree
prejeli darove svetega Duha, nehala je dolznost praznovati sobota kakor v starem zakonu,
nedelja je stopila na to mesto."6 Vendar to ni bila nikakrsna usodna sprememba, kajti
Jezus je reke!: "Ne mislite, da sem prisel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat,
temvec dopolnit sem jih prisel."7 Namesto starozaveznega strahu Nova zaveza poudarja
ljubezen. S spremembami, ki jih je prinesla Nova zaveza, se je spremenil tudi dan
pocitka.
V srednjem veku je bil nedeljski poeitek urejen po kanonskem pravu. Kanonsko in
driavno pravo sta bila takrat se enotna in cerkveni predpisi

0

nedeljskem pocitku so bili

obvezujoCi tudi za drZavne zakone. Z novim vekom pa sta se cerkveno in driavno pravno
podrocje vse bolj loeevala in driava je prevzemala vse vee pristojnosti, ceprav je bilo
podrocje nedeljskega pocitka se povsem prezeto s krscansko tradicijo. Vendar se je z
zaeetki industrializacije nedeljski poCitek vse bolj umikal v ozadje. Nov nacin industrijske proizvodnje je v pogojih svobodne konkurence od delavcev zahteval neprekinjeno
delo. Delovni ritem stare agrame druzbe je vse bolj stopal na stranski tiro Vse manj ljudi

4

5

6
7

Sobotni potitek naj bi jib tudi spominjal na osvoboditev iz egiptovskega su~enjsIVa. "Spominjaj se, da
si bil suzenj v egiptovski dezeli in te je Gospod, IVoj Bog, od tam izpeljal z motno roko in z
iztegnjenim Iaktom! Zato ti je Gospod, tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan." Sveto pismo Stare in
Nove zaveze, O.C., str. 235.
Schnarrer, 10hannes Michael: Freiraum fur Gott: Die drei monotheistischen Weltreligionen und die
Transzedenzerfahrung .. Der Tag des Herrn. Kulturgeschichte des Sonntags, Bohlau Verlag, Wien,
Koln, Weimar, 1998, str. 26-28; Holly, 10hannes: Sonntagsheiligung: "Tag des Herrn", Gebot der
Kirche .. Der Tag des Herrn. Kulturgeschichte des Sonntags, Bohlau Verlag, Wien, KOln, Weimar,
1998, str. 43·47, 84·85; Pribyl, Herbert: Der Sonntag als der Tag der wochentlichen Arbeitsruhe.· Der
Tag des Herrn. Kulturgeschichte des Sonntags, Bohlau Veriag, Wien, Kaln, Weimar, 1998, str. 99·104.
Nedelja, Siovenec, st. 135, 14. junij 1884.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze, O.C., str. 1482-1483.
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je spostovalo nedeljski pocitek 8
Vendar z napredovanjem industrializacije ni bil na umiku Ie nedeljski pocitek, temvec
je z uveljavljenjem liberalnih idej postajalo vse bolj spomo tudi posvecevanje. Vse
mocnejsi so bili ugovori proti temu, da driava s svojimi zakoni driavljanom nalaga
prisotnost pri nedeljski masi. V Habsburski monarhiji je tako 21. decembra 1867 driavni
zakon verske zadeve dokoncno prepustil posameznikovi odlocitvi. "Nikogar se ne more
prisiliti k cerkvenemu bogosluzju ali k sodelovanju pri cerkveni slovesnosti, v kolikor
oblast, ki je po zakonu za to pooblascena, ne do loci drugace."9 Obvezno posvecevanje
nedelj je bilo stem odpravljeno. Sedaj je bilo potrebno ukiniti Ie se obvezen nedeljski
pocitek. To je bilo urejeno 25. maja 1868 z verskimi zakoni, ki so med drugim dolocili
tudi tole: "Nikogar se ne more prisiliti, da se vzdrZi dela ob praznikih njemu tuje cerkve
ali verske skupnosti. Vendar je ob nedeljah med bozjo sluzbo potrebno prekiniti vsako ne
nujno potrebno javno delo. Nadalje se mora za praznike med glavnim bogosluzjem v
blizini bozje hise opustiti vse, karkoli ze lahko ima za cerkev ali versko skupnost za
posledico motenje ali oviranje praznovanja. Isto je potrebno upostevati pri tradicionalnih
praznicnih procesijah po trgih in cestah, po katerih se premika sprevod."10 Stem zakonom so bili dani vsi pogoji za neomejeno nedelj sko delo. 11
Vendar taksno stanje ni moglo trajati pray dolgo. Tradicija nedelj skega pocitka je bila
v ljudeh pregloboko zasidrana. In tudi cerkvene zapovedi

0

nedeljskem pocitku so veljale

se naprej. Zato se je ze v sedemdesetih letih preteklega stoletja oblikovala siroka fronta
privriencev ponovne uvedbe nedelj skega pocitka, ki naj bi ga drZava z zakoni zopet
zapovedala. Glavnina zagovomikov nedeljskega pocitka je prihajala iz vse mocnejsib in s
tern vplivnejsih konservativnih in katolisko usmerjenih gibanj . Zato so seveda hkrati
mocno agitirali tudi za ponovno uvedbo obveznega posvecevanja. Vendar so se z
razvojem modeme, sekularizirane druzbe verski razlogi za uvedbo nedeljskega poCitka
vse bolj umikali pred socialnimi, zdravstvenimi in kultumimi. Kljub njihovim pritiskom
se je modemi nedeljski poCitek razvil povsem loceno od obveznega nedeljskega posvecevanja. Staro nedeljo agrame druzbe, ki je bila povsem v znamenju verskega praznovanja, je postopoma vse bolj izrivala nedelja kot prvenstveno dneva prost dan. Vendar je
bil kljub temu uspesen boj za nedeljski pocitek tesno povezan z neuspesnim bojem za
posvecevanje. Pri katoliskih privriencih nedeljskega pocitka so bili verski razlogi narnrec
se vedno v ospredju.

g

Pribyl, Herben: Der Sonntag als der Tag der w6chentlichen Arbeitsruhe, o.c., sir. 108-109.
Reichsgesetzblatt,!t. 49, 21. december 1867, clen 14.
10 Verski zakoni so objavljeni v knjigi: Vocelka, Karl: Verfassung oder Konkordat? Der publizistische
und politische Kampf der osterreichische Liberalen urn die Religionsgesetze des Jahres 1868, Verlag
der osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wi en, 1978, str. 203 .
tI Pribyl, Herben: Das Verbot der Sonntagsarbeit aus rechtshistorischer Perspektive - Der Tag des Herrn.
Kulturgeschichte des Sonntags, Bohlau Verlag, Wi en, Koln, Weimar, 1998, str. 192 -193.
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2. Prepoved opravljanja hlapcevskih del
Kot smo videli, je tretja bozja zapoved ob nedeljah prepovedovala opravljati vsa
hlapcevska dela. Hlapcevska dela so "vsa dela pri katerih je bolj iZUljenih telesnih moci
in cilih udov nego izobrazenega duha treba, in katera opravila bolj telesnemu nego
dusevnemu blagostanju koristijo ."12 To so torej vsa fizicna dela in ne Ie podrejena hlapcevska opravila, kakor bi lahko sodili iz imena samega. V nasprotju s fizicnimi deli
so lazja umska dela dovoljena. Kdor bi krsil to bozjo zapoved, naj bo ostro kaznovan:
"Kdor kol i bi ta dan delal, mora umreti."13
Vendar je prepovedano opravljati Ie zares nepotrebna fizicna dela. Tako so dovoljena
dela, ki so v posredni ali neposredni zvezi z bozjo slliZbo (zvonjenje, lepsanje oltarjev,
ciscenje praznicne obleke l4 itd.), s katerimi pomagamo posameznikom ali skupnosti
(streZba bolnikom, pomoc revezem, naravne nesrece) in brez katerih ne bi mogli preziveti
(npr. hisna dela, kot je kuhanje). "PregreSno pa je opravljanje tacih hisnih del, katera niso
neizogibno potrebna, kakor npr. pomivanje sobnih tal, pranje, susenje in likanje obleke in
perila, pecenje kruha, ali kositi"ter sena domov voziti, kakor tudi grozdje trgati."15 Le, ce
poznamo te prepovedi, lahko razumemo sledece zgrazanje: "0 casu kosnje in tudi
pozneje

0

casu zetve videl si ljudi, kako so trumoma mrvo susili in jo kakor tudi snopje

ob nedeljah vozili domov, in to tudi

0

takih dnevih, ko ni bilo nikakorsne sile, ko je

vreme kazalo najlepse." 16 Taksno pocetje je bilo namrec povsem v nasprotju s cerkvenim
naukom. Cerkev namrec ni zanirnalo, da so krnetje zaradi nepredvidljivega vremena
hoteli seno cim prej spraviti na varno, temvec je v njihovem pocetju videla Ie nepotrebno
nedeljsko dele in stem krsitev bozje zapovedi. Tej obsodbi bi se krnetje lahko izognili Ie,
ee bi prej zaprosili za dovoljenje. Opravljanje nepotrebnega nedeljskega dela namrec ni
gresno Ie takrat, ko ga odobri pristojna cerkvena oblast, ki ima edina pravico odlocati

0

duhovnih stvareh.

12 P. E. H. O. S. B. : Sest vpr~anj

0 posve~evanji

nedelj in praznikov, Slovenec, ~1. 65, 13. junij 1882.
13 Sveto pismo Stare in Nove zaveze, D.C ., str. 143 .
14 Janez Trdina se je bridko pritozeval nad nesnamostjo taleratnega dolenjskega prebivalstva. Vendar v
nasprotju z obi~ajnimi delavniki za nedelje in praznike poudari: "0 praznikih mora biti vse ~isto i
dolnje kiklje, umiva se tada i posoda, otirajo nozi in vilice, pometa pridno. Misli se, delavnik je kmet,
praznik gospod, 6 dni v dreku blatu, 1 dan v ~krlatu in zlatu. Za vaZno in potrebno smalra se dvojna
obleka, delavna in prazni~na." Trdina, Janez: Podobe prednikov. Zapiski Janeza Trdine iz obdobja
1870-1879,2. knjiga, Knjima zbirka Ket, Ljubljana, 1987, str. 535-536.
15 P. E. H. O. S. B. : Sest vpra5anj 0 posvetevanji nedelj in praznikov, Slovenec, ~t_ 65, 13. junij 1882.
16 Krizevo pri Kostanjevici, Slovenec, 51. 98, 31. julU 1883.

176

3. Prepoved opravljanja del, ki skrunijo svetost in ovirajo praznovanje
Ob nedeljah je prepovedano opravljali ludi vsa lisla dela. s kalerimi skrunimo svelosl
nedelje in oviramo praznovanje. To so v prvi vrsli pijaneevanja in podobne razuzdanosli,
kajti "nedelje in prazniki so "dnevi Gospodovi", torej sarno sluzbi bozji in blagorju nase
duse posveeeni. Mnogo nesramnosti in izpridenosti kaze elovek, kateri pray na
"Gospodov dan" nesramno in razuzdano zivi. In zali Boze, kolikrat se to zgodi!"17 Zelo
stevilne so bile tako pritozbe nad neizmemim pijaneevanjem ob nedeljah in tudi drugih
cerkvenih praznikih. "ad kar so se zaeeli nedelje in prazniki oskrunjevati brez vse kazni,
je tudi ljudstvo zlasti mlado, eez dalje bolj divje postalo. Mnozili so se uboji, pijaneevanje. ter z njimi druge nesreee in znana slovenska poboznost in eednost je eedalje bolj
pojemala in ginila."1 8 Pray tako kot danes je bil alkoholizem tudi v preteklosti veena
nadloga slovenskega eloveka. Alkohol je bil ze tako ali tako eden glavnih vzrokov za
najrazlicnejse zlocine. V oceh katoliske Cerkve pa je bil greh. ki ga je zlocinec storil pod
vplivom alkohola, se toliko vecji, ce ga je storil pray na bozji dan.
Moralni ideal Cerkve

0

Bogu vseenem preZivetju nedelje je bil povsem jasen: "De-

lavec stopi v cerkev. kjer slisi besedo bozjo, svete pesmi done mu na usesa, raduje se nad
lepoto domaee cerkve. Se bolj kakor vse to. ganejo ga besede pridigatjeve, ki ga spominjajo na njegovo resenje. goji veseli up v njem. V krogu domaeih veseli se ta dan ...• to
praznovanje pozivi duha in telo" in "po tern pocitku se del avec zopet poprime dela z
novo moejo."1 9 Vendar je bil ta ideal povsem drugacen od realnosti slovenskega
krneckega sveta.
Janez Trdina tako v svojih Podobah prednikov opisuje najrazlienejse nemoralnosti ob
nedeljah in praznikih. Na mnozienih cerkvenih shodih je tako z vseh strani privrela prava
mnozica romarjev 20 Na cilju so se romarji najprej udelezili rnase. Vendar masa ni vedno
potekala brez gresnih motenj. Ljudje. za katere v cerkvi ni bilo dovolj prostora ali celo
namenoma niso odsli v cerkev.21 "pazijo malo na pridige. se raje pogovatjajo in smejajo.
tudi kleti se slisi dostikrat."22 "Hudie prekleta kanalja. sakrmenska serna, pri moji dusi,

17 P. E. H. O. S. B.: Sest vpra5anj 0 posvecevanji nedelj in praznikov. Siovenee, 51. 66. 15. junij 1882.
18 Slovenec, st. 57, 20. maj 1882.
19 Nedelja, Siovenec, St. 135. 14. junij 1884.
20 Ob prazniku Marijinega vnebozetja 15 . • vgusta 1872 naj bi se npr. pri romarski cerkvi na Dobrovi pri
Ljubljani zbralo celo okoli 15000 romarjev. Glej Knez. Darko: Bozja pot na Dobrovi pri Ljubljani Manja v Lescevju, Kronika. st. 2. 40. 1992. str. 116.
21 Podobno je leta 1892 v svojem pastirkem pismu ugotavljal tudi Ijubljanski skof Jakob Missia. "Jih je
pa mnogo. ki sicer pridejo do cerkve, potem pa. in sicer rudi med bozjo sluzbo, ostanejo zunaj
cerkve ...• da ondi vse mogoce burke ugajajo ter si Iaatek cas delajo, svoja opravila oslabujejo,
blimjega obirajo itd." Missia, Jakob: Povecuj nedelje in zapovedane praznike, Domoljub, St. 8. 21.
april 1892, str. 92.
22 Trdina, Janez: Podobe prednikov, I. knjiga. Knjima zbirka Krt, Ljubljana. 1987, str. 183.
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frdamana pizda mesa se v peklenski harrnoniji" z molitvijo. Tisti ljudje, ki so k masi ze
prisli pijani,23 so se "(vsi vinjeni) smijali, razgovarjali, obracali". Kramarji, lectarji,24
kruharice, kuharice, mesarji in kremarji so se z mislijo na dobieek zunaj ze pripravljali na
prodajo. Umazani psi so se okoli mesarjev podili za ostanki, na smrt obsojeni kozlicki so
zalostno meketali. Med duhovnikovo pridigo gre "nekaj ljudi pit, ostalim se dremlje in
zija, mala mnozica pozomih smeje se grmenju kaplanovemu zoper pijance."25 Ljudje ze
komaj cakajo na konec obreda 26
Zupnik, ki je med maso dozivel taksen kraval, je bil lahko se srecen. Ob bozicni
polnocnici na Raki naj bi leta l869 po obilnem popivanju prislo v cerkev vee pijanih kot
treznih ljudi. Nakar zacneta skora dva "pijanca kozljati na ljudi. Strasen vrise. Smeh
vrsti se s kletvijo, na zadnje splosen pretep pri orgljah in pod njimi. Polovica ljudi
pobegne iz cerkve nazaj v kreme."27 Kaj so si mislili nesrecni fupniki (kateri po veeini
tudi niso bili abstinenti 28) 0 taksnih faranih, lahko sarno ugibamo. Vendar verjetno nic kaj
dobrega.
Po koncani masi so tisti vemiki, ki so imeli kaj denarja, odsli nakupovat k stojnicam
okoli cerkve. Tisti, ki so na romanje prisli s cisto verskimi nameni, so molili. Drugi so se
pogovarjali ali pa so legli k poeitku. Okoli so se potikali beraci, z razlienimi sumljivimi
"gnjusnimi ranami, bolecinami in teles. napakami. [... J Vee beracev je bilo jako podobno
rokovnjacem, nekterim bral si lahko na obrazu grdo pijaneevanje in kurbanje, nekteri so
godmjali, nekteri kleli, nekteri motrili spekulativno svoje obcinstvo, malokteri res molili,
pray mnogi pa na yes glas kricali."29 Veliko ljudi je odslo v gostilne pit in plesat in mnogi
parcki so naskrivaj ljubimkali. "Prav romar ne je in ne pije druzega kot kruh in vodo. Ali
zdaj se cedalje bolj

0

takih prilikah hudo pijancuje in na vse pretrge jeb<ici."30 Ceprav se

vsi romarji niso vdajali gresnim zabavam, je bilo potencialnih kandidatov za pekel pray
veliko, kajti "pilo se je strahovito. Ob petih popoldne videl sem ze dosti pijanih deklet.
Ena pala mi je pred noge, ces da jo lomi bozjast, druga butila v me in mi zvmila skoraj

23 Postopek motenja ma~e "se zaene v o~tariji,
24

25
26

27
28

izvr~i pa v cerkvi in konea v sodniji." O~tarije pa poeitek
ob nedeljah, Slovenski gospodar, sl. 32, 6. avgust 1885, str. 247.
Prodaja lecta in drugih vrst peciv ob nedeljah tudi za cerkvene oblasti ni bila sporna. V Skofji Loki je
bilo tako ob nedeljah in drugih cerkvenih praznikih pri cerkvi prepovedano prodajati vsakovrstno robo,
izjemaje veljala Ie za peciva. Sterle, Meta: Mali kruhek na Loskem, Loski razgledi, 28,1981, str. 245.
Trdina, Janez: Podobe prednikov, I. knjiga, o.c., str. 148.
Tudi Missia je opaziI, da so se nekateri verniki izogibali aktivne prisotnosti pri masi. "Zal, da se ne
opazuje ravno redko, da si poiseejo mladi Ijudje v cerkvi najraje odroene prostore, ter se ne vedejo tarn
nit lepse, kakor mnogi zunaj cerkve. Kak ket, kor, prostor za orgljarni itd. je mnogim najljubsi."
Missia, Jakob: Posveeuj nedelje in zapovedane praznike, Domoljub, sl. 8,21. april 1892, sir. 92.
Trdina, Janez: Podobe prednikov, 3. knjiga, Kojima zbickaKrt, Ljubljana, 1987, sir. 748.
"Sploh se opazuje, da se na cerkvenih shodih ne Ie kmetje ampak tudi duhovni naj raje upijanijo."

Ibidem. str. 767.
29 Trdina, Janez: Podobe prednikov, 1. knjiga, o.c., str. 210.

30 Ibidem. str. 39.
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merico na cesto. Ena pripovedovala glasno, da so lahko vsi okoli slisali, kako je danes
srecna", ker jo obletava toliko mladenicev. "Bila je strahovito navdusena od vina,
Ijubezni in veselja. Strastno radostnih punic videl sem se drugih. [... ] To se ve da so s
hcerkami vred upijanile se tudi matere." Zato je bilo pravo eudo, da "vkljub silni gneei,
silni pijanosti in vroei krvi mladih Ijudi obojega spola ni se zgodil [... ] noben pretep,
noben nered, celo kupica ni se ubila nobena ne."31
Taksni gresni dogodki so bili glavna skrb katoliskih moralistov. Z moralno goreenostjo so ostro nastopali proti njim. V ta namen so sluzile tudi pouene zgodbice iz
easopisov, zlasti iz Zgodnje danice. Ne moremo dvomiti, da vsaj podlaga teh zgodb ne bi
bila resniena. Nedelje in prazniki so bile namree skoraj edine priloznosti, ko so se kmeeki
Ijudje lahko sprostili. Pripravne priloznosti za izmik iz enolienega vsakdanjika so bili
tudi prosti veeeri in noei pred prazniki. Ljudje so ze zveeer prenehali z delom in dosti jih
je nato odslo v gostilne, na plese in podobne veselice. Z alkoholom se seveda ni vareevalo. Marsikateri so zato po celonoenem veseljaeenju ob nedeljah dopoldne utrujeno
"smreali, namesto da bi bili sli k Bozji sluzbi."32 Duhovniki s taksno prakso niso mogli
biti zadovoljni, kajti katoliski predprazniki so bili namenjeni predvsem za verno pripravo
na same praznike. Za vzor taksnim nemoralnim veseljakom naj bi bili " mnogi", ki "se
zmeraj bolj zgodaj od dela prenehajo, grejo v cerkev, k Iitanijam, k spovedi , doma molijo
zveeer rozni venec itd."33
Ker se je veliko popivanj koncalo s pretepom, so moralisti zgodbe iz takratne erne
kronike spretno speljali na svoj mlin. Znaeilno za te pripovedi je, da se je druseina
malopridneZev odpravila k masi, "pa te lepe cerkve se od znotraj videli niso, se ne vedeli,
kdo je pridigal; toliko vee so skerbeli za keremo, in domu grede vee kereem obisejo in
razsajajo."34 Prekomerno popita pijaea se je v taksnih primerih pogosto spojila z junaeenjem in izzivanjem na boj drugih, pray tako pijanih in pogumnih rivalskih skupin ali
posameznikov. Zmaga v pretepaskih bojih je bila namree na podezelju zelo cenjena. To
se lepo vidi iz Tavearjevega romana Cvetje v jeseni, kjer se glavni junak v nedeljo stepe s
tremi izzivalci in je pri pretepu "nastopil tako junasko, da mu nasprotniki se krivcev vzeti
niso mogli. Veeje slave v pogorju doziveti ne mores!"35 Zato so skupine pijanih mladcev
obeasno pray is kale pretepe in nesreea je bila tako vedno pred vrati. Ko taksna dva
vroeekrvneza "skup prideta, se ga kar 16ti in zaene pretepati." Eden "pa kar noz zgrabi in
mu trebuh prereze, da je v stirih dneh umerel!"36 Veasih z nasprotniki ni bilo milosti.

31
32
33
34

Ibidem, st!. 184 - 185.
Siba Botja zarad nedeljskega skrunjenja, Zgodnja danica, ~t. 7,13. svecan 1880, st!. 55.
Zoper skrunjenje nedelj in praznikov, Zgodnja danica, 51. 30, 25. mal. serpan 1884, st!. 237.
Kaj se god; s takimi, lei Gospodove dneve oskrunjajo!, Zgodnja danica, 51. 35,2. vinotok 1881, sIr.
280.

35 Tavcar, Ivan: Cvelje v jeseni, Izbrano delo, 3. knjiga, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1974, st!. 182.
36 Zopel nekaj zoper skrunjenje nedelj in praznikov, Zgodnja danica, ~1. 40,7. vinolok 1881, str. 318.
179

Potolci jih je bilo treba do konca. "Ko pobijavci gred6 nazaj, se nekoliko postoje
govoreci: sej sta ze "gin", - vzame se eden tdki kamen in pravi: ga moram se bolj - tega
moenega. In res je se s kamenom mu na persi tolkel in hodil po njem."37
Seveda se ni pray vsa vaska mladina udelezevala teh pijanskih pohodov. UdeleZence
pa je konservativno moralistieni Rodoljub preprosto ozigosal za veCinorna nezakonske
otroke. To ni nie eudnega. Pankrti so bili na vasi ze tako in tako stigmatizirani. Ker so
nezakonske rnatere ponavadi cele dneve sluzile vsakdanji kruh, so bili pogosto tudi
prepuseeni sami sebi. V taksnih prirnerih je bilo pray lahko za rnorebitne napake nezakonskih otrok okriviti njihovo pomanjkljivo vzgojo. Zato je logieno, da je bila slaba
vzgoja kriva tudi za razgrajastvo zakonskih otrok. Spoma je bila zlasti prernila dornaea
vzgoja, ki ne uporablja vee pal ice in otrokorn ne vbija vee strahu pred Bogom. Doma naj
bi se taksni pobalini celo naueili kleti duhovseino in zanieevati vero. Ker skoraj niso
hodili v solo, jim je rnanjkala tudi solska vzgoja. Po leg tega pa naj bi bila tudi solska
vzgoja pray tako premila kat domaea. Predvsern pa jim je rnanjkala cerkvena vzgoja.
"Cerkve se ogibali, v SSV. bratovsinah nobeden ni bil; eeravno so bili ss. misijoni, so Ie
toliko zraven hodili, da so jih ljudje vidili, in so se stem norea delali, smejali."38 Za
moralni propad mladine naj bi bila torej kriva slaba vzgoja. Pri tern so tudi poudarjali,
"da ogromna veeina hudodelcev ni posveeevaia nedelj in praznikov."39 Za neznanski
razmah kriminala (nad eemer so se takrat vsi pritozevali) naj bi bilo po tej logiki krivo
predvsem neposveeevanje nedelj in praznikov.

4. Kdo vse se je pregreSil z delom in odsotnostjo pri sluzbi bozji
Kot smo videli, je po eerkvenem nauku ob nedeljah prepovedano opravljati vsa
nepotrebna dela. In kdo so bili gresniki, ki se tega niso drZali? Razen pogostih pritozb
nad kolektivno kosnjo ob nedeljah, so se na podezelju pogosteje pritozevali nad dejanji
posameznikov. Tako je npr. bagat kmet v nedeljo najel voznike za prevoz peska za novo
hiso. "Imeli so konje vprezene celi dan, dajali so pohujsanje trem faram."40 Nekatere
voznike je premamil zaslliZek, nekateri (verjetno kmetovi dolzniki) so bili v to prisiljeni,
dosti pajih za nobeden denar ni hotelo poprijeti za vajeti. KJjub taksrum pregrehamje bil
splosni vtis za kmeeki svet vseeno pozitiven. "Ta lepa navada po kmetih, ktere liberalni
duh ni okuzil, hvala Bogu velja se zmeraj."41 Glavna legla pregrehe naj bi bila v mestih.

37 Kaj se godf s takimi, ki Gospodove dneve oskrunjajo!, Zgodnja danica, it. 38,23. kimovca 1881, sIT.
304.
Ibidem.

38
39 P. E. H. O. S. S.: Sest vpra.\anj a posvetevanji nedelj in praznikov, Siovenec, st. 68, 20. junij 1882.
40 Z Dolenjskega, Siovenec, st. 258, 8. november 1884.
41 Zakaj hotejo Iiberalci odpraviti praznike?, Zgodnja danica, st. 38, 20. kimovca 1878, sIT. 302.
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Ceprav je Cerkev ob nedeljah prepovedovala trgovati, so bile pray pritozbe nad
odprtimi trgovinami takrat zelo pogoste. "Judovsko-kupeijski duh vlada svet. [... ] Ne
edinega Boga easti sedanji svet, ampak razne bogove; med njimi je tudi Hermes, bog
kupcije. [... ] Pa kaj je Ijudem dandanes mar za maso in verske reei; Ie materijalne koristi;
trebuh je najimenitnejsi del eloveskega telesa in kupeija skode ne sme trpeti. [... ] Vera in
Bog ne veljata nie vee, samo kupeija velja vse."42
Trgovci naj bi imeli trgovine odprte Ie zaradi svojega pohlepa. Vendar sta za kupeijo
vedno potrebna dva: prodajalec in kupec. Krivi so bili tako tudi okoliski prebivalci
Ljubljane, ki so v mesto hodili nakupovat. "Mescani sami obleke, zeleznine itd. ne iseejo
tedaj. Ko bi torej okolieani ne dajali potuhe, pa bi stacune dotiene bile zaprte." Zato

Slovenec ape lira pray na te okolieane, naj se odpovejo nedeljskim nakupom in stem
pripomorejo, "da ostane Ljubljana, kteri kupeije in trgovine ob nedeljah cel6 nie treba ni,
se v prihodnje bela."43 Pisca tega poziva pri tem ni pray nie zanimalo, kdaj bode prisli po
nujnih nakupih v mesto tisti podezelani, ki zaradi delovnih obveznostih eez teden tega ne
morejo storiti.
Vendar po katoliskem nauku tudi za trgovine veljajo izjerne. "V nedeljo naj bi Ie tiste
prodajalnice bile odprte, [... ] ki imajo zivez na prodaj ali so pa za zdravje potrebni, kakor
lekarne."44 Torej so ob nedeljah in praznikih lahko odprte Ie tiste trgovine, katerih
prodajno blago je nujno potrebno za blagostanje in zdravje Ijudi.
Pray tako pogosto kot nedeljsko trgovino so borci za nedeljski poeitek obsojali
nedeljsko dele obrtnikov. "Kaj treba, da eevljarski pomocniki v nedeljo celo dopoludne
delajo in razbijajo podplate, popoludne pa krvavo zasluzene novce zapijajo in kar jim se
cez ostane, v ponedeljek poganjajol"45 Stara pravica rokodelskih pornocnikov, da se ob
nedeljah zvecer povsern zapijejo in nato plavi ponedeljek "prespe, da se jim razkadi
preobilo zavzita pijaca",46 je bila torej se zelo ziva. Moralistorn je pri tern slo v nos
dopoldansko delo, ko je v cerkvi potekala masa, se bolj pa skrunjenje nedelj s popivanjem in pocitek naslednji dan, ko bi vendarle lahko poeivali ze v nedeljo in delali v
ponedeljek. Zato so plavi ponedeljek irnenovali tudi rogati ponedeljek, "ker Ie rogati,
zivinski Ijudje poeenjajo tako rogovilsko prekucovanje, da nedeljo Bogu ukradejo in
delajo, v ponedeljek pa namesto dela postopajo in pijancevajo. "47 Proti temu se je
potrebno boriti z vsemi sredstvi. Prvi pogoj je, da mojstri sami vestno posvecujejo
nedelje in praznike in stem dajejo dober zgled svojim pomocnikorn. Pri sprejemanju
novih pornocnikov jim rnorajo povedati, da pri njih ne bode irneli plavega ponedeljka. S

42
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44
45
46
47

Sistematitno in oficijelno skrunjenje nedelj in praznikov, Novice, ~t. 18,3. maj 1876, SIT. 141.
Siovenec, st. 68. 23. junij 188!.
Siovenec.st. 135. 14. september 1883.
Ibidem.
Blagoslovljenje nove hi~e rokodelskih pomotnikov, Siovenec, It. 196, 30. avgust 1887.
Zgodnja danica, ~t. 8,23. svetana 1872. str. 63.
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tem bi zaceli boj proti tej stari, vendar moteci pravici rokodelskih pomocnikov.
Poleg pritozb nad trgovskim in obrtniskim delom so bile pray tako pogoste pritozbe
nad nede ljskim delom v uradih. Razen zelo tezkega umskega dela, to delo ni bilo tako
spomo kot fizicno. Zato je bil tudi ton argumentov proti nedeljskemu delu v uradih nekoliko drugacen. Nedeljskemu delu v trgovinah in delavnicah so med drugim nasprotovali tudi zato, ker naj bi motilo sluzbo bozjo in nedeljski poCitek, zaradi cesar ljudje ne
gredo pobozno in spostljivo k masi. Toda za blagor kristjanove duse je "neogibno
potrebna bozja beseda, namrec: pridige, molitev, sv. mas a in sv. zakramenti", ce ne "tak
clovek vedno bolj in bolj propade in nekristijansko zivi."48 In pray ta argument pride pri
nedeljskem delu v uradih v prvi plan. Avstrijski uradi so bili namrec odprti tudi ob
nedeljah. "Ce se pa vendar izjemno enemu ali drugemu dovoli pol dneva poCitka, ne
pozabi se raj se mu popoldan pros to pustiti, in tako ne more spolniti svoje glavne verske
dolznosti."49
Zaradi ob nedeljah odprtih uradov niso bili za nedeljski pocitek prikrajsani Ie uradniki,
temvec tudi drZavljani, ki so v uradih imeli razlicne opravke. "Se celo kmecke toznike
klicejo po sodnijah ta dan v razgovor; za vzrok pa navajajo, da ima kmet ta dan najlepso
priloznost."50 Po mnenju katoliskih pi scev zato zelo trpi zlasti duhovno-versko zdravje
uradnikov. "Z daljso pisamisko sluzbo postane pray stroj, avtomat. Uradnik nima
priloznosti, da bi svojega Boga castil, ljubil, on ima Ie svoj bireau in je dosti, druzih visih
dusevnih potreb mu ni treba znati."51
Pritozbe pa niso letele Ie na racun umskih drZavnih delavcev, temvec se bolj na racun
fizicnih drZavnih delavcev, ki so bili zaposleni pri drZavnih zeleznicah, na posti in pri
telegrafiji. "Zeleznica vozi blago ob praznikih, kakor ob delavnikih, posta sprejema na
velikonocno nedeljo pisma, kakor vsak drugi dan in telegraf dela na bozicni dan, kakor
na pepelicno sredo." Vse to bi lahko pocakalo brez vsake skode, "in uradniki bi nasli cas,
da bi spolnili krscansko dolznost!"52 Ker je po cerkvenem pravu ob nedeljah prepovedana delati, bi resnicna krscanska drZava to morala prepovedati tudi po drZavnemu pravu.
Zato so privrZenci nedeljskega pocitka zahtevali, da drZava prepove ob nedeljah prevazati
nepokvarljivo blago. Dovoljen bi bil Ie prevoz hitro pokvarljivega blaga. Bile so tudi
ideje, da bi se omejil potniski promet, oziroma da bi se ta promet ob nedeljah zaracunal
drazje in ne ceneje, kot je bilo takrat v navadi. "Zabavni vlaki se navadno Ie ob nedeljah
odrede in v ta namen se tudi voznina zniza."53 Za posto in telegraf bi veljal skrajsani
48 P. E. H. O. S. B.: Sest vpra~anj 0 posvecevanji nedelj in praznikov, Slovenec, ~t. 67, 17. junij 1882.
49 Posvecevanje nedelj po zeleznicah, tovarnah, prodajalnicah, delavnicah, Zgodnja danica, ~t. 19, 11.
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vel. travn 1888, str. 148.
Posvecevanje nedelj in praznikov, Slovenec, ~t. 116, 18. oktober 1881.
0 neposvecevanji nedelj, Slovenec, ~t. 62, 6. junij 1878.
Sistematicno in oficijelno skrunjenje nedelj in praznikov, Novice, ~t. 18,3. maj 1876, str. 141.
Posvecevanje nedelj po zeleznicah, tovarnah, prodajalnic.h, delavnicah, Zgodnja danica, ~t. 19, II.
vel. travn 1888, str. 148.
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delavnik in visje tarife. Stem bi uporabnike prisilili k posiljanju resnieno nujnih sporocil.
Ce so nekoe vojaki ob nedeljah imeli skupno sluzbo bozjo,54 so se v obravnavanem
obdobju ze vrstile pritozbe, da se vojaki in zlasti oficirji ne ddijo vee nedeljskega poeitka. "Danes je nedelja - dan Gospodov - vse miruje in poeiva od svojega dela ter se
pripravlja na dele v prihodnjem tednu, sarno nasi brambovci nimajo miru niti sami, niti
ga dajo drugim. Zvon vabi v cerkev k popoldanji sluzbi Bozji od vojasnice pa se razlega:
ajc - cvaj, ajc - cvaj itd. V drevoredu tik pokopalisea trobentajo pa spet trobentaci, kakor
da bi bil sodnji dan in bi budili mimo pocivajoee",55 torej mrtve. Ne sarno torej, da vojaki
ne hodijo k masi in delajo, se pravi vadijo vse dneve, temvee s svojimi vajami celo
motijo nedeljski mir postenih mescanov.

5. Dovoljene in nedovoljene zabave
Posebno delikatno je bilo vprasanje nedeljskih zabav. Tako je bilo gresno "predolgo
trajajoee igranje, ako tudi je igra sarna ob sebi nedolzna in dovoljena. Isto tako prepovedane so jayne zabave, tekanje in plesanje', vdele:l:itev izletov", ee ljudi odvracajo od
udelezbe pri sveti masi. "Bog res dovoljuje kristijanom v nedeljo ali praznik nedolzno
zabavo", vendar na ta dan ni dovoljena sarno zabava. Ce bi bilo drugaee, "ne bi bila
nedelja ali praznik "Gospodov dan", temue dan veselja."56 Za takratni nazor katoliske
cerkve

0

nedeljski zabavi je znacilen odgovor ameriskega katoliskega skofa

0

odprtju

svetovne razstave v Philadelphiji tudi v nedeljo: "Nimam nobenega vzroka, zakaj bi se
razstava ob nedeljah popoldne ne odperla, potem ko je ljudstvo dopoldne imelo zadosti
priloznosti v cerkev iti. Nedelja ni Ie dan za sluzbo Bozjo, temue tudi za nedolzno razvedrenje ter poeitek."57 To je praktieno edini dan, ko se reyno delovno ljudstvo lahko
razvedri in poeiva. Vendar pri tern razvedrilo kot "dopuscena in postranska stvar ne sme
postati glavna",58 ne sme postati pomembnejsa stvar od mase.
Vendar ni pomemben Ie naein praznovanja, tern vee tudi pogostost praznovanj. Pisec v
Slovencu tako ugotavlja, "da se oglasajo konservativni in liberalni easniki ter duhovni in

svetni mozje veljaki in glasno klieejo: prevec veselic!, prevee praznikov!"59 Veselic ne
sme biti niti premalo in niti prevec. Toda sedaj jih je odlocno prevee. Pisec nato pravilno
ugotovi, da so se tudi na Slovenskem zacela mnoziti razliena drustva, ki porabijo vsak
primeren (oziroma neprimeren) trenutek za veselico. Vse vee je bilo drustvenih veselic,
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Taka se spominja dopisnik k.-: Iz Gorenjske, Zgodnja danica, st. 21, 22. vel. traven 1891, sir. 165.
Iz Novomeske okolice, Siovenec, st. 95, 28. avgust 1880.
P. E. H. O. S. B.: Ses! vprasanj a posvetevanji nedelj in praznikov, Siovenec, Sl. 66, 15. junij 1882.
Vise-pastirska beseda 0 posvetevanji nedelj, Zgodnja danica, Sl. 30,28. malega serpan. 1876, Sir. 236.
Nedelja, Siovenec, 51. 136, 16. junij 1884.
Prevet praznujemo in premalo, Siovenec, sl. 41, 20. februar 1885,
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plesov, maskarad, razlienih obletnic, odkrivanj spominskih obeleZij , poletnih izletov,
prireditev v "dobrodelne" namene in podobno. DruZabne prireditve sicer ni so slabe same
po sebi, temvec je to odvisno od vrste zabave. Ker "ena in ista veselica ali tudi njena
sestra slavnost ne more biti veselica vsem razlienim Ijudem",6o naj se ljudje udelefujejo
Ie veselic, ki so primerne za njihov stan in dohodek. Ker naj bi takratne praznicne veselice spodbujale prvenstveno Ie slepo zabavo in ne posvecevanje, naj bi taksne veselice
ljudi prej utrudile kot odpocile. Naporne veselice skodujejo premozenju in zdravju,
clovek se naslednji dan zbudi nezadovoljen s samim seboj in nesposoben za delo. Zato
tudi ni opravieila za veselice, ki se kitijo s plaseem krepitve narodne zavesti. "SiLno drago
je plaeana taka zavest."61 S taksnimi veselicami izginja verski znaeaj nedelj in ljudje
izgubljajo vero. "Vsakemu [... ] mora privoseiti vsak pametni clovek posteno zabavo, [... ]
da jo vziva Ie ob pravem casu, na nacin njemu primeren in v pravi meri: ker mu je
koristna in potrebna."62
Zato so po casopisih tudi enoglasno obsojali loyce, ki so ze zgodaj zjutraj odhiteli na
nedeljski loy. "Tudi utegnes srecati tu in tam kacega zelenca s torbo pod pazduho in
pusko eez ramo, ki hiti na vse zgodaj na loy, in ne yes, ee je bil pri sv. masi, ali ne?"63 Pri
tern seveda ni bila sporn a sarna lovska zabava, saj je bil celo presvetli cesar navdusen
lovec, temvec izostanek pri jutranji masi.
Do tukaj je vse jasno. Zabave, katerih namen je Ie gola zabava, niso dovoljene. Vendar
nastane problem, ko je potrebno pojasniti , kaksne vrste razvedril ne zalijo svetosti
posveeenih nedelj in so zato dovoljene. Nekateri zapisi iz Zgodnje dan ice tako celo v
najbolj skrajni obliki nasprotujejo vsakrsni zabavi brez verskega obelezja. "Ne plezaj ob
nedeljah po drevesih brez potrebe; - ne hodi se pa tudi drugam potikat, igrat, kopat se po
leti itd.; arnpak hodi z dobrimi kristjani vselej pridno k sv. masi , h kersanskemu nauku;
tudi rad obmoli kaki krizev pot, rozni venec, beri kersanske bukve."64 Tudi katoliski
moralisti niso nasli enotnega odgovora na vprasanje, kaksna je lahko nedeljska zabava.

6. Zdravstveni razlogi za nedeljski poCitek
Pri zagovaIJanJu nedeljskega poeitka je katoliski nauk poleg povsem verskih in
moraLnih uporabljal tudi zdravstvene razloge. Z onecaseanjem nedelj elovek ne ogroza Ie
svoje duhovnosti, temvec tudi lastno zdravje. "Poskusnja Uel, da clovek ne telesno in ne
duhovno ne sme neprenehoma delati in moe I natezati, ako hoce ostati zdrav in za dele

Prevet praznujemo in premalo, Slovenec, ~t. 42, 2l. februar 1885.
61 Prevet praznujemo in premalo, Slovenec, ~t. 44, 24. febru.r 1885.
62 Ibidem.
63 Nekteri dregljeji nedeljoskruncem, Zgodnja danica, st. 28 , 9. mal. serpan 1880, str. 222.
64 Zgodnja danica, ~t. 40, 7. vinotok 1881 , str. 318 .
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zmozen."65 Po napomem delu cIovek nujno potrebllje dan pocitka. Za mnoge 66 naj bi bil
najprimemejsi dan za pocitek pray vsak sedmi dan. CIovek, ki sest dni dela in nato en
dan pociva, bo na daljsi rok naredil veliko vec kot tisti , ki dela nepretrgoma.
Brez nedeljskega pocitka "se razsirjajo tako imenovane poklicne ali stanovske bolezni,
delavna moc se ususuje in zivljenje se pokrajsuje." Taksnih izmozganih delavcev se
povrhu tudi "kuzne bolezni naj rajsi primejo, ... ker utmjeni in izpiti organizem se otrovni
bolezni naj manj ustavljati premore."67 Vendar ne izcrpava Ie tezko fizicno delo. Zdravju
skodljivo je tudi dele v "temnih, smrdljivih" uradih, "kjer se po dnevu in po noci sveti z
otrovajocim plinom" in kjer "zgrbancene, shujsane in kasljive postave"68 nizjih uradnikov neprenehoma pisarijo. Njihovo zdravje je celo bolj ogrozeno kakor zdravje
delavcev, ki delajo zunaj na cistern zraku 69
Vendar ni skodljivo Ie neprestano delo. Ce bi nasprotno nekdo "svojih moci nikdar ne
rabil za delo, ali jih rabil premalo, spet ne gre: ker bi odrevenele."70 Potemtakem clovek
ne sme delati niti prevec niti premalo. Pray tako mora clovek prosti cas preZivljati umirjeno in ne sme pijancevati. Zgoraj opisane pijanske veselice narnrec cloveka zelo
utmdijo, kar poslabsa zdravstveno stanje veseljakov. Zato celo "tri petinke vseh bolezen,
katerim je navadno ljudstvo podvrZeno, izvira iz premnogega popivanja."7 1
Zaradi vseh teh razlogov so zagovomiki nedeljskega pocitka leta 1882 navduseno
pozdravili resoIucijo higienskega kongresa v Zenevi, ki je iz zdravstvenih in ne verskih
razlogov priporocal nedeljski pocitek. "Ako ni pocitka v teclnu, skoduje to zdravju in
delavni moci na dmgi strani, clovek boleha, prekmalo opes a in prezgodaj urnrje."72

7. Bozji blagoslov in boZja kazen
Po skrajnem katoliskem nauku od posvecevanja ni odvisno Ie clovekovo duhovno in
telesno zdravje, temvec celo "deleZ ali kletev bozja; kedor jih po ukazu Boga in svete
njegove cerkve praznuje, tega Bog blagoslovi, kedor se pa po teh ukazih ne ravna, tega

65 Posve~evanje dni Gospodovih in telesno zdravje, Zgodnja daniea, Sl. 39,29. kimovea 1882, str. 305.
66 Poleg vseh mogo~ih avtoritetje avtor omenil eelo anarhista Pierra Josepha Proudhona. P. E. H. O. S.
67
68
69

70
71

B.: Sest vprasanj 0 posve~evanji nedelj in praznikov, Siovenee, Sl. 67, 17. junij 1882.
Posve~evanje dni Gospodovih in telesno zdravje, Zgodnja danica, 51. 39, 29. kimovea 1882, str. 305.
0 neposve~evanji nedelj, Siovenec, Sl. 61, 4. junij 1878.
Da neprestano delo skoduje zdravju, potrjujejo tudi sodobne izkusnje. Tako danes poznarno
menedzersko bolezen, bolezni delaveev za teko~irn trakorn, nedeljsko nervozo in podobno. Ve~ 0 tern
glej Roth, Gottfried: Feierabend und Sonntagsruhe aus der Sieht des Arztes. - Der Tag des Herrn.
Kulturgesehichte des Sonntags, Bohlau Verlag, Wien, Koln, Weimar, 1998, str. 245 - 252.
Preve~ praznujemo in premalo, Siovenec, Sl. 41, 20. februar 1885.
P. E. H. O. S. B. : Sest vprasanj 0 posve~evanji nedelj in praznikov, Siovenec, Sl. 68, 20. junU 1882.

