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PREDGOVOR
V
tej knjigi prihaja na svetlo zgodovinsko delo, ki je sad
dolgoletnega truda svoječasnega ribniškega župnika in dekana
ANTONA SKUBICA. Sestavljal ga je dolgo dobo med leti 1915 do
1940, toda v zaokroženo celoto, k'i bi bila po njegovi sodbi zrela
za objavo v knjigi, ga ni izgradil. Prošnjam in prigovarjanjem pri
jateljev, naj bi ta knjiga čimprej izšla, se nikakor ni hotel ali
mogel vdati; pač pa je v raznih publikacijah ob raznih prilikah
objavljal posamezne razprave, povzete iz celotnega zgodovinskega
dela. Kolikor je mogel urednik ugotoviti v danih razmerah v tujini
in ob malem številu pripomočkov, ki so mu bili na razpolago, je
Skubic objavil: Opis božje poti NOVA ŠTIFTA v Ilustriranem
Slovencu z dne 17. junija 1928; razpravo IZ ZGODOVINE ŠOLST
VA V RIBNICI v reviji Slovenski učitelj iz leta 1930 (v nadalje
vanjih): ZGOŠČEN PREGLED ZGODOVINE RIBNICE v Ilustri
ranem Slovencu z dne 1. decembra 1931 pod zaglavjem: Iz zgodo
vine slovenskih mest. Ob raznih priložnostih je objavljal tudi
krajše zgodovinske razprave, ki jih pa urednik podrobno ni mogel
ugotoviti ob pomanjkanju virov. Omeniti je le še, da je v letu 1933,
v kolikor urednika ne vara spomin, ob priložnosti odkritja spo
minske plošče Jakobu Petelinu Gallusu, na podlagi danih mu zgo
dovinskih virov skušal dokazati, da je bil ta slavni slovenski glas
benik rojen v Ribnici.
Za Skubičevo zgodovinsko delo je bilo med slovensko inte
ligenco že za njegovega življenja veliko zanimanja. Zlasti ribniški
rojaki, profesorji zgodovine (npr. dr. Fr. Trdan iz Sušja, prof. Fr.
Ambrožič iz Goriče vasi, prof. dr. Jože Rus iz trga, prof. Fr. Fric
iz Hrvače, p. Maver Grebenc iz Dol. Lazov), kakor tudi drugi rib
niški intelektualci so željno čakali na izid te zgodovine, toda av
torja je na veliko žalost vseh začetkom leta 1940 prehitela ne
nadna smrt.

Kolikor je znano uredniku, Skubic v dobi svojega življenja
celotnega svojega zgodovinskega dela ni dal rtikomur v vpogled.
Prebrati ga ali celo oceniti ga torej ni mogel nihče, niti nobeden
izmed njegovih najožjih prijateljev. Zgodovinarji sodobniki so
samo domnevali, da Skubic polagoma zbira zgodovinsko gradivo,
ki bo kdaj njemu ali kakemu drugemu zgodovinarju služilo za
sestavo naše lokalne zgodovine.
Po Skubičevi smrti so njegova zgodovinska skripta prešla v
last njegove sestre, dolgoletne gospodinje in univerzalne dedične
Marije. Ona jih je najpreje posodila -na njegovo prošnjo- dolenjevaškemu župniku svetniku Karlu Škulju, ki ji je zagotovil, da
bo to zgodovino takoj začel objavljati v časopisu „Kočevski Slo
venec“ . Tekom nekaj mesecev so bila v resnici objavljena neka
tera poglavja, kar pa mteresiranih zgodovinarjev ni zadovoljevalo
in tudi drugi intelektualci sorojaki so vedno glasneje izražali
željo, naj bi Skubičeva zgodovina izšla celotno v knjigi.
Po avtorjevi smrti bi bil za izvedbo te knjižne izdaje stro
kovno najbolj usposobljen njegov intimni prijatelj zgodovinar
prof. dr. Fr. Trdan. Ker se dedična nalogi objave ni mogla posve
čati, je pooblastila prof. Frica, naj on prevzame skrb, da izide to
zgodovinsko delo v knjigi. Zavezala se je tudi, da bo po svojih
močeh prispevala h kritju tozadevnih stroškov. Prof. Fric je to
pooblastilo sprejel in takoj posredoval, da je žpk. Škulj poslal
vsa zgodovinska skripta dr. Trdanu v št. Vid nad Ljubljano.
Ta zgodovinar se je z veliko vnemo lotil obdelave poslanega
gradiva, toda kmalu je uvidel, da v kratkem času zastavljene
naloge ne bo mogel izpolniti, ker je tvarina preobširna, da bi jo
mogel v kratkem času spraviti v zaokroženo celoto, zrelo
natis v knjigi. Zaradi tega je najpreje obdelal avtorjevo poglavje
o božji poti Nova Štifta, ki je bilo najbolj pripravljeno. Uporabil
ga je, dopolnjeno s svojimi podatki, in kmalu izdal knjižico:
„Dekan A. Skubic in dr. Fr. Trdan: Nova Štifta, Marijina božja
pot na Dolenjskem, 1941.“ Založil frančiškanski samostan pri
Novi Štifti, tiskala frančiškanska tiskarna v Ročnem pod šmarno
goro.
Zaradi izbruha II. svet. vojne dr. Trdan, potrt od krutega
udarca, ko je bil od nemškega okupatorja izgnan iz škofijske gim
nazije v št. Vidu in oropan svoje bogate knjižnice, z delom ni
mogel napredovati. V skrbi, da se ohrani Skubicev rokopis na

varnem, je vsa njegova skripta poslal tedanjemu ribniškemu de
kanu VIKTORJANU DEMŠARJU s prošnjo, da jih varno shrani
v ribniškem župnijskem arhivu, vse z vednostjo prof. Frica. Dekan
Demšar je rade volje ustregel prošnji in Skubičeva skripta so
obležala v tem arhivu vso voj no dobo (1941 - 1954) in še par let
pozneje. Na natis knjige v teh časih, in tudi pozneje po vojni ni
bilo možno misliti. Arhiv je bilo večkrat treba v naglici prenašati

Prof. Franc

FRI C

r. 1907, novomaš. 1931, župnik v Trnovem in v Dupljah, ki
js zbral in prvi uredil zgodov. razprave pok. dekana
Antona SKUBICA.

v razne kraje. Kaj lahko se je pri tem kaj izgubilo. Zlasti je
huda, nepopravljiva škoda izguba stare Kronike in zbirke slik,
ki jih je Skubic tekom let zbral polno škatljo zo svoje zgodovinsko
delo. Arhiv so med vojno večkrat praznili, ko so hoteli župnišče
zažgati — in ga tudi so! Prenašali so ga po raznih hišah. Tudi po
raznih vaseh! Zaradi neprestanih stisk še vse doslej ni arhiv
urejen v celoti. . .
Kakšne okrnitve je utrpel rokopis našega zgodovinarja med
tem, zlasti okrog leta 1950 v takratnih skrajno nerednih razme
rah, je danes skoro nemogoče ugotoviti.
Prof. Trdan je klnalu po izidu imenovane božjepotne knjižice
umrl v Ljubljani in bil pokopan pri Sv. Križu, Jurjevica-Breže,
v ožji domovini.
, Urednik te knjige kot osebni prijatelj in močno interesiran
spoštovalec pokojnega dekana Skubica je skušal zasledovati usodo
njegovega rokopisa takoj po njegovi smrti, kolikor se mu je to
zdelo primerno in potrebno. Tudi med drugo vojno in po svoji
preselitvi v Argentino je iskal informacij o tem zgodovinskem
delu pri raznih sorojakih. Ker o objavi ni bilo glasu, se je leta
1958 obrnil na sovaščana prof: Frica, od katerega je pričakoval
najtočnejših pojasnil o eventuelnem natisu avtorjeve knjige.
Prof. Fric je nemudoma poslal vpraševalcu zaprošena poja
snila, da leži dragoceno delo še vedno v ribniškem župnijskem
arhivu in sedanji župnik in dekan v Ribnici, duh. svetnik ALOJ
ZIJ DOBROVOLJC, ki ima največ zaslug za obnovo ribniške
župne cerkve po načrtih našega slavnega arhitekta Jožeta Pleč
nika, mu ga je radevolje izročil v uporabo. Po ugotovitvah prof.
Frica so bili v župnijskem arhivu ležeči tipki deloma originalni
(pisani z značilnim Skubičevim pisalnim strojem) deloma tudi
že pretipkani (morda tudi že spremenjeni?). Tega že osiromaše
nega, vendar dragocenega gradiva prof. Fric ni upal poslati v
Argentino, čeprav bi se to zgodilo po zanesljivih rokah sedaj
tudi že pokojnega msgr. Janeza Hladnika, ki se je mudil takrat
na obisku v domovini. Zato je prof. Fric celoten tekst pretipkal,
večji del sam, manjšega pa dal pretipkati drugim. Ker je bil
čas za pretipk kratek, prof. Fric pa kot župnik v Trnovem v
Ljubljani z delom preobložen, pretipka ni utegnil preveriti in
ga je v takem stanju poslal uredniku in ga rade volje pooblastil,
da oskrbi izid celotnega zgodovinskega dela v knjižni obliki.

Na ta način so prišla koncem leta 1958 uredniku v roke
kot prvi del avtorjevega zgodovinskega gradiva poglavja, oznamenovana od njega samega z zaporednimi številkami 1 do 9 s
skupnim naslovom: „ZGODOVINA RIBNIŠKE ŽUPNIJE“ v pretipku, označenem zgoraj.

Prof. dr. FRANC

T RD A N

Nekaj mesecev pozneje je dekan DOBROVOLJC v svojem
župnem arhivu našel še Skubicev rokopis z naslovom: „RIBNI
ŠKE PODRUŽNICE“ . Tudi tega je prof. Fric pretipkal in ga
kot drugi del zgod. gradiva poslal uredniku.

Par let pozneje je dekan Dobrovoljc po skrbnem poizvedo
vanju našel še Skubicev originalni tipk z naslovom: „CERKVENA
DRŽAVA OGLEJSKIH PATRIARHOV - SVETNA ZGODOVINA
- RIBNIŠKI GRAD“ . Tudi ta tekst je prof. Fric pretipkal in izvod
poslal uredniku kot tretji del Skubičevega rokopisa.
Prof. Fric je uredmika obvestil, da je ves Skubicev tekst
pretipkan v petih izvodih, od katerih je tri izročil dekanu Dobro
voljcu z naročilom., da prvega shrani v ribniškem župnijskem
arhivu pogled izvirnika, drugega pošlje škofijskemu arhivu v Lju
bljano, tretjega pa obdrži sam v svojo uporabo. Dekan pa je Frica
kmalu obvestil, da je njemu namenjeni tretji del darovan Ribni
škemu muzeju, četrti izvod pretipka je sedaj v rokah urednika,
petega pa hrani prof. Fric sam. On je na opisani način vestno
poskrbel, da se dragoceno Skubičevo zgodovinsko delo varno
ohrani in se ne bo moglo več izgubljati. Pa tudi zgodovinarjem
je dana možnost, da ga uporabljajo, a se seveda od njih pričakuje,
da bodo pošteno navajali avtorjevo im,e in točno njegove zgodo
vinske navedbe.
Po izrecnem naročilu prof. Frica, ki se objavi ni mogel po
svetiti, je sedanji avtor po dolgem presojanju prevzel nase eno
najtežavnejših nalog, zbrati in objaviti v knjigi avtorjevo zgodo
vinsko delo, kolikor bi bilo to možno v danih razmerah izven
domovine in ob skrajnem pomanjkanju potrebnih pripomočkov,
da bi ne ostalo v pozabi.
Fricev prepis in po njegovi presoji zbrano avtorjevo zgodo
vinsko delo je sestavljeno iz treh delov: Prvi del z naslovom
„Zgodovina ribniške župnije“ vsebuje devet poglavij, ki jih je
Skubic označil s tekočimi številkami 1 do 9. —V naši knjigi nosijo
ta poglavja številke: I - II - III - VI - VII ■ VIII - IX - X in XI.
Drugi del z naslovom „Ribniške podružnice“ je uvrščen v to
knjigo kot IV. poglavje, tretji del z naslovom ,,Cerkvena država
oglejskih patirarhov - svetna zgodovina - Ribniški grad“ pa je
v naši knjigi objavljen kot V. poglavje.
Naslovi posameznih poglavij so s spodaj navedeno izjemo
ostali nespremenjeni, to je isti, kakoršne ima po prof. Fricu oskr
bljeni prepis. Izjema je naše V. poglavje, kateremu je urednik
spremenil naslov tako, da je v skladu z naslovom celotne naše
knjige.