72 Slovenec,sl.lll,3.oktober 1882.
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zadene bozja kletev."73 Tretjo bozjo zapoved morajo spostovati tako tisti, ki hocejo po
smrti oditi v nebesa, kot tudi tisti, ki hocejo ze sedaj imeti mir na zemlji. Ce se bo clovek
ob posvecenih dnevih pohlepno gnal za dobickom, ne bo obogatel. Takrat zasluzeni
denarci "so ukleti in nimajo obstanka in blagoslova, temuc se pravicno pridobljene
goldinarje pozirajo in vso sreco od hise preganjajo."74
Nekoc (pred letom 1848) naj bi v pobozni dezeli (na Slovenskem) vladal duh
posvecevanja nedelj in praznikov. Nihce ni delal in vsi so odsli k masi. Zato so bili tisti
casi "polni nebeskega blagra in blagoslova, kajti v placilo posvecevanja nedelj in praznikov je Bog blagoslovil zemljo in vsa dela cloveskih rok. Ne kmetijske bukve, ne
umetno obdelovanje polja, - ampak Bog je"75 prinasal Ijudem blagostanje. Nato pa je
prisel cas, ko so Ijudje pozabili posvecevati nedelje in praznike. "To je zakrivil duh
casa76 ; zakrivilo liberalno postavodajalstvo; zakrivilo je tudi pohujsanje."77 Ljudje so pod
vplivom novih brezboznih idej vedno bolj pozabljali na Boga. "Bog pa pozablja clovestvo, ter ga prepusca njegovim lastnim mocem in otemnjenemu razumu."78 Nad nesrecne Ijudi je zato Bog posiljal mnogotere nesrece. In ce so se takratni ljudje pritozevali,
da je nesrec in kriminala iz leta v leta vec (prav tako kakor danes), naj bi bila po mnenju
katoliskih moralistov to posledica skrunjenja nedelj in praznikov, ki jim nujno sledi bozja
kazen.
Po leg gresnega Ijudstva je Bog kaznoval tudi gresne posameznike. V to so vsaj verjeli
bojevniki za moralni preporod. Da bi v to prepricali tudi druge, so uporabljali najrazlicnejse zgodbice

0

nesrecah, ki so se zgodile krsilcem nedeljskega pocitka. "Skrunivec

tako drugace ne cuti, kakor ce ga butis z betom po debelokoznem herbtu. Ta bet bodi kak
izgled, ki kaze, kaj si je ta in uni skrunivec nakopal."79 Pri tern jih ni zanimalo, da je bilo
veliko nesrec tudi ob drugih dnevih. Zanimale so jih Ie nesrece ob nedeljah, iz katerih so
lahko izpeljali preprost sklep: to je bozja kazen. Taksna kazen je cloveka lahko doletela
tudi zaradi na prvi pogled povsem banalnega razloga. Tako kot je tistega, ki je v nedeljo
splezal na cesnjo, "ne iz lakote, ampak iz pozelenja po sadji", nakar "resk! se veja ulomi,
- tresk! mozak telebi visoko na tla in se tako hudo pobije",80 da umre. Vendar je bila v
73 P. E. H. O. S. B.: Sest vpra.\anj 0 posve~evanji nedelj in praznikov, Siovenec, st. 69, 22 . junij 1882.
74 Zgodnja danica, 51. 49, 9. gruden 1881 , sir. 392.
75 Zakaj ho~ejo Iiberalci odpraviti praznike?, Zgodnja danica, Sl. 38, 20. kimovca 1878, sir. 302.
76 Mo~no je bilo razsirjeno razo~aranje nad vse bolj materialisti~nirn, racionalisti~nirn in dobi~ko:!eljnirn
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svetom, kjer je vse manj verske dubovnosti. "Nas vek je pa menda postavil delo na bo:!ji presto I, a
krs~anski pregovor "moli in delaj" je presukal, da se glasi "delaj a ne moli"." Nedelja, Siovenec, st.
135, 14. junij 1884. Po prepri~anju katolisko usmerjenih avtorjev sta namre~ za cveto~e gospodarstvo
pOlrebna tako delo kot vera.
Z. F.: Iz Zatiske okolice, Siovenec, Sl. 13, 18. januar 1886.
Posve~evanje nedelj po :!eleznicah, tovamah, prodajalnicah, delavnicah, Zgodnja danica, Sl. 19, 11.
vel. Iravn 1888, sir. 148.
Nekteri dregljeji nedeljoskruncem, Zgodnja danica, Sl. 28,9. mal. serpan 1880, sir. 222.
Zgodnja danica, 51. 40, 7. vinotok 1881, sir. 318 .
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oceh pripovedovalca te zgodbe taksna kazen za taksno dejanje povsem upravicena. Ob
nedeljah se je lahko opravljalo Ie zares nujno delo. In ker mozakar ni bil lacen, mu ni bilo
potrebno splezati na drevo. Povrhu pa je ze sarno pozelenje hud greh, ki ga Bog ne more
spregledati.
Taksne zgodbe so verniki slisali pri marsikateri nedelj ski pridigi. Predvsem pa so jih
lahko prebrali v skrajno katoliski Zgodnji danici. Pisec, ki je v konservati vnih Novicah v
povsem katoliskem duhu napisal clanek a problemu nedeljskega pocitka, je tako celo
zapisal, da je pripravljen "na psovko: "vis ga vis trcijala" in na zabavljico "Novicam", da
tako pridigo vzamejo v svoj list, ki bi pristojna bila Ie "Danici" ."81 Kljub taksni reputaciji

Zgodnje dan ice najdemo nekatere zgodbice tudi v milejsem Slovencu. 82 Oglejmo si
nekatere tipicne.
Kat smo videli, so krnetje ob nedeljah pogosto zeli ali kosili. Po teh opravkih se
odpravita tudi dva kmeta z voloma. Ob tern se se nesramno norcujeta iz drugih ljudi, ki
so sli v bozji hram. Vendar nista delala dolgo. Vanju je narnrec udarila strela. Ljudje
"zagledajo na bliznjem polji plamenit vertinec; tecejo na mesto, in najdejo ubita dva vola
in enega eloveka s potertimi nogami; zadi za njim pa cern kup, in to je bilo sezgano
truplo enega skrunivcev."83 Bozja kazen je zadela tudi loyce, ki so se namesto k masi ze
zgodaj zjutraj odpravili na loy. Nekomu, "kteremu je billov kakor rokodeistvo", se je pri
strelu puskina cev "razieteia in zdrobila muje desno roko",84 katero so mu morali kasneje
odrezati. Drugemu, ki je ljudem govoril, da ima on v hribih sluzbo bozjo, nekoe na Ioyu
spodrsne, "pade - puska se sprozi - Iovec v noge zadet se zgrudi na tla."8S Po groznih
bolecinah nato v bolnisnici urnre. Nic bolje se ni godilo deIavcem, ki so v nedeIjo delali
zelezniski most. Sest jih je padlo v globoko jamo na kamenje. Eden je umrl, trije pa so
bili tezko poskodovani 86 Bozja kazen je taka lahko zadela tudi tiste, ki so bili sarno
posredno krivi. Po vsej verjetnosti narnrec delavci niso prostovoljno delali, temvee jih je
v to prisilil delodajalec. Vendar (v tolazbo urnrlemu delavcu) pred Bogom ni kriv Ie tisti,
ki gresi z nedeljskiin delom, tern vee tudi tisti, ki je drugim ukazal deIati 87 Se vee, gresi
celo tisti, ki ne prepreci delati svojemu usluzbencu, ki dela iz lastnega nagiba. 88 Kdor pa
je v teh zgodbah preZivel nesreeo, je nujno spoznal

boz~o

vsemogoenost in se je zato

svojega greha milo kesal. "Prosil je nosiee, naj ga spravijo v cerkev, da bo prosil Boga za
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Sistemati~no in oficijelno skrunjenje nedelj in praznikov, Novice, 51. 18,3. maj 1876, sir. 141 - 142.

Zelo so~ne luje zgodbe je tako zapisal P. E. H. O. S. B.: Sest vpra5anj 0 posvetevanji nedelj in
praznikov, Siovenec, 51. 69,22. junij 1882; Sl. 70, 24. junij 1882.
83 Siba Bozja zarad nedeljskega skrunjenja, Zgodnja danica, 51. 7, 13. sve~an 1880, sir. 54.
84 Nekteri dregljeji nedeljoskruncem, Zgodnja danica, st. 28, 9. mal. serpan 1880, Sir. 222.
85 Zgodnja danica, Sl. 49, 9. gruden 1881, sir. 392.
86 Nekteri dregljeji nedeljoskruncem, Zgodnja danica, 51. 28, 9. mal. serpan 1880, str. 222 - 223.
87 P. E. H. O. S. B.: Sest vprasanj 0 posvetevanji nedelj in praznikov, Siovenec, sl. 71, 27.junij 1882.
88 Iz pastirskega lista milogosp. Terta5ko-Koparskega skofa, Zgodnja danica, Sl. 9, 28. svetana 1879, Sir.
82
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odpuscanje in pa svoje domacine, ki jih je zasramoval in pohujsal."89 Dosti jih je nato
umrlo sele po vecdnevnih sirahovitih mukah.

8. Slabi zgledi doma in dobri v tujini
Po prepricanju katoliskih zagovornikov nedeljskega pocitka so Ijudje, ki ne
posvecujejo nedelj, tudi brez vere. Katoliska cerkev namrec posveca obredom veliko
pozornost. Posamezni vernik svoje vere ne more izrazati sam v neposredni povezavi z
Bogom, tern vee Ie preko Cerkve. Zato je vernikova prisotnost pri masi in drugih cerkvenih slovesnostih zelo pomembna 90 "Kder se nedelje in prazniki ne posvecujejo kakor
Bog Yeti, ondi ni vere, ondi je konec krscanstva", kajti "vera brez dejanj je prazna, [... ] je
mrtva in "mrtva vera ne stori cloveka izvelicanega."91
Neposvecevanje izredno negativno vpliva na druzino, druzbo in drZavo. "Ker brez
posvecevanja nedelj in praznikov ne more vere biti, [... ] stem pa nered v druZini, obCini
in drZavi nastane, pray zato je res, da brez vere, brez posvecevanja nedelj in praznikov
mora druzbinsko in drzavno zivljenje propasti."92 Kjer ni vere tudi ni pravega druzinskega zivljenja. Zato je posvecevanje nedelj tako pomembno. Cez teden so druzinski
ciani zelo zaposleni, oce je v sluzbi, mati je zaposlena z domacimi opravili in otroci s
solo. Tako ne najdejo dovolj casa za resnicno druzinsko zivljenje. "Nedelja pa jih zopet
vse zdrufuje [... ] krog domacega ognjisca in pri mizi, kjer se skupaj zabavajo in vesele."
Hodijo na sprehode, se pogovarjajo, nedolzno zabavajo, predvsem pa pozabijo na kruti
vsakdanji delavnik, tako da "se vender jedenJaat razvedri od skerbi naglibano celo."93
Sele ob nedeljah lahko starsi najdejo cas za krscansko vzgojo svojih potomcev. Zato je
lahko trdna sarno tista druzina, ki posvecuje nedelje in praznike. Boj za zdravo druzinsko
zivljenje je bil potemtakem eden glavnih argumentov v borbi za nedeljski pocitek. 94

89 Siba Bozja zarad nedeljskega skrunjenja, Zgodnja danica, ~t. 7, 13. sve~an 1880, sir. 55.
90 "CaUenje in vdanost smo dolZni Bogu z du~o in s telesom; dolZni smo mu jo vsak zase in za vse
skupaj. Saj smo z du~o in s telesom bozja lastnina; in kakor posamezni, tako je tudi celota, tako je tudi
~Iove~ka druzba kot taka njegovo delo. Zarad tega se mora vr~iti ~e~~enje bozje ne Ie nolranje, v srcu,
ampak mora se kazati tudi na zunaj, in zato ni Ie dolmost posameznikov, ampak tudi cele druZbe." Za
~a~~enje je odmerjen "dolo~en ~as in skupen kraj, na katerem se zbiramo ter na jeden in isti na~in
opravljarno bogosluzje." Missia, Jakob: Posve~uj nedeDe in praznike, DomoDub, ~t. 8, 21. april 1892,
sir. 89.
91 P. E. H. O. S. B.: Sest vpra~anj 0 posve~evanji nedelj in praznikav, Slovenec, ~t. 67, 17. junij 1882.
92 P. E. H. O. S. B.: Sest vpra~anj a posve~evanji nedelj in praznikov, Slovenec, ~t. 70, 24.junij 1882.
93 Druiina in nedeDa, Zgodnja danica, ~t. 39, 27. kimovec 1889, str. 306.
94 Taka ze na prvem avstrijskem katoli~kem shodu na Dunaju leta 1877 in tudi kasneje na drugem
avstrijskem katoli~kem shadu leta 1889. Celerin, Alfred: Die asterreichische Kathalikentage des 19.
Jahrhunderts, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultat Wien,
Wien, 1955, sir. 57, 93.
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Ce propade vera, ne propade Ie druzina, tern vee nidi celotna druzba in drZava. Zato
maya, ki se bori proti veri, skoduje sarna sebi. "Skrunjenje nedelj in praznikov ni sarno
dovoljeno, temuc po vladi sami nekako sankcijonirano, ker pusti po svojih postnih in
telegrafienih uradih delati, naj je se tako velik praznik. "95 Borci za nedeljski poeitek so
bili zlasti alergieni na ta slab zgled, ki ga je z zaukazanim nedeljskim delom dajala
maya svojim drzavljanom. Ce drzavni usluzbenci ob nedeljah ne bi delali, bi njihovemu
zgledu sledili tudi drugi. Tako pa s svojim delom v greh zavajajo tudi druge. Zaradi
druzbenega ugleda uradnistva pa je to se bolj pereee. Ceprav v pogledu skrunjenja nedelj
na Kranjskem v primeIjavi z velikimi mesti monarhije "ni se cel6 tako hudo, vendar je
razvad vze dokaj, in ako se sproti ne bodo posteni katolieani ustavljali tej napaki, utegne
se vdomaeiti in pripraviti v navado. Zgled vleee."96 Navade visjih slojev posnemajo nizji,
navade mest podezelje. In ko se nekdo okuzi z neposveeevanjem, prenasa to "bolezen"
dalje. "Kakor se razsiIja kuzna bolezen, tako tudi oskrunjevanje nedelj . Mogoee, da Ie
ena oseba, ktera s tako nalezljivo boleznijo pride v kraj okuzi celo okolico."97
Slabi zgledi so se tako prieeli siriti tudi na podezelje. Dosti gospodaIjev naj bi ne bilo
vee pobozni vzor otrokom in hlapcem. Janez Trdina je opazil tudi tole: "GospodaIji in
gospodinja menijo se tod presneto malo, kako opravlja druzina bozjo sluzbo, na mnogih
mestih jim je vse eno, ee so dekle (hlapci so ze taka bolj svobodni) pri pridigi ali ne mnoge gredo Ie k suhi masi in ne skri vajo tega nikomur, ne boje se za to ne zamere ne
sramote. Pogosto zabavljajo gospodaIji vprieo druzine zoper pope."98
V nasprotju z negativnimi zgledi iz domaeih logov so katoliski pisci pogosto omenjali
dobre zglede iz tujine. Svetel zgled so jim bile seveda drZave z urejeno zakonodajo 0
nedeljskem poeitku. Najsvetlejsi zvezdi sta bili Anglija in Zdruzene drZave Amerike.99 Pri
tern so poudaIjali, da ceprav v Angliji spostujejo nedeljski poeitek, "vendar Anglija bogati
tako strasansko"loo in ni obubozala. Opis tujih zgledov se je vedno koncal z retorienim
vprasanjem: ee oni lahko podpirajo pravieno stvar, kako to, da tega ne storimo tudi mi? S
tern so hoteli med bralce vnesti obeutek sramu, kajti zgledne drZave so bile v veliki veeini
nekatoliske, se pravi protestantske. Za zgled so postavljali celo osovrazeno PrusijolOI in
osovrazene Jude. 102 "Sicer ni lepo, ee moramo katolieanom drugoverce v izgled postaviti,
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Sistematicno in oficijelno skrunjenje nedeij in praznikov, Novice, Sl. 18, 3. maj 1876, sir. 141 .
Posvecevanje nedelj in praznikov, Siovenec, St. 116, 18. oktober 1881.
Z. F.: Iz Zati5ke okolice, Siovenec, Sl. 13, 18. januar 1886.
Trdina, Janez: Podobe prednikov, I. knjiga, o.c., sir. 173.
Obsirneje so razmere in zakoni teh dveh driav opisani v P. E. H. O. S. B.: Sest vprasanj 0 posvecevanji
nedelj in praznikov, Siovenec, SI. 72, I. julij 1882,51. 73, 4. julij 882.
Zakaj hocejo liberalci odpraviti praznike?, Zgodnja danica, 51. 38, 20 . kimovca 1878, sir. 302 .
0 neposvecevanji nedelj, Siovenec, st. 61 , 4. junij 1878; PoroCilo pripravljainega odbora 0 I.
slovenskem katoli5kem shodu, kateri se je vrsil 1892. leta v Ljubljani, Ljubljana, 1893, sU. 104 - 105.
Siovenec, 51. 68, 23.junij 1881; Posvecevanje nedelje, Siovenec, St. 8, Il.januar 1890.
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a vendar so nam res v lep izgled v tej reci."J03 Kajti res je sramotno, ce lahko ani taka
vestno posvecujejo nedelje in praznike, "katolican pa [... ] Bozjo zapoved in svoje zvelicanje zavecie s hlapcevskim delom ob svetih dnevih in s pijancevanjern

0

ponedelj-

kih!"I04 Navduseno se je tako leta 1879 pisalo a mednarodnem protestantskem shodu v
Bernu, kjer so se zavzeli za strogo posvecevanje nedelj. "Tako se za praznovanje dne
Gospodovega potegujejo cel6 protestantje in sploh drugoverci, cel6 marsikateri liberaJci ;
koliko gorecnisi bi morali v ta namen biti katolicani, da bi bili vredni tega imena."105

9. Boj za ponovno zakonsko ureditev nedeljskega poCitka
Kot smo videli, je pri posvecevanju nedelj obstajal velik razkorak med realnostjo in
idealom, med dejanskim stanjem in stanjem, kakrsno bi po katoliskih nazorih moralo biti.
Zato se je med zagovorniki posvecevanja vse bolj sirilo prepricanje, da je za blagor
Ijudstva to potrebno spremeniti. Vprasanje nedeljskega pocitkaje "postalo silno nujno, ter
se obravnava po javnih shodih, po dciavnih zbornicah, drustvih itd." Tudi urednistvu
Slovenca se je taka zdelo potrebno spregovoriti

0

posvecevanju nedelj in praznikov, ce-

pray naj bi bili ti nazori za nekatere Ijudi "prevec - krscansk! Toda cedalje bolj prevladuje
prepricanje, [... ] da namrec ne bode bolje na svetu, dokler svet zopet ne postane bolj
krscansk."106 Siovensko katolisko casopisje je tako z veliko naklonjenostjo omenjalo skofovska pastirska pisma, ki so povsem v duhu katoliskega nauka govorila 0 tern problemu. I07 Ker so se zagovorniki nedeljskega pocitka zavedali, da lahko s svojimi zahtevami
uspejo Ie na politicni ravni, so z naklonjenostjo spremJjali yse pobude v tej smeri.
Posvecevanje nedelj je ze leta 1877 s posebno resolucijo odlocno zahteval prvi avstrijski katoliski shod na Dunaju 108 Se pomembnejse je bilo, da se je leta 1883 na obrtni
anketi obrtnega odseka Dunajskega dciavnega zbora vecina govornikov iz socialnih,
103 Slovenec, st. 135, 14. september 1883.
Zgodnja danica, sl. 8,23. svecana 1872, Sir. 63.
Zgodnja danica, sl. 39, 26. kimovec 1879, sir. 311. Glej se P. E. H. O. S. B.: Sest vprasanj 0
posvecevanji nedelj in pramikov, Slovenec, sl. 77, 13.julij 1882.
106 P. E. H. O. S. B.: Sest vpra.!anj 0 posvecevanji nedelj in pramikov, Slovenec, sl. 78, 15. julij 1882.
107 Iz pastirskega lista premilostnega vikSega skofa Goriskega, Zgodnja danica, sl. 10,7. sUSca 1873, sir.
73 - 74; [z pastirskega Iista milogosp. TerfaSko-Koparskega skofa, Zgodnja danica, sl. 9, 28. svecana
1879, sir. 69 -70; st. 12,31. susca 1879, sir. 93; Posvecuj dan Gospodov! [krski sko!], Zgodnja danica,
51. 8,20. svecana 1880, sir. 57 - 58; sl. 9, 27. svecana 1880, sir. 65 - 66; st. 10, 5. susca 1880, sir. 73
74.
108 "Der Katholikentag sieht in allgemeiner Aufrechterhaltung der Sonntagsheiligung nicht nur die
Befolgung eines religiosen Geboles, sondem erkennt in der VemachliiBigung derselben auch eine
folgenschwere Schiidigung der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung. Er betrachtet es daher fur eine
wichtige Ptlicht der Katholiken, auf eine energische Gesetzgeb ung zum Schutze der Sonnlagsheiligung
hinzuwirken." Resolucija je citirana iz: eelerin, Alfred: Die osterreichische Katholikentage des 19.
lahrhunderts, o.c., str. 58.
104
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gospodarskih in verskih razlogov zavzela za uvedbo nedeljskega poeitka 109 Slovensko
katolisko easopisje je tudi toplo pozdravilo peticijo predarlskega dezelnega zbora dunajskemu drZavnemu zboru,11O sprejetje resolucije v istemu dezelnem zboru lll in zakonski
predlog v tirolskem dezelnem zboru ll2 Tudi slovenskih pokrajin ta prizadevanja po
zakonski regulaciji nedeljskega poeitka niso pustila ob strani in marsikatero drustvo je v
drZavni zbor poslalo peticijo.113
Ce se je se leta 1873 v svojem pastirskem pismu goriski skof Andrej Gollmayr pritozeval, da ni slisati, "da bi se bili kjerkoli delavci pritozili zavoljo delovanja ob nedeljah 114
in praznikih", 115 pa je lahko ze konec istega desetletja katoliski tisk z neprikrito simpatijo
gledal na prizadevanja delavcev, ki so se bolj ali manj v krscanskem duhu borili za
nedeljski pocitek. Tako je npr. Slovenec podprl peticiji delavcev iz Prostejove na
Moravskem l16 in iz Usti na Labem na Ceskem, ki so ju naslovili na drzavni zbor. Svojo
zahtevo so po eni strani utemeljevali s elovekovimi pravicami, ees da so razumno misleCi
in euteCi ljudje in ne stroj i, po drugi strani s pravico, ki da jo imajo kot verni kristjani.
"Prav tako: naj se delavci sami potegujejo za svoje naravne in krsanske pravice in gotovo
se jim ne bodo odrekle, ce se bodo Ie vstrajno za-nje potegovali."117 Vendar se za
nedeljski pocitek niso potegovali Ie verni delavci. To seveda ni bilo pray nie presenetljivega, "ker obravnavano vprasanje v resnici ni religiozno, tern vee socialno."118 Povsem jasno je narrnee, da "nedeljsko delo ni v prid onim, ki dclajo, ampak Ie onim, ki
delo dajejo."119 Zato so bili tudi delavci zainteresirani za nedeljski pocitek. In ta svoj
interes so javno izrazali. Tudi na zdruzitvenem kongresu avstrijske socialdemokratske
stranke na prelomu let 1888/89 v Hainfeldu so se odloeno zavzeli za nedeljski pocitek. 120
Prizadevanja za boljso zakonsko ureditev niso potekala sarno na drzavni ravni. Pomembna je bila tudi obcinska in dezelna raven. Ceprav so se tu morali trdno drZati okvira

109 Pribyl, Herbert: Das Verbot der Sonntagsarbeit aus rechtshistorischer Perspektive, o.c., str. 193-194.
110 Siovenec, St. 71, 3.julij 1880.
III Siovenec, st. 135, 14. september 1883.
112 "Po tej postavi se bo smelo ob nedeljah Ie izjemno delati in to Ie proti za polovico povisani placi."
Siovenec. st. 95, 30. avgust 1881.
113 Npr. leta 1881 Katoliska politicna citalnica iz l:epovana in decembra 1882 Kranjsko obrtnisko drustvo.
Izza svete Gore, Siovenec, st. 130,22. november 1881; Siovenec, st. 145,28. december 1882.
t 14 Vendar so se ze leta 1869 dunajski tiskarski stavci na zborovanju odlocili, da ob nedeljah ne bode
delali. Tega ski epa so se tudi uspesno driali, zaradi cesar so skoraj vsi dunajski casopisi dolgo casa ob
ponedeljkih izhajali sele popoldne. Klenner, Fritz: Die osterreichischen Gewerkschaften. Vergangenheit und Gegenwartsprobleme, I. knjiga, Verlag des osterreichischen Gewerkschaftsbundes, Wien,
1951, str. 58-59.
115 Iz pastirskega lista, Zgodnja danica, st. 10,7. susca 1873, str. 73.
116 Siovenec, st. 1,2. januar 1882.
117 Pro5nja za posvecevanje nedelj in praznikov, Siovenec, st. liD, 4. oktober 1881.
118 Die Sonntagsruhe, Marburger Zeitung, 5t. 135, 10. november 1882.
11 9 Izza svete Gore, Siovenec, 5t. 130, 22. november 1881.
120 Pribyl, Herbert: Das Verbot der Sonntagsarbeit aus rechtshistorischer Perspektive, O.C., str. 196.
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driavnih zakonov, so vseeno imeli dovolj moei, da so z doloeenimi uredbami poskusili
izboljasati obstojeee stanje. Slovenec je tako navduseno pozdravil odloeitev ljubljanskega
magistrata, ki je Kranjski stavbni druzbi prepovedal delati ob nedeUah in praznikih. Ta se
"je zoper to prepoved sicer pritozila do mestnega odbora, ees, da se ji silno mudi, ker ima
dovrsiti veei stavbe, kakor posto, klavnico itd."121 Slovenec pa ji namesto tega raje
predlaga, naj zaposli vee delavcev ali pa prepusti gradnjo druzbi, ki bo to storila.
Pozdravljeno je bilo tudi priporoeilo dezelnih vlad iz Koroske in Stajerske svojim
obeinam, da naj ob skofovem obisku za easa birme strogo prepovedo vsakrsno preglasno
in nedostojno veselico.122 Daje bila taksna prepoved res na mestu, prieajo zapiski Janeza
Trdine

0

birmah na Dolenjskem, ki v najbolj grobih oblikah verjetno niso odstopa!a od

slovenskega povpreeja. Po koneanem obredu so namree botri druzno z birmanci zavili v
najblizjo krcmo, kjer so druZno popivali yes popoldan in celo noe. "Otroci plesali na
cestah in v vezi, odraseni v hisi, male deklice ob mizo pokale in klicale vina, ees saj ni
vsak dan firma. [... ] Pijani botri in otroci resetali so sim ter tje kaj zabavljivo obnaSanje
skofovO l23 in dr. duhovnikov. [ ... ] Sploh je kazalo vedenje Ijudi, da smatrajo ta
zakrament kot navadno komedijo, veselico" 124 z neizmemim popivanjem.
Vendar najrazlienejsi ukrepi, ki so bili sprejeti v moralni blagor Ijudstva, med Ijudmi
niso vedno naleteli na odobravanje. Janez Trdina tako poroea

0

ljudskem srdu na duhov-

nike. Ljudje so se jezili, "kaj je zacela duhovseina delati "zegnarjem" napote, zmanjsevati
slovesnosti in groziti se celo z odpravo te starinske sege." Ker je Trdina pozna! slabe
strani dolenjskega znacaja, da duhovseini pri njenih prizadevanjih pray, kajti "on a ima
dober vzrok nasprotovati tej razvadi, ali Ijudje ne spoznajo tega in jo za to zanieujejo in z
grdimi pridevki pitajo." 125

1 O. Zakon

0

nedeljskem poCitku

Z majem 1884 je prisel med dolgotrajno razpravo

0

noveli obrtnega zakona iz leta

1859 v pretres tudi nedeljski poeitek. Ceprav se med pripravo zakonskega predloga za
nov obrtni zakon v obrtnern odboru sploh ni razpravljalo

0

nedeljskern pocitku in libe-

ralni poslanci niso imeli niti ene pripombe,126 so na presenecenje vladne koalicije med

121
122
123
124
125
126

Siavenee, st. 70, 28.junij 188!.
Siavenee, st. 57,20. maj 1882.
Leta 1878 je billjubljaoski skafZlataust Pagatar.
Trdina, Janez: Padabe prednikav, 3. knjiga, a.e., sir. 867.
Ibidem, Sir. 920.
"Gled.! praznavanja nedelj ni bila nabenega aparekanja ad nabene slrani, ker sa tudi Iiberalni poslanei
sprevideli, da ne glede na cerkveno zapoved mora imeti delavec vsaj en dan na teden ~isto prosti ~as,
da se odpatije od dela in da se nekoliko pobriga za svoja druzino." Praznovaoje nedelj in praznikov za

delavee, Siavenee, st. 82,9. april 1884.

192

specialno debato ostro nasprotovali zakonskemu predlogu. Posvecevanje nedelj (ne nedeljski pocitek) so celo kategoricno zavracali. Nedeljski pocitek je bil tako ena glavnih
tock liberalnega napada na obrtno novelo.
Najprej je predlog napadel nemski liberalni poslanec Michael Matscheko. Ob podpori
svojih liberalnih kolegov je predlagal korenite spremembe 75. § zakonskega predloga, ki
je urejal podrocje nedeljskega in praznicnega pocitka. S svojim predlogom je hotel ze
vnaprej dolociti izjeme za nedeljski pocitek, torej tista dela, ki se bodo lahko opravljala
tudi ob nedeljah. Pri natancnem dolocanju izjem naj bi po leg ostalih pristojnih
ministrstev namesto ministrstva za bogosluzje in uk odlocale trgovske in obrtne zbornice,
kjer so prevladovali vecji podjetniki, ki bi seveda v svojo korist radodarno dolocali izjeme. Predvsem pa je preprosto ovrgel dolocilo 0 pravici delavcev do obiska mase. 127 Ta
predlog je seveda povzrocil burna razpravo l28 Ceprav pri glasovanju liberalci s svojimi
predlogi niso bili uspesni, so bili nekateri njihovi argumenti (kot bomo se vi deli) v
javnosti kar odmevni.
Poslanci s slovenskega ozemlja sicer v razpravo niso posegli. Vendar lahko njihova
stalisca spoznamo pri glasovanju

0

liberalnemu predlogu za zamenjavo prvotnega pojma

dopoldanska masa s pojmom prva jutranja masa. Nemski in italijanski liberalni poslanci
so tako vecinoma glasovali za zamenjavo, vsi slovenski in drugi vladni poslanci so bili
vecinoma proti. Liberalni predlog tako tudi s podporo slovenskih glasov ni uspel prodreti l29 Po razpravi je tako dnavni zbor sprejel paragraf 0 nedeljskem in praznicnem
pocitku v sledeci obliki: "Ob nedeljah mora prenehati VSO l30 obrtnisko delo. Od tega so
izvzeta vsa cistilna in vzdrzevalna dela, ki jih izvajajo na obrtnih lokalih in delavnih
napravah. Vendar je trgovski minister v sporazumu z notranjim ministrom in ministrom
za bogosluzje in uk pooblascen, da dopusti tudi ob nedeljah obrtnisko delo za nekatere
vrste obrti, pri katerih je nemogoce prekiniti obratovanje ali pri katerih je z ozirom na
konzumenta ali javni promet nujno neprekinjeno obratovanje. Ob praznikih moramo
pomoznim delavcem dati potreben cas, da izpolnijo njihovi veri ustrezno dolznost obiska
dopoldanske sluzbe bozje."131
Nemski liberalci so med razpravo v dnavnem zboru tako ostro nasprotovali uvedbi
127 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrathes, IX.
Session, 374. Sitzung, 19. maj 1884, str. 12963-12965.
0 krajsem opisu razprave glej: Ebert, Kurt: Die Anflinge der modernen Sozialpolitik in Osterreich, Die
Taaffesche Sozialgesetzgebung fUr die Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungsreforrn (1879-1885),
Verlag der osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1975, sir. 219-223.
129 Za so tako glasovali: Burgstaller, Coronini, Lax, Moro, Schmiderer, Schwegel, Taufferer in Wran.
Proti so bili: Godel, Hohenwart, Klun, Nabergoj, Obreza, Pfeifer, Poklukar, Rai~, Tonkli, Valussi,
Windischgriitz. Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, IX. Session, 374. Sitzung, 19. maj 1884, Sir. 12980-12981.
130 Stem ni misljeno Ie obrtnisko, temve~ tudi industrijsko delo.
l31 Reichsgesetzblatt, Sl. 22, 8. marec 1885, ~Ien 2, 75. §. Celotni zako n je objavljen v knjigi: Ebert, Kurt:
Die Anfiinge der modernen Sozialpolitik in Osterreich, O.c., str. 274.
128
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nedeljskega poCitka. Siovenski libera\ci jim pri tern niso sledili. Takrat med Siovenci
skoraj ni bilo slisati povsem liberalnih idej

0

nedeljskem pocitku. Pisec v liberalnem

Slovenskem narodu je med drugim zapisal: "Tretja Bozja zapoved nam sicer zapoveduje,
da naj praznike posvecujemo ter se vzdrZemo vseh hlapcevskih del. Da je pa prodajanje
"hlapcevsko opravilo", to bi bila najnovejsa iznajdba novodobnega fanatizma. Stacunar
prodaja lehko svoje blago, a "nedeljskega miru" ne bode motil. V gostilnicah, na
plesiscih, tam se upije, razsaja, ter dela "bozjemu dnevu" necast."132 Ta misel je sarno v
tern naravnana proti katoliskemu nauku (vendar zato se ni liberalna), da v imenu
nakupovalnih navad na podezelju za nedelje zahteva prosto prodajo vsega blaga in ne Ie
zares nujnega.
Nedeljskega pocitka pa ni zagovarjal Ie liberalni Slovenski narod, temvec tudi slovenski
liberalci. To se je jasno pokazalo med vroco debato med liberalnim Ivanom HribaIjem in
katolicistienim Karlom Klunom v kranjskem dezelnem zboru. Tu je namree Hribar sprozil
pobudo za spremembo nekaterih zakonskih uredb. Vendar spopad, ki se je pri tern razvil,
ni potekal toliko na idejni kot na strankarski in osebno rivalski ravni. HribaIjevi nazori

0

nedeljskem pocitku so bili namree skoraj povsem v skladu s katoliskimi. Svoj predlog je
utemeljeval tako z gospodarskimi, zdravstvenimi in humanitamimi razlogi kot tudi z
verskimi. 133 "Pravi liberalizem [... ] se nikdar ni bil proti posveeevanju nedelj; arnpak to je
tisti laziliberalizem, katerega je slovenska napredna - ali ce hoeete - liberalna stranka
vedno obsojala, s katerim nikdar ni simpatizovala in kateri tudi se dandanes obsoja."134
Zato je poslancem slovenske katoliske stranke oeital, da kljub staliseem, ki jih drugace
tako vneto zastopajo, pisno niso hoteli podpreti njegovega predloga.
Zaradi teh besed je bil kmalu ogenj v strehi. Taksen napad ni mogel ostati brez
odgovora. Karel Klun je tako gromovnisko in uzaljeno zavmil njegov predlog kot povsem nezadosten. Zanj je smiselna Ie popolna zapoved posveeevanja nedelj in praznikov.
V zagovor svojih strankarskih tovarisev (in predvsem sebe 135) je celo nespametno
poudaril, da se v drZavnem zboru tako in tako pripravlja sprememba zakona. Ce Hribar
misli resno, potem se ne bi zavzemal Ie za neznatno spremembo uredbe, tern vee za
celostno spremembo zakona.13 6 Hribar mu seveda ni ostal dolzan. "Tudi meni bi bilo

132 -ski.-: Nedeljski mir, Slovenski narod, 51. 191 ,24. avgust 1885.
"2 verskega stalista zaradi tega, ker se mora delavcem in utencem v fabrikah in drugih obrtnih
zavodih, kakor sluzetim sploh, dati prilika, da zadosti ob nedeljah in praznikih svojej verski doIZnosti."
Obravnave dezelnega zbora kranjskega, 34 . zvezek, VII. seja, 26. januar 1894, str. 128.
134 Ibidem. str. 130.
135 Hribar je tako v svojem odgovoru omenil, da je svoj predlog dal "Klunu in Zitniku, in dobro vern, da je
gospod Zitnik rekel gospodu kanoniku Klunu, da je predlog tak, da se lahko podpik Ali gospod
kanonik Klun si je stvar premislil in si poiskal razlogov za to. da je odrekel svoj podpis" in predloga
celo ni posredoval naprej svojim strankarskim tovarisem. Obravnave dezelnega zbora kranjskega, 34.
zvezek, XV. seja. 17. februar 1894. str. 393.
136 Ibidem, str. 389 - 393.
133
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Ijubse, ako bi bil mogel staviti predlog, da se popolnoma posvecujejo nedelje in prazniki,
ali obrtni red je tak, da taka razsirjatev ni mogoca, in to ve"1 37 Klun pray dobro. Zahtevati
je potrebno realno. Boljsa je popravljena uredba v roki kot novi zakon na strehi.
Da so se tudi drugi poslanci strinjali s Hribarjevirni predlogi, je razvidno iz tega, da so
predloge poroeevalca Povseta in stem tudi Hribarja povsem podprli. Vendar vest nekaterih poslancev stem se ni bila pornirjena. Res jih je morale boleti, da so taksen povsem
katolisko nazorsko obarvani predlog izstavili pray njihovi liberalni nasprotniki 138 Kot je
domneval ze Hribar,1 39 je nato Slovenec povsem enostransko objavil Ie KJunov 140 in
Povsetov 141 govor in je Hribarjevega povsem zamoleal. Diskreditacija njegovih stalise se
je stem nadaljevala.

11. Neizpolnjena pricakovallja
Stem, ko je avstrijska vI ada ze 21. junija 1884 uvedla nedeljski poCitek v rudarstvu in
je z zgoraj opisanim zakonom sprejela nedeljski poeitek tudi za industrijo in obrt, je
avstrijska zakonodaja v primerjavi z drugimi drZavami 142 naredila odloeilen korak v
smeri sodobne druzbe 143 Vendar katolisko misleCi ljudje z novim zakonom ze od vsega
zacetka niso bili povsem zadovoljni. Namesto posveeevanja nedelj in praznikov je bil
namree uveden Ie nedelj ski poeitek. "Deloma mislilo se je, da bode imela postava

0

nedeljskem pocitku versko podlago; in to bi bilo tudi naj bolj naravno. Sedanja postava
pa in vse pripadajoee ministerske naredbe abstrahujejo popolnem od omenjenega stalisea."I44 Ceprav so se vladne stranke pogumno spoprijele z ialostnimi razmerami na tern
podroeju, je sprejeti zakon odloeno premalo. "Da taka postava ne popravi vee tega, kar je
prejsnja skazila, to je jasno. Ona je delala v roke oskrunjenju nedelje, ta pa omogoci
delalcu sarno, da si odpoeije, nie drugega. Prejsnja je pohujsala Ijudi, ta pa jih ni
vzboljsala."145 Zato so se vedno znova pojavljale zahteve po uvedbi resnicnega posvecevanja nedelj in praznikov,146 ceprav je bilo to povsem nemogoee v druzbi, ki je zago-

137 Ibidem, str. 393 .
138 Hribarjev predlog so tako podprli se: Tavfar, Suklje, Vi5nikar, Svetee, Lenarfif, V05njak, BleiweisTrsteniski.

139 "Mojega odgovora seveda ne bode tam [v Sloveneu], in tist i, ki bodo fitali" Klunov govor, "bodo res
140
141
142
143
144
145
146

morali rnisliti, da smo radikalci pagani in soeijalisti." Ibidem, str. 394.
Nedeljski pofitek. Govor pos lanea Kluna v dezelnem zboru, Slovenec, 51. 45, 24. februar 1894.
Nedeljski pofitek. Govor poslanea Fr. Povseta v dezelnem zboru, Slovenec, 51. 47, 27. februar 1894.
Razen Anglije in Zdruzenih drZav Amerike je sarno 5e Sviea odSla z zakonom iz leta 1877 v to smer.
Ebert, Kurt: Die Anflinge der modernen Sozialpolitik in Qsterreieh, o.e., str. 223.
Postava 0 nedeljskem pofitku, Slovenski narod, sl. 234, 14. oktober 1885.
Nedelja pa drt. zbor, Slovenski gospodar, Sl. 13 , 31. maree 1887, str. 97.
To je leta 1893 na obrtni anketi na Dunaju npr. predlagal tudi zastopnik konservativnega obrtnega
drustva v Ljubljani in mizarski mojster Josip Regali. Z njim sta se strinjala tudi zaslOpnik zadruge
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tavljala versko enakopravnost. Delojernalcern se je z zakonorn lahko zagotovil Ie potreben cas za obisk mase. 147
Se hujse pa je bilo, da se razrnere resnicno niso pretirano izboljsale. Avstrijski skofje
so se ze leta 1885 pritozili, da delajo "rnnogi obertniki, zlasti

0

dopoldnevih, ko vsaktere

prodajalnice (stacune) stoje odperte, rakodelci ocitno delajo svoje navadne surneee dela,
veasih celo blizu cerkve! Delajo se celo oeitne stavbe, in se tudi, ko bi se z delom lahko
prenehalo. Prarnet po zeleznicah in pamikih je ob nedeljah se vedno bolj pogost kakor
druge krati, ko bi se vendar v rnarsikterern oziru lahko skereil. Kraji so celo, koder ljudje
brez strahu na polji delajo, pa brez kake sile, ter se pohujsanje siri."148
Z leti se ta nedeljska podoba ni pray nie spremenila. "Bodisi praznik ali ne, vzlic temu
se dela."149 Veliko trgovin je bilo se naprej odprtih, tovame so se naprej del ale s polno
paro, gradbena dela so potekala z nezrnanjsano moejo, zelezniski in drugi pramet je
obratoval s pol no hitrastjo, uradi so bili se naprej odprti in celo vojaki so marsirali dalje.
Nekateri delavci so se sicer pritozevali nad nedeljskim delom, "a zapretilo se jim je, da
bode odpuscen vsakdo, kdor ne bo delal tudi v nedeljo."150 Na podrocju nedeljskega
poeitka ni bilo torej nie novega. Se bolj je to veljalo za posveeevanje. "Praznik posveeuje
pri nas Ie se ubogi krnet in semtertja kaka vema druzina, rnnogi stanovi imajo pa ravno
ob nedeljah in praznikih najvecji - delavnik."151 Nedelje so se se kar naprej rnnozicno
skrunile z lovom in planinarjenjem, "vse vre na krnete. Krcme, gostilne, beznice so
natlaeene, povsodi je hrup, vrisc in polno zabav."IS2
Krivdo za ne prevec razsirjen nedeljski pocitek je nosil sam zakon. Slabosti zakona so
sodobniki ze krnalu spoznali. Takoj po tern, ko je zakon 8. marca 1885 stopil v veljavo,
so se priceli oglasati najrazlienejsi nezadovoljnezi. Ze celotna obrtna novela je bila vzrok
za razliena nezadovoljstva. Nic eudnega, saj je bilo pri rnnozici nasprotujoeih si interesov
zelo tezko ugoditi vsem po vrsti. Zato je bila tudi vladna politika delezna razlicnih
obsodb. "Pazljivemu opazovalcu nasega socijalnega zivljenja odkriva se cedalje bolj, da
se drZavniski zdravniki, ki hocejo celiti skelece rane druzbinskega trupla, hujsi bojijo
vsekako potrebne bolestne operacije - nego bolnik sarno [... ] To slednje kaZe se nam pray
kroja~ev,
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klobucarjev in krznarjev Franc Sturm in zastopnik katoli~kih rokodelskih dru~b v Ljubljani,
Novem mestu, Sentvidu in Vrbniki Janez Rebek. Predstavnik pomocniskega oddelka krnetijske zadruge
v Ljubljani Alojzij Lencek pa posvecevanja nedelj ne bi zakonsko zapovedal, temvec bi to prepustil
posarneznikovi odlocitvi. Obrtna enketa, Siovenee, sl. 169, 26.julij 1893.
Beilagen zu den stenographisehen Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreiehisehen
Reiehsrathes, XI. Session, 1894, 5t. 927, sir. 3.
Kaj pravijo avstrijanski !kofje 0 zanemarjanji ss. zakrarnentov, 0 hlapcevskih delih ob nedeljab in
praznikih? Kaj dalje 0 narodnosti, Zgodnja danica, st. 30, 24. mal. serpana 1885, sir. 233.
Posvecevanje nedelj, Siovenee, Sl. 8, Il.januar 1890.
Porocilo pripravljalnega odbora 0 I. slovenskem katoliskem shodu, kateri se je vr!il 1892. leta v
Ljubljani, o.e., sir. 102 - 103.
Ibidem, Sir. 105.
Posvecevanje nedelj, Siovenee, sl. 8, II. januar 1890.
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ocitno pri postavi

0

nedeljskem pocitku."153

Nezadovoljstvo s sprejetim zakonom se je pojavilo ze zelo kmalu pO objavi zakona.
Ceprav je kar nekaj casopisov trdilo, "da je postava jako imenitna za velike obrtnike in
fabrikante", pa tega ne bi mogli reci za nase katolisko casopisje, "saj je vecinoma vse
ostalo, kakor je bilo."154 Zakon je veljal Ie za industrijo. obrt, trgovino in pro met in je
tako izkljuceval kmetijstvo in tudi uradnistvo in vojastvo. Zato so se naprej veljale vse
nedeljskem delu v teh panogah. Tako je se naprej veljal negativni zgled
drZave, ki ga z nedeljskim del om uradnistva daje svojim drzavljanom. 155
pritozbe

0

Kot smo videli, so bila po novem zakonu od nedeljskega pocitka izvzeta vsa cistilna in
vzdrZevalna dela na stavbah in delovnih napravah. Toda "Boze, kaj se se vse pod
imenom "stroje snaziti" ne snazi, to pa se ne da niti popisati!"156 Tovamruji so si zakon
razlagali zelo na siroko. Tako so npr. v nedeljo delavci "cistili" oziroma barvali ograjo
Tschinklove tovame kavinih surogatov v Ljubljani. Glavni krivec za nedeljsko dele pa je
bilo dolocilo zakona, da trgovski minister v dogovoru z notranjim ministrom in ministrom za bogocastje in uk lahko z uredbo doloci, katere gospodarske panoge so izvzete
od obveznosti nedeljskega pocitka. In te pravice se je trgovski minister "poslliZeval v
obilni meri. Oziralo se je vse prevec na zelje in zahteve posameznikov; naredilo se je
toliko izjem od nedeljskega pocitka", da je navsezadnje temeljni zakon "os tal IZJema,
izjeme pa zakon."157 Zakonje s tern v resnici skoraj ze postal farsa l58

12. Casovna omejitev nedeljskega poCitka
Predvsem je bilo pomembno, da je ze prva zakonska uredba 27. maja 1885 dolocila
cas trajanja nedeljskega pocitka. "Nedeljski poCitek se mora zaceti najkasneje v nedeljo
ob sesti uri zjutraj in sicer za vse delavce istocasno in mora od njegovega zacetka trajati
celih 24 Ur."159 Vendar je bila ze od vsega zacetka pray ta casovna omejitev nedeljskega
pocitka zelo spoma.
Ze konec istega leta se je proti njej postavilo Osterreichischen Reforrnverein (Avstrijsko reforrnno drustvo). Ker je delavec, ki preneha z delom sele ob sesti uri zjutraj,
prevec utrujen, da bi se lahko udelezil dopoldanske mase, naj nedeljski pocitek traja od

153 Polovicarsko delo, Siovenski narod, sL 163,21. julij 1885.
154 Siovenec, sL 125,5. junij 1885.
155 Heilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der Abgeardneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 1894, st. 927, str. 5.
156 Oelo v tovamah ob nedeljah in praznikih, Siovenec, st. 211,14. september 1889.
157 Parocilo pripravlja/nega odbora 0 I. slovenskem katoliskem shodu, kateri se je vrsil 1892. leta v
Ljubljani, o.c., str. 100, 102.
158 Celerin. Alfred: Die osterreichische Kathalikentage des 19. lahrhunderts, a.c., str. 93.
159 Reichsgesetzblatt, SL 83, 27. maj 1885, § I.
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polnoci do poinoci I 60 Skoraj istocasno kot na Dunaju je enako zahtevo na Slovenskern
postavil kmetovalec F. Z. iz Zatiske okolice. "Le to je naravno in krscansko; stem je
rnogoce pravo posvecevanje nedelj."161
Pozneje so se pojavile celo zahteve po podaljsanju nedeljskega pocitka. Tako so na
drugern avstrijskem katoliskem shodu leta 1889 na Dunaju zahtevali, naj pocitek poteka
od seste ure v soboto zvecer do seste ure v ponedeljek zjutrajI62 Na drugem stajerskern
katoliskern shodu v Gradcu so celo zahtevali, da rnorajo obrtni delavci koncati delo najkasneje v soboto ob stirih.163 Po pricakovanju predlagateljev taksnih sprernernb bi seveda
delavci tako pridobljeni prosti cas rnorali izkoristiti na pobozen in rnoralno neoporocen
nacin. Zato je bilo potrebno prepreciti popivanja. V tern srnislu rnorarno tudi razurneti
zahtevo po brezpogojni prepovedi prodajanja zganja od sobote popoldne do ponedeljka
zjutraj , ki so jo izrekli na prvern slovens kern katoliskern shodu l64 in 0 kateri se je kasneje
podobno izjasnil tudi kranjski dezelni zbor I65 Vendar je kljub vsern tern zahtevarn ostala
stara casovna omejitev tudi v novern zakonu iz leta 1895 povsern nesprernenjena I66

13. J'ljeme
Zakonska uredba, ki jo je trgovski minister izdal 27. rnaja 1885, je natancno nastela
vse izjerne, ki so bile dovoljene po zakonu 0 nedeljskern pocitku. Med vserni izjernarni so
najvec razbUljenja povzrocile pray izjerne v trgovini. Uredba je narnrec pri prodaji na
drobno dovolila celodnevno nedeljsko delo za trgovine z vserni vrstarni zivil, rnineralnih
vod in cvetja. Za vse druge trgovske dejavnosti (tudi proizvajalci, npr. obrtniki so lahko
prodajali svoje izde lke)167 pa je cas prodaje ornejila do 12. ure I68 Da bi trgovski minister
odpravil vse dvome

0

nedeljskem delu za trgovske dejavnosti , je 30. julija 1885 z novo

uredbo vse to se enkrat natancneje poudaril in pri tern opozori1, da to velja Ie za trgovino
na drobno, torej za trgovino, ki se ozira na konzumenta. 169
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Petieija za posvetevanje nedelj, Siovenee, ~1. 2, 4. januar 1886.
Z. F.: Iz Zatiske okoliee. Slovenee. sl. 13, 18. januar 1886.
Katoliski shod na Dunaji, Siovenee, st. 101 , 3. maj 1889.
Katoliski shod v Gradeu, Siovenee, sl. 126, 6. junij 1891.
Porotilo pripravljalnega odbora 0 I. slovenskem katoMkern shodu, kateri se je vrsil 1892. leta v
Ljubljani, O.e., str. 111.
Obravnave dezelnega zbora kranjskega, 34. zvezek, XV. seja, 17. februar 1894, str. 393.
Reiehsgesetzblatt, Sl. 21 , 16. januar 1895, § 1, tlen 2.
Po mnenju nekaterih obrtnikov obrtnistvu zelo skodi, da obrtniki lahka prodajaja svoje izdelke, ne
marejo jill pa izdelovati. S tern so na dabitku Ie trgovei - kanfekeionarji. Ziasti v velikih mestih velika
obrtnikav ne prodaja svojega blaga, temvet dela za konfekeionarje, ki so ("0 groza!") skoraj vedoo
Judje. Postava a nedeljskem po~itki, Siovenski narod, sl. 234, 14. oktober 1885.
Reiehsgesetzblatt, Sl. 83,27. maj 1885, § 2, B II, 12.
Reiehsgesetzblatt, Sl. 108,30. ju1ij 1885.
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Vendar teh uredb vsi niso sprejeli z naklonjenostjo. Pisec iz Kobarida je tako opozoril
na probleme trgovcev v vaseh in trgih. Po nov em bodo namree ti trgovci v primerjavi s
svojimi tovarisi po mestih zelo na slabsem, kajti podezelani ne gredo po nakupih ob
delavnikih, temvee sele ob nedeljah, ko gredo k masi . Zato imajo trgovci v vaseh in trgih
sele ob nedeljah pravi delavnik. V nasprotju z njimi pa trgovci v mestih prodajo najvee
eez teden, ker veliko meseanov pray ob nedeljah odide na oddih na podezelje. "Ce torej
trgovec na dezeli poCiva v delavnik, a po novi postavi naj poe iva se v praznik, tedaj bode
vedno Ie poe ivai, a blago naj bode prodajal misim in podganam."170 Pisec se je s temi
svojimi opazanji skoraj povsem priblizal nekaterim spoznanjem nemskega liberalnega
poslanca Maxa Mengerja, ki je bil med ostro debato v drZavnemu zboru eden od stebrov
liberalnega napada na predlagani zakon 0 nedeljskem poeitku 1 71 Predvsem pa so te misli
izpiljena verzija totalnega odklanjanja nedeljskega poeitka zaradi skode, ki bi jo poeitek
prinesel gospodarstvu. "Toda posebno v mestih, trgih in fupnijskih vaseh Spodnje Stajerske spada nedelja dopoldan k najboljsim poslovnim uram in gotovo ne bi bilo v gospodarskem interesu, da otezimo tudi se ta promet."I72
Vendar je navsezadnje ta argument moral upostevati tudi trgovski minister, ki je 2l.
septembra 1885 izdal novo uredbo.173 Ce je bilo po prejsnji uredbi ob nedeljah dovoljeno
eel dan na drobno prodajati Zivila, mineralne vode in evetje, je bilo po novem za os tale
trgovske dejavnosti doloeeno tole: "Nedeljsko delo se za prodajo blaga a) v krajih, kateri
po vsakokratnem zadnjem ljudskem stetju stejejo najmanj 20.000 prebivalcev, dovoli v
sedanjem dopustnem obsegu, toda najdlje do 12. ure opoldne, b) in se v preostalih krajih
dovoli v sedanjem dopustnem obsegu, toda najdlje do 5. ure popoldan."174 Stem naj bi
omilili skodljivi vpliv zakona 0 nedeljskem poCitku za podezelsko trgovino.
Vendar tudi ta uredba v korist manjsih krajev l75 ni povsod naletela na dober odziv. "Je
morda to se vedno nedeljski poeitek, ee se" za kraje, ki imajo manj kot 20000 prebivalcev "prodajalniea zapre v nedeljo zveeer?"176 Proti temu je leta 1894 v kranjskem
deZelnem zboru nastopil tudi Ivan Hribar. "Kolikor je meni znano, prihajajo k nasim

170 -ski.-: Nedeljski mir, Siovenski narod, st. 191,24. avgust 1885.
171 Stenographische Protokolle tiber die Sitzung des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, IX. Session, 374. Sitzung, 19. mai 1884, sir. 12969-12973.
172 Wiesthaler, Franz: Klerikale Heiligung des Sonntages, Marburger Zeitung, st. 49, 23. april 1882.
173 Zanimivo ie, da se ie v boiu proti nedeliskemu pocitku zgomii .rgument kliub temu obdrzal, ceprav ie
avtor vedel vsaj za obstoj nove uredbe. "Die Kaufmann auf dem Land und in kleineren Stadten, der am
Sonntag Nachmittag oft mehr einnahme ais in der ganzen Ubrigen Woe he, da gerade Sonntag
Nachmittags Landvolks und Arbeiter nach der Stadt oder dem Pfarrorte kommen." Hollrigl, Franz: Die
Sonntagsruhe und d.s Kleingewerbe, Marburger Zeitung, 51. 133, 8. november 1885.
174 Reichsgesetzblatt,51. t43 , 21. september 1885, clen 2.
175 Razen Testa, Liubliane in Gorice so imeli vsi drugi kraii na Siovenskem mani kot 20000 prebivalcev.
Melik, Vasilij: Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vajna, Ekonomska

reviia, VII, 1956, str. 517-519.
176 Postava 0 nedeljskem pocitki, Siovenski n.rod, Sl. 233,13. oktober 1885.
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fupnim cerkvam vsi farani k jutranji in dopoldanski sluzbi Bozji, in to priliko - ker so ob
delavnikih vsled opravkov pri gospodarstvu zadnani - uporabljajo, da si nakupijo, kar
mislijo da bode potrebovali za prihodnji teden. Popoludne skoraj nikdo ne pride v cerkev,
ki bi ze tam ne bil zjutraj ali dopoludne. [... J Ob nedeljah dopoludne prodajalci na kmetih
nimajo veliko opraviti."177 Tudi za podezelje naj bi bil torej dopoldanski obratovalni cas
povsem zadovolji v.
12. maja 1894 je trgovski minister z novo uredbo spet hotel odpraviti negodovanja:
"Nedeljsko dele se za prodajo blaga a) v krajih, kateri po vsakokratnem zadnjem ljudskem
stetju stejejo najmanj 20.000 prebivalcev, dovoli v sedanjem dopustnem obsegu, toda
najdlje do 12. ure opoldne, razen pri trgovanju z zivili spet za najvec dYe uri po sestu uri
zvecer, b) in se v preostalih krajih dovoli v sedanjem dopustnem obsegu, toda najdlje do 3.
ure popoldan."178 Seveda tudi te spremembe niso mogle zadovoljiti vseh kritikov
obstojecega zakona. Nedeljski delovni cas trgovskega osebja je bil se naprej zelo dolg. To
je bilo za zagovornike nedeljskega pocitka se tern bolj zaskrbljujoce, ker je pray pornozno
trgovsko osebje tudi ob obicajnih dnevih delalo izredno dolgo, celo do 17 ur na dan.179
27. maja 1885 je uredba trgovskega ministra natancno nastela tudi celo vrsto del v
industriji in obrti, ki so lahko potekala tudi ob nedeljah. Mnoga industrijska opravila
namrec zahtevajo neprekinjeno delo. To za kriticno javnost ni bilo problematicno.
Zahtevala je Ie, da se delavcem ornogoci udeldba pri masi in da posamezen delavec ne
srne delati vsako nedeljo, temvec se morajo delavci izmenjavati. Poleg tega takrat na
SIovenskem se ni bilo veliko taksnih obratov, ki bi motili sIovensko javnost. Povsem
drugace pa je bilo z nekaterimi obrtnimi dejavnostrni.
Nekateri, zlasti seveda obrtniki - mojstri, ki jih je novi zakon najbolj prizadeI, so
nedeljskemu pocitku celo naravnost nasprotovali. Pri tern so poudarjali razliko med
obrtjo in industrijo. Novi zakon je povzrociI, da "je postalo veliko tisocev malih obrtnikov obcutno oskodovanih v njihovi obrti, da bo veliko tisocev obrtnikov moralo propasti, ce se te reci ne sprernenijo."IS0 Pray je, da se za industrijo, ki vsakodnevno serijsko
izdeluje svoje blago, vpelje nedeljski pocitek za izmucene delavce. Vendar je isti zakon
za obrtnistvo poguben. Obrtnisko dele je namrec zelo podvneno sezonskernu povprasevanju. Zato obrtnik mnogokrat sploh nirna dela. "Pridejo pa zopet casi, ko se pornocnik
in mojster ne pokazeta na dan niti ob nedeljah, kajti vesela sta, ce po dolgem prestanku
par tednov pride, da moreta zasluziti si kaj za nazaj ali pa za naprej."ISI Takrat pomeni

177 Obravnave dezelnega zbora kranjskega, 34. zvezek, VII. seja, 26. januar 1894, str. 129.
17S Reichsgesetzb1att, ~1. 85, 12. maj 1894, ~Ien I.
179 Beilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 1894, st. 927, sir. 2.
ISO Der Menger'sche Antrag liber die Sonntagsruhe und die Arbeiter, Marburger Zeitung, Sl. 142, 29.
november 1885.
181 Postava 0 nedeljskem po~itku, Siovenski narod, Sl. 234, 14. oktober 1885.
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vsaka nedelavna nedelja za obrtnika izgubo dohodka, ki ga ob delavnikih ne more vee
nadoknaditi . Zato je za obrtnistvo nova zakonska uredba naravnost "gmotno skodljiva.
To pa velja tudi za pomoenike pri rokodelstvu, ki imajo ze sedaj zalibog vee nego prevee
neprostovoljnih praznikov v letu."182
Ysi se s taksnimi argumenti seveda niso strinjali. Tako se pisec v Slovenskem narodu
povsem strinja, da so nekatere izjeme (pro met, gostinstvo) sicer nujne, toda, za bozjo
voljo, ali res pray vse? Zato se "pomoeniki, za koje pa obstoji izjema, da morejo ob
nedeljah pol dne ali pa celi dan delati, kakor pri brivcih, fotografih itd., pritofujejo se pa
z opravieenjem, da je njih delo tudi delo, kakor je delo mizarja, urarja itd."183 Ali morata
fotograf in frizer res delati celo nedeljo? Pray tako kot pri izjemah, ki jih dovoljuje
katoliski nauk, se je tudi pri novem zakonu pojavilo neizogibno vprasanje

0

resnieni nuj-

nosti taksnega dela za normalno delovanje celotne druzbe. Yedno vee ljudi je menilo, da
gre pri izjemah prej za udobnost konzumentov kot za resnicne potrebe.184 Ljudje so preprosto udobno navajeni na veljavne obratovalne ure. Zato pri strogem nedeljskem pocitku
"ne bode nihce imel skode; kajti obcinstvo navadilo se bode kupovati in narocevati svoje
potrebscine druge dni, ker bi se v nedeljo sploh nicesar ne dobilo."185
Kot smo ze videli, je bila ena najbolj vztrajnih zahte v pray odprava tocenja alkoholnih
pijac med nedeljskim pocitkom in celo v sobota zvecer. Po zakonski uredbi za gostinstvo
nedeljski pocitek namrec ni veljal I86 Posledica tega je seveda bila, da "so zganjarije, pi vame, gostilne lehko odprte, kjer se celo mej "bozjo sluzbo" popiva in razgraja."1 87 Zato
so bili Ijudje, ki so od nedeljskega pocitka pricakovali tudi moralni preporod, seveda
mocno razocarani . Ceprav so se zavedali , da je zaradi potreb Ijudi ob nedeljah gostilne
nemogoee zapreti, pa so pricakovali, da bi bile lahko zaprte vsaj med maso. ''Toliko je
mogoee, toliko pa je tudi za blagostanje ljudstva potrebno." Stem ne bo nihce oskodovan.
"Kdor cuti potrebo do ostarije, lehko ji ustreze ali ze poprej ali pa poznej, kedar ne bo
nikomur za napolik. Y obce pa ne prinese niko(l1ur dobicka, veliko po ostarijah posedati ."1 88 Proti celodnevnemu nedeljskemu delavniku gostiln je potekala precejsnja agitacija. Skoraj ga ni bilo shoda 0 nedeljskem poeitku, kjer ne bi zahtevali tudi omejitve tocenja alkoholnih pijac. Moeno so se zavzemali tudi za gostilniske delavce, ki so obicajno
delali tudi od 15 do 18 ur na dan, med pustovanji pa nepretrgoma 36, celo 48 ur. Ker

182 lz obrtni5kih !crogov, Siovenski narod, 51. 159, 16. julij 1885.
183 Polovi~arsko delo, Siovenski narod, st. 163, 21. julij 1885.
184 Beilagen zu den stenographischen Prolokolle des Hauses der Abgeordnelen des oSlerreichischen
Reichsralhes, Xl. Session, 1894, sl. 927, Sir. 3.
185 Polovi~arsko delo, Siovenski narod, 51. 163, 21 . julij 1885.
186 Reichsgeselzblall, Sl. 83, 27. maj 1885, § 2, B 5.
187 Ta citat iz Mengerjevega govora je avtQr na siroko poudarii. -ski. -: Nedeljski mir, Slovenski narod.

242,23 . oklober 1885.
188 O!tarije pa po~ilek ob nedeljah, Siovenski gospodar, 51. 32, 6. avgusl 1885, str. 247.
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st.

popolnega nedeljskega pocitka za njih pac niso mogli zahtevati, so za njih predlagali vsaj
izmenicni pocitek. 189

14. Boj za novi zakon
Nezadovoljiva ureditev nedeljskega pocitka je spodbudila mnozicno agitacijo za novo
zakonsko ureditev tega problema. Do leta 1894 nllj bi tako v drZavni zbor prislo "nad tisoc
peticij, z nad 300.000 podpisi, ki vse merijo na to, da se jim tudi omogoci nedeljski
pocitek."190 bsterreichischen Reforrnverein, prvo dunajsko drustvo, ki je povsem prisegalo na antisemitski program,191 je ze v zacetku leta 1886 drZavnemu zboru poslalo peticijo. Njene zahteve so se ze skoraj povsem ujemale z vsemi bodocimi zahtevami po
popravi spomega zakona in uredb. l92 Problem krscanskega nedeljskega pocitka je v
sledecih letih postal eden najbolj perecih socialnih problemov, ki so jih obravnavali na
katoliskih shodih po Avstriji. Pri tern je v ospredje katoliskega boja vse bolj prihajalo
krscansko socialno gibanje. Socialni katolicizem se je od sedemdesetih let najprej zacel
razvij ati na Dunaju v krogu Ijudi, katerih neforrnalni idejni vodjaje bil Karl Vogelsang. S
svojimi idejami je vpli val ze na prvi avstrijski katoliski shod leta 1877, kjer je bil nedeljski
pocitek ze delezen vecje pozomosti. Drugi avstrijski katoliski shod leta 1889 na Dunaju pa
je bil ze povsem v znamenju Vogelsangovih idej. Tako so udelezenci imeli priloZnost
"obcudovati prve nase ucenjake, ki ne mlatijo v svojih govorih prazne slame, marvec s
svojo temeljitostjo imponujejo cel6 zagrizenim nasprotnikom."193 Poleg mnogih perecih
vprasanj, ki so takrat mucila katolisko javnost, je shod v posebnem odboru z vso
pozomostjo obravnaval tudi socialno vprasanje. V tern odboru so poleg agrarnega, delavskega in obrtniskega vprasanja enako pozomost namenili tudi posvecevanju nedelj in
ostalih socialnih problemih so tudi glede posvecevanja sprejeli posebno
resolucijo. V njej so seveda zahlevali nedeljski pocitek v povsem katoliskem duhu 194
praznikov. Kot
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189 Beilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 1994, st. 927. str. 5.
190 Obravnave dezelnega zbora kranjskega. 34. zvezek. XV. seja. 17. febru.r 1894. str. 389.
191 Reformverein je bil v tern ~asu ze v zatonu. Vendar sarna ideja obrtni~kega antisemitisma stem ni
zamrla. prej nasprotno, v drugih drustvih se je bogato razvijala naprej. Stem tudi zabteve po strozjem
nedeljskem potitku niso potihnile. Vet 0 drustvu gJej Boyer, John W.: Political Radicalism in Late
Imperial Vienna. Origins of the Christian Social Movement 1848-1897. The University of Chicago
Press. Chicago. London. 1981, str. 90-98.
192 Peticija za posvetevanje nedelj, Slovenec, 51. 2, 4. januar 1886.
193 K.toliski shod na Dunaji. Slovenec. st. JOI. 3. maj 1889.
194 "Einschriinkung der Gewiihrung von Ausnahme fur d.s gesetzliche Verbot der Sonntagsarbeit. Aqusdehnung dieses Verbates auf die christliche Feienage. Sonn- und Feiertagsruhe fur Privatbeam!e und
offentlich Bedienstete sowie fUr die Bediensteten der Transport- und Verkehrsanstalten, Dauer der
Ruhezei! von 18 Uhr d.s Vorabends bis 6 Uhr des folgendes Werktages." Celerin. Alfred: Die
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Posvecevanje je bilo odslej stalna zvezda spremljevalka katoliskih shodov po Avstriji.
Podobne resolucije so tako sprejeli na drugem stajerskem katoliskem shodu leta 1891 v
Gradcu,195 leta 1892 na tretjem avstrijskem katoliskem shodu v Linzu,196 leta 1894 na
prvem ceskem katoliskem shodu v Bmu 197 in se istega leta na prvem dolnjeavstrijskem
katoliskem shodu 198
Vsi ti shodi se niso zgledovali Ie po drugem avstrijskem shodu. Leta 1891 je namrec
papez Leon XIll. objavil delavsko okroznico Rerum novarum. "Ta je najdaljsi pa tudi naj
vaznisi in naj tehtnisi enciklika sedanjega namestnika Kristusovega."199 Njen vpliv je bil
takojsen in zelo odmeven. Zato so bili tudi vsi shodi povsem prezeti z njo. Okroznica
seveda obravnava tudi nedeljski pocitek, saj "je ob praznikih nujno potreben pocitek po
delu in trudu. Vendar naj tega nihce ne razume kat vecje uzivanje lenega brezdelja in se
manj kot brezdelnost, po kateri mnogi hrepene in je pospesevanje pregreh in prilika za
zapravljanje denarja, pac pa sarno kat z vera posvecen pocitek po delu. Z vero povezan
pocitek klice cloveka od bremen in poslov vsakdanjega zivljenja, da ga dvigne k premisIjevanju 0 nebeskih dobrinah in da spodobno in dolzno casti vecno boZanstvo. To je
bistvo in smisel pocitka, ki ga je treba izpolniti ob praznikih."200
Ceprav je bila za uradno cerkveno razumevanje socialne problematike ta okroznica
velika prelomnica, pa v resnici ni prinasala nic revolucionamo novega. Pri razlagi perecih
socialnih vprasanj svojega casa se je v obilni meri naslanjala pray na nauk avstrijskih
krscanskih socialcev.zol Pri razlagi nedeljskega pocitka pa je posegla se bolj v preteklost.
Ce ta del okroznice primerjamo z zgoraj prikazanim katoliskim naukom, ne zasledimo
nikakrsnih sprememb. Vendar to moe in ugled socialnega sporoeila okroznice pray nic ne
zmanjsa. Okroznica je bila katoliskemu gibanju dolgo casa prva zvezda vodnica. Tisti del
okroznice, ki je govoril 0 nedeljskem pocitku, pa je povzrocil, da so mnogi v drzavnem
zboru se glasneje zahtevali zaostritev obstojecega zakona.
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osterreiehisehe Kathalikentage des 19. lahrhunderts, a.e., sir. 98; Kalaliski shod na Dunaji, Siovenee,
Sl. 101,3. maj 1889.
Katoliski shod v Gradeu, Siovenee, 51. 126, 6.junij 1891.
Katoliski shod v Lineu, Siavenee, Sl. 186, 17. avgust 1892; Celerin, Alfred: Die osterreiehisehe
Kathalikentage des 19. lahrhunderts, o.e. str. 134.
Sklepi bmskega katol. shada, Siavenee, Sl. 182, 10. avgust 1894.
Resalueije I. dolenjeavslrijkega katal. shoda, Siovenee, 5t. 279, 5. december 1894.
Zgodnja danica, 51. 22, 29. vel. traven 1891, Sir. 174.
Prevod akrafuiee se nahoja v Druibeni nauk Cerkve, Mahorjeva druiba, Celje, 1994, str. 55-56.
Celotna akrafuiea je bila v slovenstina prevedena te takoj leta 1891. 0 nedeljskem patitku tako glej
Leon XIII.: Delavsko vprasanje, Ljubljana, 1891, str. 35 - 36.
Poleg katoliskih socialn ih reformatorjev iz Avstrije (med katermi je bil najpomembnej5i Karl
Vogelsang), so bili pomembni se razlitni misleei iz Nemtije, Franeije, Belgije, Amerike in drugod.
KrernZar, Marko: Izhodista in smer katoliskega druzbenega nauka, Druzina, Ljubljana, 1998, str. 5557. 62; Bader, Erwin: Christliche Sozialreform. Beitrage zur SoziaJphiiosophie in einer veranderten

Welt, Herder, Wien, 1991, str. 69, 75.
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15. Zahteve na Slovenskem
Mnozicno gibanje za izboljsanje zakonodaje

0

nedeljskem pocitku tudi slovenskega

ozemlja ni pustilo ob strani. Ce ze ne drugega, so zahtevali vsaj strogo spostovanje
obstojecega zakona 202 Tako kot drugje po Avstriji se je strozje spostovanje nedeljskega
pocitka najglasneje zahtevalo na katoliskih shodih. Slovenci so se v kar precejsnjem
stevilu udelezili ze avstrijskih katoliskih shodov, kjer po vsej veIjetnosti niso nasprotovali sprejetim resolucijam

0

posvecevanju nedelj. Te zahteve so Slovenci z vso odloc-

nostjo ponavljali tudi na domacih lokalnih shodih. Tako npr. leta 1890 na tretjem shodu
katoliskega politicnega drustva v Ljubijani 203 in leta 1891 na tretjem shodu konservativnega obrtnega drustva v Ljubljani.204 V sirsem avstrijskem okviru pa je bil najpomembnejsi prvi slovenski katoliski shod leta 1892 v Ljubljani.
Ta prizadevanja je odlocno podprla tudi najvisja cerkvena oblast na Slovenskem. Leta
1892 je tako na pomembnost posvecevanja nedelj in praznikov v pastirskem pismu
opozoril sam ljubljanski skof Jakob Missia 205 To je bilo v casu njegovega skofovanja v
Ljubljani Ie eno od njegovih rnnogih pomembnih pastirskih pisem, "v katerih se je dotaknil vseh velikih pastoralnih problemov, ki so pretresali avstrijsko druzbo in nasli odmev
tudi v njegovi skofiji."206 Zato pray to njegovo pastirsko pismo kaze, kaksen velik pomen
je problem posvecevanja imel v takratnih sirsih katoliskih krogih. Skofove zelje iz pastirskega pisma so ze cez nekaj mesecev glasno odmevale na prvem slovens kern katoliskem
shodu.
Na tern shodu so zacrtali idejne smemice, ki so se dolgo potem prevevale socialni
katolicizem na Slovenskem. Vendar na shodu oznanjene resolucije niso bile plod vase
zaprtega slovenskega duha, ki ne sprejema idej sirsega sveta. Ravno nasprotno. Takratno
slovensko ozemlje je bilo trdno vpeto v okvir velike Habsburske drZave in preko nje v
srednjo Evrapo in simi svet. Avstrijski problerni so bili tudi nasi prablerni, zato so bili
taksni tudi odgovori. Slovenski socialni katolicizem je nazorsko izhajaJ iz avstrijskega.
Resolucije drugega avstrijskega katoliskega shoda so zelo odmevale med delom slovenske katoliske inteligence. SociaJne resolucije tega shoda, med drugim tudi resolucija

0
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"Ve~ katoli~kih me~~anov"

je talclno zahtevo poslalo ljubljanskemu magistratu. "Torej kot katoli~ani in
tudi kot drZavljani avstrijski odlo~no zahtevamo od obrtnega urada mestne gosposke Ljubljanske, da
izvr~uje obrtno postavo in da gleda, da se praznujejo nedelje." Poslano, Slovenec, 51. 116, 24. maj
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Pov~e, Fr.: Nedeljski po~itek, Slovenec. ~1. 115,2 1. maj 1890; 1II. shod katoli~kega politi~nega dru~tva

1887.
v Ljubljani. Domoljub. 51. 10. 14. maj 1890.
204 Konservativno obrtno dru~tvo. Slovenec. 51. 275. 1. december 1891.
205 Missia, Jakob: Posve~uj nedelje in zapovedane pramike. Domoljub, 51. 8.2 1. april 1892, sIT. 89 - 94.
206 Dolinar. France M.: Skrb za prenovo cerkve v ljubljanski ~kofiji, Missiev simpozij v Rimu, Mohorjeva
druzba. Celje. 1988. str. 124.
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nedeljskem pocitku, so bile skoraj povsem v soglasju z resolucijami prvega slovenskega
katoliskega shoda.
Poleg drugega avstrijskega shoda je na slovenske socialne resolucije seveda mocno
vplivala tudi delavska okroznica papeza Leona XIII. Med govomiki na shodu je bila
okroznica najvecja avtoriteta, na katero so se sklicevali. Tudi porocevalec

0

nedeljskem

pocitku Kalist Medic se je opiral na njo. Sprejeta resolucija je zaradi verskih, moralnih,
premozenjskih in zdravstvenih razlogov zahtevala spremembo obstojece zakonodaje. S
tern bi se tudi nedelje in prazniki posvecevali veliko bolj vestno. V ta namen je potrebno
cimbolj omejiti nedeljsko delo v trgovinah, delavnicah, tovamah, uradih, na zeleznici in
drugje v prometu. Od sobote popoldne do ponedeljka zjutraj naj se prodaja zganja
povsem prepove. Naj se tudi poskrbi, da se bodo delavci, ki bodo morali delati tudi ob
nedeljah, "primemo vrste, da bode vsakteri delalle slednjo drugo ali tretjo nedeljo, ali pa
Ie pol dne."207
Zakon

0

nedeljskem pocitku je bil Ie del obrtnih zakonov. Z zahtevami po spremembi

obrtnih zakonov je zato pod vprasaj prisel tudi obstojeci zakon

0

nedeljskem poCitku. Od

10. maja do 25. avgusta 1893 je na Dunaju potekala obrtna anketa, s katero je obrtni
odsek drZavnega zbora hotel od delavcev, pomocnikov, obrtnikov, trgovcev in tovarnarjev izvedeti, kaj menijo

0

spremembi obstojecih obrtnih zakonov. Od tridesetih obrav-

navanih vprasanj se je osemindvajseto ukvarjalo z nedeljskim pocitkom. Seveda so bili
povabljeni tudi zastopniki Kranjske, Spodnje Stajerske, Goriske in Trsta. Vsi so
"zahtevali popolen nedeljski pocitek ne sarno za obrtnike, ampak tudi za tabacne trafike
in loterije, ces da mora drZava vsem drugim dober zgled dajati."208

o nedeljskem pocitku je razpravljal tudi deZelni zbor na Kranjskem. 26. januarja 1894
je v njem Ivan Hribar podal ze zgoraj omenjeni samostojni predlog

0

dodatnih naredbah

glede nedeljskega posvecevanja. Predlog je 17. februarja prisel v razpravo, kjer je

0

njem

v imenu upravnega odseka porocal Franc Povse. Dezelni zbor je nato od vlade zahteval,
da naj se zivilske trgovine, tobacne trafike in loterije zapirajo ze opoldne. Natancno naj
se uposteva ze sprejetih zakonov, da imajo ob nedeljah zaposleni pravico do obiska mase.
Zakon 0 nedeljskem pocitku naj velja tudi za praznike 209

16_ Ponovna ureditev
17. aprila 1891 je ceski poslanec Max Hajek skupaj s stiriindvajsetimi tovarisi v
drZavnem zboru vlozil predlog za spremembo obstojecega zakona
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Poro~ilo pripravljalnega odbora

0

0

nedeljskem pocitku.

J. slovenskem katoli~kem shodu, kateri se je vr~il 1892. leta v

Ljubljani, O.C., str. l!O - Ill.
208 Obrtna enketa, Slovenec, st. 169,26. julij 1893.
209 Obr.vnave deielnega zbora kranjskega, 34. zvezek, XV. seja, 17. februar 1894, str. 389.
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V njern se je zavzel za usluzbence v trgovskih dejavnostih,210 ki so bili z nedeljskirn
delorn izredno obrernenjeni. Ta predlog sta toplo pozdravila tudi Zgodnja danica 211 in
Slovenec. "Da bo ta predlog nasel podporo v zbomici, srne se upati, ker tudi konservativna stranka, kakor tudi tako imenovana krseansko-socijalna bodeta za to glasovali,
seveda s primemirn obzirorn na resniene potrebe in razmere posarneznih mest in
krajev."212 Do 24. aprila 1894 je v driavni zbor prislo ze 41 peticij, ki so podpirale
predlog, rned njirni tudi peticija Konservativnega obrtnega drustva iz Ljubljane. Vendar
so bila tudi nasprotovanja zelo moena. Iz Stajerske je prislo kar 44 peticij, "katere so se v
interesu podezelske trgovine, posebno v gorovju, izrekle proti predlogu Hajeka."213 Med
njirni jih je bilo kar 13 iz Spodnje Stajerske, katere so poslala tako drustva obrtnikov kot
trgovcev. 21 4 Ce bi se ozirali Ie na stevilo peticij, bi prieakovali, da so bili ljudje na
Slovenskern veeinoma proti strozjernu nedeljskemu poeitku. Vendar ne srnemo pozabiti,
da so bili proti temu Ie lastniki trgovin in obrtni mojstri , ki bi jih zaostritev zakona neposredno prizadela. Zato so tudi mnozieno podprli organizirano akcijo zbiranja podpisov.
Njihovi usluzbenci so seveda rnislili povsern drugaee.
5. aprila 1894 je enaindvajset poslancev pod vodstvorn Rudolfa PolzhofeIja v drZav-

nern zboru vlozilo predlog za uvedbo nedeljskega poeitka za usluzbence v gostinstvu, ki
v primeIjavi s svojimi kolegi v trgovskih dejavnostih niso bili pray nie rnanj obrernenjeni.215 Oba predloga je nato obravnaval obrtni odsek in

0

problemu poroeal drZavnemu

zboru. V nasprotju s predlagateljerna, ki sta zahtevala Ie delno spremembo zakona, je
obrtni odsek predlagal, da se z izrednirn zakonom nedeljski poeitek povsern na novo
uredi . Podal je ze tudi oris zakonskega predloga 216 Vlada je nato obrtnernu odseku
predlozila svoj zakonski predlog. 19. decembra se je v drZavnem zboru koneno prieela
razprava, v katero pa poslanci s slovenskega ozemlja na zalost niso posegli217 Razprava
se je krnalu zakljueila in 16. januaIja 1895 je bil zakon potIjen.218 Najpomernbnejsa

210 Delali bi lahko najkasneje do 12. Ufe. Beilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der
Abgeordneten des osterreichischen Reichsrathes, XI. Session, 1891, 5t. 39.
2t I k.-: Iz Gorenjske, Zgodnja danica, 5t. 21 , 22. vel. traven 1891.
212 Uravnava nedeljskega potitka, Slovenec, sl. 102, 6. maj 1891.
213 Beilagen zu den slenographischen Protokolle des Hauses der Abgeordneten des oSlerreichischen
Reichsralhes, XI. Session, 1894, St. 927, str. 3.
214 Tri iz Maribora, dYe iz Lenarta in po ena iz Roga!ke Slaline, Soslanja, Sredista, Kozja, okolice Celja,
La5kega, Vranskega in Ptuja. Beilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der Abgeordneten des oSlerreichischen Reichsrathes, XI. Session, 1894, St. 927, sir. 9-17.
215 Beilagen zu den stenographische Protokollen des Hauses der Abgeordneten des oSlerreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 1894, 5t. 866.
216 Beilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 1894, 5t. 927, str. 6.
217 0 povzetkih glavnih govorov glej: Drtavni zbor, Slovenec, St. 291, 20. december 1894; Drtavni zbor,
Slovenec, st. 292, 21. december 1894.
218 Reichsgesetzblatt, st. 21, 16. j.nuar 1895.
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novost je bila razsiritev nedelj skega pocitka tudi na trgovske dejavnosti. Mnoge izjeme
so seveda obstajale se naprej, vendar jih je vlada sedaj natancneje dolocila. Podrocje
nedeljske zakonodaje je bilo s to zaostritvijo prepovedi nedeljskega dela vse do prop ada
monarhije v glavnih potezah urejeno. Vlada je Ie se izdala posamezne uredbe, s katerimi
je natancneje dolocila izjeme ali s katerimi je nedeljski jJocitek razsirila se na nekatere
gospodarske panoge. 219 Te uredbe so Ie dopolnile in razsirile obstojeci zakon iz leta
1895 220
Z zadovoljivo ureditvijo nedeljskega pocitka je boj za primemi nedeljski pocitek v
primetjavi z drugimi perecimi socialnimi problemi vse bolj stopal v ozadje. Ce so na
prvem slovenskem katoliskem shodu nedeljskemu pocitku namenili posebno resolucijo,
so na drugem shodu leta 1900 v Ljubljani ta problem ornenili Ie se v okviru sklepov

0

problernih obrtniskega in delavskega stanu 221 Vendar s pojemanjem boja za nedeljski
pocitek boj za posvecevanje nedelj in za nedeljski pocitek, ki bo povsern v znamenju
katoliskih nazorov, se ni bil koncan. Cerkev je tudi v 20. stoletju svoje vemike in druzbo
vedno znova oporninjala, da naj ob nedeljah ne delajo brez potrebe in da naj vestno
hodijo k sluzbi bozji.222

219 Pomembna je bila npr. uredba iz 28. april. 1895 0 razsiritvi nedeljskega potitka tudi na krosnjarstvo.
Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung. Peti del 1891-1895, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Gradec, 1978, str. 450-451 .
220 Pribyl, Herbert: Das Verbot der Sonntagsarbeit aus rechtshistorischer Perspektive, o.c., str. 198-202.
221 Porotilo 0 II. slovenskem kato!. shodu, ki se je vrsilleta 1900 v Ljubljani, Ljubljana, 190 I, str. 83 , 84.
222 Pred kratkim je 0 tern spregovoril tudi papd Janez Pavel II. Glej Hotevar, Tone: "Nedelja naj bo spet
dies Domini!", Delo, Sl. 155,8. julij 1998, sIr. 20.
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VIII. ODMEVI NA SLOVENSKEM NA VALUTNO
REFORMO LETA 1892 IN NA PREDHODNE DENARNE
RAZMERE V AVSTRO-OGRSKI

1. Uvod
"Vprasanje

0

vrejenji denarstva v avstro-ogerski dIiavi je dandanes [leta 1885] med

vsemi imenitnimi prasanji, ki zvedavi politieni in trgovinski svet zanimajo, rekli bi, da
skoraj najimenitneje." Neurejene denarne razmere so bile v zgodovini takratne Habsburske monarhije skoraj nekaksna zvezda stalnica. Zato je bil seveda tudi interes za
ureditev valutnih razmer med Ijudmi vedno zelo velik. "Vse se zanima za-nje, bogatin in
siromak, mladenee in stareek in kaj bi se ne, saj je denar in zopet Ie denar tista os, okoli
ktere se svet vrti."l Clovek se v zivljenju skoraj vsak dan sreeuje z denarjem. Zato "denar
vsi poznamo; vsak izmed nas si ga zeli, in vsak ga potrebuje. Papefu in cesarju, tezaku in
beraeu je denar potrebna stvar. Denar giblje in vlada vse druzinsko zivljenje, ker za denar
damo vse, cesar ne potrebujemo, in za denar spet vse dobimo, kar potrebujemo." Denar je
resnieno pravi sveta gospodar. "Veliko ljudi je, ki denar hvalijo, pa tudi veliko jih je, ki
ga preklinjajo, kajti maloktera ree naredi na svetu toliko dobrega in toliko hudega, kakor
denar."2

2. Kaj je denar
Definicijo vsake kompleksne stvari je zelo tezko, ee ze ne nemogoee napisati. Pri tako
veeplastni stvari kot je denar ni pray nie drugaee. Najbolj primemo je zato navesti Ie
funkcije, ki jih denar opravlja. Denar uporabljamo kot menjalno sredstvo. V druibi brez
denarja, kjer trgovina poteka Ie z neposredno menjavo izdelkov, bi bila menjava skoraj
nemogoea. Kdor bi hotel npr. svoje jabolke zamenjati za hruske, bi kar precej teZko nasel
eloveka, ki bi namesto svojih hrusk hotel jabolka. 3 Ta menjalna funkcija denarja je bila
teoretikomjasna ze od nekdaj. Tudi v drugi polovici 19. stoletja ni bilo pray nie drugaee.
Denar je "Ie sredstvo obeenja med ljudmi in narodi, da je v tern obziru pripomoeek zdruzenja eloveske moei, da [... ] podpira asocijacijo, kakor jo nobena druga naprava podpirati

2

3

Slovenec, st. 69,27. marec 1885.
o denarju, Slovenski gospodar, st. 17,23. april 1874 , Sir. 150.
Samuelson, Paul A. in Nordhaus, William D.: Ekonornija, "MATE", Zagreb, 1992, sir. 496-498, 503·

504.
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ne more."4 Iz taksnih spoznanj se je porajala misel, da denar sam po sebi ni bogastvo,
temvec je denar "gospodarju Ie sredstvo ali orodje za bogastvo."5
Denar uporabljamo tudi kot obracunsko sredstvo. l njim merimo vrednost posameznih stvari. "Ta vrednost se mora nekako pokazati . lato so si izmislili Ijudje posebno
dobro, posebno stvar, s katero se meri vr"dnost druzih stvari. To je denar."6 Z denarjem
skozi cas ohranjamo vrednost. Denar je tako hranilec vrednosti. V primerjavi z vrednostnimi papirji je on relativno siguren. 7 Problem Idi v tej relativnosti. lato v obdobju,
katerega born tu obravnaval, te funkcije denarja teorija vecinoma ni upostevala.
V drugi polovici 19. stoletja so toliko bolj poudarjali neko drugo lastnost denarja.
Vsakdo namrec takoj vidi, da se vrednost razlicnih vrst denarja ravna po ponudbi in
povprasevanju. Zato je "denar ravno tako blago kakor drugo, k.i ima trgovinsko ceno.
Odtaka se zmeraj tja, kjer ima najvecjo kupno moc in zmeraj bdi od tod, kjer se mu je ta
moc zmanjsala."8 Se celo vec. "Kupnja in prodaja v resnici nisti druzega, nego menja, v
katerej daje jeden denar, drugi pa blago",9 zaradi cesar je tudi denar blago.