Vrstni red poglavij je spremenjen v toliko, da opisujejo po
glavja I. do IV. cerkveno, vsa ostala pa svetno zgodovino naše
pokrajine.
Niti avtor sam niti prof. Fric celotnemu zgodovinskemu delu
nista dala enotnega skupnega naslova. Ker pa je skupen naslov
v korist bralcem in zlasti zgodovinarjem, ki se bodo sklicevali
na Skubičevo zgodovinsko delo, nujno potreben, mu je urednik
posvetil sedanji skupni naslov, ki smiselno odgovarja obravna
vani tvarini v celoti. Pa tudi Skubic sam na raznih mestih, zlasti
pogostokrat v I. poglavju, oznamenjuje teritorij nekdanjega Rib
niškega arhidiakonata kot „ Ribniško pokrajino“ .
Naša poglavja I. do VIII. (z izjemo opisa božje poti Nova
Štifta) so, kolikor je mogel ugotoviti prof. Fric, prepisana iz
avtorjevega originalnega „tipka“ . Prepis ostalih poglavij je na
pravljen iz pretipkov in deloma iz tiskanih objav Skubičevega
rokopisa. Da bi bilo namreč v tej knjigi objavljeno po možnosti
vse vsaj dosegljivo Skubičevo zgodovinsko delo, je urednik oskr
bel tudi prepis njegovega opisa božje poti pri Novi Štifti in
Zgoščenega opisa zgodovine Ribnice iz uvodoma navedenih Ilu
striranih Slovencev letnikov 1928 in 1931, ki sta mu bila pri
rokah. Avtorjeve objave o šolstvu v Ribnici in njegove o Gallusu
urednik v tujini ni mogel dobiti v roke in jih primerno spraviti
v sklad z ostalimi teksti v naši knjigi. Njegova razprava „O šol
stvu“ v našem VIII. poglavju je pa po vsej verjetnosti soglasna
z njegovo razpravo, objavljeno v reviji Slovenski učitelj v letu
1930.
Zaradi smiselne zgradbe celotne knjige je urednik uvrstil
avtorjev opis božje poti Nova Štifta v cerkveno zgodovino kon
cem IV. poglavja (Ribniške podružnice), Zgoščen pregled Zgo
dovine Ribnice, ki je nekak povzetek vsega avtorjevega zgodovin
skega dela, pa je postavljen kot XII., to je zaključno poglavje
naše knjige.
Skubic je svoje zgodovinsko delo sestavil v obliki dvanajstih
razprav, (ali celo več, ako katere urednik v danih razmerah ni
mogel ugotoviti), katerih vsaka je zgrajena kot zaokrožena celota.
Nekatere razprave so bolj dognane, druge manj znanstveno ute
meljene. Po vsej verjetnosti jih je avtor sestavljal v raznih časov
nih dobah, med katerimi so bili krajši ali daljši presledki. Mnoga
XXi.

zgodovinska dogajanja je ponavljal v več razpravah; tudi izvirne
listine je ponovno prevajal in navajal. Da hi se Skubicev tekst
ohranil v kolikor mogoče nespremenjeni obliki, je urednik ohranil
tudi mnoga njegova ponavljanja, dasi bi bila morebiti nepotrebno..
Od tega načela je odstopil le v nekaterih primerih, kar pa je
primerno označeno na odgovarjajočih mestih. Pač pa je urednik
tekste izvirnih listin, pisanih v tujih jezikih (latinščini, nemščini,
francoščini) skoro v celoti prenesel v avtorjeve opombe, kolikor
jih ni bil že on sam tja uvrstil.
Tudi v pogledu pravopisa se je urednik načeloma držal Sku
bičevega originala (oziroma teksta Fricovega prepisa); samo ne
katere zastarele pismene oblike se mu je zdelo potrebno spraviti
v sklad s pravopisom in slovničnimi pravili, ki so razumljivejša
tudi današnjim čitateljem.
Skubic je pisal svoje razprave po več ali manj strogi znan
stveni metodi, a o tem gre sodba strokovnjakom-zgodovinarjem.
Svoja izvajanja je izredno skrupulozno podkrepljeval s skliceva
njem na zgodovinske vire, katerih se je posluževal. Tozadevne
opombe je pisal po različnih načinih; v nekaterih razpravah jih
je pisal kar med tekstom s številkami ali brez številk, pričenjajoč od začetka večkrat v isti razpravi. V drugih razpravah jih je
pisal pod črto teksta na isti strani, v tretjih jih je skupno objavil
koncem razprave. Zaradi preglednosti se je uredniku zdelo nujno
potrebno pisati vse avtorjeve opombe po kolikor le mogoče enot
nem načinu. V ta namen je moral vse avtorjevo besedilo vnovič
prepisati; avtorjeve opombe (s spodaj navedeno 'izjemo) je zbral
v skupno zaglavje, ki ga je postavil prav na koncu XII. poglavja
naše knjige. Skubicev tekst je s tem postal preglednejši in laže
čitljiv tudi preprostejšim bralcem in razumljivejši. Z avtorje
vimi opombami se bo ukvarjal le zahtevnejši čitatelj ali zgodo
vinar. Pa tudi slednji mora upoštevati, da urednik v tej knjigi
ni izpisal prav vseh avtorjevih opomb v celoti tudi v originalnem
jeziku, v kolikor se je avtor takih posluževal smiselno v svojem
slovenskem besedilu. Znanstvenik se bo moral pri tem, zlasti glede
pripomb v poglavju I. in V. obrniti na avtorjev izvirnik v rib
niškem župnijskem arhivu ali na tam se nahajajoči prepis prof.
Frica.
Pri večkratnem prepisovanju teksta, opravljenega tudi po
raznih osebah, zlasti pri prepisovanju izvirnih listin, se je uteg-

niia pripetiti marsikaka pomota, kar naj čitatelji blagohotno upo
števajo. Uredniku v danih razmerah pač ni bilo možno kontro
lirati objavljenega teksta niti ga primerjati s Skubičevim izvir
nikom, ker tega ni imel v rokah, niti z izvirnikom listin, ki mu
niso bili dostopni.
Skubičevo zgodovinsko delo je ležalo večinoma neobjavljeno
ali sicer nedosegljivo nad 40 let; v mnogih pogledih, zlasti v
sklicevanju na vire, se bo morebiti marsikomu zdelo zastarelo
in nesodobno. Kljub vsem pomanjkljivostim pa bi bila nepre
cenljiva škoda, če bi to zgodovinsko delo, v katerega je avtor
vložil toliko svojega znanja in truda, obležalo za vselej poza
bljeno in širši javnosti nedostopno. Ker je zasnovano na dokaj
široki podlagi in pisano večinoma tudi v poljudno znanstvenem
slogu, bo zanimivo branje ne samo za ožje ribniške rojake, ampak
tudi za ostale Slovence, ki imajo zanimanje za zgodovino svoje
širše domovine.
Uredniku se je zdelo primerno, da je Skubičevo zgodovino
dopolnil z nekaterimi dostavki, dopolnili in pojasnili; morebiti
bodo služili v boljše razumevanje avtorjevega teksta. Pri tem se
urednik zaveda, da dostavki niso zadostni pa da so tudi dopolnila
in pojasnila pomanjkljiva ter da bodo morali strokovnjaki vnesti
v zgodovinsko podajanje marsikake korekture, če in kadar bo
kak zgodovinar obdeloval našo zgodovino v njeni zaokroženi ce
loti. Urednik smatra, da je s tem, da je Skubičevo zgodovino ob
javil, izvršil svojo nalogo, ki si jo je bil zastavil, namreč: Zbrati
in objaviti Skubičevo zgodovino Ribnice in Ribniške pokrajine.
Več let potem, ko je bilo sestavljeno besedilo tega uredni
kovega Predgovora v svojem prvotnem besedilu, je urednik v
Slovenskem biografskem leksikonu III. (1967), ugotovil, da se
je z življenjem in delovanjem našega zgodovinarja Skubica ukvar
jal pokojni dekan ljubljanske teološke fakultete dr. Maks Mi
klavčič in objavil svoja dognanja o tem na podlagi novih, njemu
dostopnih virov. Ta dognanja so deloma neskladna z uredniko
vimi ugotovitvami v tem predgovoru. Da se neskladnosti laže
ugotovijo, urednik na kratko povzema tozadevne objave dr. Mi
klavčiča.
„V es prosti čas je Skubic v Ribnici posvetil raziskovanju
trirov in slovstva za krajevno zgodovino, ki ga je vanjo uvedel

Franc Pokorn (o njem gl. SBL II., 430). Skubic je med drugim
objavil:
1) Podatki o Prešernovem šolanju v Ribnici (Ilustr. Slov. 1925,
št. 48);
2) O Trubarjevih zvezah z Ribnico (Koč. Slov. 1940, št. 4);
3) Dognanja o naseljevanju Nemcev na Kočevskem (Slov. 1930,
št. 173-175);
4) O glasbeniku Jakobu Gallusu (Petelinu), v Slov. 1939, št.
35-36;
Po Skubičevi smrti so bili v Kočev. Slov. objavljeni članki:
5) O zgodovini ribn. župnije in francoski okupaciji (l. 1940,
št. 8-14);
6) O pravdi ribniških kmetov (l. 1940, št. 15-33);
7 ) 0 turških pohodih (l. 1941, št. 1-9);
Napisal je (namreč Skubic) in ljubljanskemu zavodu za gluho
mladino izročil življenjepis njegovega ustanovitelja Ignacija Holzapfla.
Največja Skubičeva spisa sta ostala v rokopisu, namreč:
a) Kronika ribniške župnije (izginila med vojno 1941-1945);
b) Zgodovina ribniške župnije, - 475 drobno tipkanih strani (zdaj
v župnijskem arhivu). Eno poglavje je objavil prof. dr. Fr.
Trdan v knjižici: Nova Štifta, Ljubljana 1941.“
Urednikove zaključne besede.
Pri oblikovanju te knjige so pomagali nekateri sorojaki, ki
jim urednik s tega mesta ob izročitvi zgodovinskega dela v natis
izraža iskreno zahvalo. Brez dvoma gre pri tem najbolj globoka
zahvala prof. Francu Fricu. Brez njegove zavzetosti in brez nje
govega vloženega truda, kar je omenjeno že zgoraj v tem pred
govoru, bi ne bilo nikoli zbrano večinoma vse Skubičevo zgodo
vinsko delo; obležalo bi zaprašeno, razmetano in pozabljeno, ako
bi ne bilo celo za vselej uničeno.
Iskrena hvala gre tudi drugim, ki so v sodelovanju s prof.
Fricem ali posamezni osebno pripomogli k pestri zbirki slik, da
bodo čitatelji z večjim veseljem prebirali zgodovinske popise

naše pokrajine. Vseh imen zbiralcev slik ni možno navajati, a
urednik smatra za primerno vstaviti vsaj ime nekdanje tajnice
ribniške Hranilnice in posojilnice gdč. Jerice Drobničeve, ki je
izgrebla iz pozabe prenekatero sliko iz polstoletne preteklosti.
K izidu te knjige sta bistveno pripomogla s svojim mecen
skim darom v tiskovni sklad dva ribniška rojaka duhovnika, ki
izvršujeta poklic dušnih pastirjev slovanskih bratov Rusov, raz
tresenih po Evropi, namreč:
Msgr. ANTON I L C ,
Protoierei KAROL

rojen v Goriči vasi, in

K O Z I N A , rojen na Bregu pri Rib

nici.
Oba sta na urednikovo prošnjo nemudoma odgovorila s po
zitivno zavezo:
. . Na vsak način, z g. Kozino sva pripravljena
storiti, kar je v najinih močeh, da bo zgodovina izšla, ker mi
ši iva, da to dolgujeva ribniški župniji in dolini . . . “ In svoj me
censki dar sta nemudoma položila. Za njuno nad vse plemenito
dejanje jima urednik s tega mesta izraža najglobokejšo zahvalo
v prepričanju, da jima bodo enako zahvalo v trajnem spominu
ohranili tudi vsi naši rojaki, ki bodo brali to zgodovinsko delo
našega nepozabnega zgodovinarja pokojnega nekdanjega ribniške
ga dekana ANTONA SKUBICA.
Buenos Aires, Argentina v oktobru 1975.
Urednik

Mecen msgr. A N T O N

IL C

(r. 6 . 2 . 1923 v Goriči vasi, v maš. posvečen v Rimu 1951)
župnik ruskih katoličanov v Belgiji.
(Pranečak pok. Ijublj. kanonika Karla KLUNA iz Prigorice,
nečak pok. žup. Janeza Ilca iz Ruš, bratranec biv. dekana v
Podzemlju Andreja Ilca, pranečak pok. p relata dr. Jožefa
LESARJA iz Sušja.)

Mecen protoierej KAREL

KOZINA

(r. 3. 8. 1925 na Bregu, v maš. posvečen v Rimu 1953)
dušni pastir ruskih katoličanov v Belgiji, scravnatelj ruske katol.
založbe „Življe n je z Bogom“ , — nečak pok. k a p la n a v Do
lenji vasi Janeza Kozine, pranečak pok. prelata dr. Jožefa
LESARJA iz Sušja.)

I. P O G L A V J E
r ib n išk a

Ž u p n ija ,

n a d d ia k o n ija ,

DEKANIJA

UVOD
Težko je pisati domačo zgodovino ribniške župnije, ker sega
njena ustanovitev daleč nazaj v srednji vek; poleg tega je bila
zelo obširna ter se je v teku časa iz nje razvilo mnogo novih
župnij, na katere je imela Ribnica kot naddiakonija tudi v poznej
ših časih velik vpliv in mogočno moč nad njimi. Vse to mora kra
jevni zgodovinar jemati v poštev ter se dolgo časa dotikati vseh
drugih župnij, ki so se v teku stoletij ločile od ribniške materefare. Virov pa, zlasti iz prvih časov pokristjanjevanja ribniških
prebivalcev, seveda ni, ter se je treba zadovoljiti le s splošnimi
zgodovinskimi dejstvi, domnevami in zaključki. Kakor skoraj pri
vseh kranjskih župnijah tako tudi pri ribniški zgodovinski viri
v prvo tisočletje po Kr. r. sploh ne segajo. Šele okrog leta 1000
po Kr. se začne zgodovina jasniti. Pa tudi v poznejših stoletjih
srednjega veka so viri dokaj redki; domačih sploh ni dosti. Nekaj
več se jih nahaja v furlanskih arhivih v Ogleju in Vidmu, katere
pa bi bilo v današnjih razmerah le prav težko: preiskovati. Ne
precenljivih zaslug za našo domačo, zlasti cerkveno zgodovino
so si stekli gg. Anton Koblar, J. Parapat, dr. Jos. Gruden i. dr.,
ki so objavili v „Izvestjih Muzejskega Društva“ dokaj izpiskov
in regest iz omenjenih arhivov. Preiskani so tudi arhivi turja
škega, ortneškega in ribniškega gradu, ki imajo marsikako dra
gocenost za našo domačo zgodovino.
Nenasitni ogenj, ki je cesto uničeval Ribnico, je požrl mnogo
zgodovinskih virov, že Valvazor pripoveduje, da je dne 2. okto
bra 1415 požar ugonobil ves trg, leta 1445 pa polovico, da pa
je Ribnica vselej kot nov feniks vstala iz pepela C1). Tudi leta
1775 je požar grozno razdejal Ribnico, ob kateri priliki je po
gorela tudi farna cerkev in so se stopili cerkveni zvonovi. Da
so tudi mnogobrojni turški pohodi in spremljajoči jih požigi uni
čili marsikako zgodovinsko dragocenost, je gotovo; saj jih je
vodila pot od Vinice in Kostela skozi Kočevje naravnost v Rib
nico, pa naj so drli od tod na Kras ali proti Ljubljani.
Začetkom 18. stol. (1730) je začel pisati naddiakon grof Ka
rol žiga - Petazzi domačo ribniško kroniko pod naslovom „Protocolum Oficij Archidiaconalis Reifnicii” , ki je neprecenljiv vir

za zgodovino ribniške župnije in zgodovino onih župnij, ki so
spadale v ribniško naddiakonijo oziroma so se ekscindirale iz
ribniške fare. ( z)
Ali je bila ribniška dolina obljudena, predno so se tu nase
lili Slovenci?
Odločno se moti Pajtingerjeva in Globočnikova arheološka
karta, ki v ribniški dolini nima zaznamovanega nobenega prehistoričnega bivališča in tudi ne rimske naselbine, na kar oprti so
nekateri zgodovinarji trdili, da so ribniško pokrajino obljudili
prvi šele Slovenci. Lepo slovensko ime Ribnica res znači, da so
to naselbino ustanovili Slovenci po svojem prihodu v naše kraje
in so se povečini v tej dolini živeli z ribolovom. Vendar to ne
izključuje možnosti, da so bila v dolini že selišča drugih narodov,
zlasti Rimljanov, ki pa so jih vihre ljudskega preseljevanja raz
rušile, pa so jih Slovenci po svojem prihodu na novo pozidali.
Gotovo je, da so bivali v ribniški dolini že Rimljani, dasi za
njimi ni ostalo toliko zgodovinskih spomenikov, kakor po neka
terih drugih krajih Slovenije, skozi katere so vodile velike rim
ske vojaške in trgovske ceste.
Prof. Josip Obergföll, ki je pisal zgodovinske doneske za ko
čevsko pokrajino ( 3), trdi, da ribniška dolina s kočevsko deželico
vred v prehistorični dobi še ni bila naseljena in da se je nase
litev izvršila šele v srednjem veku. Ako namreč pogledamo na
arheološko karto, (tako trdi), ki jo je izdal Anton Globočnik,
nahajamo povsod po Kranjskem označene najdenine, napise, zi
dovja, grobišča, novce in drugo, bodisi iz predzgodovinske dobe
bodisi iz rimskih časov. Gorenjska in Dolenjska proti Novemu
mestu sta polni teh zgodovinskih spomenikov. Samo kočevska
pokrajina ter večina ribniškega in velikolaškega okraja dela iz
jemo. Ta, razmeroma obsežna pokrajina ima na karti samo ve
liko belo liso brez predzgodovinskih ali zgodovinskih najdenin.
Izjemo dela samo Rob, Turjak in Gradišče, kjer so zaznamovane
najdenine iz predzgodovinske dobe in rimske ceste. To je toliko
bolj presenetljivo, ker se sicer okrog in okrog te pokrajine na
hajajo najdenine. Pri Babinem polju (Prezidu) nahajamo rimsko
cesto, ki je vodila čez prastara mesta Terpo in Metullum blizu
Loža na Bloke, kjer so tudi našli predzgodovinske izkopanine,
in se je združila blizu Lacus Lugeus (Cerkniškega jezera) s trgov
sko cesto, ki je peljala iz Ogleja v Sisek.
Ta trditev pa je napačna. Gotovo je, da ribniška dolina v
onih časih ni bila gosto naseljena, kočevska pa še manj, a nase
ljeni sta bili obe. Pri Koprivniku na Kočevskem se nahajajo rim
ski grobovi. Tudi v Prigorici, v dolenjevaški župniji pri Ribnici,
je Jernej Pečnik našel zelo znamenito gomilo, obloženo s kame-
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ŽupnG cerkev v

RIBNICI

v letu 1930.

Na desni pročelja: Miklove hiše, Hranilnice in Dekliške šole.
V ozadju: Oničeva hiša.

nitimi ploščami. Dal je odpeljati dvajset voz plošč, na dnu pa je
našel grob. ( 4) škoda, da mu je zmanjkalo denarja, da ni mogel
dalje preiskovati. Našel pa je tudi pri župnijski cerkvi v Dolenji
vasi prazgodovinsko stanovanje. Pri Sv. Ani nad Ribnico pa je
bilo eno najobsežnejših gradišč, ki ima po trditvi starinoslovca
Jerneja Pečnika okrog sebe veliko gomil, kakor tudi druga po
dobna gradišča; gradišče da je bilo obdano z nasipi ( 5). Tudi
ljudje v Ribnici trdijo, da se dobijo nad cerkvijo sv. Ane izko
panine, kakor črepinje in drugo. Kraj sam je bil resnično pri
praven za gradišče, ker so mu visoke skale nudile kaj izdatno
naravno obrambo. Morda se ravno na to gradišče naslanja ljud
ska tradicija, da je bilo pod sv. Ano „ajdovsko mesto“ , kakor so
mi pravili prebivalci na Bregu.
Torej je bila ribniška dolina obljudena.
Dasi rimske ceste po ribniški dolini in okolici še niso popol
noma preiskane, je vendar gotovo, da je bila pokrajina z njimi
preprežena. Od Trsta je tekla rimska cesta na Cerkniško jezero
(Lacus Lugeus) in odtod na Bloke, kjer se je pri Hudem vrhu
bržkone odcepila in šla skozi Lužarje, Velike Lašče, Staro apno,
Lipljene, St. Jurij na Grosuplje, tam pa se je združila s cesto
Emona-Siscia (Ljubljana-Sisek). Iz Velikih Lašč pa je vodila
druga odcepljena cesta pod Sv. Rokom, kjer se še danes imenuje
gozdna pot „Rimska cesta“ , pod Velikimi Poljanami proti Go
renjim Lazom, od tam pod Slatnikom v Dolenje Laze, mimo
Hrvače, Goriče vasi, Nemške vasi skozi Prigorico v Dolenjo vas,
od koder je krenila čez polje (mimo sv. Marjete) na Zgornje
Ložine in Staro Cerkev oziroma Slovensko vas. Med Dolenjo
vasjo in Zgornjimi Ložinami se vidijo še danes ostanki dobre
ceste, ki jo še sedaj imenujejo „rimsko cesto“ (6). Druga cesta
pa se je na Rašici pri Velikih Laščah odcepila ter šla skozi
Ponikve in Cesto na Krko, kamor so Rimljani vozili blago na
vozovih mimo Lacus Lugeus ter ga potem po Krki (Corcoras)
odplavljali dalje. Na Blokah pa se je pri Studencu ločila še druga
pot, ki je vodila skozi Loški potok v Drago in Čabar, odkoder
se je prišlo na plovno reko Kolpo (Colapis).
Tudi v velikolaški okolici se nahajajo skoro po vseh vrhovih
rimska selišča in grobišča. Pri Sv. Roku se da, kakor je že
omenjeno, slediti še danes „rimska cesta“ , kakor jo ljudstvo ime
nuje in ki jo rabi kot gozdno pot. Takrat je ta cesta vodila v
Ribniško dolino. ( 7)
Gosto pa Ribniška dolina ni bila naseljena; zakaj na eni
strani je bila pokrita z razsežnimi pragozdi, ki so se vlekli skozi
polovico doline pod Malo goro notri doli skozi Kočevsko do
Kolpe, šele Ortenburžani so jeli te gozdove sistematično izse-