3. "Stabilitat und Ruhefur die Volkswirtschaft, Ansehen und Machtfur
den Staat. "10
Tako se je glasil uradni razlog za valutno reformo leta 1892. "Vlada pricakuje od
vravnave nasega denarja z vpeljavo zlatega denarja veliko dobrih posledic."11 Glavni
namen valutne reforme je bila dokoncna odprava negotovih denamih razmer, ki so se kot
nekaksna zvezda stalnica pojavljale skoraj skozi vso dotedanjo zgodovino Habsburske
monarhije. "Zarad tega in zarad lastnega dobicka pozdravil bo pac kmet kakor gospod
stalno podlago veljave nasega denarja, kteri bo potem ob novem letu ravno toliko vreden,
kakor pa se Ie dvanajst mesecev pozneje ob Bozici, kar se pa sedaj nikakor ne more
trditi."12 lato ne bom analiziral Ie samo valutno reformo, temvec tudi s predhodnimi
denarnimi razmerami , ki so pripeljale do reforme. Valutna reforma je bila Ie sklepni

4

Gersak, I[vanJ: Zialo in srebro, Siovenski narod, SI. 18, 11. februar 1869.
pol. druslvu v Konjicah.), Slovenski gospodar, 51. 17,23. april 1874, str.
150.
6
V C: Denar in kredil, Edinosl, 51.14,17. februar 1883.
7
Samuelson, Paul A. in Nordhaus, William D.: Ekonornija, o.c., str. 504.
8
Petrie ie, Vaso: K valutnemu vprasanju, Slovenski narod, 51. 288, 13. december 1889.
9
V C: Denar in kredil, Edinosl, 51. 14, 17. februar 1883.
10 Szczepanowski, Slanislav: Berichl des Valutaausschusse liber die Gesetzenlwlirfe, betreffend die
Regelung der Valula und die Converlirung einiger Kalegorien der Slaalsschuld. - Beilagen zu den
slengraphischen Prolokollen des Hauses der Abgeordnelen des oSlerreichischen Reichsralhes, XI.
Session, 1892, SI. 419, str. 27 .
II_e.: Nov denar, Slovenec, SI. 115,20. maj 1892.
12 Valula, Slovenec, 51. 257, 7. november 1884.
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proces dolgega iskanja pravega zdraviJa za takratno valutno boJezen. "Potreba regulacije
nase valute je cutna in ze stara; ze nekoliko kratov namerjala je uprava lotiti se tega dela,
a nikdar ni bila stvar tako aktuelna, nikdar niso bili pogoji za nje resitev tako ugodni,
kakor bas sedaj."ll
Vendar Avstro-Ogrske na pot k uvedbi zlate valute niso pognali Ie gospodarski,
temvec tudi povsem politicno prestizni razlogi. Takrat ni bilo ekonomsko pametno, da je
valuta dolocene drZave temeljila na zlatem standardu. To je veljalo tudi za znak pripadnosti skupnosti civiliziranih narodov sveta. 14 Temu krogu "zlatih" drZav se je hotela
pridruZiti tudi Avstro-Ogrska. "So Hisst sich dennoch nicht leugnen, dass zugleich und
moglicherweise ausschlaggebend staatliche Rlicksichten die Entscheidung der Regierung
beeinflussten. Wahrend noch vor 20 Jahren Osterreich mit seiner Zettelwirtschaft
durchaus nicht vereinzelt dastand, steht es jetzt in dieser Beziehung immer isolirt." Zato
" ist es mit jedem Jahre dem staatlichen Ansehen Osterreich abtraglicher, dass es noch
immer zu den Landem mit einer ungeregelten Val uta gehort."15 Dokler bo Avstro-Ogrska
imela Ie papimato valuto, "degradiren wir uns in der That zu einer wirtschaftlichen
Macht zweiten Ranges. Wir bekunden, dass unser Reich nicht die Kraft besitz, das in der
civilisirten Welt geltende Zah lungsmittel, das Hartgels, auch bei uns als Geld einzuflihren."16 Celo tisti, ki so poudarjali slabosti nameravane vaJutne reforme so bili
podobnega mnenja: "Niemand wird bestreiten, dass das Alter und Ansehen unserer
Dynastie, der Stand der Cultur-Fortschritte im jetzigen Stadium, abgesehen von unserer
Wehrmacht, unserem Staate das Recht gibt, in die Reihe zu treten mit England, Frankreich und Deutschland."17

4. Nezanesljivi svet znanstvenih spoznanj
Denarne reforme so bile in so se med najpomembnejsimi in najbolj tvegaruml gospodarskimi reformami. Od njihove (ne)uspesnosti je v zelo veliki, skoraj usodni meri
odvisna gospodarska prihodnost drZave. "Silno velike vaznosti je to vprasanje, in sme se
reci, da ni ga tezavnejsega ter ob jednem vaznejsega vprasanja od tega, kako se ima
vrednota nasega denarja vrediti."18 Da je vprasanje valutne reforme vedno zelo po-

13 Uravnava valute, Slovenski narod, st. 48, 29. februar 1892.
14 Capie, Forrest in Wood, Geoffrey: Money in the Economy.. The Economic History of Britain Since
1700,2. del: 1860-1939, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, Sir. 217.
15 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse liber die GesetzentwUrfe, o.c., Sir. 8.
16 To je izjavil celjski poslanec Richard Foregger. Stenographische Protokolle liber die Sitzungen des
Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrathes, XI. Session, 154. Sitzung, 13. julij 1892,
7132.
17 E. S.: Ueber die Valutaregulierung, Marburger Zeitung, st. 19,6. marec 1892.
18 -e.: Nov denar, Slovenec, st. 115,20. maj 1892.
sir.
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membno, "daB aile anderen Frage hinter dieser zurUckstehen",19 ni pray nie eudno. "Es
giebt Nichts und Niemanden, welche nicht die Folgen solcher Reformen an sich selbst
spUren wUrde. "20
Od denarne ureditve so odvisne mnoge pore zivljenja. In obratno, denar je odvisen od
njih. Zato je nemogoca enoglasna "resnica"

0

denarju. "Ysakdo pozna denar, vsakdo si ga

zeli, denar je imenitno sredstvo v trgovini in gospodarstvu, a vendar 0 njem nekateri krivo
govon~

in mislijo, drugi pa ne poznajo ni njegovega namena ni njegovih lastnosti."21 Zato

ne preseneca, da veeina Ijudi Ie v toliksni meri sprejema dane dename razmere, kolikor je
to potrebno za bolj ali manj normalno zivljenje, ne poskusa pa jih spoznati v njihovemu
bistvu. Tako "je to prasanje jako zamotano, mnogim popolnem neumevno."22
Vendar to se ne pomeni, da tako tezkega problema ni mogoee razvozlati in da zato ne
bo zbudil nobenega zanimanja. Celo nasprotno. Tudi v obravnavanemu casu se je zelo
veliko izobrazencev zanimalo za denarne probleme in jih poskusalo razvozlati. "Ze
trideset let traje v zapadni Evropi boj radi valute in lahko bi se s knjigami in spisi, kateri
so se spisali

0

tej stvari, napolnila cela knjiznica."23 Tako je bilo tudi v takratni Avstro-

Ogrski, kjer so se ljudje ze ad nekdaj zanimali za denarne probleme 24 Siabe monetame
razmere v drzavi so bile glavni vzrok za to zanimanje. "Y novejsi dobe jeli so se vsi krogi
zanimati za vprasanje, kako preustrojiti naso drZavno valuto; zlasti nasa avstrijska publicistika nagromadila je v tern oziru celo kopico predlogov a preustrojstvu valute."25
Yendar kljub veliki kolicini crnila, ki je bilo prelito pri raziskovanju denamih razmer,
takratni znanstveni svet ni prise I do edine in zvelicavne resnice 26 Isti easopisi so lahko
objavljali nasprotne clanke. Ceprav je bilo slovensko casopisje vee ina cas a proti zlati
valuti, ni bilo pri tern pray nie dosledno. Slovenec je npr. leta 1892 objavil govor iz
drZavnega Frana Sukljeta,27 sicer velikega zagovornika valutne reforme kot nasprotni
govor Yiljema Pfeiferja 28

19 Die Herstellung der Barzahlungen, Marburger Zeitung. st. 84, 19. oktober 1890.
20

Die Valuta-Enquete. Marburger Zeitung. St. 22, 17. marec 1892.

21 V C: Denar in kredit, Edinost. st. 14. 17. februar 1883.
22

Novi denar, Siovenec. St. 122.30. maj 1892.

23 Petricic, Vaso: K valutnemu vprasanju, Siovenski narod, St. 253. 2. november 1889.
24 Brusatti, Alois: Die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsgeschichte. - Die
Habsburgermonarchie 1848-1918, I. del: Die wirtschaftliche Entwicklung. Verlag der bsterreichischen
Akademie der Wissenschaften. Wien, 1973. str. 621.
25 Petricic. Vaso: K valutnemu vpraSanj u. Siovenski narod, st. 237.14. oktober 1889.
26 "Mnogo jih je, ki si obetajo mnogo srece in koristi od novega denarja, drugi zopet trdijo: Ce dobimo
nov denar, podrazilo se bode vse. Mi ne izrec:':emo nobene sod be, ker se ne more dokazari ne prva ne
druga trditev." Nov denar. Siovenec, st. 52,4. maree 1892.
27 Vrejenje valute. (Govor gosp. poslanca Sukljeje v drzavnemu zboru dne 12. julija 1892. Siovenec, st.
161, 18. julij 1892; st. 162, 19. julij 1892; St. 163.20. juJij 1892; st. 164.21. julij 1892.
28 Vrejenje valute. Govor g. poslanca V. Pfeiferja v drZavnemu zboru dne 18. julija 1892, Siovenec, St.
165, 22. julij 1892.
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"Silno teZavno je to vprasanje in najspretnejsi mozje, ki se z denarstvenimi vprasanji
bavijo, niso povsem in v vsem na jasnem. [... J To vprasanje je tako, da lahko cloveka ob
urn spravi. In istinito je, ko prebiramo razne spise

0

tern, da se eden drugemu oporeka in

nasprotuje nacelom, kakersna drugi zagovmja."29 Valutna reforma se je ljudem zdela
"tako temna, da se izmed sto razumnih Ijudij zastopi v njej Ie troje in lie teh ima

0

njej

vsaki druge misli."JO Vzrok za taksno mnozico razlicnih teorij naj bi po mnenju nekaterih
lezal v prevec enostranskemu pogledu na obravnavano problematiko. Gospodarska nacela
ne veljajo za vekomaj in ne morejo veljati za vse narode in drZave enako, "temvec se
morajo izpreminjati po tacasnih odnosajih doticnih drZav, ravno tako more zadoscati
jeden valuten sistem jedni drZavi, drugi pa ne."31 Tudi porocevalec valutnega odbora v
drZavnemu zboru Stanislav Szczepanowski je v svojemu porocilu ugotovil, "wie oft die
logischesten und blendendsten Theorien [... J sich bestenfalls als partielle Wahrheiten
erweisen haben, die oft gefahrilcher sind, wie ganze lrrthlimer."32 Zato je po njegovemu
mnenju pri valutnih reformah potrebno vedno izhajati iz konkretnih razmer in ne iz
najbolj logicno razvitih nazorov teoretikov.

5. Zlata valuta
Avstro-Ogrskaje z denamo reformo leta 1892 vpeljala zlato valuto. "An die Stelle der
bisherigen osterreichischen Wahrung tritt die Goldwahrung, deren Rechnungseinheit die
Krone iSt."33 Zlasti pomembno je bilo sprejetje naziva zlata valuta. "Diese Titel habe
schon die Bedeutung, dass wir die neu auszupragenden Goldmlinzen nicht bloB als einen
zufalligen Bestandtheil, sondem als die Grundlage unseres klinftigen Wahrungssystemes
betrachten."34 Ceprav je bila vee ina poslancev za vpeljavo val ute na zlati podlagi, se vsi
niso strinjali z nazivom zlata valuta. 0 temu problemu se je v valutnemu odseku tri dni
vlekla vroca razprava. Poljski poslanec Krainski je narnrec predlagal, da se namesto
izraza zlata valuta uporabi izraz kronska valuta. Ta njegov predlog so toplo priporocali
poslanci iz vseh strani politicnega spektra. Vendar je financni minister Emil Steinbach
poudaril, "kako slab vtis bi od poslanca Krainskega nasvetovana beseda "vrednota v
kronah" ne Ie v drZavi, ampak se posebno v inozemstvu napravila, ker tolmaeili bi, da
avstrijska drZava ni odkritosrcna, da Ie na videz govori

0

vpeljavi zlate vrednote, da pa

skrivaj pridrZuje odprto pot, da se zopet vrne k srebmi vrednosti", s katero bi placevala

29 -e.: Vravnava valule, Slovenec, St. 126, 3. junij 1892.
30 Kronska veljava denarja, Slovenski gospodar, 51. 21, 26. maj 1892.
31 Petri~i~, Vaso: K valutnemu vprasanju, Slovenski nared, sl. 253, 2. november 1889.
32

Szczepanowski. Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwtirfe,

33

Ibidem, str. 33.

34 Ibidem, str. 9-10.
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svoje dolgove. "S tern bi bilo izpodkopano zaupanje v naso driavo in pray sedaj, ko gre
za konvertovanje nasih petodstotnih rent, bilo bi zel6 nevamo", ker bi stem ne ' privabili
tujih kupcev za novo nizjo rento, s katero se misli prihraniti veliko denarja. Zaradi teh
besed so se nekateri poslanci premislili in 29 jih je glasovalo za nesprernenjeni prvi elen,
proti jih je bilo 11.3 5

6. Zmanjsanje vrednosti denarja
Z denamo reformo je bila names to starega goldinarja, ki je bil razdeljen na 100
krajcarjev, vpeljana nova denama enota imenovana krona, ki je vsebovala 100 vinarjev.
Pri vpeljavi te se je takoj pojavil problem vrednostnega razmerja rned starim in novirn
denarjern. Skoraj povsern brez ugovorov je tedaj obveljalo, da bo nova krona vredna
natanko polovico starega goldinarja. Stem je bilo zelo olajsano preracunavanje starih cen
v nove. Staro vrednost je bilo potrebno Ie pornnoziti z dYe. S tern so se hoteli izogniti
rnorebitnirn zrnesnjavarn, ki bi nastopile, ee bi pri preraeunavanju racunali z decirnalnirn
stevilorn. Ko je npr. leta 1858 stopila v veljavo denama pogodba, ki jo je Avstrija
sklenila z Nernsko carinsko zvezo in po kateri se je stari konvencionalni goldinar
(Gulden-KonventionsrnUnzen) rnenjaval za 1,05 novega goldinarja avstrijske veljave
(iisterreichischen Wiihrung), je to povzroeilo precej zrnesnjav. Z novo krono pa naj bi
bilo povsern drugace, "vse bolj jasno in urnevno. "36
Vendar to ni bil glavni razlog za vpeljavo taksnega razrneIJa, saj bi z ohranitvijo
enakega razmerja preracunavanje celo povsern odpadlo. "Dabei wird auch einern oft
ausgesprochenen Wunsche Rechnung getragen, in Osterreich eine k1einere Geldeinheit
als bisherige einzufUhren, wei I man damit die allerdings ziemlich bestrittene Annahme
verbindet, dass infolge der k1eineren Geldeinheit auch unsere Leben vielfach verbilligt
werden wird."37 Ze leta pred denamo reformo so bili zelo razsirjeni nazori, da je goldinar
pac prevec vreden in bi bilo zato potrebno njegovo vrednost zrnanjsati za polovico. Za
danasnjega cloveka je taksna zahteva povsern bosa. Le kdo bi namesto enega tolarja hotel
irneti dva, ceprav bi bil prejsnji tolar povsern enakovreden novima dverna? Bi se stem
nase zivljenje res pocenilo? Vendar je bilo takrat veliko ljudi, ki so tako mislili. "Da je
jednota nasega denarstva, nas goldinar, sarna na sebi prevelika v prirnerjavi z jednotarni
druzih driav ... , je ze davno dognana resnica."38
Ternelj taksnega razmisljanja je povsem preprost. "Mnogokrat ornenjala se je ze velika
skoda, katero trpi ubozneji del ljudstva stem, da je pri nas najmanja novena jednota I

35

-e.: Vravnava valute. Slovenec, 5t.

37

Szczepanowski. Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwtirfe.

137, 18. junij 1892.
36 Novi denar, Slovenec, 5t. 122,30. maj 1892.

38 Vravnava denarja. Slovenec, st. 47, 27. februar 1892.
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krajcar, kajti novci na pol krajcarja rabijo se v prometu Ie redko kdaj."39 Avstro-ogrski
goldinar je bil namrec v primerjavi

Z

ostalimi evropskimi valutami precej vreden. Nem-

ska marka in francoski frank sta bila vredna priblizno enkrat manj. Zato naj bi bila ze
najmanjsa denama enota pol krajcarja za natancno placevanje manjsih denamih zneskov
odlocno prevelika. Trgovci so cene vedno zaokrozili navzgor. Predvsem je to veljalo pri
prodaji majhnih kolicin blaga reveZem, ki si zaradi stalnega pomanjkanja denarja nakupa
vecjih kolicin preprosto niso mogli privosciti. Cena je bila dolocena Ie za kilogram. Ce je
tako npr. kilogram dolocenega artikla stal 85 krajcarjev, bi moralo cetrt kilograma stati
21,25 krajcarjev. Ker pa denarja za cetrt krajcarja ni bilo, je trgovec ceno zaokrozil
navzgor. Kupec je bil zato na izgubi. Ceprav zneski, ki so jih ljudje pri tern zgubili, niso
bili veliki, naj bi tudi ob tern veljala stara ljudska modros!: zmo na zmo pogaca, kamen
na kamen palaca.
Razmere so bile dejansko se slabse. Clovek v Avstro-Ogrski "navadno za pol krajcarja
se nic kupiti ne more. Vsakdo zametuje tak denar ter ga nece nikakor vzeti, nejevoljen je,
ako mu das dva polkrajcarja mesto krajcarja." Berac je vihal nos nad pol krajcarja, on je
zahteval celega, otroku nisi mogel dati pol krajcarja, temvec Ie celega. Tudi cene po
gostilnah in trgovinah naj bi bile navadno zaokrozene na goldinar. "In koliko sto in sto
tacih priloznosti je v nasem zivljenji, ko menimo, da ne moremo drugace, kakor da damo
goldinar",40 ko bi zadostovalo ze pol goldinarja. Navzgor niso bile zaokrozene Ie cene,
temvec so bili tudi ljudje navajeni na zaokrozene vsote. Ce bi bila torej denama enota
enkrat manj vredna, bi tudi ljudje manj placevali. To upanje je bilo leta 1892 med razpravo

0

denami reformi mocno pristno. Z enkrat manjsim denarjem naj bi ljudje dobivali

"marsikatero stvar ceneje, kakor doslej",41 stem pa naj bi se "povzdignilo veljavo denarja
in splosno stedljivost."42
Taksna pricakovanja so bila povsem nerealna. Moc dename enote se zdalee ne vpliva
na cene. In kakor ima vsaka medalja dYe plati, tako jo ima tudi taoProti tern trditvam se je
namree dalo posta viti tudi povsem nasprotne. Res je, da revezi kupujejo z drobizem,
vendar z manjso veljavo denarja ne bodo kupovali pray nie ceneje. Prej obratno. "Kolikor
se spominjamo, se je pri vsaki taki novotariji zivljenje se vselej podrazilo. "43
Tako naj bi bilo tudi leta 1876, ko so bile uvedene merske enote, ki jih poznamo tudi
danes. Nov merski sistem je bil sicer sprejet z naklonjenostjo,44 vendar je, ko je pricel
veljati "napravil pri kupovalcih in prodajalcih velike zmesnjave, zamude, prepire zarad
cene blaga po novi meri in vagi; bila je in je se splosna nezaupnost, vsak se boji goljufan

39
40
41
42
43
44

-do: 0 n~i novenijednoti, Siovenski narod, ~t. 69, 27. marec 1885.
-do: Predlog 0 mitanji n~e novenejednote, Siovenski narod, ~t. 107, 12. maj 1886.
Kako bode z novim denarjem, Siovenski narod, 51. 146,30. junij 1892.
Krona in vinar, Siovenski narod, 51. 88, 19. april 1892.
Slovenec, ~1. 56, 10. marec 1886.
Glej npr. "U. T": Vesoljna mera in vesolna vaga, Slovenski narod, ~t. 50, 3. marec 1875.
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biti. [... J In res kaze skusnja, da pri vsaki premembi mere in vage, pri vpeljavi novega
denmja prodajalci brz poskocijo s ceno blaga in kupovalci so na slabsem."45 Gostilnicarji
in trgovci so ob taksnih priloznostih cene praviloma povisali. In kolikor manjse so nove
mere, toliko slabse za kupca. "Prvic velja ze povsod za resnicno matematicno pravilo",
da polovica od npr. 7 ni 3 112, temvec 4. "Cim manjse je stevilo, za toliko vee v primeri
je kupovalec poskodovan."46 Pri vpeljavi novih mer je tako gostilniearje in trgovce v prvi
vrsti zanimallastni zep in ne pravicna nova cena. Dva tedna po vpeljavi novih mer naj ne
bi Ie dva ljubljanska gostilniearja zvisala cen 47
In ko je bila tako leta 1892 valutna reforma ze skoraj na pragu, je pisec v podlistku

Slovenskega naroda hudomusno opozoril na dobre in slabe lastnosti zmanjsanja vrednosti
denarja za polovico. Beraei bode nenadoma dobivali miloseino, ki bo enkrat manjsa od
prejsnje, kremarji bodo cene za enkrat podrazili in jih po stari navadi zaokrozili navzgor,
krnetje bodo za pridelke dobili res enkrat vee denarja, vendar bodo tudi davki enkrat visji,
dote in druga premozenja bode enkrat visja in svet bo poln novopeeenih milijonarjev in
domisljavih mladenk z veejo doto" 8

7. Azija in disaZija
V takratni Avstro-Ogrski je bil do leta 1878 papimati goldinar dejansko vreden manj
kot njegova srebma podlaga. Vendar je bil kot placilno sredstvo v drZavi vseeno vreden
pray toliko, kolikor je znasala njegova imenska vrednost. DrZava je namree, da bi prepreeila prekomemo padanje vrednosti papimatega denarja, za ta denar uvedla prisilni
tecaj. Zaradi prisilnega teeaja je bil ta denar vsakdo dolzan sprejeti po njegovi imenski
vrednosti. Nihee ni smel zahtevati za bankovec vee ali manj kakor je bilo to zakonsko
doloeeno. Stem se je drZava odpovedala svoji obveznosti, da papimati denar, ki ga je
izdala, na zahtevo imetnika tega denaIja zamenja za toliko srebra, kolikor naj bi bil
bankovec zakonsko vreden. 49 Vrednost papimatega denarja je bila tako dejansko precenjena. DrZava pa seveda tega prisilnega teeaja ni mogla uveljaviti tudi v tujini. Zato je
moral vsakdo, kdor je hotel zamenjati papirnati goldinar za zlati ali srebmi tuji denar, pri
menjavi z nadplacilom poravnati to razliko med tecajno in imensko vrednostjo papirnatega denarja. Ta zaraeunana razlika se irnenuje azija.
"Das sog. Agio stand bis 1878 im Mittelpunkt der Diskussion urn die osterreichische
Wahrung. Man kam dem offiziell erkliirten hauptsachliche Ziele de Wahrungspolitik,

45 Nekoliko migljejev obtinstvu 0 novi meri in vagi, Siovenec, 51. 3, 6. januar 1876.
46 Nekoliko migljejev obtinstvu 0 novi meri in vagi, Siovenec, 51. 4, 8. januar 1876.
47 Siovenec, st. 7, 15. j.nuar 1876.
48 F. K.: Kron., Slovenski n.rod, st. 121, 28. maj 1892.
49 Iz enega kilogram. srebra se kuje 90 goldinarjev.
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nahmlich der Wiederaufnahme der BareinlOsung und der dadurch bedingten Beseitigung
des Agios zwar Wiederholt in greifbare Nahe, aber immer wieder machten Kriege, die
zur Staatsverschuldung oder der Ausgabe von Staatspapiergeld fUhrten, die Verwiklichung dieser Absichten zunichte."50 Z letom 1855 priceta reform a financnega ministra Brucka je dramaticno zniiala azijo, k:i je leta 1854 znasala celo 27,85%. Srebma
azija je tako leta 1858 ze povsem izginiIa, zaradi cesar je biI 6. septembra odpravIjen
prisiIni tecaj papimatega denarja. Vendar je ze cez nekaj mesecev izbruhniIa vojna s
Francijo in Sardinijo. Za financiranje vojne se je zacel tiskati novi denar in 29. aprila
1859 je bil zopet uveden prisilni tecaj. V tern casu je azija narasla celo do neverjetnih
53%. Tudi po koncu vojne azija ni padla inje tako leta 1861 v povprecju znasala 41,25%.
Zato je leta 1862 financni minister Plener pricel z omejevalno deflacijsko financno
politiko. Azija je zopet pricela padati in je leta 1866 dosegla najnizjo tocko 1,75%.
Vendar je spet izbruhnila vojna, to pot s Prusijo, in azija se je zopet zvisala. V naslednjih
Ietih se je gibala od 10 do 30%5\
Zaradi ugodnih gospodarskih razmer in omejenega izdajanja novih bankovcev azija po
letu 1866 ni bila pretirano velika in je znasala okoli 20%. Vendar je z letom 1872 vseeno
zacela hitro padati inje tako do leta 1875 ze padla na povprecno 3,4%. KIjub obcasnemu
povisanju je bila tudi naslednja leta zelo nizka. 21. decembra 52 1878 je azija popolnorna
izginila. Prvic po letu 1858 je bila rned papirnatim goldinarjern in njegovo srebmo podlago vzpostavljena pariteta 53 "Wer hatte von einigen Jahren Gedacht, daB wir he ute gar
kein Agio mehr haben, ja daB Noten ein gesuchteres Geld sein als Silber!"54 To je med
Ijudmi seveda povzrocilo velika ugibanja

0

sedanjosti in prihodnosti valute. "Ugibajo in

ugibajo, kaj hoce to porneniti, eni prerokujejo drZavni bankerot, drugi pravijo, da je
Nemcija srebru vso ceno vzela, ker je upeljala zlat denar, in srebra nece jemati; tretji
zopet mislijo, da to nikoli bili ne more, da bi papir toliko veljal, ko srebro, in da mora biti
kaka posebna spekulacija."55
V razmerah pari tete med papimatim denarjem in njegovo srebmo podlago, bi drZava

50 Marl, Eduard in Socher, Karl: Wahrung und Banken in Cisleithanien.- Die Habsburgermonarchie
1848-1918. Die wirtschaflliche Entwicklung, Verlag der osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1973, Sir. 324-325.
5\ Marl, Eduard in Socher, Karl: Wahrung und Banken in Cisleithanien, o.c., sir. 324-329.
52 Po mnenju Heinricha Benedikta naj bi bil parikurz dosden te 30. avgusta 1878. Benedikt, Heinrich:
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-Joseph-Zeit, Verlag Herold, Wien, MUnchen, 1958, sir.
143.
53 Marl, Eduard: Osterreichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I. Am Beispiel der
k.k. priv. osterreichischen Credit-Anstalt fUr Handel und Gewerbe, Europa Verlag, Wien, Frankfurt,
ZUrich, 1968, sir. 258; Kamitz, Reinhard: Die osterreichische Geld- und Wiihrungspolitik von 1848 bis
1948. - Hundert Jahre osterreichischer Wirtschaftsentwicklung 1848-1948, Springer Verlag, Wien,
1949, sir. 145.

54 Das Wiedererscheinen des Silbergeldes, Laibacher Tagblatt, 51. 50, I. marec 1879.
55 Slovenec, 51. 23, 27. februar 1879.
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dejansko lahko na povsem enostaven nacin ukinila prisilno veljavo papimatega goldinarja. Taksne zahteve so se pojavile ze v letih 1875 in 1876, ko je papimati goldinar
obeasno skoraj dosegel pariteto. Tako je "wiederherstellung der Metallwiihrung auch
bezUglich der Staatswirtschaft eine nothwendige und erfolgreiche Mai3regel."56 Zato ni
nic eudnega, da so se leta 1879, ko je Avstro-Ogrska banka zaeela prodajati velike
kolieine srebra, zaeeli siriti glasovi

0

ponovni uvedbi kovanega denarja. Banka je to

srebro prodajala za bankovce. Vendar je bila to Ie preprosta banena operacija (ki je cene
srebra se dodatno nizala) in ne zakonska odprava prisilnega teeaja. "Wer also durch
fragliche Nachricht sich Uberrachen liei3, mag nun seine Leichtglaubigkeit berenen."57
Nelagodje pred neznano pariteto je bilo precej veliko. Vendar so se kmalu razmere se
bolj spremenile. 17. februarja 1879 je se bila pariteta. Ze naslednji dan pa je srebmi kurz
padel pod pariteto. Pojavila se je srebma disazija. Papimati denar je bil na enkrat vreden
vee kot njegova srebma podlaga. "Skoraj neverjetno, pa vendar resnieno."58 Da bi bil
lahko papir vreden vee kot srebro je bilo se pred par leti povsem nepojmljivo.59 Februarja
je disazijo znasal ze 7%. Pretirano previdni in nepoueeni Ijudje praktieno niso mogli
razumeti kako je lahko srebro vredno manj kot papir in so svarili pred goljufanjem pri
plaeevanju s srebmiki, za katere se je dobilo manj kot za bankovce 60

8. Drzavne teorije denarja
"Das Entstehen eines Silberdisagios war fUr die damals vorherrschende metallistische
Geldtheorie, die den Wert des Geldes yom Stoffwert Ableitete, unerklarlich."61 Zato je
pojav disazije spodbudil nastanek razlicnih novih teorij denarja, ki bi bile zmozne
odgovoriti na ta pojav. Tako so se razvile tudi razlicne drZavne teorije denarja. Najbolj
znani predstavnik te smeri je bil Georg Friedrich Knapp, ki je leta 1905 izdal knjigo

Staatliche Theorie des Geldes 62 S to knjigo je nastopil proti metalistieni den ami teoriji.

56 Die Wiederherstellung der Metallwahrung und die Valkswirtschaft, Marburger Zeitung, Sl. 25, 1. marec
1876; Kako bi se ta najbolje dasegla glej se: Zur Wahrungsfrage, Marburger Zeitung, Sl. 94, 9. avgust
1876.
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Wiesthaler, Franz: Silberzahlungen der osterreichisch-ungarischen Bank?, Marburger Zeitung.

st.

22,

19. februar 1879: 0 tern je kasneje absirno pisal tudi Laibacher Tagblatt: Das Wiedererscheinen des
Silbergeldes, Sl. 50, 1. marec 1879.
Vravnava denarja, Siovenec, Sl. 47, 27. februar 1892.
V temu pamenuje bila dovalj matilno napisano: "Die Gefahr einer weiteren Entwertung des Silbers ist
nicht groBer, wenn in Oesterreich Silber anstalt Papiergeld cirkulirt." Gold- und Silberagio, Marburger
Zeitung, Sl. 86,21. julij 1876.
Vravnava denarja, Siavenec, st. 47, 27. februar 1892.
Marz, Eduard in Sacher, Karl : Wahrung und Banken in Cis leith ani en, a.c., sir. 344.
Knapp, Gearg Friedrich: Staatliche Thearie des Geldes, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig,
1905,397str.
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Ker s to teorijo ni bilo mogoce pojasniti zgoraj opisanih dogodkov, je vrednost denarja
izpeljeval iz moci drzave, ki doloca vrednost denarja. Resnicna vrednost denarja ni
pomembna, pomemben je Ie zakon ddave, s katerim ta denar uzakoni kot placilno
sredstvo. Denar je preprosto proizvod zakona. Ceprav Knappa denama vrednost sploh ni
zanimala, ampak je govoril

denarju kot zakonsko veljavnemu placilnemu sredstvu, je
njegova ddavna teorija denarja vseeno dozivela neverjeten uspeh predvsem v Nemciji. 63
0

S to svojo teorijo ni oralledine. Albert Schiifle je tako ze leta 1881 pisal, da denar ni
navadno blago, ampak je njegova cena vedno nekoliko razlicna od njegove dejanske
vrednosti. "Zlat in srebm denar ima narnrec toliko naravne cene v sebi, kolikor je zlahtne
rude v njem, pa tudi nekaj vee, kolikor mu ddava veco ceno posili." Ddava lahko
narnrec "posiliti cel6 nepokritemu papimaternu denarju nekoliko ceno."64 Podobno denamo teorijo je razvil tudi Lorenz Stein. Vrednost papimatega in kovanega denarja je
odvisna Ie od odlocitve drZave in zaupanja ljudi v drZavo. Celo vrednost dragih kovin je
odvisna Ie od odlocitve drZave. "Tedaj vrednost kovin v kovanem denarji ne izvira od
same po sebi ali od dela, ki se je vanje obmilo, kakor je to pravilno za vse druge reci,
nego izvira Ie od kovanja."65 Kovani in papimati denar sta Ie vrednostna predstavnika.
Zato je gospodarneje uporabljati cenejsi papimati denar. Povrhu vsega papimati denar ni
odvisen od zaloge dragih kovin, tern vee ga lahko drzava naredi kolikor ga hoce in
potrebuje.
Vsem tern denamim teorijam je bilo skupno zaupanje v drzavno reguliranje z denarjem. 66 Ker naj bi po takratnemu prepricanju pray zlati standard omejeval moe ddave
pri manipuliranju z valuto, so bili privrzenci ddavne teorije veliki nasprotniki mednarodnega zlatega standarda. Med njimi najdemo celo paleto nazorsko razlicnih Ijudi, od
"romanticnih" ekonomistov kot sta bila Johann Gottlieb Fichte in v avstrijskemu prostoru
zelo dejaven Adam Muller, preko razlicnih nacionalisticnih nemskih avtorjev do
nekaterih neosholastikov in seveda tudi ze nastetih oseb 67
Te teorije so bile v nemsko govorecemu svetu precej razsirjene. Vendar so gospodarski praktiki v praksi tern spoznanjem pripisovali Ie neznaten pomen. Se vedno je
prevladovala misel, da "nikdo ne more dati denarju vrednosti, ki mu ne pripada po

63 Schumpeter, Jaseph A.: Pavijest ekanamske analize II, Infannatar, Zagreb, 1975, str. 912-913 ; Mirkavic, Mijo: Razvoj ekonomske misli u XIX veku, Argumenti. Casopis za dru~tvenu teoriju i praksu,

Centar za idejno-tearijski rad OK SKH Rijeka, st. 2, 1981, str. 57.

64 Srebro, ali zlata, ali abaje?, Slavenec, St. 32,19. marec 1881.
65 Vrednastna znatila namestu kavanega denarja?, Slavenski narod,st. 15,20. januar 1887.
66 Rahla padabne ideje zasledirna tudi na Slavenskern. "Nur die MOnze und das Papiergeld, welches kein
Anderer als der Staat ausgeben kann, sind Geld; die Banknote ist an sich nichts anderers. als ein

Kreditpapier, ein Geldsurogat gleich anderen Kreditpapieren. Sie wird nur zurn Rang des Papiergeldes
erhoben durch den vom Staate dekretirte Zwangskurs." Die Bankfrage und der Zwangskurs der
67

Banknaten, Marburger Zeitung. St. 103,27. avgust 1875.
Pribrarn, Karl: Geschichte des okonamischen Denkens, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, str. 625.
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njegovej lastnosti. Kovanje ne daje vrednosti denarju, ono Ie potrjuje, da je v novcu
(denarji) nek gotovi del kovine."68 Metalisticna teorija denarja je zivela dalje. Tudi
Slovenski narod, ki je povzel knjizni deli Schiiffla in Steina je njune misli objavil bolj kot
zanimivost. Lorenz von Stein je bil tako zanje Ie "sloveci, duhoviti a veckrat tudi
nejasni"69 narodni ekonomist.

9. Padanje cene srebra
Glavni krivec za izginotje srebme azije je bil velik padec cen srebra na svetovnemu
trgu. Ljudje so to seveda opazili. Vendar so obstajali tudi nejevemi Tomazi. Ivan Gersak
je tako leta 1869 celo verjel, da je zlato "tudi precej redko, tako da se ni bati, da bi
njegova vrednost zavoljo tega padla, ce bi se od zunaj iz novega sveta veliko novo
pridelanega zlata vozilo v nase kraje. - Skoraj enake lastnosti ima tudi srebro."70 Glavni
krivec za denamo nestabilnost je lahko Ie papimati denar. Zato tudi ni verjel, "da bi
papirnati denar znizal vrednosti srebra."71 Problem naj bi lezal izkljucno v prevelikih
emisijah papirnatega denarja, zaradi cesar se je pojavila azija. Z leti so se razmere
povsem spremenile. S tern so se spremenili tudi nazori 0 denarju.
Cena srebra se je nizala zaradi vedno veejega pridobivanja srebra zlasti v ameriskih
rudnikih. Od nekako srede 19. stoletja se je pridobivanje poveealo od letnega povprecja
28 milijonov une v letih 1851-1855 do 63 milijonov une v letih l871-1875. Leta 1879 se
je pridobilo ze 74 milijonov une srebra in proizvodnja je z leti se kar naprej strmo
narascala72 Vendar se ni poveealo le pridobivanje, temvee se je zmanjsalo tudi povprasevanje. Indija, zelo dolgo easa eden najpomembnejsih kupcev srebra, je po letu 1866
uvoz srebra zmanjsala na eno tretjin0 73 Vedno vee drzav je tudi opusealo kovanje
razvrednotenega srebra. DrZave latinske dename zveze so tako leta 1874 delno in leta
1878 povsem ustavile kovanje srebmikov. Druge drzave so jih tudi posnemale. Vedno
vee drZav je prehajalo na povsem zlato valuto, zaradi cesar niso vee potrebovale srebra.
Leta 1871 je vpeljala zlato podlago Nemeija,74 1872 Skandinavija, 1873 zaeasno Zdruzene drZave Arnerike, 1875 Nizozemska. Ne Ie, da Ie drZave srebra niso vee potrebovale,
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V C: Denar in kredit, Edinost, Sl. 14, 17. februar 1883.
Vrednostno zna~ilo namestu kovanega denarja?, Siovenski narod, 51. 14, 19. januar 1887.
Gersak, I[vanl: Ziato in srebro, Siovenski narod, 51. 19, 13. februar 1869.
Grsak, Ivan: Banke in papirnati denar, Citalniea, I. zvezek, Gradee, 1865, Sir. 34.
72 Vilar, Pierre: Ziato i novae u povijesti 1450-1920, Nolit, Beograd, 1990, str. 431 -432.
73 Tremel, Ferdinand: Wirtsehafts- und sozialgesehiehte Osterreiehs, Franz Deutieke, Wien, 1969, str.
335.
74 "Uzrok temu niZanju eeoe srebra je bila menda najvec francosko-nem~ka vajna, po katerej sti Francija

in Nemcija v promet dejali mnogo srebra, iz katerega so bili popred narejeni
nanju vrednote (valuta), Edinost, 51. 37,7. maj 1892.
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novci." L-n.: Ob urav-

svoje zaloge so celo prodajale. Stem se je ponudba se povecala in cene znizale.75
Ceprav so nekateri pisci ze zelo kmalu ugotovili vzroke za padanje cen srebra,76 se
veliko ljudi vseeno ni zavedalo pomembnosti velikega povecanja proizvodnje srebra.
Bimetalisticno naravnani pisec v Marburger Zeitungu tako za padanje cen okrivi Ie
prehod mnogih drZav na zlato valuto. Vendar kljub temu optimisticno meni, da bi prehod
drZav s papirnatirn denarjem na srebrno valuto ponovno stabiliziral cene srebra. "Und
wenn nur Oesterreich und RuB land ihre Silbervalute wiederherstellen, so ergibt dies
allein einen so urnfassenden SilberbedaIf"

,77

da bi cene srebra lahko zacele celo narascati.