kavati v 14. stol. ter naseljevati koloniste. Druga polovica rib
niške doline je bila pokrita z vodo. Ilovnati svet in močvirje, ki
obsega še danes vsaj tretjino te doline pod Veliko goro, nam to
brezdvomno dokazuje. Skozi špilje, ki jih je v tej pokrajini vse
polno, je voda odtekla, za seboj pa pustila ilovico, ki so se je
poznejši prebivalci poprijeli za izdelavo loncev, peči in opeke, od
katere obrti se še danes živi dobršen del prebivalcev Ribniške
doline.
Morda se ne motim, ako pravim, da se je spomin na to jezero
ohranil pri ljudstvu v pripovedi, da je vrh Velike gore južno od
Ribnice jezero. Valvazor je še slišal pripovedovati o tem jezeru,
ki naj bi se nahajalo v Veliki gori (8), ki pa, da je skrito. Najde
ga kdo le slučajno. Jezero da je dokaj veliko in polno rib. Po
pripovedovanju ljudi stoji sredi jezera velik javor, pa tako, da
raste vrh v globino, deblo pa da je nad vodo. Okrog jezera da
leže veliki kupi škodlje, poraščene z mahom. Kadar bo zginila
streha na ribniški cerkvi, (to je bila stara cerkev, krita s
škodijo) takrat da bodo našli to jezero in s škodijo pokrili cer
kev. Valvazor sam je popraševal po Ribnici, naj bi mu pokazali
koga, ki je že sam videl to jezero. Končno je zadel na kmeta, ki
je strugal lesene sklede, in ta mu je pravil, kako je nekoč prišel
do tega jezera, ki da je široko nad dva streljaja in nekoliko daljše
ter ima ovalno obliko. Začetkoma je menil, da je mlakuža; ko
pa je zagledal kup z mahom porasle škodlje in sredi jezera na
robe obrnjeno drevo, ga je spreletala zona in je zbežal. Kmet
je bil videti preprost pa vendar odkritosrčen. Valvazor pravi,
da ni mogel dognati, jeli to res ali ne, samo to je resnično, da
mu je kmet to pravil. Ni izključeno, da bi bil ta kmet videl kak
prepad v Veliki gori, ki je v njem ležalo podrto drevo in je v
njem stala voda; saj je še danes dosti takih prepadov, kakor
se vidijo v Veliki gori pri Jelenovem žlebu. Pripoved o jezeru
pa živi iz časov, ko je bilo pod Veliko goro res vodovje, ki je
dobilo vodo izpod Velike gore, izpod katere izvirata reka Rib
nica in potok Rakitnišica. Ko pa je izginilo vodovje po špiljah
iz doline, je ljudem domišlija prestavila jezero v Veliko goro.
Tudi si ne moremo drugače razlagati imena trga Ribnice.
Naselbine so naši pradedi imenovali po vodah, ob katerih so se
nastanili, šli so pa navadno ob vodah navzgor proti izviru; in
ravno zato je bila Ribniška dolina malo naseljena, ker nima
nobene vode, ki bi tekla iz nje. Vsaka ponica po kratkem teku
pod zemljo. Valvazor izvaja ime Ribnica od tega, ker da je
pokrajina bogata na ribah in da je bila Ribnica nekako ribišče ( 9). Gotovo se od trga pol ure oddaljena reka Ribnica
imenuje tako, ker je bila bogata rib, kakor je še dandanes.

(Posebno ima veliko ščuk.) Imenuje pa se ta voda zato tako,
ker so s tem hoteli pokazati nasprotje z njeno posestrimo Rakitnišico, ki istotako izvira izpod Velike gore, pa v nji ne živi
nobena riba ali rak, kar povdarja že Valvazor 0 ° ). Isti zgodo
vinar je tudi čul pripovedko, da je bila Rakitišnica nekoč pre
kleta in da ob gotovih časih poleti vidijo v nji pri izviru morsko
ribo. Valvazor pa pravi, da je najbrže kdo samega sebe videl
v vodi, pa je mislil, da je polenovka.
Ako predpostavljamo tezo, da so nasledniki radi imenovali
svoja selišča po vodah, ki so tekle skozi naselbine, bi se morala
Ribniška naselbina imenovati Bistrica, ker teče skozi trg voda s
tem imenom, dočim je reka Ribnica od trga oddaljena pol ure.
Tudi ima Bistrica veliko daljši tek kot Ribnica; saj teče iz Sodraške doline izpod Boncarja in izpod Nove Štifte, dočim Ribnica
po kratkem teku ponica že v Dolenji vasi. Trg Ribnica torej ne
nosi svojega imena po reki, ampak po tem, ker so hodili semkaj
prvi naselniki lovit ribe, pa ne v reko, ampak: v jezero, ki je
segalo na južni strani prav blizu do sedanjega trga. Ko je bila
velika voda odtekla, sta si reki Ribnica in Bistrica šele napra
vili svoji strugi. Zdi se, da je bila Ribnica lovišče za ribe preje,
kakor sta dobili reki Bistrica in Ribnica svoji sedanji imeni.
Da je bil pod Malo goro v Ribniški dolini pragozd, pod
Veliko goro pa jezero, mi potrjuje tudi to, da je zemlja pod
Malo goro skalnata in še danes raste tam veliko hrastovo drevje.
In vas, ki leži na tej steni, se imenuje Lazi, kar pomeni izsekanino, in Lipovec, ki je bil naselbina v lipovem gozdu in kjer še
danes raste nebroj lip in lipovega grmovja. Iz enakega vzroka je
dobila ime vas Lipovščica, ki spada sedaj pod sodraško župnijo,
ter Bukovica pod Veliko goro, ki leži nekoliko vzvišeno pod
bukovim gozdom. Na strani pod Veliko goro pa je nasedeno
premnogo ilovice in je svet še danes večinoma močvirnat. Vasi,
ki leže ob tem močvirju, pa s svojimi imeni kažejo na jezersko
obrežje; tako Breg in Breže, ki sta ležala ob bregu, Sušje na
griču, kjer je bil suh kraj v nasprotju z mokrovino, Slatnik, kjer
so imeli studenec (slatino) v nasprotju s stoječo vodo, Zapotok,
onkraj Slatnika, onkraj studenca, Zamostec, kar znači, da je vas
ležala za mostom, ki je vodil čez dolinsko ožino, preko katere
so ljudje hodili na lov in po drva v Veliko goro. Tudi del rib
niškega trga onkraj Bistrice proti Veliki gori se imenuje Mlaka,
katero ime nahajamo v župnijskih maticah že leta 1680 (ex
Mlaka). Novi požiralniki, ki so se odpirali v kraških tleh, zakaj
ribniška tla so kraška, pa so dali vodi pot za odtok in jezero
je izginilo iz Ribniške doline, kakor izginja Cerkniško jezero

le periodično, dasi so povodnji v Ribniški dolini se danes vsa
koletna prikazen.
.
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Brez vsakega dvoma je bila Ribniška dolina ze v nms 1
časih naseljena, dasi morda ne gosto. Rimska cesta, ki je vo 1 a
mimo Blok in Prezida, bržkone ni vodila v Ribniško dolmo,
ker so bili za njeno izpeljavo visoki klanci, kakor je Boncar
med Blokami in Sodražico, nepripravni. Pač pa so semkaj pri~
hajali Rimljani od Emone (Ljubljane) skozi Velikolaško kot
lino, nekoliko morda tudi od Črnomlja, ker se dobijo v Kopriv
niku na Kočevskem rimski grobovi O1); ravnotako v Poljanah
na Kočevskem in Rimskem svetu (Römergrund) ( 12), dasi prof.
Obergföll trdi, da ime Rimski svet nima z Rimljani nobenega
stika, ampak ima ime po kričečih krokarjih, ki se tam rede.
V kočevskem narečju se namreč imenuje krokar Rom ali Ram,
v množini Römer ali Rämer; odtod Römergrund. Tudi da je ime
mlajšega izvora, ker se v urbarju kočevskega gospodarstva iz
leta 1574 še ne nahaja ( 13). četudi se nam zdi ta razlaga dosti
verjetna, je vendar gotovo, da je Jernej Pečnik našel tam v
gozdu več prazgodovinskih gomil ( 14). Pri vasi Rožancu pri
Črnomlju so imeli Rimljani celo Mitrej (tempel), posvečen per
zijskemu bogu Mitru, kjer v neki duplini še sedaj stoji napis:
„D.I.M. (Deo Invicto Mitrae) P.P.P. Aelii nepos et Proculus et
Firminus pro salute sua suorumque“ ( 15). Od tam so Rimljani
lahko prodirali tudi na Kočevsko in v Ribniško dolino.
Vihre ljudskega preseljevanja so zrušile rimska selišča, njih
ruševine so zagrnili tekom stoletij prostrani gozdovi, ki so do
čakali novih stanovalcev - Slovencev. Po odhodu Langobardov
v Italijo (spomladi leta 569) ( 1G) se je ponudila Slovencem
prilika, da se razširijo tudi po naših krajih in da zasedejo tudi
Ribniško dolino. Sledi starih slovenskih naselbin v Ribniški do
lini nahajamo v imenu ,.Goriča vas“ , ki se izvaja iz osebnega
imena Goryt ali Gorut, ki je bil ondi za poglavarja: torej Gorytova vas, Goritja vas, Goriča vas. Nemško ime te vasi: Weikersdorf prihaja tudi od osebnega imena Waikard, kar znači
isto kot slovenski Gorut ( 17).
Po mnogih stiskah od strani neljubih gospodov so prišli
ti novi naselniki pod frankovsko oblast. Slovenska samostalnost
je jenjala in začela se je doba tujega gospodstva, doba fevdalne
ustave. Po tej ustavi je smel kralj svobodno razpolagati s pod
jarmljeno zemljo in jo podeljevati, komur jo je hotel. Od
kar je cesar Karol Veliki podjarmil Slovensko marko, v katero
je spadala tudi Ribniška pokrajina, nahajamo začetkom furlan
ske vojvode kot nekake nadzornike naših pokrajin, proti katerim
pa so se Slovenci večkrat upirali ( ls). Pozneje pa so podelje

vali cesarji naše kraje v fevd nemškim plemičem pa tudi po
sameznim škofijam, cerkvam in raznim ustanovam. Ti novi gospo
darji so se naselili med Slovenci ali sami ali pa so tja pošiljali
svoje oskrbnike in naselnike, ki so imeli nalogo neobdelano
zemljo obdelovati in trebiti zaraščene gozdove ( 10). Obenem pa
se je začelo tudi pokristjanjevanje naših pradedov-poganov.
Ko so se po naših krajih naselili razni plemiči, posebno Sovneški in Turjačani, ter utemeljevali svoje gradove in gospostva,
so prinašali s seboj tudi krščanstvo. Predvsem so morali skrbeti,
da so imeli kot kristjani po svojih gradovih katoliške duhovnike.
Nemški priseljeni plemiči so krščanstvo v deželi na vso moč
pospeševali. Zidali so na svojih zemljiščih v bližini gradov cer
kve, ki so postale kuratne ali župnijske cerkve za njihove pod
ložnike, pa tudi za ostale katoličane. V Ribniški pokrajini sta
posebno stara gradova: Turjaški, ki je bil leta 1060 že na novo
pozidan ( 20), in Ribniški. V sedmem in osmem stoletju so bili
Slovenci sami malikovalci. Tudi njih kralj Samo je bil pogan, ki
je imel dvanajst žena ( 21). 'Pod slovenskima knezoma Gorazdom
in Hotimirjem so se sicer nekateri Slovenci pokristjanili, toda
po Hotimirovi smrti je med poganskimi Slovenci nastal tako si
len odpor zoper krščanstvo, da so morali vsi krščanski duhov
niki deželo zapustiti. Nekoliko let potem ni bilo med Slovenci
nobenega katoliškega mašnika ( 22). Treba je bilo začeti pokri
stjanjevanje čisto iznova.
Prva krščanska blagovest je prišla zatem med Slovence iz
Salzburga in iz Ogleja. Za Kranjsko, posebno za našo ribniško
pokrajino, in Primorsko imajo zlasti oglejski patriarhi veliko za
sluge. Patriarh Pavlin II (787-802), ki ga časti sv. Cerkev kot
svetnika, nosi častni naslov „Apostol Slovencev“ . Divji in neuki
Obri so bili v naših krajih glavna opora poganstva. Ko je Karol
Veliki potisnil Obre preko reke Donave (791) in so nekaj let
pozneje (795) Slovenci pod vodstvom slovenskega župana Vojnomira in Furlani pod vodstvom furlanskega grofa Erika pre
koračili Donavo in razrušili glavni tabor Obrov, se je moglo
začeti redno misijonsko delo po naših pokrajinah ( 23). Prihodnje
leto (796) sta se podala oba bližnja cerkvena kneza: Oglejski
patriarh Pavlin in salzburški nadškof Arno z mnogimi duhovniki
v novo misijonsko ozemlje. Spremljala ju je močna vojska pod
vodstvom Pipinovim, da jima je bila v obrambo ( 24). Pavlin se
tokrat ni dolgo mudil v Panoniji, ker je imel še isto leto cer
kveni zbor v Čedadu, a došli so pozneje tja oglejski misijo
narji; delo pokristjanjevanja je poslej mirno napredovalo. Zdi
se pa, da je bil Pavlin obiskal tudi naše kraje, zakaj ko je bil
njegov prijatelj in pomočnik mejni grof Erik leta 799 pri oble-

ganju Trsata ubit, je Pavlin o njegovi smrti spesnil žalostinko,
iz katere se vidi, da so mu bili naši kraji dobro znani, ker med
rekami, ki naj bi z njim obžalovale Erikovo smrt, navaja Savo,
Kolpo, Muro, Krko itd. ( 2 5 ).
Ni izključeno, da se je takrat začelo pokristjanjevati tudi
ozemlje med Kolpo in Krko, torej tudi Ribniška pokrajina.
Ker so na slovenskem svetu delovali poslej deloma duhov
niki iz Salzburga deloma iz Ogleja, je prišlo kmalu med obema
škofijama do hudega spora, šlo je za to, pod čegavo oblast prav
zaprav spadajo slovenske pokrajine. Oglejski patriarh se je skli
ceval na starodavne pravice, češ da so te dežele že v rimski
dobi spadale pod Oglej, salzburški duhovniki pa so povdarjali,
da že več kot pol stoletja delujejo v deželi in da so Slovence
sami pridobili krščanstvu. Cesar Karol Veliki je oba tekmeca:
salzburškega škofa Arna in oglej, patriarha Maksencija pozval
v Aachen in spor leta 811 razsodil tako, da bodi poslej reka
Drava od svojega izvira pa do izliva v Donavo meja obeh škofij.
Vse pokrajine severno od Drave naj pripadajo škofiji salzburški,
dežele južno od Drave pa oglejski patriarhiji ( 26). Skoraj 1000
let (do leta 1751) je ostala v veljavi razsodba mogočnega fran
kovskega cesarja, dokler ni bila zatrta oglejska patriarhija ( 27).
S to odločbo je prišla tudi ribniška pokrajina v območje oglej
ske duhovne, in zatem tudi svetne oblasti. Misijonarji iz Ogleja,
stare matere-Cerkve teh pokrajin, so nadaljevali delo sv. Pavlina
in dovršili delo pokristjanjevanja na desnem dravskem bregu
bivajočih Karantancev s sosednjimi narodi, to je Kranjci, in so
uredili cerkveno razdelitev dežele ( 2S). Te jurisdikcije ni nihče
nikdar ometaval; vse cerkve današnje Kranjske priznavajo Oglej
kot svojo mater-Cerkev, celo današnja škofija ljubljanska je
bila pred letom 1462 arhidiakonat odvisen od Ogleja, pod ka
terim so bile druge župnije v deželi, kakor Kranj, Krško, Ko
stanjevica in Ribnica neoporečno naj starejše ( 29).
S tem je dobila oglejska cerkev tuidi mnogo posestev v naših
krajih, ki so ji jih dajali frankovski vladarji. K temu pa ni
pripomogla toliko pobožnost darovateljev, marveč politični oziri.
Nemški vladarji so si prizadevali združiti Italijo s svojo nemško
(frankovsko) državo in tako utemeljiti mogočno svetovno oblast,
kakršno so nekoč imeli rimski cesarji. Iz tega namena so iskali
zaveznikov; najvplivnejši se jim je zdel oglejski očak, kojega
očakovina se je raztezala po meji med Nemčijo in Italijo. Pov
zdigovali in odlikovali so očaka ob vsaki priliki iz tega namena,
da bi le-ta podpiral nemške intencije v Italiji in olajševal ce
sarju in njegovim vojskam prehod čez svoje ozemlje v Italijo.
Očaki so bili vladarjem tudi hvaležni za pomoč pri pokršče-

vanju naših krajev. Očak je šel cesarju ob vsaki priliki na roke;
ta njegova dvorljivost je prinašala očaku vedno več posestev in
gradov po gornji Italiji, Istri in sosednji, z njo združeni Kranj
ski. Prav iz tega vzroka je prišel pod Oglej večji del naše No
tranjske in Dolenjske ( 30) z ribniško pokrajino vred, o čemer
bomo še pozneje govorili. Ribniška pokrajina je ostala v duhov
nem oziru pod Oglejem do leta 1751.
Na vso moč so oglejski patriarhi, ki so dajali posamezne
pokrajine raznim plemičem v fevd, skrbeli za pokrščevanje na
ših krajev, za katoliške misijonarje in duhovnike, toda domačega
jezika zmožnih duhovnikov začetkoma niso imeli toliko, da bi
mogli obvladati veliko delo pokristjanjevanja, ako pomislimo,
da so se ravno poganski Slovenci držali z vso krčevitostjo svojih
poganskih bogov. Zato pa so, kakor povsod drugod, tako tudi
pri nas skrbeli tudi grajski gospodje za svoje duhovnike, ki so
jim opravljali službo božjo. Niso imeli pa pri rokah vedno uče
nih in pobožnih duhovnikov; zato so dajali često posvečevati
svoje služabnike, pisače in druge, včasih celo svoje hlapce. Na
učenost in čednost niso mnogo gledali; samo da je znal njih
služabnik pisati in brati, zraven pa še dobro dresirati pse in
snažiti konje, pa so ga dali posvetiti za grajskega duhovnika (31).
Saj beremo, da je še okrog leta 1370 dala ribniška gospodarica
Marjeta (vojvodinja Teck), žena Friderika Ortenburškega, po
svetiti v mašnika svojega pisarja Zinka in ga je postavila za
župnika na novo ustanovljeno župnijo v Kočevski reki (32).
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Po teh splošnih podatkih prehajamo na specialno zgodovino
ribniške župnije.
Ko se je število kristjanov okrog gradov namnožilo, je bilo
treba tudi za te skrbeti v duhovnem oziru. Spočetkoma so lahko
hodili k službi božji v grad, kjer je bila povsod tudi kapela.
Toda pozneje je bilo treba zidati tudi zunaj gradov posebne
cerkve, ki so jih največkrat gradili grajski plemiči, če ne iz
pobožnosti pa na vpliv patriarhov, od katerih so imeli fevde.
Pri teh cerkvah so nastavljali duhovnike ter tako ustanavljali
župnije. Pa tudi na te novoustanovljene župnije so le prevečkrat

Stara župna cerkev v Ribnici pred porušenjem leta 1866, ko
jo je nadomestila nova, H olzapflova.
Ob desni pročelja: Miklove niše, Starešinčeve hiše in tedanje
Ljudske šele.

graščaki nastavljali svoje kreature ( 33), sami pa so se nastav
ljali za varuhe teh novih župnij (advocatus, Kirchenvogt) ter so
skrbeli za cerkev in njene pravice (od tod ime: Advocatus ecclesiae togatus, forensis, civilis) ter jo tudi branili pred napadi,
če je trebalo, i z orožjem (advocatus eclesiae armatus). To pa
ni izključevalo, da bi cerkve tudi sami ne
bili često izrab
ljali ( 34).
Tako so Ortenburžani ustanovili župnijo Dobrepolje leta
1260, Turjačani pa Škocjan pri Turjaku istega leta (35).
Kdo in kdaj je ustanovil župnijo Ribnico, ki je po mnenju
nekaterih brezdvomno najstarejša župnija dolenjska (36), nam
listine ne povedo; vsaj izslediti jih doslej ni bilo mogoče. Tudi
ta okolnost nam spričuje njeno visoko starost,ker sploh listin
ni o ustanovitvi
tako velike in slavne župnije.Nekaterištejejo
leto 1363 kot njeno ustanovno leto in na to oprti so Ribničani
leta 1863 slavili 500-letnico svoje župnije in ob tej priliki po
darili svojemu farnemu patronu sv. Štefanu papežu in mučencu
(umrlem okrog leta 257) dragocen mašni kelih s premnogimi
rubini in emajli ter z napisom: „Svetemu Štefanu pap. muč. na
čast hvaležna duhovnija Ribniška ob svoji petstoletnici 13631863“ . To pa je popolnoma zmotno. Dne 1. maja 1363 je patriarh
Ludovik (Della Torre) izročil Ortenburžanom le patronstvo nad
navoustanovljenimi kočevskimi župnijami: Kočevje, Poljane, Ko
stel, Osilnica in Kočevska Reka (takrat imenovana Gotenica),
tako da smejo ti plemiči za te župnije predlagati sposobne du
hovnike, ribniški župnik pa naj jih potrjuje. Takrat je bila
ribniška župnija že davno urejena.
Znamenita listina patriarha Ludovika se glasi v prevodu: „Mi
Ludovik, po božji milosti patriarh sv. oglejskega sedeža, hočemo,
naj bo v večen spomin, kar smo izvedeli, da so se v okraju
župnijske cerkve sv. Štefana v Ribnici naše oglejske škofije, in
v njeni župniji, v nekaterih logih in gozdih, ki so bili nenaseljeni
in neobdelani, napravila mnoga bivališča za ljudi, in so se taki
logi ali gozdi pripravili za poljedelstvo, in se je sešla nemajhna
množica ljudstva. V teh krajih so tamošnji prebivalci v čast
božjo in častite Device Matere in v tolažbo tega ljudstva m na
slednikov in v povzdigo pobožnosti sezidali nanovo nekatere cer
kve, namreč v Kočevju, Poljanah, Kostelu, Osilnici in Gotenici
(Kočevski reki). . ., kakor je dovoUl naš preljubi sin v Kristusu,
slavni grof Oton Ortenburški, na čigar posestvu so omenjena zem
ljišča. Mi dovoljujemo imenovanemu grofu in njegovim nasledni
kom v imenu svojem in svojih naslednikov, da smejo postavljati v
rečenih cerkvah sposobne duhovnike. Določujemo, da imajo grof
in njegovi nasledniki pravico te duhovnike predlagati, potrditi