Operacija, s katero bi neka drZava (Avstro-Ogrska) izkoristila nizke cene srebra za nakup
taksnih kolicin srebra, ki bi jib ta drZava potrebovala za prehod na srebrno valuto in s
cimer bi vplivala na za vse drZave zazeleno stabilizacijo cen srebra, je imela Ie enD
pomanjkljivost. "Dazu mUBte sich aber ein Land finden [... J, welches alle in der
Strdmung der Zeit wurzelnden Bedenken kuhn beiseit setzte."78 Precej podobno je
kasneje mislil tudi Vaso Petricic79 V Marburger Zeitungu, ki je bil z gospodarskimi
problemi dobro seznanjen, so povsem nepoznavalsko celo zapisali: "Weder die
Abschaffung der Silberwahrung in Deutschland, noch die nachgelassene Frage fUr Silber
im Orient, noch die verrnehrte Produktion in Amerika haben den Werth des Silbers
herabgesetzt - wenn auch beeintluBt."80

1O. Odprava svobodnega kovanja srebrnega denarja
Kljub srebrnemu disaziju je srebrni denar v notranjemu prornetu obdrZal svojo nominalno vrednost. "Ker je v nasem cesarstvu denarna veljava narejena na podlagi srebra,
zato je vse eno, ali imas srebro ali nakaznico na srebro, to je, nas bankovec. Srebrni denar
ni zdaj tedaj nic bolji kakor papirnati denar, in papir nic bolji kot srebrni denar."81 Ceprav
je bil srebrni goldinar dejansko vreden manj kot papirnati, sta v notranjemu placilnernu
prornetu imela povsern isto vrednost. Ljudje so zato sedaj doma hranili vecvreden papir
in poslovali z manjvrednimi srebrniki. Tako kot so v casu srebrne azije bankovci iz
denarnega prometa izrinjali srebrniki, so sedaj srebrniki izrinjali bankovce.
Ljudje so z grozo opazali sledeci ekonornski pojav: ce sta v drZavi dYe vrsti denarja, ki
imata enako zakonsko placilno moe, potern se bo "cenejsi" koristil za placevanje in bo
zato boljsi izginil iz denarnega prometa. Slab denar torej izpodriva dobrega. "Ljudstvo
75
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Szczepanowski, Stanislav: Berichl des Valutaausschusse tiber die GesetzentWtirfe, o.c., Sir. 2.
Das Wiedererscheinen des Silbergeldes, Laibacher Tagblatt, st. 50, I. marec 1879.
Silber oder Gold als Landeswahrung?, Marburger Zeitung, 51. 108,8. september 1875.
Gold, Silber und Wiihrung, Marburger Zeitung, 51. 127,24. oktober 1877.
Pelritit, Vaso: K valutnemu vpra~anju, Siovenski narod, 51. 287, 12. december 1889.
Zur Wiihrungsfrage, Marburger Zeitung, st. 94, 9. avgust 1876.
Nekoliko poduka 0 srebmem denarji, kije zopet prisel na dan, Novice, 51. 10,5. marec 1879, sir. 74.
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narnree plaeuje z denarjem, ki ima mallJso vrednost, a hrani denar veCJe veljave."82
Zaradi dolgov v tujini in trgovinskega deficita odteka denar v tujino. "Je srebm in zlat
denar ravno tako blago kakor drugo, ki ima trgovinsko ceno. Odtaka se zmeraj tja, kjer
ima najveejo kupno moe in zmeraj bezi od tod, kjer se mu je ta moe zmanjsala."83 Tujci
seveda zelijo imeti dober denar, zato v tujino toliko easa odtekaja kovanci, dokler jih je v
drZavi se kaj. Poleg tega "kovinski spekulantje kupujo in izvazajo drazje postalo kovino;
cenejsa kovina pride vsled tega v veeji meri v promet in drZave so iz fiskalnih uzrokov
prisiljene to kovino vsprejeti za podlago valute."84 Ce se cena zlatu visa in cena srebru
niza, Ijudje hranijo doma zlati denar in poslujejo s srebmim. Enako se zgodi, ee pada
vrednost papimatega denarja. Srebmi denar, ki pride v denarni promet, iz njega tudi takoj
izgine. "Die neue Silbergulden aile wurden an jener Stelle verwahrt, wo die alte gelegen."85 Dober denar se torej hrani ali pa se z njim posluje s tujino. V domaeemu prometu
pa se uporablja Ie slab denar. Zato "slabi denar pride Ie tedaj v pozicijo dobrega denarja,
ako ta popolnoma izgine iz interlokalnega prometa."86
Tudi mi se se spominjamo nedolgo tega zelo razsirjene prakse skrivanja nemskih mark
v nogavicah. To ima seveda za posledico, da "Barsch aft in unberechenbarer Menge blieb
unbenutzt, unverzinst, todt liegen, oft sogar die Beute einbrechender Gauner. [... J Und
trotzdem ward noch die Strumpfpolitik als die klUgere gepriesen!"87 Da slab denar izpodriva dobrega ni bilo v obravnavanemu easu vee nobeno revolucionamo odkritje. Kot
Grashamov zakon je bilo zapisano ze v 16. Stoletju,88 poznali pa so ga celo ze v antieni
Greiji 89 Ta teorija je prisla zlasti pray zagovomikom vrednostne teorije denarja, ker je
potrjevala, da je tudi denar podvrZen zakonu ponudbe in povprasevanja.
Tudi leta 1879 ni bilo nie drugaee. Ko je izginila srebma azija, "ondi so se prikazali
srebrnjaki na dan kakor gobe po dezju. Poprej smo jih skrbno hranili, potem pa smo se jih
zaceli skoro braniti."90 Sedaj je bila zelo dobiekonosno v tujini kupovati srebro, ga
pripeljati v Avstro-Ogrsko in ga tu dati skovati v drZavnih kovnicah. Za stroske kovanja
se je plaeala 1% kovnina. V kolikor je srebrni teeaj padel pod 99, se je privatnikom
izplaealo uVaZati in prekovati srebro. Kovanje srebrnikov se je v temu casu dejansko zelo
poveealo. Tako je bilo od leta 1872 do 1876 v povpreeju skovanih 8,5 milijonov goldinarjev, leta 1879 pa je to stevilo poskoeilo na 64,5 milijonov. 91 Zato se je vlada marca
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1879 odlocila, da preneha s kovanjem srebmikov za privatne osebe. Eduard Marz in Karl

Socher to odlocitev vlade predpisujeta pomanjkanju prostorov in strojev za kovanje. Za
to potezo se torej vlada ni odlocila zaradi nevamosti inflacije, temvec iz povem tehnicnih
razlogov, kajti " vor allem die Gefahr einer Inflation durch den Einstrom des Silbers,
damals nicht vollkommen erkannt wurde."92 Vendar so nekateri tudi takrat svarili pred
inflacijo in predlagali ukrepe, s katero bi se ji izognili. "Man weiB sich nun vor der
Silbermasse kaum mehr zu helfen und sucht das Zustromen des Silbers [... J auf kUnstliche Art sogar zu verhindem, statt sich des Silbers dadurch zu entledigen, daB man es an
Stelle der kleinen Banknoten in Circulation setzte."93
Kakrsen koli je ze bil vzrok za to vladno odlocitev, je sel zelo neopazno mimo, ceprav
so bile njegove posledice za avstroogrske valutne razmere velike. "Diese zur Zeit wenig
beachtete MaBregel, die im Parlament nicht einmal zur Sprache gekommen ist, hat fUr die
Zukunft der osterreichischen Wiihrung die schwerwiegendsten Foigen gehabt. Dadurch
ist die osterreichische Papiervaluta von ihrer gesetzlichen Grundlage, dem Silber,
faktisch, obwohl nicht rechtlich 10sgeIOst worden, und es entwickelte sich nun nach das
sonderbare Schauspiel einer Papiervaluta, welche einen hoheren Wert besitz, als ihre
gesetzliche Grundlage."94

11. lnflacija in deflacija
Goldinar bi clovek "po pravici imenoval papimo veljavo. Zmotil pa bi se, kdor bi jo
tako obsodil, kajti nasa veljava je postavno dolocena - srebma veljava."95 Vrednost goldinarja ni bila odvisna Ie od vrednosti njegove srebme podlage. Srebma aZija je namrec
nastala pray zaradi prevelike kolicine bankovcev v obtoku. Pri prevelikemu povecanju
denarja v obtoku se cene zvisujejo in vrednost denarja pada. Nastopi torej inflacija.
Ceprav v takratni Avstro-Ogrski niso imeli taksnih izkusenj z galopirajoco inflacijo,
kot smo jo imeli nekoc v Jugoslaviji, je strah pred njo vseeno obstajal. Tudi v takratni
Avstriji je denar premnogokrat izgubljal svojo vrednost. Ziasti se je to dogajalo med
vojnami. Takratni Ijudje tako niso mogli pozabiti padanja vrednosti denarja med vojnarni
proti Napoleonu in vojnama leta 1859 in 1866. DrZava je takratno povecanje vojnih
stroskov lahko krila Ie z novim tiskanjem denarja, torej z inflacijo. Taksna inflacija
povzroca "popolno negotovost v imetku in njegovem razdeljenji, imovina naroda postane
loterija, v kateri igra yes narod."96 Pray zato "nikdar popolno ne obmolknejo glasovi, naj

92 Marz, Eduard in Socher, Karl: Wahrung und Banken in Cisleithanien, o.c., str. 344.
93 Das Wiedererscheinen des Silbergeldes, Laibacher Zeitung, st. 50, I. marec 1879.
94 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwtirfe, O.C., str. 2·3.
95 Vravnava denarja, Siovenec, st. 47, 27. februar 1892.
96 V C: Denar in kredit, Edinost, st. 23, 21. marec 1883.
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bi se vravnala papirna veljava, naj bi se preosnovala valuta. Vzlasti bogatini, ki imajo
mnogo dciavnih papirjev, boje se, da bi ob kaki nesrecni vojski papirnat denar ne izgubil
svoje veljave; zato silijo vlado, da bi preosnovala valuto."97 V miru pa naj bi inflacijo
povzrocala prevelika kolicina denarja v obtoku v primerjavi z resnicnimi potrebami
gospodarstva. Torej takrat, ko drzava izda prevec papirnatega denarja "nego ga dciavnogospodarski zelodec prebaviti zmore."98
Zaradi padanje cene srebra, ki je uradno bilo podlaga avstrijskega papirnatega denarja,
je vrednost goldinarja v primerjavi s tujimi zlatimi valutami padala, zaradi cesar so se
domace cene v primerjavi s tujimi visale in s tern so se visa Ie tudi place. 99 "Usodepolna
borba unela se je v vsem gospodarskem zivljenji radi pojmov, kaj je vrednost in kaj
protivrednost, kaj je denar in kaj blago, kaj je storitev in kaj placa, in ta borba ni se niti
danes koncana."loo
Zaradi ponovnega pojava stalne srebrne azije po vojni leta 1859, so se spet pojavili
glasovi, ki so zahtevali ponovno vzpostavitev pari tete. V ta namen je financni minister
Plener z valutnim zakonom leta 1862 nacionalni banki v njenemu razmerju do drZave
podelil vecjo neodvisnost lOI in kar je za nas najpomembneje, ornejil kolicino bankovcev
v obtoku. Z bancnim aktom se je dolocilo, da vsota bankovcev nacionalne banke ne sme
za vee kot 200 rnilijonov goldinarjev preseci zaloge dragih kovin v banki in da mora biti
ta vsota pokrita z lahko unovcljivimi vrednostnimi papirji 102 Banka tako lahko v primeru
povecanih zahtev po zamenjavi bankovcev v srebro "zadovoljiti to zahtevanje upotrebIjajoc za to najprej svojo gotovino, zraven tega bi neprestano prodajala vrednostne papirje
in druge dragocenosti, ki jih ima v posesti, iztirjavala voje dolgove in stem dobivala
gotovine."!03 Ta Plenerjev zakon se je zgledoval po bancnemu aktu britanskega premiera
Roberta Peela iz leta 1844. Z njim je bilo doloceno, da morajo bankovci angleske banke
(bodoce centralne banke) imeti dye tretjini pokritja v zlatu in eno tretjino v lahko

97 Preosnova valute, Siovenec, sl. 241, 20. oktober 1890.
98 Petri~i~, Vaso: K valumemu vpraSanju, Siovenski narod, st. 278, 2. december 1889.
99 Povsem v nasprotju z ekonomskimi zakoni naj bi nekateri mislili. "da bi morale yse ceneje biti" J l':e se
pove~a

ponudba dragih kovin. "Tako mislijo menda tudi drugi in ne verujejo, ~e jim ~Iovek protivno

trdi." V C: Denar in kredit, Edinost, 51. 18,3. marec 1883.
100 Petri~i~,
101

Vaso: K valumemu vpraSanju, Siovenski narod, sl. 237, 14. okrober 1889.
Po takrat veljavnih liberaInih nazorih (ki v ve~ji meri veljajo tudi danes) se z neodvisno politiko

centralne banke ve~a zaupanje ljudi v trdnost denarja. Zanimivo je, da se je po takramemu angleskemu
vzoru naglasalo, da je neodvisna centraIna banka lahko Ie zasebna in ne drzavna ustanova. "Bankovni
poslovi so zgolj trgovski, ki jih privatna drustva lalje opravljajo, ker drZavni uradnild niso trgovci in
tudi biti ne morejo" V C: Denar in kredit, Edinost, 51. 22, 17. marec 1883. Sedanje izkusnje temu
seveda oporekajo. Vendar so se pray tako kakor dandanes zavedali, da je potrebno (zasebne) emisijske
banke z zakonodajo strogo nadzirali, da se Ie banke ne zaplelejo v fman~ne mahinacUe. V C: Denar in
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kredil, Edinosl, 51. 23, 21. marec 1883.
Kamitz, Reinhard: Die oSlerreichische Geld- und Wahrungspolitik von 1848 bis 1948, o.c., str. 139.

103 V C: Denar in kredit, Edinosl, Sl. 22.17. marec 1883.
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unovcljivih vrednostnih papirjih. V nasprotju s temi predpisi, ki so odgovarjali tako
imenovani valutni teoriji (Currency-Theorie), so pristasi bancnih principov zagovarjali Ie
tretjinsko pokritje v dragih kovinah. Ceprav se je druga teorija kasneje izkazala za pravilnejso, je bila Avstrija ena redkih drZav, ki se je zgledovala po Peelovemu bancnemu
aktU. I04
Plenerjev je svoj nacrt lahko izpeljal z zmanjsanjem stevila bankovcev v obtoku ali s
povecanjem zaloge dragih kovin nacionalne banke. Ce je financni minister Bruck pri
valutni reformi leta 1855 uporabille drugi nacin,105 je Plener sedaj uporabil oba. Stem se
je zaloga dragih kovin in deviz od leta 1862 do 1866 povecala od okoli 30 milijonov
goldinarjev na 138 milijonov. Se pomembnejse pa je bilo zmanjsanje steviia bankovcev v
obtoku in to od 426,8 na 283,9 milijona. I06 V temu casu je torej Avstrija izvajala strogo
deflacijsko poiitiko, katera je povzrocila drasticno pomanjkanje denarja.
Z manjso ponudbo denarja se poveca povprasevanje po razpolozljivemu denarju. To
povzroci visanje obrestne mere,I07 upad investicij, nizjo potrosnjo, manjsanje dohodkov,
proizvodnje in zaposlenosti.108 Ce ze nizanje (zmerne) inflacije deluje tako neugodno za
rast gospodarstva,je pri deflaciji to se bolj obcutno. Deflacijska politikaje tako v Avstriji
povzrocila povecanje obrestne mere, kar je negativno vpJivalo na zadolzenost drZave in
na normalno delovanje gospodarstva. Velike drZavne potrebe po kreditih so obrestno
mero pognale se visje. Neugodno so vplivale tudi slabe letine in takratna splosna
gospodarska kriza.
Zaradi strogih bancnih predpisov nacionalna banka ni mogla povecati stevila
bankovcev v obtoku, s cimer bi se znizale obresti, povecala potrosnja, cene in stem tudi
proizvodnja. Takratni Ijudje sploh niso poznali pravih vzrokov krize. "Die Erkenntnis,
daB nach einer Kriegsbedingten Inflation eine kraftig dosierte deflationspolitik zum
Zwecke der Wiederherstellung des Friiheren Wahrungskurses zu schweren Sttirungen des
Wirtschaftslebens fiihren ktinnte, wurde aber auch nach dem MiBlingen des Plenerschen
Experiments noch nicht wirtschaftswissenschaftliches "Gemeingut"."109 Tudi so tako

104 Born, Karl Erich: Geld und Banken im 19. und 20. Jahrhundert, Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1977,
sir. 22-25.
105 Od 383 milijonov papirnatih goldinarjev je bilo leta 1854 pokritih Ie 11,75%. Do leta 1859 je 'tevilo
bankovcev v obtoku ostalo priblimo na isti ravni, leta 1859 pa je bilo pokritih fe 26,76%. Tremel,
Ferdinand: Wirtschafts- und sozialgeschichte Osterreichs, o.c., sir. 334; Ob,irneje 0 tej denarni reformi
glej se Kamitz, Reinhard: Die osterreichische Geld- und Wahrungspolitik von 1848 bis 1948, O.C., sir.
130-136.

106 Matis, Herbert: Osterreichs Wirtschaft 1848-1913, Konjunkturelle Dynamik und gesellschaftJicher
Wandel im Zeitalter Franz Josephs I., Duncker & Humblot, Berlin, 1972, sir. 137 - 138.
koli~ina denarja v obtoku, so nekateri takrat ze poznali. Pove~anje koli~ine denarja
ima namre~ talclne posledice: "Auf diese Art also das Geld billiger zu machen, den ZinsfuJl
herabzudrilcken." Die Valuta-Enquete, Marburger Zeitung, Sl. 22, 17. marec 1892.
108 Samuelson, Paul A. in Nordhaus, William D.: Ekonomija, o.c., sir. 535-536.
109 Marz, Eduard in Soc her, Karl: Wahrung und Banken in Cisleithanien, o.c., Sir. 328.

107 Vpliv, ki ga irna
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opazile veliko pomanjkanje denaIja. "Karn neki gre ta denar, da ga ne vidimo iz rok v
roke?"l \0 Vendar so pri tern povsem nepoznavalsko poudarile, da se je to zgodilo kJjub
polnemu obratovanju kovnice denarja. Tudi ekonomsko izobrazen Ivan Gersak v svojemu elanku

0

denarju iz leta 1865 sploh ne govori

0

najveejemu takratnemu valutnemu

problemu. Takratno deflacijo lahko zaznamo Ie iz teh nekaj besed: "Pri vsem tern tozijo
da denarja ni, dasiravno skoraj nie ne stoji tak papir potiskati ter denar spraviti med
narod. Marsikdo bi res ko bi mogel se desetkrat toliko papimatega denaIja narediti, da bi
Ie poeasi vee denarja bilo med med Ijudmi."lll
Iz njegovih besed lahko razberemo takratno zeljo po veeji kolicini denaIja v obtaku.
Vendar je bil on iz teoretienih razlogov proti temu. Njegav strah pred inflacijo, ki bi
nastopila s preveliko emisijo bankovcev, je bil prevelik. Ceprav so ze v AngJiji med
gospodarskimi krizami opazili, da prestroga denama politika gospodarsko krizo Ie se
poslabsa in so zato Peelov bancni akt veekrat zacasno suspendirali, je bilo to spoznanje
vseeno boJj stvar prakse kot teorije. Tudi v Avstriji je tako s strani gospodarstva prislo do
neke vrste instinktivnega odpora proti deflacijski politiki, zaradi cesar je novi finaneni
minister Larisch leta 1866 zaeel to politiko opuscati. Z vojno med Prusijo in Avstrijo pa
je bilo te politike dokoneno kanec.
Vendar se teoretiki vseeno niso nie naueili. Togo vztrajanje pri doloeeni kolieini
bankovcev v obtoku je tako poslabsalo tudi krizo leta 1884. Ne Ie, da Avstro-Ogrska
banka z denamo politiko ni pomagala gospodarstvu, tern vee je krizno situacijo se zaostrila. "In Krisensituationen wurde die Prtifung des Wechselmaterials verschartt, urn
Veriuste infolge von Bankzusammenbruch nach Moglichkeit zu vermeiden."112
Vendar so se ljudje kJjub temu zavedali slabih strani dezinflacije in se posebno deflacije
in pozitivnih ueinkov zmeme inflacije (ne pa galopirajoee inflacije in hiperinflacije). "Ako
je obilje denaIja vzrok, da se ostale stvari podraze, to za promet (kupeijo) sploh ni skodIjivo. Res je, za tisto stvar moras zdaj vee placevati, nego poprej; ali zato se tudi zaslufuje
vec denarja, tako je vsa ta draginja sarno na videzna."1 13 Res je, da inflacija skoduje Ijudem
s stalnimi dohodki in upnikom, vendar so proizvajalci in dolzniki na dobicku.
Toda ta spoznanja se Disc bila teoreticno utemeljena in stem znanstveno sprejeta.
Tudi zdravljenje krize s pomocjo inflacije je bila bolj zahteva praktikov kat teoretikov.
Tako je bilo ob krizi po letu 1873 tudi v Marburger Zeitungu ugotovljeno, da se proti
krizarn "wurde vorher und nacher die Vermehrung der papierenen Werthverzeichen als
das Radikalmittel gegen die allgemeine Krankheit gefordert."114 Casopis se takrat odlocno postavi proti taksnim "spekulacijam financnikov".

110 Kam gr'; avstrijsko srebro in zlato, Novice, s1. 22, 31. maj 1865, str. 174.
III Grsak, Ivan: Banke in papirnati denar, Citalnica, I. zvezek, Gradec, 1865, str. 22.
112 Marz, Eduard in Socher, Karl: Wiihrung und Banken in Cisleithanien, o.c., str. 345.
113 V C: Denar in kredit, Edinost, 3. marec 1883.
114 Zur Papierwirthschaft, Marburger Zeitung, S1. 73, 19. junij 1874.
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Vendar je bil v desetletju pred valutno reformo strah pred deflacijo vseeno mocnejsi
kot strah pred inflacijo. In to povsem upraviceno. Od zacetka gospodarske krize leta 1873
dalje je svetovno gospodarstvo zivelo v znamenju mocne deflacije. "No period was more
drastically deflationary than 1873-1896."115 Ceprav je vrednost avstroogrske valute v
primeIjavi s tujimi zlatimi valutami padala in so zato v primerjavi s tujimi domace cene
narascale (pravilneje - cene niso toliko padale), so tudi v Avstro-Ogrski cene zivljenjskih
potrebscin skozi to obdobje realno precej padle. Tudi Avstro-Ogrska je takrat trpela
zaradi deflacije. Ziasti v desetietju po letu 1873 so cene mocno padale, od srede osemdesetih let pa so dYe desetletji ostajale na bolj ali manj nizkemu nivoju 1l6 Strah pred
inflacijo je bil tako predvsem posledica bridkega zgodovinskega spomina na inflacijska
vojna leta. In ce se nam v sedanjih inflacijskih casih zdi se tako neverjetno, da je koga
lahko strah deflacije, se moramo spomniti, da je bil takratni cas nekaj povsem drugega.
Ze Vaso Petricic je opozoril, kaj bi se zgodilo, ce bi valutna reforma potekala na
deflacijski nacin. Cene in place, ki so narasle "morajo se skrciti, da se doseze ista cena v
kovini, kakor prej pred razdejano valuto. Radi tega ustavlja se produkcija, Ijudstvo, ki je
ze dospelo do blagostanja in pridobilo kapitalij s svojim pravilnim gospodarjenjem, mora
se tako rekoc znova uciti stedljivosti ... Vsled tega polastuje se duhov nekaka nevolja,
katera se opaZa mej Ijudstvom tako dolgo, dokler se vse cene ne izjednacijo."117
Takratna neprijetna dezinflacija je bila se okrepljena, ko je leta 1890 zlata aZija zacela
padati, ko je torej zacela narascati vrednost avstrijskega denaIja v primerjavi s tujim
zlatim denarjem. "Pri tern ne bode v posebni koristi stano vi malega obrta, ki zivijo od
kmeta, arnpak Je bogatini - kapitaJisti in uradniki. Da bi pa Je zaradi teh morale propasti
tako ogromno stevilo Ijudstva, katero prideluje, pac ni upraviceno."118 Ta strah je bil tudi
eden glavnih argumentov proti vpeljavi zlate valute. V primerjavi s srebrom je namrec
vrednost zlata narascala. Zaradi tega so cene izrazene v zlatu padale. Vendar je ta
deflacijski znacaj zlata odlicno omilil neki drugi strah, ki ga izraZajo Sukljetove besede v
dr:i;avnemu zboru: "Jaz kar ne razumem logike onih Ijudij, ki v agraricnem interesu
nasprotujejo vladnim predlogam. Boje se pocasnega, rekel bi sekuralnega povisanja
vrednosti zlatega denaIja, ali ne zmenijo se pa za to, kar je veliko nevarnejse, da se
utegne scasoma povisati vrednost papimega goldinarja."119

115 Hobsbawm, Eric: The Age of Empire 1875-1814, Vintage Books, 1989, str. 37.
116

Good, David F.: Der wirtsehaftliehe Aufstieg des Habsburgerreiehes 1750-1914, Hermann Bohlaus,

Dunaj, Koln, Gradec, 1986, str. 151-152.
Vaso: K valutnemu vpra5anju, Slovenski narod, 51. 278, 2. december 1889.
118 -e.: Vravnava valute, Slovenee, 51. 128, 7.junij 1892.
119 Vrejenje valute (Govor gosp. poslanea Sukljeja v drZlivnem zboru dne 12. julija 1892), Siovenee, 51.
117 Petri~i~,

163,20. julij 1892.
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12. Papirnati denar
Avstrijska vlada je torej leta 1866 opustila skodljivo deflacijsko politiko in povecala
stevilo bankovcev v obtoku. Ker pa je stem krsila Plenerjev bancni akt in stem tudi
statut nacionalne banke, ki je edina lahko izdajala bankovce, je dIiava bankovce za I , 5
in 50 goldinarjev razglasila za dIiavne bankovce. Nacionalna banka je nato protivrednost
teh drZavnih bankovcev posodila dIiavi v obliki bancnih bankovcev. DIiavni bankovci
so se torej steli za del ddavnega dolga in za njih je jamcila dIiava. DIiavni bankovci
niso smeli preseci vsote 412 milijonov. 120 Bancni bankovci po 10, 100 in 100 goldinarjev
so morali imeti strogo pokritje po zgoraj navedenem Plenerjevemu aktu. Ti bankovci so
imeli napis, da jih je banka dolzna zamenjati za srebro.
Imetniku bancnih bankovcev se zato ni bilo potrebno bati "da mu banka kedaj ne
izplaca v zlatu ali srebru, kar ima on denarja v njenem papirju"121 in to toliko cas a, dokler
se banka dIii strogih predpisov

0

pokritju izdanih bankovcev. Povsem drugace pa je bilo

z dIiavnimi bankovci. Ti bankovci so imeli Ie napis, da se jih kot zakonito placilno
sredstvo sprejema na vseh davcnih uradih. Za njih je veljal prisilni tecaj , zaradi cesar se
jih ni dalo zamenjati za srebro. Ceprav za bancne bankovce ni bilo prisilnega tecaja, je
zakon za njih dolocal, da se jih ne da zamenjati, dokler se ne odpravi prisilni tecaj
dIiavnih bankovcev. Neposredno ali posredno je torej za obe vrsti bankovcev veljal prisilni tecaj122
Kolicina ddavnih bankovcev v obtoku se je z uvedbo duaJizma lahko povecala Ie s
dogovorom financnih ministrov obeh polovic monarhije in z odobritvijo obeh parlamentov. "Dadurch blieb der StaatsnotenumJauf tatsachlich bis zur Einfilrung der
Goldwtihrung streng kontingentiert und erweis sich so nicht mehr aJs QueUe der ErschUtterung fUr die Geldpolitik der Notenbank."123 Emisija bankovcev ni smela preseci
300 milijonov goJdinarjev. Vendar Avstro-Ogrska banka sploh nikoli ni izdala toliko
bankovcev. Do vaJutne reforme je bilo tako v obtoku Ie 200 do 250 milijonov goldinarjev. 124 Z novelo bancnega statuta Avstro-Ogrske banke leta 1887 so bili togi kontingenti bankovcev odpravljeni. Po nemskemu vzoru so namesto do sedaj veljavne valutne
teorije sprejeli bancni princip. Zaloga kovin je od slej morala pokrivati dYe petine bankovcev . Uveden je bit 5% davek za kolicino bankovcev, ki bi zaJogo dragih kovin pre-

120 Panavadi jih je bi la v abtaku rnanj. Leta 1890 naj bi jih bila taka sarna 320 milijanav. Glej Preasnava
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valute, Slavenec, st. 244, 23. aktaber 1890.
Denar pa papir, Slavenski gaspodar, st. 18,5. maj 1887, str. 137.
SpitzmUller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsreforrn, Zeitschrift fur Valkswirtschaft
Sazialpalitik und Verwaltung. Organ der Gesellschaft osterreichischer Valkswirte, Wilhelm BraumUller, Wien, Leipzig, 1902, str. 360-361.
Marz, Eduard in Socher, Karl: Wiihrung und Banken in Cisleithanien, a.c., str. 338.
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segali za 200 milijonov goldinarjev 125 Kolieina bankoveev v obtoku se zato

nI

spre-

minjala. Le to , da je do 21. oktobra 1892 drZava se kar naprej kovala srebro iz drZavnih
rudnikov (skupaj 143 milijonov goldinarjev), 126 ni pripeljalo do globoke krizne deflaeije.
Avstro-Ogrska torej v casu pred valutno reformo dejansko ni imela srebrne val ute,
temvee papirnato. Kako pa je lahko papir vreden toliko (ali nekaj manj ali eelo vee) kot
kovinski denar, je bilo za veliko Ijudi povsem nerazumljivo. "Marsikoji izmed nas, dragi
moji, si je ze mislil pri umazanem goldinarskem papirju, kako je vendar to cudno da je
tak zamazanee in raztrganee vendar jeden goldinar vreden. Biti pa to mora vendar res, ker
si lahko kupim zanj toliko blaga kolikor ravno

d~na

nanese."127 Ljudem, ki so poznali

tudi kovinski denar, je moralo biti res eudno pri sreu pri pogledu na papirnati denar.
"Zlato i srebro sta bila od nekdaj Ijubljenea cloveskih sere, i vendar jih je spodrinol papir.
Zlate romenjake, srebrne krizake pozna sedanji zarod komaj po imenu; najdes jih vee
vkup neki Ie v k1etih kake banke, i posamezne plesnjevee sem ter tje v nogaviei kake
stiskavke ... Papir je dan danes tisti "movens in agens", ki suce in verti svet."128 Tako je se
dandanes za marsikoga Ie gotovina (torej bankovei) v rokah pravi denar in zato ne zaupa
negotovinskemu poslovanju.
Po takrat se moeno razsirjeni kvantitativni teoriji denarja je vrednost denarja doloeala
vrednost materiala, iz katerega je bil denar narejen. Yrednost kovinskega (zlatega ali
srebrnega) denarja torej doloea Ie eena kovine. Tezave seveda nastanejo pri papirnatemu
denarju. "Ta pa ze nima skoraj nobene vrednosti. Papir in tisek na njem, to je pri njem
vse."129 Kvantitativni ekonomisti so problem vrednosti papirnatega denarja preprosto
resili tako, da so za pravi denar razglasili Ie kovani. 130 Yes ostali denar je vreden Ie toliko, kolikor ima kritja v dragih kovinah. Zato je potrebno vedno strmeti za tern, da
papirnati denar zamenjarno s kovinskim. 131 "Ce imamo papirnati denar, kateri lahko vsak
hip zarnenjamo za kovani denar, je ta papir pray toliko vreden, kakor suho zlato ali
srebro. Kaj pa, ee imamo papirnati denar, katerega ni moei zamenjati; papir sam ob sebi
ni vreden nic."132 Yendar je ta teorija pray tedaj vse bolj izgubljala tla pod nogami.
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srebrom, pisec v Marburger Zeitungu zapisal: "So sehr wir
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Realne dename razmere so jo namrec vedno bolj postavljale na laz.
Takratni denami teoretiki so vedeli, da tudi drZavni zakoni pripomorejo k veljavnosti
papimatega denarja. To plat vrednosti denama so privrZenci ze omenjene drZavne teorije
denarja prignali celo tako dalee, da so za pravi denar razglasili Ie tisti, katerega vrednost
izhaja Ie iz avtoritame odlocitve drZavnih organov. 133 Vendar so nekateri glasovi na
konkretnih primerih teoretsko segali veliko dlje. Ze omenjene drZavne bankovce so kot
zakonito plaeilno sredstvo sprejemali na davcnih uradih. VI ada, ki je izdajala te bankovce, jih je z davki tudi dobila nazaj. "To je vsa podlaga tega denarja. Ce gre za pravo,
so mu tedaj davki podlaga." Taksno razmisljanje je bilo v primerjavi s kvantitativnimi in
drZavnimi teorijami denarja ze velik korak naprej. Vendar se ne odlocilni, kajti v isti sapi
so ze izrazali dvom: "Dokler se teko davki, ze se ide, kaj pa, ko bi kedaj kje kako zastali?
Kakor bi pihnil, zginili so tudi ti denarji."1 34 Kakor so prej vrednost bancnih bankovcev
prevee naslanjali na njihovo kovinsko podlago, je bila sedaj vrednost drZavnih bankovcev
naslonjena prevec Ie na davcno moe drZave. Precej bolj pronicljivo je podlago drZavnih
bankovcev razlozil avtor v Edinosti: "Vrednost njegova se opira na drZavno gospodarstvo, na daveno moe drZavljanov, to pa je, dokler papilja ni prevee, gotovo jak
oslon."1 35 Vendar takratna monetama miselnost taksno ugotovitev se ni bila sposobna
projicirati na celotno valuto.
To ukvarjanje s problemom bankovcev je bilo za avstroogrski prostor povsem
razumljivo. Ko je bila leta 1879 odpravljena pravica zasebnikov do kovanja srebmikov,
je Avstro-Ogrska prakticno povsem presla na papimato valuto. "Kupna in menjalna moe
avstrijskega srebmega oziroma papimatega goldinarja potemtakem v obdobju od 1879 do
1891 ni bila dolocena z vrednostjo valutne kovine. [... J Avstrijska valuta torej ni bila vee
nikakrsna srebma valuta."136 Zato tudi ni izginilo nelagodje pred nezanesljivim papirnatim denarjem. Zaupanje v zanesljivo kovino je bilo takrat eno glavnih gonilnih sil pri
navijanju za zlato podlago. "Kdor ima kos srebra ali zlata, ima v rokah kovino, kateri ni
moci vzeti vrednosti. Zlato je povsod zlato."137 Papimati denar ima namrec to slabo
lastnost, da kakor hitro se pojavi resnicna ali Ie umisljena negotovost ali celo izbruhne
vojna, njegova vrednost hitro pade. Zato je primemejsi kovani denar iz zanesljive kovine.
"Der popuHire Glaube an den "intrinsischen Wert" von Goldmiinzen wurde als Aspekt
des ewigen Kampfes zwischen Individuum und Staat beschrieben, da der Besitz von Gold
als Schutz vor MiBbrauch der wirtschaftlichen Macht durch die Regierung angesehen
wurde."138
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13. Bimetalizem
Od leta 1879 dalje se Je tako avstroogrska valutna politika dejansko odpovedala
direktni povezavi z drago kovino. "Da aber naeh der damaligen Auffassung die Bindung
an ein Metal! fUr die Aufreehterhaltung der StabiliUit der Wahrung fUr notwendig eraehtet
wurde, setzte man sieh das Ziel der EinfUhrung einer Goldwahrung."139 Vendar podpora
zlati val uti ni bila nikoli enoglasna. Velik zagovomik zlate valute Stanislav Szezepanowski je tako poudaril: "Dieselbe musste den leitenden Kreisen in beiden Reiehshalften
entseheidende Sehritte in der Richtung einer Reform unserer Wahrung umsomehr nahe
legen, als die Bimetal!isten ihre Hoffnungen noch immer auf das Donaureich setzten."140
Takratne drZave so poznale tri valutne sisteme, ki so imeli za podlago dragi kovini :
zlata valuta, srebma val uta in bimetalisticna val uta. V bimetalisticnih dflavah sta bila
zakonito placilno sredstvo tako zlato kot srebro. Menjalno razmetje med obema kovinama je dolocala drZava. V prvi poloviei 19. stoletja je imela zlato valuto Ie Velika
Britanija. Bimetalisticno sta imeli Zdruzene dflave in Francija, kateri so se od leta 1865
dalje v latinski denami zvezi pridruzile tudi Italija, Belgija, Svica, Grcija in neformalno
Spanija in Romunija. Ostale drZave so imele srebmo valuto. Ko je sredi stoletja z
odkritjem zlata v Avstraliji in Kalifomiji cena zlatu pricela padati, je cenejsi in stem
slabsi zlati denar v bimetalisticnih dflavah pricel izpodrivati srebro. Valuta teh drZav je
neprostovoljno naenkrat prakticno temeljila na zlatu. To je spodbudilo tudi druge dflave
k uvedbi zlate valute. Prva jo je leta 1873 uvedla zdruzena Nemcija. Istocasno so ji
sledile skandinavske dflave, Zdruzene drZave Amerike in v letih 1874-78 tudi drZave
latinske dename zveze. 141
Ceprav je bilo z dramaticnim padanjem cene srebra in s prehodom velike vecine drZav
na zlato podlago zaupanje v srebmo valuto dokoncno mrtvo, je bila bimealisticna teorija
se kako ziva. Kot smo videli je bila glavna znacilnost casa od leta 1873 do 1896 deflacija.
Zaradi padanja cen so proizvajalci pri isti kolicini prodanih proizvodov vsako leto manj
zasluzili. Stem je padal tudi dobicek. Ti problemi so spodbudili burne razprave. Pri teh
razpravah v ospredje niso prihajale denarne teorije, temvec predvsem prakticni problemi,
ki so mucili takratni denamo gospodarski svet. 142 Po prepricanju bimetalistov je bilo
padanje cen v prvi vrsti posledica premajhne kolicine denatja v obtoku, ki ne zadosca
potrebam celotnega poslovnega prometa. Proizvodnja zlata ne sledi povecanim potrebam

139 Marz, Eduard in Socher, Karl: Wiihrung und Banken in Cisleithanien, o.c., sir. 344.
140 Spitzmtiller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wiihrungsreform, o.c .• sir. 341-342.
141 Born, Karl Erich: Geld und Banken im 19. und 20. lahrhundert, o.c., sir. 10-13.
142 "Diese Frage ist rein wirtschaftlicher Natur und hangt es von Zeit und Land, vom Zusarnrnenwirken

und Gegeneinanderenwirken aller Momenten ab, was im gegebenen FaIle als das wirtschaftlich
Richtigste sich darstellt." Silber oder Gold als Landeswiihrung?, Marburger Zeitung, 5t. 108, 8.

september 1875.

230

po novemu denarju. To se je povsem skladalo s takrat se mocno razsirjeno kvantitativno
teorijo denarja. Vecina driav je takrat ze presla na zlati standard. Ker se proizvodnja zlata
ni poveeevala, naj bi bil za pomanjkanje denarja kriv zlati standard. Proizvodnja srebra se
je povecevala. Zato so hoteli s pomocjo vedno vecjih koliein srebrnega denarja sproziti
inflacijo. To preprieanje je imelo zlasti veliko pristasev med farrnarji in proizvajalci
srebra v Zdruzenih driavah Amerike. 143 Za nekatere kroge ljudi je bilo takrat vprasanje
srebra resnicno "Frage des lahrhunderts".I44
Privrienci zlatega standarda so bimetalistom ostro ugovarjali. Za njihje bila cena zlata
stabilna in cena srebra nestabilna. Pred zgoraj opisanim padcem cene srebra si za
kilogram zlata dobil 15 112 kilograma srebra. Njuno razmerje je bilo torej 1 : 15 1/2. Z
leti se je to razmerje zacelo visati in je bilo leta 1892 ze 1: 22 112 "in to se ni najvisja
ponudba, tern vee utegnemo kmalu doziveti, ee se bo namrec pridobivanje srebra tako
mnozilo, kakor do sedaj, da ti ga bodo ponujali po 25, cel6 do 27 kilogramov za jeden
kilogram zlata."145 Padanje cene srebra je bilo seveda glavni argument za prehod na zlato
valuto, saj naj bi bila cena zlata stabilnejsa. Za zagovomike zlate valute je bila torej nizka
zlata deflacija manjse zlo kot velika srebma inflacija. Srebro ne povzroca Ie "fortwiihrend
schwankende, im Werthe sinkende Wahrung ergeben, sondem auch dem Lande groBe
Verluste berechten wiirde."146 Povsem pravilno so dvomili, da padanje cen povzroca Ie
nezadostna kolicina zlata. Pri tern jim je hodilo na roko tudi sirjenje negotovinskega
poslovanja in bancnih kreditov. 147
Proti taksnim glasovom za zlato valuto se je dolgo uspesno postavljal znani nemski
poslanec in geolog Eduard Sue/3. Njegov glas je segel tudi cez avstrijske meje in tudi na
Slovenskem je imel dosti voljnih poslusalcev. Ce je bilo zagovomike zlate valute strah
inflacije srebme valute, je bilo njega strah upadanja pridobivanja zlata in stem deflacije
zlate valute. Po njegovemu prepricanju se zlato vecinoma nahaja "in dem Schutt- und
Schwemmland an den Lehnen der Gebirge und in den Tiefe der FluBhaler."148 90 odstotkov zlata se pridobiva na naravnih nahajaliscih in Ie ostalih deset odstotkov se
nakoplje v rudnikih. Zato je domneval, da bodo vsa velika naravna nahajalisca nekoc
izcrpana. Ta njegova domneva se je kasneje pokazala za povsem resnicno. Napacno pa je
domneval, da vecjih kolicin zlata v rudnikih ni mogoce pridobivati, medtem ko je pri
srebru ravno obratno. Zato bo proizvodnja srebra z leli stalno narasca in proizvodnja zlata
ostaja bolj ali maoj na isti ravni. Z izcrpanjem zadnjih nahajalisc bo pricela celo
nazadovati. "Es sind zwei Ellen da, eine von Gold und eine von Silber, und die von Gold
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wird immer ktirzer, und die von Silber wird immer langer." 149 Cena zlata ni stabilna,
temvec narasca in v prihodnosti bo Ie se bolj narascala. Suef.l je bil torej preprican, da
bodoca proizvodnja zlata ne bo zadostovala za kritje potreb po zlatemu placilnemu
sredstvu. 150 Zaradi potrebe industrije in ljudi po nakitu bo cez dYe do tri stoletji zlato
povsem izginilo iz placilnega prometa. 1SI Zato je tudi vneto zagovarjal srebro in
nasprotoval zlatu. "Es ist dies die Silberwahrung und neben dieser eine Ausmtinzung in
Gold, deren Werth mit dem Kurse schwankt."152
To svojo znanstveno tezo je obesil na velik zvon in to ze v proracunskemu odboru leta
1891 , med prvim branjem valutnih predlogov, v valutnemu odseku in kasneje v pari amentarni debati. Na ta njegova stalisca, ki so imela med poslanci zelo veliko pristasev,153
je financni minister Steinbach odgovoril, da se zaveda nevarnosti, na katero je opozoril
SueB. "Aber eines kann ich bei der Sache nicht aus dem Auge lassen, namlich, dass das
Warten, dass das Nichthun, wenn moglich, noch gefahrlicher ist, als irgend ein Vorgehen
in der ganzen Sache."154
Spor med privrZenci zlate in bimetalisticne podlage je najbolj odmeval na mednarodnih rnanetarnih konferencah. Ze trideset let vsi resujejo "na videz nepotrebno vprasanje katera valuta naj bi se uvela, ali srebrna ali zlata, ali obojna. Umevno je, da so tu
upleti mnogostranski interesi, mej katerirni tudi sebicni."155 Na prvi konferenci leta 1867
v Parizu so se temu problemu spretno izognili. Zato je bila prva konferenca tucli
najuspesnejsa. Na nadaljnjih konferencah se je narnrec razprava od svetovne denarne
zveze na pritisk Zdruzenih drZav Amerike usrnerila na brezplodne razprave 0 bimetalizmu. 156 Arnerika se je narnrec zaradi pritiska lastnikav srebrnih rudnikov leta 1878
vrnila k bimetalizrnu. Moe ameriskega bimetalisticnega 10bija je bil taka velik, da je bil
njihov odpor dokoncno premagan sele leta 1900.'57 Zato ni nic cudnega da se je pray na
drugi konferenci leta 1878 razvnela groba razprava.

149 Stenographische Protokolle tiber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 135. Sitzuog, 25. maj 1892, str. 6205.
ISO Te njegove napovedi zelo spominjajo na pred nekaj desetletji izre~ene napovedi 0 skorajsnjemu iz~r
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Tretja konferenca leta 1881 je odmevala tudi v slovenskemu tisku. Bimetalisti so hoteti
takratno padanje cene srebra izniciti s trdno dolocitvijo menjalnega razmerja med zlatom
in srebrom v razmerju 1: IS,S. To razmerje je bilo takrat ze povsem nerealno. Slovenec se
je odlocno postavil na stran bimetalistov in to predvsem iz socialnih razlogov. DrZave z
zlato podlago so srebmi denar se uporabljale kot drobiz, katerega kovna vrednost je bila
nizja od dejanske, ceprav je bila imensko njegova vrednost enaka zlatnikom. To je bila
tako imenovana sepajoca zlata valuta. Ker pa reveZi v glavnem posedujejo Ie dejansko
manjvredni drobiz, so v primerjavi z bogatimi imetniki zlatnikov na skodi. In ker naj bi bili
Slovenci takrat povecini Ie revezi, bi zato morali podpirati bimetalisticno valuto. Ce lahko
velja prisilna veljava za bankovce, bi lahko veljala tudi za razmerje med zlatom in
srebrom. DrZava bi to razmerje ob vecjih padcih ali skokih cen dragih kovin prilagodila
no vi realnosti. Manjsa nihanja cen pa preprosto ne bi upostevala.1 58
Nasprotno pa je bil pisec v Edinosti proti bimetalizmu. Zaradi stalnega spreminjanja
cene zlata in srebra je tudi njuno razmerje povsem negotovo. DrZava lahko do loci to
razmerje, "nu taka naredba drZavne oblasti ima smisel sarno dolle, dokler odgovruja
okolnostim se zlatom in srebrom. [... J Kakor pa se postavljeno razmerje v trgovini
predrugaci [ ... J nareja in zapoveduje se postavno nekaj, cesar v resnici ni."159 Takrat so
Ijudje poslovali (predvsem placujejo dolgove) z denarjem iz manjvredne kovine in hranili
denar iz vecvredne. Manjvredni denar tako iz prometa izrinja vecvrednega. "S temi in
enacimi razlogi pobijajo privrZenci monometalistov one, ki se drZe bimetalizma, oznacujoc poslednjega kot neprimemega in skodljivega."160
Bimetalisti so se zavedali teh tezav, zaradi cesar so navijali za sklenitev svetovne
bimetalisticne zveze. Le tako bi se lahko ohranilo trdno razmerje med obema kovinama, s
cirner bi se cene stabilizirale (oziroma bi prenehale padati). Zato je Slovenec glasno
pozdravil idejno zmago bimetalistov na konferenci in izrazil upanje, da bodo tudi drZave
z zlato valuto kmalu presle na dvojno valuto. 161 Clanice svetovne bimetalisticne zveze bi
ob padcu cene ene kovine nacrtno kovale manj denruje iz te kovine l62 ali pa bi celo
dolocile stalno razmerje med kovinama, ki bi ga po potrebi prilagajale. 163 Zato je
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predloga SUklje. "Po mejnarodnem sporazumljenju bi se ie dala napraviti kaka stalna razrnera mej
tema dvema kovinarna [... J On je za zlato veljavo s precejsnjim dodatkom srebra." Glej Siovenee, st.
126,3. junij 1892; Bolj realistieno usmerjeni PelTieie pa je pronicljivo ugotovil, da "ebena, svetovna
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Slovenec leta kasneje z navdusenjem pozdravil predlog nemskih bimetalistov na
kongresu v K6lnu, da naj se Nemcija odrece zlati podlagil64 "Ko bi se to zgodilo, bi bilo
kaj dobro za nas; potem bi ne bilo azije na zlato." Nekateri posamezniki bi bili sicer na
izgubi, "a sploh bi driava pridobila."165
Bimetalisticne teorije so bile dokoncno pokopane sele z gospodarskim okrevanjem od
srede devetdesetih let dalje. Pray takrat se je za povsem neutemeljenega izkazal tudi strah
pred narascanjem cene zlata. Pray v teh letih je proizvodnja zlata zacela skokovito
naraScati. 166 Juzna Afrika je pricela na veliko izkopavati zlato. Hkrati je zaradi zacasne
prevlade bimetalistov v Zdruzenih driavah Amerike, ta driava pricela prodajati svoje
zlato. 167 In tudi splosna raven cen je pricela spet narascati, s cimer so bimetalisti izgubili
glavni smisel svojega delovanja. Tudi v Avstro-Ogrski se je predvsem po letu 1904
bohotila inflacija. 168 Vendar je ze marca 1892 avstrijska valutna anketa pokazala, da
srebma in bimetalisticna podlaga med vidnimi avstrijskimi strokovnjaki nimata skoraj
nobene podpore vec l69

14. Relacija in dolZnisko upniska razmerja
Ko so cene srebra z leti rapidno padale, se je vse bolj uveljavljalo mnenje, da se bo
razrnetje med dragima kovinama se naprej spreminjalo v skodo srebru. "To torej zopet ni
nic, in Avstriji pac ne bo drugega kazalo, kakor za zlato veljavo se odlociti in - zlat denar
vpeljati."170 Vendar, ko je leta 1879 srebma azija povsem izginila in je nastopila srebma
disazija, problemov z azijo stem se ni bilo konec. Takrat je veliko mav ze irnelo valute
z zlato podlago. Stevilo teh drZav je z leti narascalo. Tudi cena zlata je ostajala stabilna
oziroma je v primetjavi s padajocimi cenami srebra primemo narascala. Zato je namesto
problema srebme azije nastopil problem zlate azije. Ker je cena srebra padala in zlata
valutaje pa vsaj za zdej ~e nezmisel." PetTitic, Vaso: K valutnemu vpra~anju, Siovenski narod, M. 253,
2. november 1889; Monometalisticno usmerjeni pisec v Edinosti se je tudi zavedal telav, ki bi se
pajavile pri ablikavanju denarne unije. Taka je poudaril: "Bila bi zela karistna, da se ta izvede [... 1 nu
ta je jako tesko. Veckrat se dogovarjate po vee let sarno dYe drZavi, kaka naj bi kavale enak novec." V
c: Denar in kredit, Edinast, st. 17,28. februar 1883; Povsem enakih misli je bil tudi drugace srebmi
valuti zela naklanjeni Marburger Zeitung, ki je dvamil v uspeh svetavnega denarnega kangresa kot ga
je predlagal Otto mar, Haupt: Gold, Silber und Wiihrung, Marburger Zeitung, st. 127,24. oktaber 1877.
164 Siavenee, st. 118, 19. aktaber 1882.
165 Siavenee, st. 61, I.junij 1882.
166 Taka je narastla od 5.749.000 unc leta 1890 na 22.022.000 miljianov unc leta 1910. Vilar, Pierre:
Ziata i navae u pavijesti 1450-1920, a.e., str. 432-434.
167 Bam, Karl Erich: Geld und Banken irn 19. und 20. lahrhundert, a.e., str. 23-24.
168 Gaad, David F.: Der wirtsehaftliehe Aufstieg des Habsburgerreiches 1750-1914, a.c., str. 151-152.
169 Od 35 strokavnjakav sta proti zlati valuti glasavala sarna dva. Kamitz, Reinhard: Die osterreichische
Geld- und Wiihrungspalitik, a.c., str. 151.
170 Vravnava denarja, Siavenec, st. 47, 27. februar 1892.
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narascala, je bilo potrebno pri menjavi goldinaIjev v zlati denar placati zlato azijo. Od
leta 1879 dalje obstaja tako Ie zlata azija.
Glavni namen valutne reforme leta 1892 je bil pray odstranitev vecno spremenljive
zlate azije. Kakor hitro je bilo sklenjeno, da se bo to doseglo z vpeljavo zlate val ute, se je
pojavilo vprasanje, kaksno naj bo razmerje pri menjavi starega in novega denaIja, koliko
novega denaIja se bo torej dobilo za starega. To, na prvi pogled povsem tehnicno vprasanje
je postalo najbolj sporen problem eelotne valutno reforme. "Dolocitev relaeije med starn
in novo denamo jednoto je v resniei os, okolu katere se suce vsa vravnava valute."171
V igri so bile namrec velike vsote. "To je tocka, ki bode vsakega, revda kakor
bogatina, v zivo zadela, in to po njegovem premozenju."172 Pri tern problemu so med
seboj trcili interesi dolznikov in upnikov. Ni bilo vseeno, koliko zlata bo vseboval novi
denar, s katerim se bodo vracali dolgovi, "saj bi to bila silna krivica dolznikom, ki so
dobili malo vredni denar v posojilo, sedaj pa bi morali plaeati dolg in obresti v tdkem
zlatem goldinaIju."173 Dolzniki so zato na splosno zagovaIjali lahko krono, se pravi
valutno enoto, ki bo temeljila na sorazmemo majhni kolieini zlata. Tako so se zavzemali
za nizje vrednotenje papirnatega goldinaIja v primeIjavi z zlatom in stem za visjo azijo
in relacijo. V nasprotju z njimi so upniki navijali za tezko krono in stem za nizjo azijo in
relaeijo. Zato so seveda odklanjali denamo reformo, "die von einer Vermogensabgabe
nieht leieht zu unterseheiden gewesen ware."174
Problem dolgov je ze dolgo pred konkretnimi pogajanji

0

valutni reformi stopil v

razprave 0 morebitni reformi valute. Eden glavnih argumentov proti zlati podlagi je izhajal
iz velike zadolzenosti Avstro-Ogrske v tujini, za katero je bilo potrebno plaeevati velike
obresti. "Proti taki presnovi smo ze naveli vee pornislekov, in vzlasti z ozirom na avstrijske drZavne dolgove trebaje pri tern vprasanji velike previdnosti, zakaj pri zlati denami
podlagi narasle bi tudi obresti za drZavni dolg."175 Vrednosti dolgov in obresti drzavnega
dolga so se nanasale na srebro ali papirnati denar. Vrednost srebra je takrat bolj ali manj
padala. Glavni upniki so bili iz drZav z zlato podlago. Zato so s padanjem cene srebra in
narascanjem azije bile njihove teIjatve realno vedno manj vredne. Avstro-Ogrski dolgovi
so se stem zmanjsevali . Zato "bi bil nezmisel to za nes tako ugodno stanje samovoljno
zapustiti."176 Kolikor easa je obstajalo upanje, da bo eena srebra se naprej padala, toliko
easa so se dolgovi zmanjsevali. Padanje cene srebra torej ni koristilo tujim upnikom. "Cim
rnanj je vredno srebro, tern rnanj torej dobe zidovski bogatini obresti."177 Zato so bili zelo

171 Uravnava valule, Slavenec, st. 68,24. marec 1892.
172 Vravnava denarja, Slavenec, st. 47, 27. februar 1892.
173 -e.: Vravnava valute, Slavenec, st. 139,21. junij 1892.
174 Mitrz, Eduard: Osterreichische Inustrie- und Bankpalitik in der Zeit Franz Josephs I., a.c., str. 259.
175 Preasnava valute in kapit.listi, Siavenec, st. 277, 2. december 1890.
176 Petritit, Vasa: K valutnemu vpraSanju, Siavenski narad, st. 252, 31. aktaber 1889.
177 Slavenec, st. 69,26. marec 1892.
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zainteresirani za valutno reformo, s katero bi A vstro-Ogrska vpeljala trdno valuto, katere
vrednost se ne bi zmanjsevala, temvee po moznosti se poveeevala. Taksna valuta paje bila
takrat Ie zlata.
Temu so se seveda dolzniki, razlieni bolj ali manj populistieni borci proti drzavni
zadolzenosti in izkoriseevalskemu tujemu kapitalu odloeno upirali. Z vpeljavo zlate
valute bi se poveeala zadolzenost drZave, "prav za pray bi pa bili na skodi davkoplaeevalci, ker morajo donasati za poplaeevanje obresti od drZavnih dolgov."178 V nasprotju
s tern so bili seveda z ohranitvijo srebme valute na izgubi upniki. Vendar, "da bi pa trpeli
izgubo nasi nemski upniki, ki imajo jedino Ie pravico do srebra, to pac naj nas nie ne
briga, saj so ze dosti dolgo easa potegovali od nas debele obresti."179 Vsaka drZava mora
narnree gledati predvsem na svoje koristi. Ce je za Anglijo, ki je najveeja svetovna
upnica, koristno obdrZati zlato valuto, je za zadolzeno Avstro-Ogrsko zlata valuta pogubna. Z vpeljavo zlate valute bi se morali tudi stari dolgovi plaeevati z vee vrednim zlatom.
Zato je Vaso Petrieie razvil povsem svojevrstno valutno ureditev. On je proti srebmi,
zlati in celo bimetalni valuti. Ker je zlato "stanovitejse v vrednosti in ker ima v manjsi
rnnozini vee vrednosti, nego srebro",180 je zlata valuta primema za drZave upnice. Nasprotno pa je srebro, katerega cena pada, dobrodoslo za zadolzene drZave. Taksna je tudi
Avstro-Ogrska l 81 Tudi dvojna valuta je neprimema, kajti v taksnih drZavah "poslufuje
se dolznik zmeraj tiste kovine, ki je ravno cenejsa; drazjo kovino pa izvaZajo kovinski
spekulantje"182 v tujino in jo tarn zamenjujejo za cenejso.
Za Petrieiea je najprimemejsa valutna reforrna, pri kateri "bi se odloeili za pararelno
valuto, ker bi nam srebrna valuta omogoeila dosedanje pogoje produkcije, nasprotno pa
zlata valuta Ie polagoma znizala cene na normalno stopinjo." Inflacijska srebma valuta je
ugodna za dolznike. Ta valuta bi se uporabljala za poravnavo vseh starih dolgov. "Ker pa
ima tudi zlata valuta v zrnislu sklenitve novih posojil dosta za se,"183 bi bila ta val uta
"veljavna za vse drZavne in zasobne pogodbe, sklenjene po dnevu zakonite veljavnosti
valutne proustrojitve."184
S padanjem azije in naraseanjem vrednosti goldinarja leta 1890 se je situacija povsem
spremenila. Ce je aZija v letih 1885 do 1888 znasala priblizno 25%, je do polovice leta
1890 ze poeasi padla na okoli 20%. Nato je prieela padati se hitreje. Zacasno je tako
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Ibidem.

Petritif, Vaso: K valutnemu vpr~anju, Siovenski narod, ~t. 287,12. december 1889.
Ibidem.
Najstabilnej5a valuta bi bila iz spojine 50% zlata in 50% srebra. "Tako bi bila denarna vrednost za
dolgo fasa dolofeno, kajti ako bi srebro v ceni palo, bilo bi zlato toli vef vredno in narobe." Vendar
zaradi zadol~enosti Avstro-Ogrske ta sedaj ne bi bila primerna. Petrifit, Vaso: K valutnemu vp~anju,
Siovenski narod, St. 288, 13. december 1889.
182 Petrifif, Vasa: K valutnemu vpra~anju, Siovenski narod, ~t. 287, 12. december 1889.
183 Petrifit, Vaso: K valutnemu vpra~anju, Siovenski narod, ~t. 253, 2. november 1889.
184 Petrifif, Vasa: K valutnemu vpra5anju, Siovenski narod, 51. 288, 13. december 1889.
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septembra istega leta znasala 11,35%.185 Padanje azije je bilo posledica ze od leta 1874
dalje trajajoce pozitivne trgovinske biiance,I86 zaradi katere so tuji uvozniki na deviznih
trgih bolj povprasevali po avstroogrski val uti in so domaei uvozniki manj povprasevali
po tujih valutah. Zato se je cena do mace valute visala. Hkrati pa je zaeela vse bolj ocitno
delovati zgoraj omenjena restriktivna denama politika, ki je strogo omejevala kolieino
bankovcey y obtoku. "Infolge der Einstellung der privaten Silberpragungen, der Notenkontingentierung und des konstanten Staatspapiergeldumlaufs konnte der durch das
steigende Sozialprodukt erhdhte Geldbedarf nicht voll befridigt werden."187
Ljudje so ugotovili, da "vedno vee p1aeamo upnikom na obrestih, cim bolj raste nasa
valuta ali vrednota denarja. In kar velja

0

daavnih upnikih, to velja tudi

0

zasebnih."188

Zato je bila vpeljaya zlate valute sedaj v interesu pray tistih ljudi, ki so ji prej nasprotovali. 189 Jayno mnenje se je poysem spremenilo v prid zlatu. 190 Nenehno nihanje azije
naj bi tako zaviralno vplivalo na posojila. Tujec upnik se je bal naraseanja azije, domaCi
dolznik njenega padanja. "V edna menjava azije je kriva tudi, da znasajo pri nas obresti
od najetih kapitalov veliko vee, kakor v inozemstvu."191 Za znizanje obrestne mere je
nujno potrebno v drZavo privabiti tuji kapital. Ta bo prisel Ie, ce "vpeljemo tudi v nasi
daavi zlato denamo vrednoto. In pray doticni vladni predlog meri na to."I92
Zagovomikom vpeljave zlate val ute je sel tedanji proracun zelo na roke. Z letom 1886
je vladi v toliksni meri uspelo sanirati proraeun, da je izginil prejsnji kronieni deficit. Ta
sanacija daavnega proracuna je razen redkih izjem nato trajala vse do prve svetovne
vojne. 193 Leta 1890 je vi ada celo pricakovala proracunski presezek194 Ker je bilo za

185 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse Uber die GesetzentwUrfe, o.c., str. 7.
186 Tessner, Magnus: Der AuBenhandel Osterreich-Ungams von 1867 bis 1913, MUller Boterrnann Verlag,
187
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Koln, 1989, str. 34.
Marz, Eduard in Socher, Karl: Wiihrung und Banken in Cisleithanien, o.c., str. 351.
Novi denar, Siovenec, 51. 124, 1. junij 1892.
Seveda pray vsi niso tako mislili. Tudi med Siovenci so se n.sli razli~ni populisti~ni ekonomski
~arlatani, ki so v zlatu a priori videli velika nevamost. "Zlate veljave si torej ne maTerna ~eleti.
Priznarno sicer, da bi se s ~asom pornnozila delavska zmomost naSega prebivalstva, ali pla~ilna
zmomost drZave, davkopla~evalcev in zasebnih dolmikov bi se ne zviSala, ker bi vsled z1ate val ute
narasli dolgovi in obresti." Uravnava valute, Siovenec, 51. 70, 28. marec 1892.
"Es ist oach gar nicht so lange herm dass Jeder, dec von einer Ordnung des osterreichisch-ungarischen
Geldwesen [... J sprach, als unverbesserlicher Phantast angesehen wurde, als ein Mensch, den Niemand
ernst nehmen konne. Wer aber etwa gar die Einfuhrung der Goldwiihrung in Oesterreich allen Ernst
verHingen hatte, den wiirde wahl in Gefahr gewesen sein, in irgend eineo Narrenthumer gespert zu

werden. Heute nun liegt die Sache ganz anders." Die Valuta-Enquete, Marburger Zeitung, st. 22, 17.
marec 1892.
191 -e.: Vravnava valute, Siovenec, Sl. 126,3. junij 1892.
192 -e.: Vravnava valute, Siovenec, Sl. 134, 14.junij 1892.
193 Matis, Herbert: Die Habsburgermonarchie. - Grundriss der osterreichischen Sozial- und Wirtschafts-

geschichte von 1848 bis zur Gegenwart, OBV-Klett-Cottta, Dunaj, 1989, str. 33.
194 Szczepanawski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwilrfe. a.c., str. 7.
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izpeljavo valutne reforme potrebno veliko drzavnega denarja, je bilo stem ustvarjeno
potrebno zaupanje v uspesnost te reforine. Po drugi strani pa je sanacija proracuna povzrocila padanje zlate azije leta 1890, "denn der Wert der Banknote hing von der Ordnung
im Staatshaushalt ab."195
Kakor hitro so ljudje spoznali, da je nujno potrebno vpeljati zlato podlago, se je
razprava s problema dolgov prenesla na problem "pravicne" relacije. Nekateri dolzniki so
celo zahtevali, da vlada preklice prepoved kovanja srebrnikov za zasebnike iz leta 1879.
"Ko bi se dala prostost kovanju srebmega denarja, doseglo bi se, da bi nasa papimata
vrednota prisla do vrednote srebra."196 Papirnati goldinar bi bil tako razvrednoten na
svojo srebrno podlago, zaradi cesar bi lahko dolzniki vracali dolgove z manj vrednim
denarjem. Najskrajnejsi predlog je prisel s strani ogrske vlade, ki je predlagala visoko
relacijo z 25% azijo, kar je odgovarjalo vrednosti dveh zlatih frankov. V nasprotju z
dolzniki (in tudi drlava je bila velik dolznik) so nekateri upniki hoteli cim nizjo azijo.
Njihov ideal je bila enakovrednost papimatega goldinarja z zlatim goldinarjem, ki ga je
A vstro-Ogrska kovala od sklenitve pogodbe z latinsko denamo unijo. Ta zlati goldinar se
je uporabljal Ie v trgovini s tujino in je bil vreden 2,5 zlatega franka. Ta predlog je bil
povsem oddaljen od realnosti zadnjega desetletja.

15. Zunanja trgovina
Z doloCitvijo relacije niso bila na kocko postavljena Ie upnisko dolzniska razmerja.
Vpeljava tdkega goldinarja bi tako koristila se ljudem s stalnimi dohodki, torej uradnikom in delavcem. Lahek goldinar pa bi koristil predvsem izvoznemu gospodarstvu. Z
njihove strani je prisla pobuda za valutno reformo. Glavni povod za zacetek pogajanj

0

denarni reformi je bilo neprestano nihanje azije leta 1890. Po pravilu je znasalo nihanje
azije v enemu letu 2 do 3%, leta 1888 skoraj 7% in leta 1890 ze celo cez 7%197 Vendar
se ni povecalo Ie nihanje azije. Kot smo videli je v drugi polovici leta 1890 aZija
sunkovito padla. Vendar to nenadno izboljsanje vrednosti goldinarja za marsikoga v
Avstro-Ogrski ni bilo razveseljivo. Se manj je bilo za njih razveseljivo nenehno nihanje
aZije. S tern so bili zlasti prizadeti interesi izvoznega gospodarstva, med njirni v prvi vrsti
veliki ogrski kmetijski proizvaja1ci. Zato je tudi prvotni impulz za ureditev denamih
razmer prisel iz Ogrske.
Ogrski motivi so bili pray preprosti. Padec aZije in stem izboljsanje denarja na
mednarodnernu deviznemu trgu notranji trg ne prizadene pray nic. Cene iZraZene v
goldinarjih ostanejo iste. Drugace pa je s cenami izvoznih artiklov. Njihova cena v tuji
195 Ibidem, sir. 335.
196 .e.: Nov denar. Slovenec. st. 116,21. maj 1892.
197 SpitzmUIler. Alexander: Die 6sterreichisch·ungarische Wtlhrungsreform, O.C., sir. 345.
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valuti ostane ista, vendar si pri rnenjavi tuje val ute v dornaco (njena vrednost v primerjavi
s tujo narasca) na izgubi. Ce je npr. vrednost izvoznega pridelka pri 25% aziji 10
goldinarjev, se s padcem azije na 12,75% njegova vrednost zrnanjsa na 9 goldinarjev.
"Der Landwirt bekam daher urn volle 10 Procent weniger fUr sein Product und aus
diesem wenigeren im Werte gestiegenen Gelde rnusste er im groBen und ganzen dieselbe
Ausgaben bestreiten wie vorher."198 Enake izgube je imela tudi izvozna industrija. Zato
bi bilo za proizvajalce, ki so odvisni od izvoza, se toliko slabse, ce bi azija popolnoma
izginila. "To bi pomenilo polom nasih kmetijskih posestev! Stem bi pa trpelo tudi
obrtnijstvo in trgovina, kajti"199 kmet je gJavni potrosnik. S krizo kmetijstva bi zato
nastopila tudi splosna gospodarska kriza.
Padanje azije naj bi torej negativno vplivalo na izvoz. "Es ist von Interesse, daB die
Bedeutung und Wirkung des Agios darnaJs vielfach verkannt wurde. Die Meinung, daB
der Bestand des Agios an sich ausfuhrfordernd und importhemmend wirke, war sehr
verbreitet. In der Tat ist diese Wirkung des Agios jedoch nur beim Entstehen bzw.
weiteren Ansteigen desselben zu erwarten."2oo Vendar taksen vpliv aZije na zunanjo
trgovino ni bil povsem nepoznan. Ze leta 1876 so npr. na kongresu avstrijskih
ekonomistov povsem jasno ugotovili, "daB der Schutz fUr die heimische Produktion nicht
im Bestand des Agio Uberhaupt zu suchen sei und daB er nur vorUbergehend in jener
Zeiten sich geltend mache, wo das Disagio sich in steigender Richtung bewege, wahrend
umgekehrt in den Tagen des fallenden Silberagios die Produktion nicht geschutz, sondern
unmittelbar benachtheiligt werde."201 Na daljsi rok skodljive posledice azije dalec
presegajo pozitivne. Ce imajo dolocene izvozno naravnane gospodarske veje dobicek od
narascanja azije, se situacija dramaticno spremeni, ko zacne azija padati. "Nunmehr
muBten krisenhafte Auswirkungen eintreten, die gerade jene Kreise trafen, die aus dem
Steigen des Agios Nutzen gezogen hatte."202
Na zunanjo trgovino je azija negativno vplivala tudi s svojim nenehnim nihanjem, "die
eine Kalkulation im Export und Import erschwerten und auch den Kapitalverkehr
behinderten."203 Zato je bil eden gJavnih namenov valutne reforme pray odprava tega
nenehnega nihanja azija, "weil unser wirtschaftlieher Organismus, wenn er sieh heute auf
billige Weehselkourse eingeriehtet hat, morgen bereits vor einer yom Grunde auf
veranderten Situation stehen kann, zu welcher unsere Arbeitslohne und unsere heimisehe
Waarenpreise nieht mehr passen."204 Pri izvozu v drZave z zlato podlago (ki so bile
198 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse liber die Gesetzentwiirfe, o.c., str. 7.
199 -e.: Vravnava valute, Siovenec, st. 128, 7.junij 1892.
200 Kamitz, Reinhard: Die bsterreichische Geld- und Wlihrungspolitik von 1848 bis 1948, o.c., str. 129.

201 Die Wiederherstellung der Metallwlihrung und die Volkswirtschaft, Marburger Zeitung, St. 25, 1. marec
1876.

202 Kamitz, Reinhard: Die bsterreichische Geld- und Wlihrungspolitik von 1848 bis 1948, o.c., str. 147.
203 Marz, Eduard in Sacher, Karl: Wlihrung und Banken in Cisleithanien, o.c., str. 325.
204 Die Herstellung der Barzahlungen, Marburger Zeitung, st. 84, 19. oktober 1890.
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glavne trgovinske partnerice Avstro-Ogrske) se je lahko vrednost goldinarja v primerjavi
s tujim denarjem dramatieno spremenila Ie v nekaj dnevih . "Prav zaradi tega pa, ker
nikdar ne more za trdno raeunati, koliko bo skupil za svoje blago, ker ne ve, ali bo azija
med tern poskoeila ali padla, mora zitni trgovec na sirsi podlagi raeunati, ko doloeuje
ceno, po kateri skupuje zito od manjsih poljedelcev, vsteva tudi morebitno zgubo vsled
spremenjene azije in zato kmetovalcem ceneje plaeuje zitO."205
Padanje azije je seveda ugodno za uvoz in stem za uvoznike in vse tiste, katerih
proizvodnjaje odvisna od uvoza. 206 Vendar naj bi bilo tudi za te to dolgoroeno slabo. Ker
se je avstroogrska carina plaeevala v zlatu, se je z nizanjem azije nizala tudi carina na
uvoz tujih izdelkov 207 S pocenitvijo uvoza se poveeuje tuja konkurenca na do mae emu
tr2:iseu, kar negativno vpliva na domaeo proizvodnjo. Tudi domaei potrosniki s padanjem
azije ne pridobijo veliko, ker z naraseanjem gospodarske krize v dr2:avi veliko vee
izgubijo. Tudi zato naj bi se vlada odloeila za vpeljavo zlate valute. Stem naj bi dosegla,
da bo vrednost domaeega in tujega denarja na vedno enaki ravni. Azije ne bo vee in stem
tudi ne nevarnosti za njeno nihanje.
Vendar se s taksnim zdravilom niso vsi strinjali. "te je nasa trgovska bilanca aktivna,
lahko ostanemo pri srebrni veljavi, ce pa je pasivna, potem bode zlato ravno tako zivo,
kakor srebro."208 Celo konec leta 1890, ko je azija padla na zares nizko raven, so se
pojavili pomisleki, da bi vpeljala zlate valute lahko reWa zunanjo trgovino. Pri izvozu bi
kmet "dobival za svoje blago 12 odstotkov manj, kakor do sedaj; davki pa seveda bi se
morali plaeevati v zlatu, torej vee, kakor do sedaj."209 Ta pisec je torej zlato valuto
zavrnil Ie zato, ker je v svoji nevednosti prieakoval, da z vpeljavo zlate valute ne bo
izginila Ie azija, temvee da se bo novi denar vpeljal sele po popolni odpravi azije. Vendar
se je vI ada z doloeitvijo relacije hotela izogniti pray temu.
Najresnejsi ugovor proti takojsnji vpeljavi zlate valute je s slovenskega ozemlja prisel
od strani ljubljanskega trgovca Vasa Petrieiea. Sredi druge polovice osemdesetih let je
elanek Antona Pflegskoerela v Praskem strokovnem easopisu "Oesterreichischer Kauf-

205 -e.: Vravnava valute, Slovenec, 51. 126,3. junij 1892.
206 Zanirniv je primer Italije, ki je leta 1883 presla na zlato pOOlago. Ker se je stem dvignil

te~aj doma~e

valute, se je uvoz poceni!. To je se bolj zniZalo nizke cene konkuren~nih ameriskih in azijskih
kmetijskih pridelkov. V nasprotju s kmetijstvom pa je ugodnjejsi uvoz surovin (zelezove rude in
premoga) spodbudil razmah teZke industrije. Clark, Martin: Modem Italy 1871-1995, Longman,
London-New York, 1996, str. 19,26,94.
207 Obratno pa je bilo leta 1876, ko se je Avstro-Ogrska dogovorila z Nem~ijo, da se nemske carine
pla~ujejo v zlatu in avslroogrske v srebru. Zaradi takratnega padanja cene srebra in stem srebme .zije
je bila stem seveda na boljsem Nem~ija. S padanjem srebme .zije se je namre~ manjsala avslroogrska
carina in z ve~anjem zlate ve~ala nemska. "Unsere Ausfuhr nach Deutschland wird jetzt dadurch
erschwert, daB wir bei der Ausfuhr nach Deutschland den Zall in Gold entrichtet miissen." In Silber
oder Gold", Marburger Zeitung, 5t. 100,23. avgust 1876.
208 Ur.vnava val ute, Slovenec, st. 70, 28. marec 1892.
209 Preosnova valute in kapitalisti, Siovenec, 51. 277, 2. december 1890.
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mann" sprozil mocno debato. "0 tern predmetu unela se je wmalisticna razprava v nasi
domovini." Pflegskoerel je porocal

0

ugodnih posledicah padca tecaja rublja po letu 1887

za zunanjo trgovino Rusije. Zaradi konkurencno nizkih cen domacih izvoznih artiklov se
je povecal izvoz; uvoz cenovno nekonkurencnega tujega blaga se je zmanjsal, s cimer se
je povecala domaca industrijska proizvodnja; tuji industrijalci so zaradi nekonkurencnosti
svojih izdelkov priceli postavljati tovame v Rusiji, kar je spet vplivalo na rast ruske
industrije. Zaradi teh ugodnih razmer je tecaj rublja pricel spet narascati. Zato je
Pflegskoerel "priporocal avstrijskim trgovcem, naj z vsemi sredstvi teze po tern, da se
tudi kurz avstrijskega papimatega goldinarja zniza v svoji vrednosti."210 Stem clankom
je torej Pflegskoerel povsem nekriticno zagovarjal takrat precej razsirjeno mnenje

0

ugodnih posledicah azije za izvoz.
Z njim se seveda niso vsi strinjali . Veliko jih je menilo, da je poslabsanje denarja
dolgorocno v skodo gospodarstvu, ceprav se lahko zacasno stem poveca izvoz. Proti tern
in drugim argumentom za ali proti razvrednotenju denarja je Petricic odlocno nastopil v

vrsti clankov K valutni reformi, za katere se je zanimal tudi tedanji financni minister
Plener 2 11 Z razvrednotenjem je na skodi uvoznik in potrosnik tujih izdelkov. Pray tako
skoraj preneha uvoz novosti iz tujine. Umetno razvrednotenje denarja je skodljivo za
celotno drZavno gospodarstvo. Kot kaze avstrijska zgodovina so se v taksnih primerih
lj udje hoteli cim prej znebiti svojega denarja in "so nasi sodrZavljani izgubili prave
pojme

0

denarji , [... J da so takorekoc vecji zapravljivci postali [...J Zapravljivost je

stopila na dnevni red javnega prometa; namesto scedljivosti, prvega eticnega pogoja
zdravega gospodarstva in nravstvene odgoje in uporabljevanja nasih produktivnih
mocij."212
Petricicev strah pred prevelikim trosenjem in premajhnim varcevanjem je bil povsem
upravicen. Tako so se ljudje v casu velike inflacije leta 1811 hoteli cim prej znebiti
svojega vsak dan manj vrednega denarja. Zato so nakupovali nepremicnine in potrosnje
blago, kar je cene tega blaga gnalo se visje. Zacaran krog hiperinflacje je bil sklenjen.
"Aile, die da so schnell wohlhabend geworden waren oder tiber Geld in reicher Menge
verftigten, sttirzten sich in einen wilden Konsurnrausch. Eine Regeirechte Jagd auf
Hauser und Wirtschaften setzen ein. Neue Mbbel wurden angeschafft, und man kleidete
sich selbstverstandlich nach der neuesten Mode."213
"Ako zrelo premislimo stvar, vendar se ne daje tajiti, da se more zagotoviti povzdiga
narodne blaginje Ie z urejeno in proti vsem premenam stanovito valuto." Ce je veliko

210 Pelritit, Vaso: [zvoz in valuta, Siovenski narod, ~t. 159, 13. julij 1889.
211 Siovenski biografski leksikon II, Ljubljana, 1933-52, sir. 326.
212 Petritit, Vaso: [zvoz in valuta, Siovenski narod, ~t. 170,26. julij 1889.
213 Rumpler, Helmut: Eine Chance fUr Mitteleuropa. Btirgerliche Emanzipationen und Staatsverfall in der
Habsburgermonarchie - Osterreichische Geschichte 1804-1914, Verlag Carl Ueberreuter, Dunaj , 1997,
str.

121.
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domacega denatja v tujini, potem je padanje njegove vrednosti koristno, saj je denar, ki
prihaja nazaj v driavo, veliko cenejsi kot takrat, ko je odsel iz driave. Ce pa je v tujini
malo do mac ega denarja, je to za drZavo s padajoco vrednostjo denarja skodljivo, kajti v
tujini se stem lahko manj kupi. 'Teziti je torej treba po tern, da ima nasa valuta kolikor
mozno visok kurz, in po tern, da nas izvoz kolikor mozno prospeva. Oboje se daje cisto
dobro spojiti, ne da bi nam bilo potreba, mogoce se celo umetno, skrbeti za to, da pade
kurz nase valute."214
V nasprotju z umetnim nizanJem denarnega tecaja je nJegovo naravno padanje v
vsakem primeru koristno za izvoz in stem za domaco proizvodnjo. Padanje denarnega
tecaja za Petricica ni nekaj sarno po sebi slabega. S povecevanjem izvoza prihaja domaci
denar nazaj v driavo, zaradi cesar se njegova vrednost pocasi zvisuje. Vendar je to naravno padanje denarnega tecaja Ie odraz slabih gospodarskih razmer v driavi. Zato je
potrebno predvsem izboljsati konkurencnost do mace produkcije na tujih trgih. Z izvoznimi presezki nato narasca tudi domaci kapital. Izvoz je in bo " jedino sredstvo, da se
popravijo financijalni odnosaji in okrepi zmoznost donasati visje svote v davcne
blagajnice."215 DrZava bi zato moral a na vse nacine pospesevati izvoz. Dokler je tecaj
avstrijskega denarja nizek, se bo z nakupi tujcev vracal v drZavo. "V tern slucaji torej
imamo dobicek od obstojecega zla."216 S produktivnimi nalozbami tega denarja bi se nato
pospesevala industrijska in kmetijska proizvodnja in izvoz "nasih mnogih se premalo
razvitih in v inozemstvu dovolj znanih prirodnih in obrtnih proizvodov."217 Stem se
izvoz ne bi zmanjsal tudi takrat, ko bi se tecaj denarja povsem popravil, ko bi bila
vrednost denatj a v mednarodnem prometu visoka.
Pri tern se Petricic zaveda, da bi taksen gospodarski nacrt pomenil "za zdaj odlagati
preustrojstvo na ugodnejsi cas."2IS To njegovo misel so nato prevzeli tudi drugi, kajti
"velika svetovna trgovina je odvisna od vseh drugih faktorjev, kakor je denarna
veljava."219 Zato je bil tudi poslanec Milevski v driavnemu zboru proti takojsnji vpeljavi
zlate podlage, kajti "telo se mora pravilneje, naravneje zdraviti, razvoj mora biti organski,
potem more stati krepko na svojih nogah. V tern oziru pa je za nas najpotrebnejsi mir in
stalni in zdravi razvoj nase trgovine."220 Ta njegova misel je tako precej podobna svarilu
Petricica pred takojsnjo ''umetno'' vpeljavo zlate valute.
Petricicevim pomislekom se niso mogli izogniti niti vladni zakonski predlogi. Ceprav
"es werden aBe groBen Veranderungen in den landwirtschaftlichen VerhaJtnisse der
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letzten 20 Jahre auf Wiihrungsiinderungen zururckgefUhrt und auch in neuen Wiihrungsgesetzgebungen das Heil fUr die so lange dauemde landwirtschaftliche Krise gesucht",221
je Ie majhen del dejanskega stanja. Denama reforma ni sredstvo za odpravo vseh tezav
kmetijstva, temvec Ie dela njih.