pa za te cerkve, namreč Kočevje, Poljane, Kostel, Osilnico in
Gotenico, ima pravico župnik ribniški. . . V pričevanje ^ е д а
tega smo dali napraviti to pismo in je potrdili s ®40£tT” ^e
Dano na nafiem gradu v Vidmu dne 1. maja 1363. (
„ д1-.
Po tej listini je ribniška župnija postala tega leta JNAUŽUPNIJA.
.
Gotovo pa je, da so bili Ortenburžani že celo stoletje prej,
že leta 1263 v posesti ribniškega gradu in so imeli tudi patronstvo nad ribniško župnijo (3S). Pa tudi to ni letnica ustanovitve
ribniške fare. Zakaj že leta 1260 so Ortenburžani ustanovili
dobrepoljsko faro, česar bi pa gotovo ne bili storili, ako bi
takrat v Ribnici še ne bilo urejene župnije, saj je bila vendar
Ribnica središče ortenburških posestev na Dolenjskem ( 39). To
rej bi bili gotovo najpreje v Ribnici ustanovili novo župnijo.
Tega pa jim ni bilo treba, ker je bila v Ribnici že davno prej
župnija, ki je imela svojega duhovnika.
Za zgodovino kranjskih župnij, ki so bile pod oglejskim
patriarhatom, je prav zajemljiva listina iz leta 1323, v kateri
kardinal Bertrand kot papežev legat naznanja, kakšne davščine
mu ima kot takemu dajati vsaka fara ( 40). V tej listini navaja
Cerknico, Lož, Črnomelj, Metliko (A w a), ne imenuje pa Ribnice,
Dobrepolj in škocijana pri Turjaku, dasi so te župnije že prej
obstojale. Morda so bile proste teh doklad, ker so bile pod pri
vatnim patronstvom Ortenburžanov in Turjačanov ( 41), ki so bili
takrat v hudem sporu med seboj. A tudi kočevske fare nobene
ne navaja, ker pač še nobene bilo ni.
Velik vpliv na pokrščevanje Slovencev so imele rimske ceste:
Aquilea - Petovium, ki je vodila od Ogleja skozi Vrhniko, Lju
bljano, Mengeš, Trojane, Celje v Ptuj, in proga: Aemona - Siscia,
ki je šla iz Ljubljane v smeri sedanje Dolenjske ceste skozi Višnjo
goro (A cervo), Trebnje (Pretorium Latobicorum), Belo cerkev
v Drnovo (Neviodunum) in odtod čez Čatež v Sisek. Od te ceste
se je pri Laverci odcepila druga pot, ki je vodila pod Golim čez
Bloke, mimo Cerkniškega jezera (Lacus Lugeus) in Loža ter
se pri Bazovici na Krasu strnila s progo Aquilea - Tergeste (42) .
Ob teh cestah so se najprej ustanovile krščanske misijonske
postaje. Poleg teh cest so prepregala naše kraje mnogoštevilna
tovorna pota, katerih marljivi starinoslovci vedno več spravljajo
na dan. Brez dvoma je taka cesta vodila tudi v Ribnico preko
Velikih Lašč, kjer je pri sv. Roku še sedaj „rimska cesta“ , in
tudi od Blok doli. Tudi v Ribnici se je ob teh cestah postavila
misijonska postaja, pod katero je spadal ves okraj od Blok do
Metlike ter od Turjaka do Kolpe. Leta 1228 je bila Ribnica že
urejena in silno prostrana župnija.

Kako sta bila razširjanje krščanstva in cerkvena organiza
cija odvisna od zgoraj označenih rimskih cest, izpričuje naj
bolje to, da je imela oddaljena Bela Krajina do leta 1228 edino
župnijo v Metliki, kateri je bila soseda Ribnica. Patriarh Bertold
je šele omenjeno leto ustanovil župnijo Črnomelj s 4 podružni
cami (v Semiču, na Vinici, pri Treh farah in v Podzemlju) in
iztrebil poganstvo, ki je bilo tamkaj še globoko ukoreninjeno
( 43). V listini z dne 18. 10. 1228. patriarh Bertold pripisuje sebi
zasluge, da je ljudstvo v Beli Krajini, ki je še za njegovega
časa tavalo v neverskih zmotah in se držalo poganskih obredov,
privedel na pot resnice ( 44). Tako je Ribnica dobila novo so
sedo - župnijo v Črnomlju, dočim je vse notranjsko okrožje ob
stari cesti proti jugu bilo razdeljeno med oglejski župniji Stari
trg pri Ložu in Cerknico ( 45). Tako je v tem času mejila ribniška
župnija na Stari trg pri Ložu, na št Peter v Ljubljani, št. Vid
pri Stični in preko Kočevja na Metliko in Kolpo. Splošni pregled cerkvene organizacije v misijonski dobi nam torej kaže
redke postojanke in obširna okrožja. In tako je tudi ostalo go
tovo do leta 1000 ( 46).
Okrog leta 1000 ali kmalu potem so imeli plemiči Sovneški
od patriarha Ribnico v fevd. Te plemiče nahajamo v zgodovini
kot prve ribniške svetne gospode imenoma. Leta 1082. se je
namreč Katarina Sovneška poročila s Konradom II. Turjaškim
in mu je prinesla za doto desetino v Ribnici za 600 Mark oglej
skih novcev ( 47). Tudi patriarh je priznal to dejstvo in je iz
ročil Konradu Ribnico v fevd. Ta Konrad je umrl in bil pokopan
v Ribnici na sv. Jurija dan leta 1107 z velikim žalovanjem ( “mit
groser Ciag“ ) (4S). Ker je bil katoličan kakor vsi Turjačani
v tej dobi, bi ga gotovo ne bili pokopali v Ribnici, ako bi tu še
ne bilo krščanske občine ali župnije s katoliškim duhovnikom.
Turjačani so namreč navadno stanovali v Turjaku; ker pa tam
ni bilo župnije (škocijanska je bila ustanovljena šele leta 1260),
so Konrada pokopali v Ribnici, ki je bila edina župnija v tem
okrožju in je onstran Turjaka (pri ljubljanskem barju) mejila
na šentpetersko župnijo v Ljubljani (49). Dasi gotove letnice
ne moremo navesti, je vendar dokaj gotovo, da je bila ribniška
župnija ustanovljena že pred letom 1000.
Nekateri celo trdijo, da je bila v Ribnici cerkev že v 9.
stoletju, torej že za časa sv. Cirila in Metoda ( 50). Ljubljanski
šematizem iz leta 1864 pravi, da je ribniška fara prastarega
izvora ( antiquissimae originis) ( 51). Starih pismenih poročil pri
manjkuje, ker pisani podatki posameznih župnij ne segajo nikjer
preko 10. stoletja nazaj, vendar po nekaterih drugih znamenjih
lahko presodimo, katere cerkve so iz misijonske dobe. Važen

kažipot so nam v tem oziru stare glavne župnije ali nadžupnije,
ki so imele nekdaj velik obseg in ki so se iz njih tekom let izločile
mnoge druge fare. Take matere-cerkve nosijo na sebi znak vi
soke starosti. V njih obsegu vidimo sledove nekdanjega misijon
skega okrožja. Vzpričo stalnega značaja cerkvene organizacije,
ki se je povsod razvijala po istih določenih pravilih, je tak sklep
zelo zanesljiv ( 52). Ribniška župnija pa ima na sebi vse te znake
stare misijonske postojanke, iz katere se je tekom časa razvilo
veliko število novih župnij. Zato jo smemo šteti med one župnije,
ki imajo svoj začetek prav času pokrščevanja Slovencev. Njeno
misijonsko okrožje je segalo od ljubljanskega barja do Metlike
in Kolpe, tja do čabra in Prezida.
KDO JE USTANOVIL RIBNIŠKO ŽUPNIJO?
Brez dvoma oglejski patriarhi, ki jim je bila že od cesarja Ka
rola Velikega ta pokrajina prisojena za misijonsko delovanje. V
Ribnici so postavili misijonsko postajo, iz katere se je naravno raz
vila župnija. Ko so začetkom 11. stol. oglejski patriarhi od cesarja
dobili te kraje prav v last ( 53), so oni in njihovi fevdniki Sovneški postavili grad v Ribnici, ki je bil potreben za upravo teh
posestev, ter ustanovili župnijo, kjer pa je gotovo že prej ob
stojala krščanska občina. Da so sami patriarhi ustanovili župnijo,
dokazuje že izbera farnega patrona sv. Štefana, papeža in mu
čenca. Nemški vitezi namreč novoustanovljenim župnijam na
vadno niso dajali papežev ali rimskih svetnikov za patrone, am
pak sv. Jurija, sv. Marjeto ali sv. nadangela Mihaela, ki se v
vojaških opravah borijo zoper pozoja (poganstvo), ali pa sv.
Martina na konju in sv. Janeza Krstitelja, ki so najstarejši cer
kveni patroni na Slovenskem ( 54). Zato je bila grajska kapela
v Ribnici posvečena sv. Janezu Krst., cerkvica na ortneškem
gradu pa sv. Juriju.
Za cerkvene razmere sredi 9. stol. je važna listina iz leta
879, s katero je kralj Karlman potrdil oglejskemu patriarhu Valpertu posest vseh cerkva, ki jih imenoma našteva. Žal da so se
pri prepisovanju te listine imena že davno tako pokvarila, da jih
ni bilo več mogoče razbrati. Vendar pa zgodovinarji trdijo, da
se po drugih znakih da sklepati, da so bile že v 9. stol. cerkve
na Dolenjskem: Pri Beli cerkvi, v Krškem, v Trebnjem, v št.
Vidu pri Stični, v Ribnici in Metliki ( 54). Važno je, da omenjena
listina loči krstne cerkve (ecclesiae Baptismales) od župnijskih
cerkva (ecclesiae cardinales) ( 56). V Ribnici je morala biti krstna
cerkev kapela v gradu, ki je od pamtiveka posvečena sv. Janezu
Krst. še leta 1454. je Martin, škof pičenjski, v patriarhovem imenu
posvetil oltar v tej kapeli, ki pa je bil gotovo le na novo postav