16. DoloCilev relacije
Pri dolocitvi relacije so se krizali mnogi interesi. Zaradi razlicne gospodarske strukture
avstrijske in ogrske polovice monarhije sta tudi fmancna ministra obeh polovic monarhije
zagovarjala razlicni relaciji. "Avstrijski in ogerski financni minister se dolgo nista mogla
zjediniti, kaksen bodi novi denar."222 Ogrska je zagovarjala lahko krono in Avstrija je
nasprotno zagovarjala tezko krono . "Obveljala je zelja ogerskega ministra, kar bode na
posebno korist ogerskim agrarcem."223 V avstrijskemu delu monarhije se je torej ustvaril
vtis, da se je relacija sprejela v smislu lahkega denarja, kar naj bi povsem odgovarjalo
ogrskim zahtevam 224
To ni povsem ustrezalo resnici. Dolocena relacija ni bila vdaja pred ogrskimi zahtevarni. V resnici je bil sprejet kompromis ogrske vlade. Z njim se relacija dolgorocno ni
spremenila. Za izracun relacije so namrec uporabili srednjo vrednost denamega tecaja v
obdobju od leta 1879 (prepoved kovanja srebmikov za zasebnike) do 1891. V tern casuje
imel papimati goldinar povprecno 19,032% azije. Goldinar naj bi bil tako vreden 0,84
zlate krone ali 2,1 zlatega franka in je vseboval 0,609 grama zlata. Z dolocitvijo taksne
relacije se je predvsem hotel0 ohraniti dotedanji razvoj vrednosti denarja. Prepreciti se je
hotelo padanje aiije in stem stabilizirati valuto. Glede na leta dolocitve relacije je bil
sprejet nekam laiji denar, kajti leta 1891 je bila azija povprecno 16%. Vendar je ze naslednje leto, ko se je obravnaval zakonski predlog, dnevni kurz skoraj povsem odgovarjal
doloceni relaciji. "Hierbei wirkten allerdings kiinstliche Einfliisse, welche sich im
Hinblick auf die bereits fruher bekannt gewordene Festsetzung der Relationsparitiit,
fernen im Zusarnmenhange mit Goldkiiufen der Regierungen einstellten, mit."225
Zaradi nekoliko lazjega goldinarja je bil0 Ijudi potrebno prepricati, da dolocena
relacija ne bo nikomur v skodo. "Nikdar pa ne bi hotel, - tako pravi fmancni minister, podati roko svojo za razne spekulacije, ampak pravica mora za vse enako veljati, toliko
za upnike, kolikor za dolznike. "226 Srednja vrednost je potrebna ze zato, ker bi pri

221 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwilrfe, o.c., str. 26.
222 Siovenski narod, 5t. 95, 27. april 1892.
223 Ibidem.
224 Marz, Eduard: bsterreichische Inustrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I., O.C., str. 260.
225 Spitzmilller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wiihrungsreforrn, O.C., str. 354.
226 -e.: Nov denar, Siovenec, 5t. 116,21. maj 1892.
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lahkemu denaxju proizvajalci res prodajali po visjih cenah, vendar bi morali tudi kupovati
po visjih cenah. Tudi dolzniki bi tisto, kar bi pridobili z vracanjem dolgov, izgubili z
visjimi cenami. Pri teZkemu denarju pa bi ljudje z stalnimi dohodki bili Ie takrat na
dobicku, ce se z nizanjem cen ne bi znizale tudi njihove place.227 Vlada je zagovaxjala
stalisce, da sprejeta relacija ustreza vrednosti, ko je bila sklenjena veeina dolgov. Dolzniki tako ne bodo na izgubi. Hkrati se tudi upniki ne morejo pritozevati nad nekoliko
visjo azijo, saj sedaj dolgove dobivajo povrnjene v srebru, katerega cena hitro pada.
Nekoliko visja relacija bo pripomogla do uspesne izvedbe valutne reforme. "Gerade
dadurch , dass die Relation etwas hdher ist als der Curs der letzten Jahre, Hisst sich mit
Bestimmtheit erwarten, dass, solange die gegenwlirtigen gUnstigen Verhaltnisse obwalten
werden. durch die freie Thatigkeit des Handels Gold nach Osterreich einstrdmen
wird."228 Stem bo v drZavo priteklo dovolj zlata. Sprejeta relacija ')e osobito za nase
pridelovalce, poljedelce in obrtnike vel ike vaznosti, ker stem se nasi produkciji za
bodocnost zagotovi korist sedanje njej koristne azije. Stem pa, da se sedanja azija
zagotovi, pa ne bode nastopile nobene premembe ni v razmerju med upnikom in
dolznikom, ni med pridelovalcem in konsumentom, ni v cenah zivil sploh. Zabranjena bo
Ie nevamost, kakorsne bi zadela nase pridelovalce, ko bi azija padla ali cel6 zginila, stem
pa tudi zabranjena vedna menjava azije."229
Vsa ta vladna zagotovila seveda niso utisala ugovorov. Spet sta se pojavili dYe povsem
nasprotni si stalisei. Eni so tako poudarjali, da je relacija previsoka, drugi, da je prenizka.
Celo tisti, lei so vladni predlog brezpogojno podpirali, z relacijo niso bili povsem
zadovoljni. Suklje je bil sicer v valutnemu odseku zadovoljen z doloceno relacijo, "ee
tudi bi visjo zelel"230
Zdruzena nemska levica je podpirala nizjo relacijo.231 Poudaxjali so, da je vsaka
dolocitev relacije umetna, zato zelijo, da bi bila izbrana taksna relacija, ki bi ustrezala
trenutnim razrneram na deviznemu trgu. Ta pravienejsa relacija bi bila precej nizja. Do
ostrih razprav je prislo ze v valutnemu odseku, kjer je italijanski trZaski poslanec StalitzValrasino celo predlagalle 16 112% azijo. Vendar s svojim skrajnim predlogom ni uspel,
saj njegovega predloga ni podprl nihce.232 Za nizjo relacijo se je izjasnil tudi drZavnemu
zboru. Vendar je zaradi sledeeega razloga navsezadnje Ie podprl valutno reformo: "Die
zwei groBen Krebsschaden, an welchen die Handelsverhliltnisse Triest seit jeher leiden,

227 Spitzmliller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsreforrn. o.c .. sir. 353.
228 Szczepanowski. Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwtirfe, O.C., str. 14.
229 -e.: Vravnava valute. Siovenec, st. 129. 8.junij 1892.
230 Siovenec. st. 126. 3. junij 1892.
231 Njen voditelj Ernst Plener se je celo med razpravo v drZavnemu zboru zavzemal za nizjo relacijo,
teprav je Zdruzena nemska levica takrat odlotno podirala valutno reformo. Glej: Stenographische
Pro10kolle liber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen Reichsrathes, XI.
Session. 154. Sitzung. 13. julij 1892. sir. 7110-7112.
232 -e.: Vravnava valute, Siovenec. st. 139. 21.junij 1892.
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sind die mangelhaften Communicationen und die schwankenden Curse."233 Ceprav je bil
s strani slovenskih casopisov ta predlog po visji relaciji delezen velikih kritik, je bilo v
triaskemu poslovnemu svetu povsem drugace. Stalitz je tako tudi sestavil peticijo
deputacije trlaske borze

0

nizji relaciji. Tudi trgovska in obrtna zbomica v Trstu je

podpirala nizjo relacijo.234 V Trstu je nizko relacijo podprla celo slovenska Edinost. "Da
bi nas denar bil gotov in povsod spostovan, morala bi po pravici" goldinar veljati 2,5
franka, ce ne "kreditor bode izgubil a dolznik pridobil. "235 V valutnem odseku tudi niso
uspeli drugi (milejsi) predlogi 0 nizji relaciji. Pray tako s svojim predlogom 0 20,5% aziji
ni uspel prodreti poljski poslanec Abrahamovic. Njegov predlog je podprlo Ie 11
poslancev (4 Poljaki, 3 mladocehi in 4 konservativci).236

17. Nemska marka alifrancoskifrank
Kakor hitro se je zacelo uveljavljati prepricanje, da je denama reforma nujna in da je
nov denar potrebno prilagoditi tujim valutam, se je pojavilo vprasanje, kateri tuji denar bi
bil najbolj primema op~ra. "Ze nekaj let pecajo se merodajni krogi v avstroogerski
monarhiji z idejo, kako urediti nase denarstvo in prijednaciti ga bodisi romanskemu
bodisi nemskemu kovnemu sistemu."237 V prid francoski varianti je govorilo dejstvo, da
je Avstrija po izgubljeni vojni s Prusijo leta 1866 stopila iz nemske denarne zveze in se
pricela priblizevati bimetalisticni latin ski denarni zvezi, v kateri je Francija igrala vodilno
vlogo. Leta 1870 je z njo sklenila prelimenarno pogodbo, po kateri je pricela kovati
zlatnike v vrednosti osmih in stirih goldinarjev, katerih cistoca in vrednost je ustrezala
zlatnikom za 20 in 10 frankov. Vendar Avstro-Ogrska ni povsem pristopila k latinski
denami zvezi in je njen valutni sistem se kar naprej temeljille na srebru. Ziatniki so tako
veljali za placilno sredstvo Ie v mednarodnem prometu. V prid naslonitve na nemsko
marko pa je govorilo predvsem dejstvo, da je bila Nemcija dalec najvecji trgovinski
partner A vstro-Ogrske.
Glavni razlogi za navijanje za eno ali drugo stran pa so bili v veliki vecini politicni.
Nemske, zlasti velikonemske stranke, so bile z vsem srcem za nemsko marko in proti
francoskemu franku. 238 Celo Marburger Zeitung takole poroca 0 knjigi Paula Pacherja, ki
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Reichsrathes, XI. Session, 156. Sitzung, 15. julij 1892, str. 7246.
Kamitz, Reinhard: Die osterreichische Geld- und Wahrungsspolitik van 1848 bis 1948, a.c., str. 153.
L-n.: Ob uravnanju vrednote (valuta), Edinast, st. 37, 7. maj 1892.
-e.: Vravnava valute, Slovenec, st. 139, 2l.junij 1892.
Vravnava denarja, Slavenec, st. 47, 27. februar 1892.
Se slabse so mislili a slovanskemu npr. ruskemu denamistvu. Ko je tako leta 1888 zatel tetaj ruskega
rublja zaradi napetosti z Nemtijo hitro padati, je Marburger Zeitung za to slabo denarno stanje
prvenstveno obtozil rusko panslavistitno notranjo politiko (zapiranje pred sovrafuim tujirn svetom,
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je hotel za A vstro-Ogrsko vpeljati nemsko marko: "Dieses Biicherlei ist eine politische
That."239 Vendar se tudi ta casopis zavzema za prevzem nemske marke 240 ali pise 0
prizadevanjih po denarni uniji z Nemcij0241 Vendar je tudi lahko negodoval proti nemski
den ami politiki. Ko so tako leta 1874 v Nemciji predlagali, da se na nemskemu ozemlju
prepove placevanje s tujim papimatim denaIjem, zaradi cesar bo lahko prodajalec od
kupca, ki mu je prej placal v tujemu denaIju, se enkrat zahteval placilo v markah, je

Marburger Zeitung zapisal: "Das ist geradezu unerh6rt."242
Nacionalni nasprotniki nemskih strank, med katerimi so bile tudi slovenske stranke, so
nasprotno navduseno navijali za francoski frank, "kar bi bilo nedvornno tudi rnnogo
pametneje."243 Pri tako ocitno gospodarskemu vprasanju, kakor je bilo valutno, se seveda
pri navijanju za eno ali drugo stran niso mogli uporabljati politicni, temvec gospodarski
argurnenti. Zato se je poudaIjalo, da je marka placilno sredstvo Ie v Nemciji, medtem ko
velja frank po rnnogih drZavah latinske dename zveze, kjer je avstrijska trgovina zelo
razvita in bi se lahko se bolj razvila, tako da "trgovina in prornet nas je yes za to, da bi
sprejeli frank, torej romansko denarstvo, kterega se poslufuje vsa juzna Evropa."244 Pri
tern so seveda mimo spregledali dejstvo, da je trgovina z Nemcijo povsem prekasala
trgovino z latinskimi drZavami. Zato so tudi poudaIjali, da je frank valuta, "ki se je
dosedaj pokazal kot najboljsi in najstalnejsi denar."245
Slovensko sovrastvo do nemskega nacionalnega sovraznika, ki ga je utelesala
zdruZena Nemcija pod vodstvom Prusije, se ni kazalo Ie v odklonilnemu staliscu do
naslonitve na nemsko marko, temvec se bolj v pray paranoicnern obtozevanju Nemcije za
avstrijske denarne tezave. Ko naj bi tako leta 1873 v Prusiji goldinar rnenjali za 10
krajcaIjev manj kot po ostali ju:1:ni Nemciji, je bilo seveda ogorcenje nad Prusijo takoj tu.
"Sarno zavoljo Pruske komande tedaj nas denar skodo trpi in zraven se sramoto, da ni
toliko vreden, za kolikor se steje."246 Na denarni trg in stem na sirso gospodarsko
zdravje drzave torej ne vplivajo gospodarski dejavniki, temvec preprosto Ie sovra:1:nikovi
ukazi. Nevarna naj bi bila celo nernska pripravljenost, da A vstro-Ogrski posodi denar.
"Prusko posojilo nasi vladi ni nobenernu lojalnemu Avstrijancu vsec", ker "je Prusko
posojilo za Avstrijsko denarstvo in kupcijstvo zel6 nevarno."247 Nerncija je ravno takrat
visoke carine,

doma~e

subencije). "So trafen schlechte Politik und schlechte Finanzmallnahmen zu-

sammen, urn die Finanzen des rusischen Reiches vollig zu verderben." Der rusische Rubel, Marburger
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presla na zlati standard. Ker pa je imela Avstro-Ogrska srebmo valuto, bi bilo tudi
posojilo v srebru. Nemcija bi se tako na lahek naein znebila svojih zalog srebra.
Nezaupanje do Nemcije-Prusije je bilo tako moeno, da so se pray njej pripisali razlogi
za dotedanje neuspehe valutnih reform, s katerimi je Avstrija hotela ponovno vzpostaviti
pariteto med papimatim goldinarjem in njegovo srebmo podlago. "Kadar smo se blihli
pariteti med papimim in kovinskim denarjem, prisla je vselej "slucajno" od pruske strani
"kriza" ali vojska. Bil je, reci moramo, dogovorjen nacr1",248 s katero so se unieevale
avstrijske finance in stem njena moe. To naj bi se zgodilo trikra!. Ko je bila leta 1857
sklenjena nemska denarna zveza, je yes srebrni denar odsel iz Avstrije v Nemeijo. Leta
1859 je sledila vojna v Italiji in razvrednotenje papimatega goldinarja. Pray tako je
reforma spodletela leta 1866 zaradi vojne s Prusijo. Ceprav Prusija ni bila vpletena v
italijansko in krimsko vojno, je bila v slovenskih oeeh apriori kriva. Zato "uparno, da je
Avstrija stara dovolj, in da ima tudi britkih skusenj zadosti, da ji pri presnovi svojega
drZavnega denarja ni treba nobenega jeroba, najrnanj pa onega s - pikelhavbo."249

18. Menjava denarja
Za nezdrave avstroogrske valutne razrnere naj ne bi bili krivi Ie Nemci, tern vee tudi
drugi namisljeni veeni sovrazniki. Tako "spekulanteje na borzi in zidje najbolj zele nov
denar ali uravnavo valute. Ti ljudje ze veda, kaj je njim prav."250 Slovensko javno
mnenje je takrat podobno kot drugje po Evropi Jude postavljalo v tesno zvezo z velikimi
finaneniki. Po bridkih izkusnjah borznega zloma leta 1873 so bile za veeino takratnih
Ijudi financne operacije zelo skrivnosten in predvsem nepos ten naein sluienja denarja na
skodo drugih Ijudi. S taksnimi operacijami se ne proizvaja novih vrednosti, temvec Ie
prerazdeljuje denar iz rok malih vlagateljev v velike mosnje finanenih mogoeneiev.
Zato je bil eden glavnih argumentov proti vpeIjavi zIate podlage pray strah, da bodo
od nje imeli korist Ie veliki kapitalisti.251 "Za sirse kroge obeinstva nima prememba
valute te iste vrednosti"252 kot za podjetnike, spekulante, kapitaliste in podobne. ZIasti
bimetalistieno naravnani zagovorniki srebra so zelo sumIjivo gledali finanene kroge na
borzi, kateri so tudi posegali v devizne kupeije.253 Zato je potrebno paziti, da korist, ki jo

248 Preosnova valute, Slovenec, st. 244, 23. oktober 1890.
249 Ibidem.
250 Nov denar, Slovenec, sl. 52, 4. marec 1892.
251 Finan~niki naj bi zato podpirali uvedbo zlate valute, ker felijo svetovni denami promet omejiti Ie na
zelo redko kovino - zlato, ki bi jo zato lafje nadzirali. Zlata in srebra skupaj veliki kapitalisti ne morejo
nadvladovati, "pri izklju~no zlati valuti spekulan! fe mnogo opravi s 400-500 milijoni." Preosnova
valute in kapitalisti, Slovenec, sl. 277, 2. december 1890.
252 Krona in vinar, Siovenski narod, Sl. 88, 19. april 1892.
253 "Patriotismus darf man dort nicht suchen, sondem nur die Ausbeutung des eigenen Vortheils," Zur
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bode od reforrne imeli oni, ne bo v skodo ostalim ljudem. "Zidovski kapitalisti se nadejajo, da bi pri tej vredbi imeli precej dobicka."254 Glavni glasnik teh strahov v Avstriji
je bil vzpenjajoce se zvezda avstrijskega populizma - dunajski krscanski socialec Karl
Lueger. Tako je ponavljal, da bo vpeljava zlate valute. velika nesreca, lei bo "alle
wirtschaftlichen Verhaltnisse so untergraben, daB daraus der Ruin nicht fUr tausende und
hunderttausende, sondem fUr Millionen fleiBiger Hande in bsterreich eintreten werde."255
S svojim stalnim ponavljanjem "izdajstva ljudi" je bil skoraj povsem v soglasju z znanim
amerisleim borcem za srebmo podlago Williamom Jenningsom Bryanom,256 lei je v
devetdesetih letih vodil pravo krizarsko vojno proti zlatu. Ceprav je podpiral srebmo
podlago zaradi njene takratne inflacije, lei je bila v prid farmarjem , je postal znan predvsem zaradi svojih gromovitih govorov, v katerihje tudi oznanil: "Necemo yam dopustiti
da stavite na glavu ovu krunu od trnja, necemo yam dopustiti da razpnete covjecanstvo na
zlatni kriz".257 S svojimi biblicnimi metaforami pa za slovenske razmere niti ni bil prevec
original en, saj je ze stiri leta prej

0

zlati podlagi zapisala Edinost: "Ceprav krona in zlata,

bode za reveza vendar - tmjeva."258
Strah pred spekulacijami financnih bogatasev je bila staIna tema zborovanj, kjer so
nasprotovali vpeljavi zlate val ute. Med razpravo v dr:zavnemu zboru je Suklje proti temu
odlocno nastopil. "Gospoda moja, cudim se, da avtoriteta take veljave pride s takimi
argumenti. Na gotovih shodih volilcev, kjer se govori ad captandam ignorantiam ["v
pridobitev nevedneZev"] (Poslanec dr. Lueger: Na volilnih shodih sede pametnejsi ljudje,
kakor so tukaj! - Smeh.) [.. .] pri takih shodih se pac dajo navajati taki argumenti, ali v
znanstveni literaturi bi ne smeli biti, kajti taksna strasila so izmisljena in popolnoma
neosnovana."259 Seveda te pikre besede pri nasprotnileih niso naIetele na razumevanje.
Med razpravo ga je zato "z nemalim vnanjim uspehom"260 Lueger staIno napadaI.
Financni minister, ki se "ne mara izrociti na milost onim bogatinom, lei imajo v svojih
zakladih nakopicenega mnogo zlata",261 je dobil tudi s strani Sukljeta polno podporo. V
svojemu govoru v drZavnemu zboru ga je odlocna podpora zakonskemu nacrtu vlade
pripeljala celo tako dalec, da je zanikal moznost spekuliranja z zlatom. ''Torej je
argument, s katerim se je posebno agitovalo zunaj te visoke zbomice, tako nicev, da se je

254
255
256
257

258
259

Wahrungsfrage, Marburger Zeitung, st. 94, 9. avgust 1876. Tako kakor danes je tudi takrat obstajal
nelagodni strah pred deviznimi spekulanti.
Slovenec, st. 89, 20. april 1891.
Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, FUnfter Band (1891-1895), O.c., str. 203.
Jenks, William A.: Austria Under the Iron Ring 1879-1893, The University Press of Virginia, Cbar10ttesvil1e, str. 290.
Galbraith, John Kenneth: Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 204.
L-n.: Ob uravnanju vrednote (valuta), Edinost,'1. 37, 7. maj 1892.
Vrejenje valute (Govor gosp. poslanca Sukljeja v ddavnem zborn doe 12. julija 1892), Siovenec, st.
163,20. julij 1892.

260 Suklje, Fran: Iz mojih spominov, 1. del. Slovenska matica. LjUbljana. 1988, str. 244 - 245.
261 -e.: Nov denar. Slovenec. S1. 115.20. maj 1892.
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cuditi, da tald argumentje vplivajo na ljudi. "262
Nasprotno je

V

rog ljudskega strahu pred visokimi financami trobil slovenski poslanec

Pfeifer. DrZava bo kupovala zlato, ki ga bode nato takoj pokupili bogati spekulanti "in
tako pojde dalje, kakor s Sisifovim karrmom. Kdo pa bode placal? Kapitalist je skoraj
brez davka, torej bode srednji davkoplacevalec bogatemu kapitalistu kupoval zlato. [... J
Mali moz v Avstriji mora res obupati, ker vsa bremena se njemu nalagajo [... J Ljudstvo
bode popolnem izsesali borzni baroni in malo stevilo bogatinov. In kaj bode konec?
Papirnati bankovci ostanejo! Kapitalisti bode sedeli v zlatu, davkoplacevalci pa bode oci
pasli na umazanem papiIju !"263
Strah, da bi lahko financniki izkoristili menjavo valute, seveda ni bil cisto brez
podlage. Yes smisel njihovega poslovanja je narnrec ta, da dejanske fmancne razmere
obrne v svoj prid. Tega so se zavedali tudi snovalci denarne reforme. Zato v zakonu niso
predvidevali takojsnje vpeljave placevanja z zlato gotovino. "Vorerst wiirde im groBen
ganzen alles beim a1ten bleiben mit Hinzufiigung gewisser neuer Miinzen." Nov denar bo
uveden postopoma in sicer najprej drobiz. "Die obligatorische Einfiihrung der Kronenrechnung, die factische Aufnahme der Barzahlungen und die dadurch herzustellenden
volle gegenseitige Gleichwertigkeit des Papieres, Silbers und Goldes bei allen Zahlungen
sind einem spateren Zeitpunkte und der kiinftigen Gesetzgebungen vorbehalten."264 Tega
trenutka vnaprej narnrec ni mogoce dolociti. Tega sta se fmancna ministra obeh polovic
monarhije povsem zavedala ze med pogajanji

0

obliki valutne reforme. "Bezeichnend ist

es, dass die Frage der (obligatorischen) Barzahlungen in Gold keineswegs im Mittelpunkte zwieschen beiden Regierungen stand."265
Ce bi narnrec ze od prvega dne zamenjevala bankovce za zlat denar, "zahteval bi vsak
zlatega denaIja mestu papirnatega, in potem bi tisti, ki hocejo zlato poslati iz dezele, lep
dobicek imeli, drZava pa skodo. Potem bi v cesarskih blagajnah ne bilo nie zlata, mej
ljudstvom pa tudi nie."266 Zlato bo zato s pomocjo pozitivne trgovinske bilance Ie pocasi
pritekalo v drZavo. Najvec naj bi ga prislo z vladnimi nakupi. In pray tu lezi velika
nevarnost. Ce bi vlada naenkrat kupila velike kolicine zlata, bi cena zlatu narasla. To
situacijo bi fmancniki z manipulativnim kupovanjem in prodajanjem zlata obilno
262 Vrejenje valute (Govor gosp. poslanca Sukljeja v drZavnem zborn dne 12. julija 1892), Siovenec, st.
164,21. julij 1892.

263 Vrejenje valute. Govor g. poslanca V. Pfeiferja v drZavnemu zborn dne 18. julija 1892, Siovenee, st.
165,22. julii 1892.
264 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse liber die Gesetzentwiirfe, o.c., str. 19.
265 Spitzmliller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsreforrn, o.c., str. 349.
266 Kako bode z novim denarjem, Siovenski narod, 51. 143,25. iunii 1892; Zanimivo ie, da so bimetalisti
kot argument proti uvedbi zlate valute uporabliali tudi strah, da bodo Ijudje po ukinitvi prisilne veljave
zateli mnozitno dvigovali zlato, ki ga bo nato kmalu zmanikalo. Zato naj bi bila srebma valuta
primernejsa. "Die Silberwahrung nothigt zu weit umfangreicherer Benutzung von Kreditpapieren zu
Zahlungszwecke, es werden viel mehr Noten im Umlaufe bleiben." Silber oder Golden als Landeswtihrung?, Marburger Zeitung, Sl. 109, 10. september 1875.
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izkoristili. Oni bi "dr'lali zlato po silni ceni in financni minister bi moral grozno drago
nakupiti zlato."267 Pravi trenutek za gotovinsko placevanje bo tako nastopil sele, ko bodo
gospodarske razmere to dopuscale, ko bo torej v drZavi dovolj zlata. Vlada se je celo
bala, da bi lahko spekulacije spodbudilo ze prezgodnjo razkritje zakonskih predlogov.
"Do sedaj se niso znane vse podrobnosti, kajti vlada jih skrbno cuva, bojec se, da bi
zamogli brezvestni spekulantje izdatno otditi vse podjetje."268
Vendar ti varovalni ukrepi proti spekulaciji niso prepricali kritikov. Nasprotniki zlate
valute so tako sprozili problem nabave zadostne kolicina zlata in prodaje zalog srebra.
Celo slavni avstrijski ekonomist Karl Menger se je bal, da se bo zaradi nakupov veiSjih
koliiSin zlata cena zlatu poveiSala. 269 Ljudje so se bali dviga cene zlata zaradi
dolgorocnega pomanjkanja zlata in stem veiSanja njegove cene. "Driava bi pa najbr'l bila
Ie na zgubi, ker bi bilo tezko dobiti potrebne mnozine zlata, ki bi se gotovo jako
podrazilo."270 Vendar je bil ta problem nato zares uspesno resen

S

postopnim

nakupovanjem zlata.

19. Prezgodnost reforme
Nasprotniki valutne reforme so vladi tudi oiSitali, da hoiSe valutno reformo izpeljati
prekmalu. Celo s strani vladi naklonjenih krogov so prihajali taksni dvorni: "Priznamo
radi, da ima financni minister najboljsi namen, a vse delo se nam dozdeva nedovrseno,
prenagljeno. Veselilo nas bode, ce se motimo."271 Nasprotniki zlate valute pri izbiri besed
niso bili tako previdni. "Wird man die Goldwahrung jetzt schon eingefUhrt, so ist es
nichts anders, als ein Sprung ins Dunkle."272 Ker je Avstro-Ogrska v tujini zelo
zadolzena, lahko poslabsanje njenega gospodarskega stanja "Calamitiit hervorrufen,
durch die das Gebaude der Goldwahrung [... ) zusarnmenbrechen kann; ein Sturz, der
Hundertmal Schaden anrichten wUrde, als uns durch die Stabilisierung des Geldwerthes
im Verkehr mit dem Auslande in zehn lahren zugute kommen kann."273
FinaniSni minister Steinbach je pri predstavitvi valutnih predlogov taksno misljenje
oznacil za "Wiihrung - Fatalismus". "Man hat das Gefuhl, dass das, was besteht, nicht gut
ist, und hat doch die Empfindung, dass es sehr schwer sei, hier die bessernde Hand
anzulegen und dass es vielleicht doch besser sei, die Dinge so gehen zu lassen, wie sie
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-e.: Vravnava valute, Slovenec, st. 134, 14. junij 1892.
Slovenski narod, St. 95,27. april 1892.
Marz, Eduard in Socher, Karl: Wahrung und Banken in Cisleithanien, o.c., sir. 352.
Slovenec, st. 89,20. april 1891.
Novi denar, Slovenec, st. 124, I. junij 1892.
Die Valuta-Enquete, MarburgerZeitung, st. 22,17. marec 1892.
E. S.: Ueber die Valutaregulierung, Marburger Zeitung, st. 19,6. marec 1892.
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gehen."274 Ti pa so mu odgovarjali, da se mora gospodarsko stanje drZave precej
izboljsati, preden se lahko zacne tako zahtevna in tvegana reforma. "Tedaj se Ie
polagoma, cez kako desetletje se zamore uvesti v Avstriji zlata denama veljava brez
obcutlive skode za ogromno vecino nepremoznih avstrijskih podanikov."275

20. Problem Ogrske
Nasprotniki valutne reforme so izkoriscali se en, za avstrijsko javnost zelo obcutljiv
problem - razmerje med avstrijsko in ogrsko polovico monarhije. Ker je bil avstroogrski
denami sis tern stvar obeh polo vic monarhije, so bila pod skupno pristojnostjo tudi
dogovarjanja

0

valuti. To pomeni, da se morajo v obeh polovicah monarhije ujemati vsaj

temeljna doloCila

0

valuti. To soglasje se zagotovi s pogajanji in nato s sklenitvijo

sporazuma. Pri tern je razumljivo, da je skupna tudi financna plat denamih operacij. Pray
tu je Idal problem. Skupni izdatki so bili namrec doloceni s kvotami,

0

dolocitvi katerih

so se dogovarjali vsakih deset let. Avstrija je po tern dogovoru placevala 70% in Ogrska
30%.
In ravno v skupnih izdatkih je Ida I velik problem. Avstrijska javnost je bila namrec
globoko prepricana, da je taksna dolocitev kvot v veliko skodo Avstrije, katero Ogrska s
tern financno izkorisca. "Man erblickt darin eine zu grolle Belastung Oesterreich zu
Gunsten Ungams."276 Seveda se je ta kvota upostevala tudi pri financni plati valutne
reforme. Stroski menjave ddavnih bankovcev (kot smo videli, so bili ti v resnici drZavni
dolg) so se do vsote 312 milijonov goldinarjev po istemu kvotnemu k1jucu razdelili med
obe polovici monarhije. Pray tako je bilo seveda pri stroskih menjave kovancev. Seveda
so tudi novi denar razdelili po istemu razmerju. Vendar kritiki tega niso upostevali.
Poudarjali so nezaslisano podrejenost Avstrije Ogrski. Avstrijskega financnega ministra
so kritizirali tudi takole: "Man horte formlich aus seinen Worten die ungarischen
Commandorufe heraus, und die Schwache seiner Argumente rtihrt ledigJich daher, daB er
eine specifisch ungarische Action vertheidiger."277
Pray znacilno je, da so v valutnemu odseku ta zakon sprejeli s komaj tremi glasovi
vecine. Proti so bile zlasti nemske opozicijske stranke. Vendar tudi Slovenci niso mogli
biti zadovoljni. "Reci se pa tudi mora, da je najtezje glasovati za to razmerje, ker je
krivicno in nikakor ne v pravi razmeri, bodisi glede moci, bodisi glede koristi, katero
predstavlja in ima Ogerska." Zato pisec predlaga, da naj se v bodoce to razmerje

274 Stenographische Protokolle tiber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, 129. Sitzung, Xl. Session, 14. maj 1892, sir. 5924.

275 Preosnova valute in kapitaiisti, Slovenec, Sl. 277, 2. december 1890.
276 Wiener Brief, Laibacher Wochenbiatt, Sl. 615,21. maj 1892.
277 Ibidem.
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spremeni, "ker poznavalci dejanskih razmer trde, da bi 68 : 32 bilo primemo."278
Poslanec Viljem Pfeifer, ki je glasoval proti valutni reforrni, se je s svojim govorom v
dn:avnemu zboru obseZno lotil tudi tega problema. "Ce sta obe drZavni polovici enako
veljavni, morata nositi tudi enaka bremena", ce pa to ni mogoce, naj se stroski razdelijo
po velikosti ali po stevilu prebivalstva. "Razdelitev skupnih bremen bi torej bila Ie tedaj
praviena, ko bi bili povsod enaki pridelki in enaki davki. Ker pa to ni, more Ogerska
kvotni kljuc preminjati, kakor hoce, ne kakor bi morala" in je stem vedno na boljsem.
Zato je potrebno upostevati velikost ozemlja in stevilo prebivalstva. Pri tern "pride na
Avstrijo 54,3 odstotke, na Ogersko pa 45,7 odstotkov. Ti kvoti edino bi bili pravieni; kar
Avstrija vee placa ko 54,3 odstotke,je davek, ki ga plaeuje Ogerski."279

21. Valutni anketi
Do sedaj smo si ogledali glavne tocke valutne reforme z gospodarskega stalisea. Ze pri
navijanju za nemsko marko in francoski frank smo se srecali z vrnesavanjem politike v
gospodarska vprasanja. Tudi drugaee je na potek celotne valutne reforme dnevna politika
mocno vplivala. To ni nie nenavadnega. Povsem naravno je, da je v parlamentamih politicnih sistemih zakonodaja podvn:ena interesom posameznih politicnih strank. Stranke
svojih politienih interesov namrec ne uveljavljajo Ie na politicnemu polju, temvee na
vseh ostalih podrocjih. Tudi gospodarstvo ni izvzeto. Ceprav je bila valutna reforma
prvenstveno gospodarski problem, ki je zahteval gospodarske resitve, so politieni interesi
v njo moeno posegali. Z opisom poteka vseh faz valutne reforme bomo torej spoznali
prepletanje politike in gospodarstva v takratni Avstriji.
Kot smo videli, je glavna pobuda za valutno reformo prisla s strani Ogrske in to zaradi
padanja zlate aZije po letu 1888. Ceprav je avstrijski financni minister Julijan Dunajewski
ze v prvi polovici leta 1889 povabil ogrskega predsednika vlade Kolomana Tiszo na
pogajanja

0

valutnemu vprasanju,280 je bilo odlocilno sele leta 1890, ko je zlata aZija

dozivela drasticen padec. Medtem je ogrsko ministrstvo padlo in je marca 1890 Tiszo
zamenjal Gyula Szapary. 6. oktobra 1890 se je pricela skupna konferenca obeh ministrstev, na kateri so razpravljali 0 nacelnih vprasanjih valutne reforme. 281 Ze novembra je
ogrski financni minister zacel nakupovati zlate devize, da bi tako zmanjsal pritisk na

278 -e.: Vravnava valute, Siovenec, St. 147, I. julij 1892.
279 Vrejenje valute. Govor g. poslanca V. Pfeiferja v dnavnemu ZbOfU dne 18. jUlij. 1892, Siovenec, St.
165,22. julij 1892.
280 Za Kolrnerja je bilo prav to prvi korak v smeri valume reforme. "Damit war die Wlihrungsfrage in FluB
gebracht." Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, FUnfter Band (1891-1895), D.C.,
str.202.
281 Ibidem, str. 202-203.
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papimati goldinar. "Dieser Meinungsumschwung in Un gam hatte praktisch das Schicksal
der Wahrungsreform entschieden."282
"Bereits zu Beginn der Verhandlungen der beiden Regierungen herrschte volle
Einigkeit dartiber, dass das Ziel der Reform die Einfilhrung der Goldwtihrung zu bilden
habe und dass die Wenrelation zwischen dem Papiergulden und dem Golde im vorhinein
zu Fixeren sei, urn der Bank sofon Goldkaufe zu ermdglichen."283 Vendar je bilo javno
mnenje v Avstriji takrat se precej nenaklonjeno zlati valuti. Bimetalizem je imel tu kar
precej privrZencev. Pogajanja med obema vladama so bila tako kar za nekaj cas a
prekinjena. Sele pritisk Ogrske in odlocnost njihovega financnega ministra S:indorja
Wekerlajih je 22. januarja 1892 ponovno spravila v tek 284 To seveda nasprotnikom zlate
val ute ni bilo pray nic vsec. Marburger Zeitung je tako ocital avstrijskemu financnemu
ministru Emilu Steinbachu: "Das muB wahr sein: wenn die ungarische Staatsmanner in
ihrer thatkraftige Manier einer groBen Frage ihrer Aufmerksarnkeit zuwenden und ihre
Lasung anstreben, so werben die Herren, welche bei uns am Staatsruder stehen, sie
mdgen nun wollen oder nicht, in die Bewegung hineingezogen und fdrmlich gezwungen,
an dem Werke, das geschehen soli, mitzuthaten."28S
Nacrt valutne reforme je bil nato kmalu izdelan. Na strokovni anketi naj bi resili se
odpna vprasanja. "Financna ministra pozvala bodeta v enketi gotovo sarno take moze,

0

katerih sta prepricana, da imado potrebno znanje in dobro voljo pripomoci k resitvi
uprasanja

0

regulaciji valute."286 Na anketah na Dunaju in v Budimpesti so se zbrali

razlicni teoreticni in prakticni gospodarski strokovnjaki. "Enketi imata eminentno
prakticen pomen in cim bodeta sklicani, stopilo bode uprasanje

0

regulaciji nase valute na

trdna tla, postalo bode konkretno."287 Obe anketi se bosta najprej nacelno izrekli za ali
proti zlati valuti. Vendar to ni bila njuna glavna naloga. "Izreci se jima bode

0

vseh

prakticnih momentih, na katere se je ozirati vladi, sestavljajoci program za"288 valutno
refonno. Sklepi anket za vladi ne bodo obvezni, temvec jih bosta vladi obravnavali Ie kot
nasvete. Na podlagi njunih dognanj bosta ogrska in avstrijska vlada po lastni izbiri
prilagodili reformo.
Na Dunaju se je tako od 8. do 17. marca 1892 zbralo 36 289 oziroma 35 290 strokov-
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Kamitz, Reinhard: Die osterreichische Geld- und Wahrungspolitik von 1848 bis 1948, O.C., Sir. 148.
SpitzmUlIer, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsreforrn, o.c., sir. 349.
Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, FUnfter Band (1891-1895), O.C., sir. 204.
Eine "goldene" Zukunft, Marburger Zeitung, 51. 9, 31. januar 1892.
Uravnava valute, Siovenski naroct, 51. 48, 29. februar 1892.
Valuta, Siovenski narod, 51. 21, 27. januar 1892.
Uravoava valute, Siovenski narod, 51. 48, 29. februar 1892.
Uravnava valute, Siovenski naroct, 51. 48, 29. februar 1892; Uravnava valute, Siovenec, st. 68, 24.
marec 1892.

290 SpitzmUller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsreform, o.c., str. 350; Kamitz. Rein-

hard: Die osterreichische Geld- und Wtihrungspolitik voo 1848 bis 1948, o.c., sir. 150.
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njakov. Vlada jim je ze v naprej pripravila vprasanja. " Ali bodete komisiji tudi pravo
zadeli, kdo bi to ze danes vedel?"291 Razen dveh so se vsi ostali izrekli za zlato valuto.

"Iz prva so se ti vescaki skoraj brez izjeme izrekli za zlato veljavo, in svet se je nekako
cudil, da ti mozje s toliko brezskrbnostjo priporocajo zlato veljavo [...J. Drugi teden pa so
vescaki ze trezneje sodili."292 "Trezno" misljenje tu pomeni, da se je vecina strokovnjakov izrekla za srebmi drobiz, torej za "sepajoco" zlato valuto. Vecji odpor proti
srebmemu drobifu je bil na anketi v Budimpesti. Seveda so ostro debatirali tudi

0

problemu relaeije.293
Ceprav sta valutni odsek in kasneje tudi drZavni zbor sprejela izraz zlata valuta, "so
war dies dennoeh keinesfalls in dem Sinne einer dogmatiseh aufgefasten streng monometalistisehen Goldwlihrung, sondem [... J in dem Sinne einer Wlihrung, bei welcher das
Gold als wertmaBstab und als allgemeines Einlosungsmittel fungieren sollte" ,294 kovanee
za enD krono pa so kovali iz srebra. To je bila tako imenovana sepajoca zlata valuta. Kot
je pri drobifu vedno obicajno, je bila dejanska vrednost srebra v srebmemu drobifu
manjsa od njegove imenske vrednosti. 295 Za kovanje tega srebmega drobiza so porabili ze
obstojece zaloge srebra. 296 In pray te zaloge srebra so bile glavni razlog, da so vse drZave
z zlato valuto za drobiz obdrZale srebme kovanee.297 Glavni tvoree taksne valute je bil
pray financni minister Emil Steinbach. Zanimivo je, da je sepajoco valuto sele naknadno
teoreticno podkrepil Georg Kopp.298 Tudi tu je praksa prehitevala teorijo. V casu sprejemanja reforme je sepajoca zlata valuta imela rnnozicno podporo. Tako je tudi Suklje v
drZavnemu zboru izrazil zeljo, da novi denar ne hi bil povsem zlati in "si predstavljam
zlato veljavo nasiceno s srebrom, - recimo, sepajoco."299

291 Vravnava denarja, Slavenec, st. 47,27. februar 1892.
292 Uravnava val ute, Slavenec, St. 68,24. marec 1892.
293 Vet a abeh anketah gJej: Spitzmtiller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsrefarrn, a.c.,
294
295

296
297

298
299

su". 350-351.
Szczepanawski, Stanislav: Bencht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwiirfe, a.c., sU". 10.
"Res je, drabni navec dabiva svaja vrednast po dagavarn. Ali zata ni nabeden dal:ian sprejemati vete

svate v drobnem denarji; vlade pa so se abvezale, da haceja nakavati sarno toliko drabiZa, kolikor gaje
treba. Ti so tudi poglavitni vzroki, da se drobiz sprejema pavsodi brez ugovarjanja." V C: Denar in
kredit, Edinast, st. 15,21. februar 1883.
Paleg srebmika za ena krona so iz niklja kavali 10 in 20 vinarjev in iz brana I in 2 vinarja. Iz zlata so
bili kavanci za 10 in 20 kran.
Kamitz, Reinhard: Die osterreichische Geld- und Wahrungspolitik von 1848 bis 1948, o. C., SU". 151.
Heinrich, Benedikt: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-Joseph-Zeit, a.c., str. 143.
Vrejenje valute (Gavar gasp. paslanca Sukljeja v drZavnem zbarn dne 12. julija 1892), Slovenec, st.
163,20. julij 1892.
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22. Zakonski predlog
"V tern, ko je bila pozomost sirsih krogov obrjena skoro sarno na politicne dogodbe in
boje", se je anketa uspesno zakljucila in razprava

0

valutni reformi se je sedaj iz zaprtih

vladnih in strokovnih krogov vse bolj sirila med sirso javnost. "Das der Tag der
Einbringung dieses fatalen Gesetz schon sehr nahe ist, das geht auch aus dem vorbereitenden Tam-tam jener Blatter hervor."300 KJjub temu, da je vlada svoje nacrte nekaj
casa skrivala, so "nekatere podrobnosti [... ] pris\e vzlic temu v javnost in vzbujajo
splosno zanimanje."301 Financni minister je 14. maja 1892 predlozil sest zakonskih
nacrtov. 302 Se preden so bili ti predIogi splosno znani, so se proti njim pojavili ostri
pomisleki. "Gotovo pa je, da zbomica ne vsprejme z veseljem te predloge." Pomisleke so
imeli celo izvozniki. "Odpor ta prebudil je tudi mnogo Ijudskih zastopnikov v drZavnem
zboru, kateri so se naceloma izrekli proti uvedenju te valute."303 Pred vlado je bilo tako
se trdo delo. "Speciell die osterreichische Regierung musste ein grosses StUck Arbeit
leisten, urn das osterreichische Parlament und die Bevolkerung mit Zweck und InhaIt der
Reform zu befreuden."304 Zato je financni minister na vse pretege zagotavljal, "da ni vse
tako, kakor bi morale biti, pa tudi to, kar obstoji , ni dobro in zato ne more pritrditi onim,
ki pravijo, pustimo vse pri miru, pri starem, ker silno nevamo je vse to nameravano
podjetje."305
Pri tern seveda ni bilo pomembno, da minister
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pravilnosti zakonskih predlogov

preprica vse drZavljane in vse poslance, temvec Ie vecino poslancev. Zato "ni dvomiti, da
ne bi obveljala vladina predloga, kajti vlada ima ze preskrbljeno svojo, umetno vkupe
spravljeno vecino."306 To so kmalu spoznali tudi nasprotniki zakonskih predlogov. In to
tudi slovenski, ceprav so bili takrat slovenski poslanci v vladni koaliciji. Casopisi so
takrat upraviceno domnevali, da "predloga v zbomici prodre brez sprememb, kar najbrZ
bode navzlic uporom in ugovarjanju mnogih, za dobro svojih volilcev delujocih
poslancev."307

300 Die "goldene Zukunft", Marburger Zeitung, st. 32, 21. april 1892.
301 Krona in vinar, Siovenski narod, st. 88, 19. april 1892.
302 Beilagen zu den stenographischen Protokolle des Hauses der Abgeordneten, XI. Session, st. 436, 1892;
Krajse so predstavljeni se v: -e.: Nov denar, Siovenec, st. 115,20. maj 1892.
303 L-n.: Ob uravnavanju vrednote (valuta), Edinost, st. 37, 7. maj 1892.
304 Spitzmilller, Alexander: Die osterreichisch-ungarische Wahrungsreforrn, o.c., sir. 349.
305 -e.: Nov denar, Siovenec, st. 116,21. maj 1892.
306 L-n.: Ob uravnavanju vrednote (valuta), Edinost, st. 37,7. maj 1892.
307 L-n.: Ob uravnanju vrednote (valuta), Edinost, st. 37, 7. maj 1892.
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23. Valutni odsek
Z 21. majem 1892 se je v dunajskemu drZavnemu zboru zacelo prvo branje vladnih
predlogov v zvezi z osnutkom zakona 0 ureditvi valute. Ze takrat se je dalo razbrati
politicne sile, ki bodo podpirale ali napadale valutno reformo. Takratno politicno vzdusje
je bil0 povsem preZeto s posledicami ceske nagodbe iz leta 1890. Mladocehi so bili zato
iz povsem politicnih razlogov odlocno v opoziciji. Obratno so iz gospodarskih razlogov
krscanski socialci na razlicnih shodih s populisticnimi gesli (bimetalisticnimi in tudi
drZavno teoreticnimi308 ) odmevno nastopili proti zlati valuti .309 Z dolocenimi strokovnimi pridrZki je Nemsko nacionalno zdruzenje podpiralo valutno reform0 31O Zdruzena
nemska levica se je takrat priblizevala vladi in se je postavila v polozaj "niti koalicija niti
opozicija".lll Hohenwartov klub (kjer so bili tudi slovenski poslanci), Starocehi in
Poljaki so vladne predloge podpirali.
27. maja je bil iz 48 predstavnikov vseh strank (najvecje so bile seveda najbolj
zastopane) izvoljen valutni odsek, v katerem so izbrani poslanci lahko oznanili uradno
mnenje svoje stranke
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vladnih predlogih. Izvoljena sta bila tudi slovenska poslanca Fran