ljen ( 57). Ta kapela je morala biti prvo krščansko svetišče v
Ribnici; le tako si moremo razlagati, zakaj je imela ta kapela še
v Valvazorjevem času tako prednost, da se je na praznik sv. Ja
neza Krst. tam obhajala naj slovesnejša služba božja, naslednjo
nedeljo pa je bil patrocinij (žegnanje), h kateremu je bila za
vezana priti vsa župnija z vsemi podružnimi soseskami ( 5S). S
tem so pač hoteli župljani pokazati svojo dolžno hvaležnost za
luč sv. vere in spoštovanje do matere-cerkve.
Ko so prišli prvi krščanski blagovestniki med Slovence, so
naši pradedje pogani častili skoro izključno naravo in njene pri
kazni, katerega češčenja so se prav krčevito držali. V vsej na
ravi so videli vedni boj luči s temo, toplote z mrazom, poletja
z zimo, ter so častili boga luči in toplote, ki se bori s pozojem
teme in mraza. S tem so morali oznanjevalci krščanske vere
računati; zato so jim postavili za prve patrone ravno take svet
nike, ki tudi v krščanstvu značijo ta boj, boj nebeške luči
proti peklenski temi, boj in zmago krščanstva nad poganstvom.
Tako so se poganski Slovenci laže privadili krščanskemu bogo
služju. Zato so tudi v Ribnici v gradu postavili za prvega pa
trona sv. Janeza Krstitelja.
Za časa pokristjanjevanja slovenskih in germanskih narodov
se je patrocinij sv. Janeza zelo razširjal. Celim narodom je ta
svetnik postal zaščitnik, npr. Langobardom. Slavni sin tega na
roda, zgodovinar Pavel Warnefried, diakon oglejske cerkve, je
zložil njemu v čast prelepi himnus, ki ga duhovniki molijo v
cerkvenem oficiju:
Ut queant laxis resonare fibris - Mira gestorum famuli
[tuorum
Solve poluti labii reatum - Sancte Joannes.
Sveti Janez - sprosti vez nečistih ustnic služabnika,
da bodo z lahnimi strunami zvenela čuda tvojih del.
Ker so prvotno služile cerkve sv. Janeza za krščevanje, so
jih gradili večinoma ob vodah, kateri značaj se je ohranil tudi
pozneje (5e). Ker praznik sv. Janeza Krst. pade v dobo poletnega
sončnega obrata, ob katerem so poganski Slovenci častili sončno
božanstvo, se je tudi pri njegovem praznovanju ohranilo dokaj
poganskih navad. Kresovi, ki se po naših hribih zažigajo in
razni ljudski običaji ob Ivanovem, npr. igre z gorečimi plame
nicami in kolesi, so ostanki sončnega bogočastja. Seveda imajo
te igre z ognjem tudi lep krščanski pomen, ker je bil sv. Janez
Krst. po besedah sv. pisma „lucerna lucens et ardens“ (sveteča
in goreča luč). Tudi ime „Krstnik“ , ki ga ljudstvo temu imenu
pridevlje, je mitološki ostanek in je pomenjalo boga svetlobe

(sanskrit: Kršna). Ljudska pravljica pripoveduje o boju med
iunakom Krstnikom in hudobnim besom (pozojem). Ta motiv se
v bajeslovju često ponavlja in nam predstavlja boj med soncem
in zimsko temino, ki se o Kresu završi s popolno zmago sončnega
junaka (60)Priljubljen cerkven zavetnik je bil v času pokristjanjevanja

tudi sv. Jurij. Kjerkoli so cerkve sv. Jurija, smemo sklepati, da
sega njih nastanek prav nazaj v dobo pokristjanjevanja Sloven
cev ( 61)- S tem so hoteli pokazati pokristjanjenim Slovencem
zmago junaškega krščanstva nad poganstvom, kakor jo kaže sv.
Jurij, ki ima pod seboj zmaja. Obenem pa so s češčenjem sv.
Jurija nadomestili pri Slovencih češčenje boga Radegosta (po
mladnega sonca), ubijalca pozoja in rešitelja mlade boginje Vesne
(zemlje). To češčenje so pokristjanjeni Slovenci sprejeli toliko
rajši, ker se praznik sv. Jurija praznuje v zgodnji pomladi, tedaj
ko so se poganski Slovenci spominjali zmage Radegosta nad
zmajem (zimsko temo) in rešitev pomladne zemlje Vesne ( “-).
Enako naziranje je lastno vsem arijskim narodom. Grški Herku
les umori lernajisko hidro, egiptovski Horus se bojuje s Typhonom, germanski bog Thor s kačo Nidgardo, indijski Kršna s
kačo Puthano (63). Krščanskim oznanjevalcem sv. vere je bil
zmaj seveda simbol malikovalstva in hudobnega duha, katerega
je sv. Jurij premagal s svojo junaško smrtjo. Kot slavnega zma
govalca hudobnega zmaja so ga zlasti radi častili Slovenci v dobi
spreobrnjenja h krščanstvu. Tudi v poznejših časih se je razšir
jalo češčenje sv. Jurija po naših krajih, tako da so slovenski
kmetje šteli celo leta od sv. Jurija do sv. Jurija. Viteški redovi
so si ga izvolili za svojega zaščitnika in mu postavljali cerkve
na svojih gradovih in posestvih. Zlasti v križarskih vojskah so
ga slavili kot zmagovalca nad neverniki ( “ ). Tako so tudi
Ortenburžani za časa križarskih vojsk, ki so se jih tudi sami
udeleževali, postavili na Ortneku cerkev, posvečeno sv. Juriju.
S tem so hoteli obenem pokristjanjene Slovence odvrniti od
poganskih šeg in navad, ki so se jih v Beli Krajini in gotovo tudi
po naši pokrajini še začetkom 13. veka, 'kakor že omenjeno,
krčevito držali. Marsikje pa segajo cerkve sv. Jurija celo v rimske
čase. V starem trgu pri Ložu, ki je bila soseda-fara ribniške
župnije, stoji župnijska cerkev sv. Jurija na razvalinah mesta
Terpa ( 65).
Tudi prvotna ribniška župnijska cerkev, ki je sicer že od
nekdaj posvečena sv. Štefanu, papežu in mučencu, je imela stran
ski oltar posvečen sv. Juriju, ki so ga imenovali „dobrega gospoda
sv. Jurija“ (dem guttem hern sand Georgen), kakor posnamemo
iz neke kupne listine z dne 29. 3. leta 1366. (»«). Poznejša cerkev,

ki je stala ob času Valvazorja in še do leta 1864, tega oltarja
ni imela več. Morda je prvotno cerkev poškodoval grozni potres,
da so morali zidati novo. Valvazor namreč pripoveduje, da so
leta 1339 kobilice opustošile vso Kranjsko; naslednje leto pa
da je vso Notranjsko, kamor so šteli tudi Ribnico, stresel na dan
Spreobrnjenja sv. Pavla grozen potres; to zgodovinsko dejstvo je
dobil Valvazor zabeleženo v prastari knjigi v Ribnici s šepavim
(schlechtgesetzt) distihom:
,,Sub M. C. triplo quadraginta tibi dico
“Tune terrae motus fuit Conversio Pauli“ .
(Ko se je pisalo M - 1.000 in TRIKRAT C - 300 in 40 [t.j.
1340] ti povem, da je bil potres na dan Pavlovega Spreobrnje
nja.) (67).
Ker je brez dvoma kak duhovnik v Ribnici zapisal to opazko,
je moral tudi Ribnico obiskati ta potres.
Ako se spominjamo poročila zgodovinarja Prokopa, da so se
stari Slovani radi naseljevali ob jezerih in močvirjih, se ne bomo
čudili, da se je ohranilo pri njih mnogo pravljic o pozoju. Zmaj
po mnenju mitologov pomenja nočno temino, zimski mraz, pogubonosno vodovje, močvirje in zlasti nezdrave sopare, ki se dvigajo iz
njega ( 6S). Iz tega vzroka so gradili tudi cerkve sv. Marjete, ki
ima tudi zmaja kot atribut, in sega njih postanek prav v dobo
pokristjanjevanja Slovencev. Kakor cerkve sv. Jurija se tudi šmarjetne cerkve pogosto nahajajo poleg vodovja, jezer in močvirja.
Z ozirom na mitološki pomen zmaja in naselbine starih Slovanov
si to prikazen lahko razlagamo ( 69). Iz tega vzroka so postavili
v Dolenji vasi pri Ribnici, kjer ponicajo vode v podzemska žrela
in kjer je mnogo moče (mala vas se celo imenuje Blata!), cer
kev sv. Marjete; stala je svoj čas sredi vasi, pa so jo pozneje,
ko so na griču sezidali cerkev sv. Roka, opustili in podrli, mesto
nje pa postavili kapelo sv. Marjete na polju, kjer voda ponica
pod zemljo.
Zelo stara fara, ki pa se je ustanovila v območju župnije
Lož, je župnija Bloke, posvečena sv. nadangelu Mihaelu. (Obe
imenovani župniji sta pozneje vedno spadali pod ribniški naddiakonat, dasi so se za bloško včasih bili hudi pravni boji med
posameznimi cerkvenimi oblastniki.) Sv. Juriju in sv. Marjeti
se namreč pridružuje tretji ubijalec zmaja nadangel Mihael. Že
od nekdaj je veljal v Cerkvi za velikega bojevnika zoper satana
in njegovo češčenje (malikovalstvo), za varha sv. vere. Ta sim
bolika, ki se opira na sv. pismo, ( 70), je veliko starejša kakor
imenovanih svetnikov in sega nazaj v apostolsko dobo. Vobče

Glavna ulica trga Ribnice v letu 1870.
V ozadju pod dekanom Holzapflom zgrajena nova žu pna cer
kev. Pred njo nekdanja stoletna „ M ik l o v a “ lipa, p o d rta pred
prvo svetovno vojno

pa smemo reči, da je češčenje sv. Mihaela v 6. in 7. stoletju naj
bolj cvetelo. Ker je veljal sv. Mihael v prvi vrsti za bojevnika
zoper satana in je po naziranju sv. Cerkve vse malikovanje če
ščenje satanovo, zato so se že v rimski dobi, pa tudi za časa po
kristjanjevanja Slovencev (v 8. in 9. stol.) po naših krajih zelo
množile njegove cerkve. Marsikje nam na mestih starih templov
in rimskih gradišč simbolizirajo Mihaelove cerkve zmago krščan
stva nad poganstvom ( 71). Ker so si naši poganski pradedje radi
izbirali za bogočastje vzvišene kraje, vidimo tudi cerkve sv. Miha
ela večkrat zgrajene na hribih. (Tudi sv. Gora pri Gorici je
imela nekdaj Mihaelovo cerkev.) 'Poleg zgodovinskega vzroka
tiči pa v tem načinu postavljanja cerkva globoka simbolika. Sv.
Mihael se bojuje zoper zle duhove, ki bivajo v zraku, zato je
izpostavljen na vzvišeno mesto. Dolina ali Drepad pa predstav21