Suklje in Fran Povse in italijanski trZaSki poslanec Karel Stalitz-Valrisano.312 Valutni
odsek je torej dokaj verno odrazal parlamentarne medstrankarske razmere. Zato je bila
razprava v odseku nekaksen uvod v kasnejso parlamentamo razpravo.
Eden najvecjih zagovornikov valutne reforme je bil Fran Suklje, ki ji je se pred letom
dni odlocno nasprotoval. Zato mu je slezijski poslanec Nemske nacionalne stranke
Hubert Fuf3 med razpravo v drZavnemu zboru ocital, "dass er seine Bedenken gegen die
EinfUhrung der Goldwiihrung im vorigen Jahre am l. Juni im Budgetausschusse eingehend darlegte und mit der Erklarung schloss [... J - es sei nicht in der Lage, sich fUr die
308 Joseph Schlesinger je lako navduseno zagovarjal prednost papimatega denarja (dokler drZavi uspe
obraniti zaupanje) pred kovinskim, zlasli zlatim denarjem. Pri lem je igral na strah pred deflacijo, na
strah pred pomanjkanjem denamih sredstev pri hkratnemu pove~anju druzbenega dobodka. Zato je
navijal za primemo naraS~anje emisije "ljudskega denarja", ki bi imel ~e to prednost, da bi lahko z
njihovim izdajanjem v 66 letih popla~ali vse drZavne dolgove. Glej: Stenographische Protokolle des
Hauses der Abgeordneten, 132. Sitzung, 21. maj 1892, sir. 6080-6093. Njegovi nauki so bili v
propagandne narnene dobro izkoris~eni (zlata valuta narnre~ koristi Ie mednarodnemu kapitalu), vendar
med voditelji stranke niso bili delefui ve~je pozomosti. Boyer, John W.: Political Radicalism in Late
Imperial Vienna, Origins of the Christian Social Movement 1848-1897, The University of Chicago
Press, Chicago, London, 1981, str. 108.
309 "In osobito dunajski takozvani krs~anski socialisti delujejo z vso silo nasproti. Nocoj bode velile Ijudski
shod v dunajski mestni dvorani. lei bo posvetoval se 0 tej stvari in sklenil protest proti novemu
denarju." -e.: Nov denar, Siovenec, 51. 115,20. maj 1892.
310 Kolmer, Gustav: Parl.ment und Verfassung in Osterreich, Fiinfter Band (1891-1895), O.c., str. 208.
311 Habelt, Lcthar: Kornblume und K.iseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien AltOsterreich 18821918, Verlag rur Geschichte und Politik, Dun.j, 1993, str. 61-62.
312 Stenographische Protokolle iiber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 135. Sitzung, 27. maj 1892, str. 6274.
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Goldwahrung auszusprechen."313 Suklje je takrat nasprotoval zlati val uti, ker se je bal
znizanja cen, kar bi bilo slabo za krneta in obrtnika. 314 Na Fu13ovo obtozbo je Suklje
seveda moral odgovoriti. "Ocitno priznam, da sem tako mislillani, ravno tako ocitno pa
tudi priznam, da sem potem, kako stvari sedaj stoje, prisel do prepricanja, da bi daljse
cakanje bilo zdruzeno z velikimi nevarnostmi za avstrijsko narodno gospodarstvo."315 V
minulemu letu je A vstro-Ogrska sklenila nove trgovinske pogodbe in tudi dogodki v
Zdruzenih drZavah Amerike naj bi sli reformi na roke. V svojih spominih se Suklje
spominja, da je valutnim razmeram posvetil "posebno pozornost, mnogo sem se bavil s
tern vprasanjem, uveIjen sem bil, da je neurejena avstrijska valuta zelo skodljiva tudi
slovenskemu gospodarstvu. Zgolj s tega stalisca, ne menec se za svojo pripadnost k
vladni stranki sem odobraval takoj s prvega pocetka"316 zakonske predloge. Koliko pri
tern lahko veIjamemo staremu "elastiku" je seveda drugo vprasanje. Dejstvo je, da je
valutno reformo med razpravo vneto podpiral. Celo tako zelo, da mu je Lueger ocital:
"Wenn man mir sagt, die Siovenen sind daftir, wei! Abgeordneter Suklje dafUr gesprochen hat, so sage ich Thnen : Ja, wenn Abgeordneter Suklje dafUr spricht, so ist das
ein Beweis, dass die Regierung es will; dass aber die Siovenen es wollen, ist damit nicht
bewiesen."317 To obtozbo je Sukje seveda odlocno zanikal, ceprav s svojimi argumenti ni
pray nic omajal slavnega Dunajcana 3 18
V valutnemu odseku se je krnalu pokazalo, da ni trdne strankarske discipline. "Sploh
se mora konstatovati, da ga ni enega kluba, kojega ciani bi bili edini v mnenju valute."319
Hudic je lezal v podrobnostih. Ceprav je vee ina clanov valutnega odseka priznavala
potrebnost valutne reforme, se mnogi niso strinjali s konkretnimi vladnimi predlogi. Celo
Sukljetov strankarski tovaris je rahlo ribaril v kalnem. 320 Najbolj resno se je zataknilo, ko
ciani niso sprejeli predloga, da se del drobiza kuje iz niklja. "To se ne pomeni, da pade
vsa valutna uravnava, pac pa se je ne malo ovir stem prouzroCilo, ker ogerska drZava
mora tej prenaredbi pritrditi, kar pa je dvomljivo."321 Zato so se poslanci odlocili, da
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Ibidem, sir. 7069.
"N. Fr. Presse" in poslanec Suklje, Siovenec, st. 126, 6. junij 1891.
Yrejenje valute (Oovor gospo. poslanca Sukjleja v drZavnem zboru dne 12. julija 1892), SloveDec, st.
161.
Suklje, Fran: Iz mojih spominov, I. del, o.c., sir. 243.
Stenographische Protokolle tiber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session" 154. Sitzung, 13. julij 1892, sir. 7130.
Stenographische Protokolle liber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, XI. Session, 154. Sitzung, 14. julij 1892, sir. 7190-7191.
-e.: Yravnava volute, Siovenec, st. 137, 18. junij 1892.
Tako je se poleg petih clanov podprl nesprejeti predlog Alfreda Ebenhocha, pray tako uglednega clana
Hohenwartovega kluba, da bi za sprejem valutne reforme morale glasovati vsaj dye tretjini pos)ancev,

od katerih bi jih moralo biti navzocih najmanj polovica. To bi ob dani parlamentami razmejitvi sil
seveda onemogocilo sprejem reforme. Olej -e.: Yravnava valute, Siovenec, st. 147, I. ju1ij 1892.
321 -e.: Yravnava valute, Siovenec, st. 144,27. junij 1892.
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bodo ponovno glasovali. Po prepricljivemu govoru financnega ministra Steinbacha so se
nato s sedemindvajsetimi glasovi odlocili za drobiz iz niklja.
Vendar se s tem situacija se ni umirila. Smrtno resno je postalo med obravnavo 1.
elena 5. zakona, s katerim se je vladi dajalo pooblastilo, da za nakup potrebnega zlata
najame posojilo v znesku 183 milijonov goldinarjev. Sporen ni bil clen kot tak, spomaje
bila dnevna politika. In da bo mera se bolj polna, sporen je bil tudi odnos vlade do
Slovencev. Vodja Nernskega nacionainega zdruzenja Otto Steinwender je namree izjavil,
"da oziraje se na poslednje administrativne odredbe vlade, ki podpira osobito slovenski
zivelj v planinskih in juznih deZelah (! i), on in njegova stranka noceta glasovati za
dovoljenje tega posojila, ker vlada ne zasluZi zaupanja njegove stranke." Ravno takrat je
narnrec vlada okrajnemu glavarstvu v Beljaku in mestnima zastopoma v Celju in Celovcu
ukazala, da morajo slovenske vloge resevati v slovenskemu jeziku. To je seveda med
Nemci povzroeilo veliko negodovanje.
Pri taksnemu brenkanju na nemsko nacionalno struno tudi Zdruzena nemska levica
pod vodstvom Emsta Plenerja ni mogla ostati gluha, ee je hotela obdrZati svoje volivce.
Zato so skupaj z nacionalci zapustili sejo in od Taaffeja zahtevali "natancen in jasen
odgovor, od katerega bo zavisno, ali bode se podpirali vlado, ali ji kot opozicija nasprotovali."J22 Ker je ravno takrat nekaj konservativcev manjkalo, je bil valutni odsek
nesklepcen. Do vecera se je nato koneno zbralo 25 ciano v, s cimer je bil odsek spet
sklepcen. Vendar tudi pri tako velikernu bojkotu opozicija ni izginila. Mladocehi so ostali
nacelna opozicija. "Ce tudi preverjeni
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koristi, da se stalno vravna vrednota nasega

denarja, nocejo dati vladi toliko moc v roke, ampak smatrajo za svojo dolfuost, taki vladi
z vsemi postavnimi sredstvi protiviti se in prisiliti jo, da odstopi."323
Nemci niso zaceli nasprotovati valutni reformi Ie zaradi zgoraj imenovanega vladnega
ukaza. V Sukljetovem govoru v drZavnemu zboru lahko opazimo se en kamen spotike.
"Cudno je, da smo zopet mi Slovenci, ki kalimo vodo. [... J Le poglejte si nesreco, narodna katastrofa je tukaj: dvomi svetnik slovenske narodnosti , in poleg tega se kot
posebni porocevalec, je poklican v pravosodno ministerstvo." Spoma oseba je bil Filip
Abram, ki je bil imenovan za ministrskega svetnika v pravosodnemu ministrstvu in za
personainega referenta za Stajersko, Korosko in Kranjsko.324 Ceprav ni v nobeni stranki
in je Ie sposoben drZavni uradnik, je neprimeren, ker je Siovenec. Suklje bi se razumel,
da bi temu imenovanju nasprotoval Foregger, "da pa velika stranka [... J se odloci za take
korake, da je vsled tega bila nastala parlamentama kriza, da so vsled tega, - tajite, kakor
hocete, - bile dolgo casa valutne predloge v nevarnosti, [... J to mi je nerazumljivo, to

322 .e.: Vravnava valute. Siovenec, 5t. 147, I. julij 1892.
323 .e.: Vravnava valute, Siovenec, 5t. 148, 2.julij 1892.
324 Slovenec,5t. 128,7. junij 1892.
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obzalujem iz vse duse."325 Nemci so se seveda branili, da imenovanju Abrama
nasprolujejo Ie zal0, ker je Siovenec. "Nicht daB Hofrath Abrann Slovene ist, erregt bei
den Deutschen MiBtrauen, sondem daB dieser Slovene auf Wunsch der slovenischen
FUhrer zum Personal-Referenten emannt wurde."326 Zaradi politicnega pritiska Sukljeta
in Kluna naj bi bilo namrec to imenovanje dosezeno na skodo Nemca Pfliigla. 327
Na Sukljetov govor v dnavnemu zboru se je ze naslednji dan odzval nemski celjski
poslanee Richard Foregger, ki je takrat v dnavnemu zboru nastopal kot samostojni
poslanec - "divjak". Po njegovemu mnenju naj bi Suklje dobro vedel, "dass es gar nieht
urn diesen Hofrathsposten gegangen ist, sondem das dies nur der letzte Tropfen gewesen
ist, we1che zuflillig in jenem Augenblicke noeh in das Ubervolle GefliB gefallen iSt."328
Glavni razlog za krizo naj bi bilo nemsko nezaupanje v sedanjo vlado, ki podpira
napredujoco slovenizacijo uradov in sol na Spodnjem Stajerskem. Proti ocitani slovenizaciji (ne pa proti razlogom za krizo) se je nato odlocno odzval slovenski stajerski
poslanec Lavoslav Gregoree. "Untersteierrnark ist in seiner Hauptmasse sloveniseh und
was sloveniseh ist, das kann nieht slovenisirt werden."329 Razmere so povsem drugacne,
kakor tiste, ki jih je opisuje Foregger. "Es ist also nieht riehtig, [... J dass in Untersteierrnark slavisirt wird, sondem das Gegentheil ist riehtig, es wird gerrnanisirt."330 Na
to je spet odgovoril Foregger in jasno izrazil svoj strah pred izgubo nemskega posestnega
stanja. "Die slovenisehe Schriftspraehe wird ja heute erst gemacht [... J und dieses
kUnstliche ZUehten des Slavismus dort, wo deutsehe Cultureentren bestehen, das is! die
Slavisirung."331
Vendar uradnisko imenovanje in zaukazana enakopravnost slovenscine pri poslovanju s
strankarni nista bila glavna razloga za nemsko nasprotovanje valutni reformi. Pritozevali
so se se nad zastoji pri delovanju ceske razmejitvene komisije za nove pravne okraje, nad
razmerarni v Bukovini in nad sodniskim imenovanjem na Moravskem. 332 Glavni razlog za
nasprotovanje Zdruzene nemske levice pa je bila zelja po ponovni osvojitvi oblasti. Zato
so zaostrene politicne razmere izkoriscali za izsiljevanje novih vladnih koncesij. Javno
tega seveda niso priznati. "Die Vereinigte deutsche Linke hat die Valutareforrn nie als
politische Frage aufgefaBt."333 Vendar so jim zato to toliko bolj ocitali Siovenci. "Pac lepi

325 Vrejenje valute (Govor gosp. poslanca Sukljeja v drz.vnem zboru cine 12. julija 1892), Siovenec,

~1.

164, 21. julij 1892.

326 Laibacher Wochenblatt, ~1. 620, 25. junij 1892.
327 Wiener Brief, Laibacher Wochenblatt, 51. 619, 18. junij 1892.
328 Stenographische Protokolle liber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
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Reichsrathes, XI. Session, 154. Sitzung, 13. julij 1892, sir. 7133.
Ibidem, 155. Sitzung, 14.julij 1892, sir. 7194.
Ibidem, sir. 7195.
Ibidem.
Primerjaj Laibacher Wochenblatt, ~1. 622, 9. julij 1892.
Zur Valutadebatte, Laibacher Wochenblatt, 51. 623, 16. julij 1892.
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dornoljubi so nasi levicarji. Po svojih listih trobijo, da je vrejenje valute v drzavnem
interesu, ali vendar se temu vrejenju upirajo, ee se jim ne dajo kake koncesije."334

24. Zasedanje drzavnega zbora in politika
Burna razprava v valutnemu odboru s tesnim izidorn za prihajajoco zasedanje drZavnega zbora ni pornenila nie dobrega. "Valutno vprasanje je po dolgem casu reseno z jako
pielo veeino v komaj sklepeni seji, ali bo veejo vecino dobilo v zbomici, ne morem
trditi ." Prevee strank je bilo iz politienih razlogov v opoziciji. "In pray to je vzrok, da se
ne rnorerno nadejati dobrega iz te parlamentame krize."335 Nemski konservativci so tako
omahovali iz politienih in gospodarskih razlogov 336 Po pogovoru med vodji Zdruzene
nernske levice in Taaffejem so se politiene razmere nenadoma spet zasukale v korist
vlade. Taaffe je bil sedaj lahko prepriean, da nemski liberalci valutni reformi ne bodo vee
nasprotovali .337 Tako je Plener svojirn tovarisem svetoval, da "Iahko z mimo vestjo glasujejo za valutne predloge, ker se je vlada staliseu nemskih liberalcev izdatno priblizala."338 Skoraj istoeasno je tudi propadla 10. julija sprozena pobuda poslancev Richarda
Foreggerja in Viktorja Krausa (oba sta bila takrat sarnostojna poslanca - "divjaka") po
zdruzitvi obeh nernskih strank. Njuna akcija je rned valutno razpravo vecje sadove
obudila na Stajerskem in deloma na Koroskern 339 Politiena kupeija na racun sprejema
valutnih reform pa je se naprej potekala med vlado na eni strani in Hohenwartovim
k1ubom na drugi strani. Vendar je morala vlada odkloniti pretirane zahteve Hohenwartovega k1uba, ker bi drugace ogrozila svojo zvezo z Zdruzeno nemsko levic0 340
Zgodba se je za vlado navsezadnje sreeno koncala. Proti prehodu v specialno debato so
glasovali Ie Mladoeehi, Krseanski socialci, Nemsko nacionalno zdruzenje in vecina
konservativcev, torej Ie 91 poslancev proti 190. 341 Glasovanje je potekalo gladko tudi
334 Slovenec,51. 135,15. junij 1892.
335 -e.: Vravnava val ute, Slovenec, 51. 148,2. julij 1892.
336 Pred razpravo 0 va1utnih predlogah, Slovenski narod, SI. ISS, 11. julij 1892. Pri nabiranju vladnih
koncesij so celo grozili z istopom iz Hohenwartovega kluba . Tudi kasneje so se iz njihovih vrst slisali

337
338
339

340
341

motni ugovori proti strankarskemu kolegu Treuinfelsu, ki je zagovaIjal valutno refonno. Kolmer,
Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, Ftinfter Band (1891-1895), o.C., str. 209-2\0.
Jenks, William A.: Austria Under the Iron Ring 1879-1893, o.C., str. 286-287.
Pred razpravo 0 valutnih predlogah, Slovenski narod, 51. ISS, 11. julij 1892.
Cvirn, Janez: Boj za Ce lje. Polititna orientacija celjskega nemstva 1861-1907, Zveza zgodovinskih
drustev Slovenije, Ljubljana, 1988, sir. 43; Cvirn, Janez: Polititna orientacija celjskega nemstva 18611907, Zgodovinski tasopis, 42,1988, sl. 2, sir. 210.
Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, Ftinfter Band (1891-1895), o.C., sir. 211.
Od poslancev s slovenskega ozemJja so proti glasovali: Gregorec, Jordan in Pfeifer. Za so glasovali:
Auersperg, Burgstaller, Coronini Franz, FeIjantit, Foregger, Globotnik, Hohenwart, KJun, Kokoschinegg, Kirschner, Kusar, LUllatto, Povse, Robit, SukJje, Schwegel, Stalitz-Valrisano in Vosnjak.
Stenographische Protokolle tiber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
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med specialno debato. 20. jUlija so bili vladni predlogi v drZavnemu zboru sprejeti. Ko so
jih sprejeli se v gosposki zbomici, je bila valutna reforma 11. avgusta 1892 uzakonjena. 342
Vendar, se tudi med valutno razpravo ni bilo mogoce izogmli vrocim politicnim
temam. "V valutni debati govorilo se je mnogo

0

politiki."343 Stranke, ki so nasprotovale

valutni reformi, v polemiki z zagovomiki reforme niso mogle uporabljati Ie politicnih
argumentov. Ker je valutna reforma prvenstveno gospodarski problem, je bilo pri njeni
kritiki potrebno uporai:>ljati gospodarski jezik. Opozicijske stranke so se zavedale, da med
sirso javnostjo zlata valuta ni prevec populama. Strah pred "zlato intemacionalo",344 pred
izbiro relacije v skodo preprostih Ijudi in pred podobni strahovi, so opravili svoje. Kot
smo ze videli, "se je zadnji cas, kar je to vprasanje na dnevnem redu, opazovala turbolentna, neizrecno ziva agitacija, ki je znala siroke kroge pridobiti proti tern predlogam.
Prihajali so k osebam s stalno placo in jim razkladali, da bode vsled vrejenja valute vse
drazje; kmetu in obrtniku so pa pripovedovali",345 da bodo cene padle. Populistici govori
so razpihovali globoko

u~oreninjeno

nezaupanje ljudi do denamih sprememb. Tudi

slovenski volivci reforme niso enoglasno podpirali. S PohOlja je tako prisel glas: "Po
casnikih smo se nekoliko poucili in spoznali, kako vazen je ta korak nase vlade, ob enem
pa tudi nevaren, zato smo se pa tudi izrekli zoper veljavo."346
Zanimivo je, da se pri glasovanju poslanci niso drZali uradne politike kluba, kateremu
so pripadali. "Mnenja

0

tern velevaznem narodnogospodarskem vprasanju so jako

razlicna. Mozje enakih politicnih nacel glasovali so

0

valutnih predlogah razlicno."347

Poslanci stem niso krsili strankarske discipline, saj naj bi jim klubi pri glasovanju pustili
proste roke. 348 Mnogi poslanci, katerih stranke so uradno podpirale valutno reformo, so
tako glasovali proti njej. Tezko je reci, ali so to storili zaradi svojega iskrenega
prepricanja,349 ali so izkoristili ljudski strah za nabiranje politicnih tock. Slovenski
Reichsrathes, XI. Session, 155. Sitzung, 14. julij 1892, str. 7206-7207.

342 Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Osterreich, Flinfter Band (1891-1895), o.C., str. 212214.

343 Vrejenje valute (Govor gasp. poslanca Sukljeja v drfavnem zboru dne 12. julija 1892), Siovenec, st.
164, 21.julij 1892.

344 Po ddavnem zboru, Siovenec, st. 167, 25.julij 1892.
345 Vrejenje valute (Govor gospo. poslanca Sukjleja v drfavnem zboru dne 12. julija 1892), Siovenec,
346
347
348

349

~t.

161.
Siovenec, st. 114, 19. maj 1892.
Po drnvnem zboru, Siovenec, ~t. 167,25. julij 1892.
"Die groGeren Clubs haben ihren Mitgliederen die Abstimmung liber die Valutavorlage freigegeben.
Die Valutareforrn ist eben eine so in aUe wirtschaftlichen Verhiiltnisse tief eingreifende UmgestaUtung,
daB es nicht am Platz ware, aus der Abstimmung liber dieselbe eine Clubfrage zu machen. Man mlisse
es dem freien und sachlichen Urtheile der einzelnen Abgeordneten liberlassen, fUr oder gegen dieselbe
zu stimmen." Zur Valutadebatte, Laibacher Wochenblatt, ~t. 623, 16. julij 1892.
"V valutnem vprManju pa nobe stranka ni bila jedina. Poslanci so glasovali po svojem prepritanju."
Obtni zbor ~tajerskega "Slovenskega dru~tva", Siovenec, ~t. 193,25. avgust 1892.
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poslanec Pfeifer je tako glasoval proti, ker "kot zastopnik revnega prebivalstva ne morem
glasovati za predloge, ki bodo ze itak preoblozenim davkoplacevalcem zvisali davke."350
Na Slovenskem je bilo slisati tudi glasovi za zlato valuto. Kranjska kmetijska druzba
se je na generalni skupscini 8. julija 1892 tako enoglasno izrekla za valutno reformo.
Pray tako Ijubljanski obcinski svet. 351 Tudi poslanci s slovenskega ozemlja so vecinoma
glasovali za reformo. Celo Foregger, ki je iz politicnih razlogov odlocno nasprotoval
vladi, je zaradi gospodarskih podprl zlato valuto. 352 To je storil k1jub temu, da je v
parlamentu bil "divjak" in ga torej ni vezala strankarska disciplina. Zaradi te idejne in
politicne pestrosti pri obravnavi tako pomembnega gospodarskega vprasanja se je
parlamentama razprava 0 valutni reformi "v istini odlikovala po svoji stvarnosti, tocnosti
in razboritosti. Morda bi smel trditi, da nikoli , odkar je obstajal avstrijski pari ament,
nobena razprava ni nadkriljevala generalne debate 0 valutnem vprasanju."353

25. Denar in nacionalna custva
Nacionalne strasti torej niso mogle stati ob strani tudi pri tako prvenstveno gospodarskemu vprasanju kakor je bilo valutno. Celotna valutna reforma je bila zaradi nepomirljivih nacionalnih bojev nekajkrat na robu prepada. Nic bolje ni bilo tudi pri drugih
gospodarskih reformah. Nacionalni spopadi so stem postali resna ovira za zdrav
gospodarski razvoj monarhije. Zato ne preseneca pritozba Vase Petricica nad "rodom
zagrizencev", ki namesto gospodarskih problemov postavljajo na prvo mesto nacionalne
prepire. Ta njegova skrb ga je pripeljala celo tako dalec, da je odrnevn0 354 oznanil, da je v
interesu Avstro-Ogrske, da ohrani papimati denar. Papimati denar svojo vrednost ohrani
Ie toliko casa, dokler obstaja tudi drZava. Zato bodo imeli Ijudje vedno mocan interes za
ohranitev drZave. "Ne da se tajiti, da bi 0 nasih razmerah, ko se Ijudje bolj brigajo za
politicne kakor za gospodarstvene namene in na noben nacin nocejo priznati nacela
zdrave jednakopravnosti, skoro bolj kazalo valuto ne preustrojiti, ker bi to bilo nekako
prisilno sredstvo, da se vzdrZi drZave integriteta in bi se stem narodi prisilili je z ozirom
na svojo lastno korist drZavo 0 vsaki priliki podpirati."355 Takrat Petricic niti ni slutil, da
najbolj cmi politicni casi sele prihajajo.

350 Vrejenje valute. Govor g. poslanca V. Pfeifetja v

dr~avnemu

zboru doe 18. julija 1892, Siovenec, 51.

165,22. julij 1892.

351 Stenographische Protokolle tiber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des osterreichischen
Reichsrathes, Xl. Session, 155. Sitzung, 14. julij 1892, str. 7190.
352 Ibidem, 154. Sitzung, 13. julij 1892, str. 7131-7135.
353 Suklje, Fran: Iz mojih spominov, o. C., str. 244 - 245.
354 Z njegovo mislijo se je namre~ strinjal tudi Siovenec. Preosnova valute, Siovenec, Sl. 241, 20. oktober
1890.

355

Petri6~,

Vaso: K valutnemu vpraSanju, Siovenski narod, st. 278,2. december 1889.
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V casu prebujajocih se nacionalizmov se Je rnnogonacionalni Avstro-Ogrski slabo
pisalo. lezikovni prepiri se tudi denarju niso mogli izogniti. Ker je potrebno na vsakem
denarju skrbno oznaciti njegovo vrednost, so na denarju napisi v stevilkah in crkah. V
casu nacionalnih bojev pa seveda ni bilo cisto vseeno, v katerem jeziku so bili ti napisi.
Ko se je tako leta 1878 enotna nacionalna banka razcepila na avstrijsko in ogrsko, se je
pojavil tudi problem novih bankovcev. Doslej so imeli bancni bankovci napise sarno v
nernscini, vendar so bili na dIiavnih bankovcih v vseh dezelnih jezikih. Po novern pa so
na eni strani irneli nemske in na drugi madzarske napise. "Tudi dIiavnim bankovcem se
bode napravil takosen obraz, namrec Ie vseizvelicavni nemski in ogerski teks!. Vsak
Avstrijan mora tedaj umeti citati nemsko in ogersko, da bode popolnem razumeval nove
bankovce."356
Po ustavi so bili vsi narodi avstrijske polovice monarhije enakopravni. Ceprav je bila
nemscina v dejanskemu zivljenju dIiavni jezik, pravno to nikoli ni bila. Zato so se
nenemski narodi ob pogledu na nove bankovce cutili diskriminirane. "Slovani imajo Ie
pravico, za svoje fuljevsprejemati te dvojezicne dragotine in placevati z njirni davek."357 Le nemski in madzarski napisi so diskriminacija drugih narodov. Vendar ne
sarno to. So tudi omejevanje posameznikove osebne svobode. "Nihce pa me ne more
prisiliti, vsprejemati denar, ki ga ne poznem,358 ali pa, ki se mi ne zdi primeren za
zameno. Ako mi usiljujejo bankovec, katerega mi ni treba poznati, mi delajo krivico in
me omejujejo v svobodi, katero mi podeljujejo po drugi strani."359
Proti taksnim bankovcem za deset goldinarjev so se najbolj odlocno leta 1881
postavili Cehi. "Da der Nominalwert der Banknote nur auf deutsch und ungarisch angegeben worden war, griff man in der tschechischen Siedlungsgebieten rasch und spontan
zur "Selbsthilfe". Nach kurzer Zeit befanden sich schon etwa 100.000 Banknoten mit
tschechischen Aufschrift."360 Med slovensko nacionalno zavedno javnostjo je ta ceska
akcija za jezikovno enakopravnost naletela na ugoden odmev. Po razlagi pisca v Novicah
so Cehi s temi napisi preprosto "hoteli svoje rojake varovati skode, da bi po goli desetici
(10) na bankovcu zapeljani ne dajali teh "flik" za 10 krajcarjev."361
Ti napisi so v bancnemu svetu povzrocili veliko zmedo. Financno in trgovsko mini-

356 Poslednje znamenje Avstrije, Novice, st. 29,17. julij 1878, str. 227.
357 Tiz forint, Slovenski narod, 51. 118, 25. maj 1886
358 Kaksen pomen so pri napisih imela nacionaina custva in kako se pri tern niso ozirali na prakticno
uporabnost denarja, je razvidno iz zadovoljstva z avstrijskimi kovanci, katerib napisi so bili v latinscini
in nastrojenosti proti madfarskim kovancem, ki so imeli Ie madZarske napise. "Ker se novcem znaki ne
morejo v vseh jezikih napisati, izbran je latinski jezik, ki ga ne govori nobeden narod, izobraZeni Ijudje
pa ga umejo." V C: Denar in kredit, Edinost, 51. 18,3. marec 1883.
359 Podgomik, F.: Napisi na bankovcih, Siovenski narod, sl. 214,20. september 1886.
360 Urban, Otto: Die tschechische Gesellschaft 1848 bis 1918, Band J, Bohlau Verlag, Dunaj, Koln,
Weimar, 1994, str. 519.

361 1. A.: Sedanji desetaki _ reprezentanti denarnega dualizma, Novice, 51. 33,17. avgust 1881.
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strstvo jih je toleriralo. Avstroogrska banka pa je imetnikom teh bankovcev zaradi
njihove "skazenosti" zaracunala 5 krajcaIjev takse. Temu so takoj sledili ugovori, da
"papimati denar ni nic druzega, ko dolzno pismo od banke."362 Ce se je banka pri izdaji
bankovcev obvezala, da je bankovec za 10 goldinaIjev vreden tocno toliko, potem ne sme
prelomiti svoje obljube in zanj izplacati manj, saj bi stem popolnoma omajala zaupanje v
vrednost izdanega denaIja. Cehi so proti temu ukrepu hitro nasli novo orozje. Cesko
besedilo so napisali z nevidnim cmilom, ki se je pokazalo sele v banki. Tako je bila za
pet krajcaIjev oskodovana banka. Na bankovce so v cescini tudi pisali, da je vrednost
bankovca 9,95 goldinaIja. Stem je bila omajana obljuba banke, da je bankovec vreden
tocno deset goldinaIjev. 363
TaHne jezikovne akcije seveda med Nemci

DlSO

naletele na ugoden odmev. Slo-

vencem so tako zasmehljivo odgovaIj ali , da so taksne zahteve "nicht weiler als ein
ziemlich ungefahrlicher Ausdruck nationaler GroBthuerei ."364 Slovencem so tudi pokroviteljsko ocitali, da se pri pogajanjih

0

obnovitvi statuta Avstro-Ogrske banke zanimajo

Ie za "nepomembna" jezikovna vprasanja namesto daljnoseznih gospodarskih problemov.
"Desartige Auslassung mogen fUr Manche vielleicht nur ein komische Seite haben , aber
sie zeigen doch auch, mit welchem Geist und Sinne die nationalen Parteien groBen
wirtschafllichen Fragen entgegentreten."365
Z nacionalnimi custvi se je kar precej ukvaIjal tudi valutni odsek. Vlada je namrec
predlagala, da naj bo na novih kovancih Ie napis "Franciscus Josephus L D . G. Imperator
el Rex."366 V nevtralnem jeziku - latinscini naj bi torej Franc Jozef nosil Ie nazi v
avstrijskega cesaIja in madzarskega kralja. Cehi niso bili zadovoljni, da so pozabili na
"njihovo" cesko kraljestv0 367 Podobno so tudi Poljaki navijali za "svojo" kraljestvo
Galicijo. V njihovo korist je glasovalo 20 clanov valutnega odseka, proti jih je bilo 18. V
tej zvezi smo tudi Slovenci prisli do "svojega" kraljestva nirije. Temu so najbolj
nasprotovali trZaski poslanci, navduseni pa seveda niso bili niti nemski liberalci in
nacionalci. Za nirijo so tako glasovali 3 Jugoslovani, 5 Poljakov, 5 nemskih konservativcev, 4 Mladocehi, 3 staroceski veleposestniki in 2 Romuna. Hrvaski predlog, da bi
se napisu kralj MadZarske dodal se kralj Hrvaske, pa je podprlo Ie sedem clanov in tako
ni bil sprejet. 368 Novi napis se je tako glasil: "Franciscus Josephus L D. G. Imperator
Austriae, Rex Bohemiae, Galiciae, lllyiae etc. et Apostolicus Rex Hungariae."369
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Slovenec, St. 87,9. avgust 188!.
J. A.: Sedanji desetaId - reprezentanti denamega dualizma, Novice, st. 33, 17. avgust 188!.
Slowenische Bankpolitik, Laibacher Wochenblatt, st. 302,22. maj 1886.
Laibacher Wochenblatt, st. 320,25. september 1886.
Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die Gesetzentwtirfe, o.c., str. 34.
Na to je 1e med prvim branjem valutnih predlogov opozoril Josef KaizL Kolmer, Gustav: Parlament
und Verfassung in Osterreich, Ftinfter Band (1891-1895), o.c., str. 208.
368 -e.: Vravnava val ute, Slovenec, st. 139, 2!.junij 1892.
369 Szczepanowski, Stanislav: Bericht des Valutaausschusse tiber die GesetzentWUrfe. O.C. , str . 34.
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26. Ponarejanje denarja
Problem, ki je bil vedno tesno povezan z obliko bankovcev, je bilo ponarejanje
denarja. Cim preprosteje je denar narejen, tern lazje ga je ponarediti. Ce vzamemo v roke
takratno erno kroniko, ugotovimo, da je bilo razpeeevanje ponarejenega denarja takrat
zelo razsirjena pridobitna dejavnost. Za nekatere Ijudi tudi moralno neoporecna dejavnost. "Nekteri ljudje blezo mislijo, da to nie ni, ee kdo denar ponaredi, in da ni nikomur
skoda. Toda to je strasna zmota." Veliko preprostih Ijudi je torej takrat mislilo, da
ponarejevalci skodujejo Ie drZavi . Zato je bilo potrebno Ijudem razloziti, da je ogoljufan
tudi tisti, ki sprejme ponarejeni denar. Ce se namree ta denar kasneje izkaze za
ponaredek, izgubi vso svojo vrednost. Imetnik ponaredka tako po ponarejevaleevi krivdi
pretrpi veliko skodo. 370 "Ponarejavec bankovcev je torej naj grsi oderuh, tat in slepar,
ostudnisi v enem oziru kot navadni tat."371
Razpeeevanje ponarejenega denarja je bilo takrat na Siovenskem moeno razsirjeno.
"Uze vee let se ponavljajo zaporedom zalostni prizori pred sodiseem, ki mora obsojati
Ijudi, kateri se hote obogateti brez dela, na stroske druzih, s ponarejenim denarjem."372
Tako se je npr. hkrati znaslo na sodiseu kar 21 obtozencev. Ponarejene bankovce so
dobivali v Italiji in jih nato pri nas spravljali v promet. Postopek je bil pogosto zelo
preprost. Prevarant je odsel po nakupih, kupil neko malenkost in od prodajalca dobil
neoporeeni drobiz.373 Organizacija s prisotnim duhom moleeenosti je bila precej trdna.
"Neee nikdo zatozencev kaj gotovega vedeti, vsi pravijo Ie, da so jih od druzih dobili, in
ti drugi zopet se izgovarjajo, da so jim prisle v roko, da ne veda kakO."374 Razpeeevalci
so izhajali iz zelo razlienih slojev. Bili so kmetje, gostilniearji, kajzarji, obrtniki, delavci.
Skupno jim je bilo Ie upanje na hiter dobieek, veliko jih je bilo zaprtih ze prej. Kazni so
bile zelo visoke. Za taksen prestopek si bil lahko obsojen na dosmrtno teZko jeeo ali
"sarno" na deset, osem in se manj let. Zato "varujte se takih goljufov in sleparjev! Le na
posteni poti si zamore elovek res pomagati drugam, nego v jeeo. "375

talclnim ljudem dolfua povrniti ~kodo. Vendar to Ie v primeru,
"falls die Nachahmung so tauschend ist, daB das in die Geheimnisse der Banknoten·Fabrikation nicht
eingeweichte Publikum die Falschung nicht erkennen kann." To pa zato, ker je zaradi koristi, ki jih
papirnati denar prina~a drtavi, to dolmost drillve in ker je to tudi v interesu drtave, te hote ohraniti
kreditno zaupanje med Ijudmi. Glej Falsche Staatsnoten und die Einlosungpflicht, Marburger Zeitung,
st. 82, 9. julij 1875.
Zgodnja danica, ~t. 2, 10. prosenca 1873, Sir. 13.
Ponarejevanje denarjev, Slovenski narod, st. 287,13. december 1878.
[zpred porotneg. sodi~ta, Slovenski narod, ~t. 113, 17. maj 1878.
Ponarejevanje denarjev, Slovenski narod, ~t. 287,13 . december 1878.
Slovenec, st. 3, 6. januar 1876.

370 Slisali so se tudi glasovi, da je drZava
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27. Tezko privajanje na novosti
Razprave po casopisih in v parlamentu in nazorski boji med izobrazenci so en svet.
Nazore teh ljudi smo ravnokar spoznali. Svet navadnih ljudi pa je nekaj cisto drugega. Ce
je v ze opisanemu svetu obstajalo toliko razlicnih rnnenj
vprasanje, kaj so

0

0

denarju, se nam takoj vsili

temu problemu mislili vsi ostali drZavljani in predvsem kako so nanj

reagirali. Zaradi tezke umljivosti valutnih problemov in nasprotujocih si informacij, ki jih
je objavljalo dnevno casopisje, je bilo povsem naravno, da je glede prihodnosti valutne
ureditve v glavah ljudi vladala precejsnja zmesnjava. "Na kmetih in tudi v mestih delajo
si ljudje cudne pojme

0

tej uravnavi nase vrednote. Pravijo, da od vsakega goldinarja

odtegnejo po 16 kr. - in to da je uravnava vrednote."376
Pri prehodu iz enega v drugi denarni sistem ljudi podrobnosti

0

valutni reformi ne

zanimajo prevec. Predvsem jih zanima, kako se bo denar menjal, torej koliko novega
denarja bodo dobili za svoj stari denar. Ker 0 menjavi veliko ljudi ni bilo dovolj poucenih
in so zaupali tudi (napacniin) informacijam, ki so se med ljudstvorn sirile od ust do ust,
so jih lahko dobro pouceni goljufi hitro speljali na limanice. Urednistva casopisov so se
tega pray dobro zavedala in "zato prosimo nase bralce, da si to zapomnijo [podatke

0

casu in nacinu menjave] in se ne dajo nikomur, dajih v tern oziru ukani."377
Ko je bila tako leta 1858 vpeljana nova avstrijska valuta, katere goldinar je bil sedaj
namesto na 60 krajcarjev razdeljen na 100 krajcarjev , "bili so ljudje vsi zbegani. [... ]
Ljudje pa neso mogli umeti, da bi bilo 60 ravno toliko, kolikor 100. To je naredilo
gospodinjam mnogo skrbij pri kupovanju blaga."378 Scasom so se ljudje navadili na novo
preracunavanje. "Danes se nam smesno vidi, kako smo prernisljevali, koliko se bode za
nove krajcarje kupilo te ali one reci, katero smo kupovaJi po starem denarji."379 Veliko
Ijudi se najprej sploh ni rnoglo navaditi na nov denar. "Kako nerado se kmecko ljudstvo
loci od starih naprav, posebno od starega denarja", narn pove primer nekega krneta, ki je
hotel svoje ze dolgo casa neveljavne bankovce zarnenjati za novi denar. "Ko se mu pa je
Ie premalo ponujalo za njegovih 2000 bankovcev, jih spravi kmetic v zep, rekoc: "Scasoma bodo ze dobili polno veljavo. ""380 Tradicionalno krnecko okolje se je tezko
navadilo na nov merski sistem. "0 novej meri in vagi je vse tiho. [... ] Potem takem bi
clovek skoraj mislil, da je nova mera in vaga ljudern priljubljena, toda skusnja uci, da se
bo krnecki ljud Ie tezko z njo sprijaznil."381 Trgovci, ki so ponekod hoteli prodajati po
novih merah (na kar jih je obvezoval zakon), so zaradi bojkota krneckih kupcev morali

376 Uravnava vrednote, Nova So~a, !t. 22, 27. maj 1892.
377 Kronska ve!java. Slovenski gaspadar, 51. 33, 18. avgust 1892, str. 261.
Novi denar, Slovenec, 51. 122,30. maj 1892.
"U. Tn: Vesaljna mera in vesolna vaga, Slovenski narod, 5t. 50, 3. marec 1875 .
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Slavenec. 51. 4, 10. januar 1878.
Od natranjska-primorske meje, Slavenec, 51. 141,18. december 1877.
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spet preiti na stare mere.
Lahek nacin preracunavanja in postopno vpeljevanje krone je precej olajsalo prehod
na novo valuto. Srebmi goldinarji in papimati denar je po sprejemu valutne reforme ostal
se naprej v veljavi. "Pozneje dobimo namestu papimatega denarja deloma kovani denar,
deloma nov papimati denar, kajti potem mogel bode vsakdo zamenjati papimati denar za
kovani denar." Placevanje bo lahko se naprej potekalo s starim denarjem "in sarno ce
bode hotel, recimo, da ima slucajno kaj novega denarja, mogel bode placevati s kronami."382 Sele z novim letom 1900 je krona dokoncna postal a edino veljavna denama
enota Avstro-Ogrske. Vse do takrat pa se je lahko racunalo se s starimi goldinarji.
Dtiavni bankovci so bili sele leta 1903 postopoma vsi umaknjeni iz denamega prometa.
Zato ni nic cudnega, da so se tudi ljudje Ie postopoma navajali na novo krono in so se
dolgo govorili in mislili v goldinarjih. "Die neuen Mlinznamen Krone und Heller
blirgerten sich nur sehr langsam und widerstrebend ein. Insbesondere groBe Teile der
Landbeviilkerung rechnete bis zur Einflihrung der Schillingwiihrung noch immer

In

Gulden und Kreuzem."383 Tudi na Slovenskem ni bilo verjetno pray nic drugace.

382 Kako bode z novim denarjem, Siovenski narod, 5t. 143,25. junij 1892.
383 Probszt. GUnther: Osterreichische Mtinz- und Geldgeschichte. Von den Anfangen bis 1918, Hermann
B6hlaus, Wien, K61n, Graz, 1973, str. 547.
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