lja peklensko brezno, kamor je vrgel Luciferja in njegove an
gele (™).
Ribniška cerkvena zgodovina se jame bolje jasniti šele s
prihodom Ortenburžanov v te kraje v 13. stoletju. Ti so dobili
tudi patronstvo nad obširno ribniško faro. Kmalu po njihovem
prihodu so se jele v mejah ribniške župnije ustanavljati nove
fare ali dušnopastirske postojanke, ker ribniška duhovščina ni
mogla duhovno oskrbovati vernikov prav do Metlike in Kolpe.
Prav taka postojanka je bila v Poljanah ob Kolpi (Stari trg pri
Poljanah). Leta 1248. se že imenujejo Poljane župnija, dasi je
morala biti ta dušnopastirska postojanka popolnoma odvisna od
Ribnice. Tega leta, 9. maja, je namreč oglejski patriarh Bertold
izročil na njegovo lastno prošnjo grofu Hermanu Ortenburškemu
patronstvo nad Poljanami, ki jih v listini imenuje župnijo, ter
desetino okrog čušperka ( 73).
Ustanavljanje novih župnij je moralo iti nevzdržno naprej.
Ker se je krščansko prebivalstvo množilo in so se v izsekaninah
prostranih gozdov nastanile nove naselbine, posebno pa ko so se
okrog leta 1350 po prizadevanju grofa Otona Ortenburškega na
selili Kočevci v svoje sedanje pokrajine, je bilo treba na obširnem
teritoriju ribniške župnije ustanavljati nove fare, ker so bile nove
naselbine preoddaljene od stare ribniške župnije. Pa so ti novi
naselniki, govoreči germanski jezik, tudi nujno potrebovali svojih
duhovnov. Slovenski kraji so se dalje časa držali svoje materefare, dočim so po Kočevskem in doli proti Kolpi kaj hitro vsta
jale nove župnije.
Leta 1336 so dobili Ortenburžani v fevd grad Kostel, kjer
so kmalu ustanovili novo župnijo. Gotovo je, da je leta 1363 ta
župnija že obstojala in iz leta 1383 nam je že znan tamošnji
dušni pastir Heinzlinus ( 74). Leta 1339 je bila tudi v Mošvaldu
(Kočevju) že postavljena kapela sv. Jerneja z dušnopastirsko
postojanko, četudi je bila začetkoma to samo kaplanija, pri kateri
je bil nastavljen samo en kaplan, ki je pripadal ribniški duhov
ščini. Dne 1. sept. 1339 je namreč patriarh Bertrand dovolil grofu
Otonu Ortenburškemu, da sme na svoji pristavi v Mošvaldu (Ma
hovnik) (Villa Mosvald), ki je predaleč od ribniške farne cer
kve, ustanoviti kapelo in zgraditi okoli nje pokopališče. Tako
bodo prebivalci laže prihajali k službi božji. Oton je sezidal kapelo
in ustanovil kaplanijo na svoje stroške. Duhovnika priporoča rib
niškemu župniku, ki potrjuje mašnika, kateri sme upravljati vse
zakramente in pokopavati na novem pokopališču, farne pravice
(ribniške) pa morajo ostati nedotaknjene (salvis juribus dictae
parochialis ecclesiae) (75). Leta 1363 pa je postala Kočevje samo-
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stojna župnija ( 7C) , samo župnika je imel potrjevati še vedno
ribniški pleban.
Kočevska naselbina se je hitro množila in leta 1377. jo grof
Friderik Ortenburški že imenuje „Vnsern marckht“ , naš trg v
Kočevju. Tudi cerkev si je opomogla. Dne 28. okt. 1386 je gro
finja Neža, hči leta 1335 umrlega Alberta II. Ortenburškega,
utemeljila v cerkvi sv. Jerneja dohodke, ki sta jih vsako leto
izplačevala njen brat Albert, škof tridentski, in Friderik, ribniški
gospodar ter njen nečak. V tem pismu se navaja že v Kočevju
cerkev sv. Jerneja, ne več v Mošvaldu. Bržkone se je imenovala
Kočevje vsa naseljena okolica. Zato imenuje Friderik Kočevje
„vnser marckht in der Kotsche“ . ( 77).
Ravnotako sta bili leta 1363 samostojni župniji Osilnica in
Kočevska Reka (Göttenitz an der Rieg). Vendar so te župnije
tudi poslej ostale v neki odvisnosti od ribniške matere-fare. Za
kaj Ortenburžani so kot patroni sicer smeli predlagati duhov
nike za te župnije; preizkusiti, če so pripravni in vešči, ter po
trditi jih, je imel pa ribniški župnik v imenu oglejskih patriarhov,
katerih last je bila v duhovnem oziru vsa pokrajina.

B)

RIBNICA -

NADZUPNIJA

že zgoraj je omenjena listina Oglejskega patriarha Ludovika I. z dne 1. maja 1363, v kateri izjavlja, da imajo Ortenburški
grofje v novoustanovljenih župnijah, namreč v Kočevju, Polja
nah, Kostelu, Osilnici in Gotenici (Kočevski Reki), ki so nastale
v mejah ribniške fare, predlagati sposobne duhovnike, ribniški
pleban pa ima pravico potrjevati jih. S TEM JE POSTALA
RIBNICA NADŽUPNIJA, ki je nad temi farami ohranila skozi
več stoletij vrhovno oblast. Ribniški župniki so ohranili v du
hovnem oziru neko samostojnost in gospodstvo nad vso ribniškokočevsko pokrajino. Nikjer ne beremo, da bi bili podložni kakemu
naddiakonu, dasi je bila vsa oglejska škofija razdeljena na arhidiakonate.
Vsa dežela Kranjska je bila izprva podložna enemu arhidiakonu, ki se je imenoval „Arhidiakon Kranjske in Marke“
(t.j. sedanje Dolenjske) ( 7S).
V
15. stol. se je ta veliki arhidiakonat razdelil. „Arhidiakonija kranjska“ je obsegala sedanjo Gorenjsko z Ljubljano in
Cerknico, „Arhidiakonija dolenjska“ pa Belo Krajino, dolino Kol
pe, Krke in Mirne. Nekaj izjem so v tej razdelitvi povzročali
samostani, katerim so bile vtelešene mnoge župnije in vsled tega
izvzete iz oblasti svetnega arhidiakonata ( 79). Tak samostanski
naddiakonat je bil tudi v Stični in je izvrševal svojo naddiakonsko
oblast nad velikim delom Dolenjske. Ribniška nadžupnija je bila
samostojna s podložnimi župnijami. Zato so že v tem času neka
teri imeli ribniškega nadžupnika za nekakega naddiakona, ki je
tak postal „VIA FACTI“ . V Ljubljanskem šematizmu iz leta 1864
beremo, da je bil že leta 1383 Nikolaj ribniški pleban in naddiakon ( 8П), dasi Ribnica še ni bila priznana kot naddiakonija.
Ker Ribnica ni bila pod nobeno naddiakonijo, je hotel pa
sti/ški samostan seči po njej, ker je v tem času gmotno in nravno
propadal, pa si je hotel zagotoviti nekaj dohodkov. Že leta 1402
je skušal stiški samostan raztegniti svojo oblast tudi na dobre
poljsko in ribniško župnijo. Stiški menihi so namreč imeli v
Laščah svoja posestva, kjer so bili izsekali gozdove in naselili
kmete. Zato so si lastili tudi pravico do dobrepoljske župnije,
ki je bila preje podružnica St. Vida na Dolenjskem, pa je leta
1290 postala fara. Ko je leta 1395 papež Bonifacij IX. vtelesil
župnijo St. Vid stiškemu samostanu, je hotel isti imeti tudi Do
brepolje in celo Ribnico. Toda dobrepoljski župnik Ivan Gali in
ribniški nadžupnik Urban Loški (Urbanus de Los) nista hotela
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biti podložnika stiškega samostana. Ob strani so jima stali Ortenburžani kot cerkveni patroni in advokati. Saj je le nekaj let
popreje, dne 10. junija 1394 patriarh Janez Oglejski Frideriku
Ortenburžanu nanovo potrdil patronske pravice nad Ribnico ( 81).
Ortenburžani so dokazali pravico patronata na obe župniji, rim
ska kurija je samostan obsodila in ta se je tudi udal ter povrnil

160 zlatov o b r a v n a v n i h stroškov ter obema obljubil, d a ju ne
bo več nadlegoval (82).
Ker ribniški nadžupnik ni bil podložen nobenemu naddiakonu, patriarhi pa so le redkokdaj prihajali v naše kraje, je on
sam vršil v imenu patriarha nadzorstvo nad podrejenimi župni
jami; zlasti ker se patriarhi niso dosti brigali za te kraje, pa se
tudi niso mogli, ker so morali vedno stati na straži proti Tur
kom, ki so leto za letom pustošili njihove pokrajine. Obenem pa
so tudi avstrijske oblasti ovirale patriarhovo duhovno jurisdikcijo,
boječ se, da so patriarhi samo ogleduhi za beneško republiko.
Dolgo je vladal v tem času patriarh Ludovik II. vojvoda Teck
(1412-1439), ki je bil bolj vojak kot škof. Leta 1415 je prišel
prav do Ribnice, da bi se bojeval proti Turkom, pa so bili po
slednji že odšli s svojim plenom (83). V tem letu je tudi Ribnica
do tal pogorela. Ta patriarh je tudi naše kraje zavlekel skoroda
v razkol.
Po navadi svojih prednikov je tudi patriarh Ludovik za izvr
ševanje cerkvenih poslov imel pomožne škofe ali namestnike (vicarius in pontificalibus). Opravljali so tiste funkcije, za katere
je treba škofovskega reda (birmovanje, posvečevanje cerkva in
oltarjev itd.). A mnogokrat so imeli popolno oblast v cerkvenih
zadevah (vicarius generalis, commisarius perpetuus) in so v ime
nu patriarha obiskovali župnije, nadzirali duhovščino, sklicevali
sinode in izvrševali še druge sodne in upravne posle. Za našo
domačo cerkveno zgodovino so ti vikarji skoraj večjega pomena
kot patriarhi sami, ker so bili v tesnejši zvezi z duhovščino in
ljudstvom v slovenskih deželah. Nekateri izmed njih so tudi stalno
prebivali v deželi (na Kranjskem) (84). Večji del so službo vi
karjev opravljali pičenjski škofje. Tako je Martin, pičenjski škof
leta 1454 posvetil kapelo v ribniškem gradu. Tudi bivši ribniški
naddiakon Frančišek Vacani, ki je postal pičenjski škof, je oprav
ljal službo generalnega vikarja v Ljubljani (1649-1663). Tako je
tudi patriarh Ludovik imel za svojega vikarja izven Furlanije,
torej tudi v naših krajih, pičenjskega škofa Gregorija (14181433). Sicer pa je bilo itak vse delovanje patriarha Ludovika
izza časa, ko je razpadla oglejska cerkvena država, omejeno na
pokrajine zunaj Benečije, to je na slovensko ozemlje, ki je bilo
pod oblastjo avstrijskih vojvod in goriških grofov. Politični pre
vrat je že takrat razdelil obširno oglejsko patriarhijo v dva dela,
v beneški in avstrijsko-goriški. Poznejše cerkvene homatije so
to nasprotstvo še poglobile (85).
Zadnja doba Ludovikovega življenja in delovanja (14311439) je tesno združena z bazelskim cerkvenim zborom, ki je
imel usodne posledice za naše cerkvene razmere. Začel se je

zbor 1. 1431. kot legitimen, ki pa je bil od papeža pozneje pro
glašen kot neveljaven. Največji vpliv in najvažnejšo vlogo je
imel na njem oglejski patriarh Ludovik. Ne skrb za Cerkev in
nje reformo, temveč politični nagibi so ga privedli tja in mu
določevali ravnanje. Leta 1431 je Ludovik namreč zopet brez
uspešno poizkusil z nekaterimi oboroženimi četami zasesti Fur
lanijo. Ko so Benečani odbili njegov napad, se je zatekel v Bazel,
da cerkvenemu zboru predoči svojo zadevo. Došel je tja s sijaj
nim spremstvom 30. 12. 1431 in se kmalu pridružil skrajni
opoziciji, ki je bila papežu sovražna. Papež Evgen IV. je bil
rojen Benečan iz plemenite rodbine Condolmeri. Patriarh Lu
dovik ga je po krivici obdolžil, da je sporazumljen s svojimi
Tojaki Benečani in zadovoljen z okupacijo oglejske cerkvene dr
žave. Začel je s strastnim sovraštvom nasprotovati papežu Ev
genu. V bogoslovnih in pravnih zadevah je bil namreč zelo ne
veden, pač pa je imel v politiki zaradi svojih rodbinskih zvez
z visokimi mogočnjaki vplivno besedo. Glavni nagib njegovega
ljutega nasprotovanja je dobro označil španski kardinal Janez de
Torrecremata z besedami: „Oglejski patriarh je bil glavni na
sprotnik papežev, ker so mu Benečani zasedli patriarhijo“ ( 8e).
Zadnjikrat je nastopil patriarh v usodepolni seji dne 25. 6.
1439, ko so Benečani odstavili papeža Evgena, a še isto leto
ga je dohitela smrt. Kužna bolezen, ki je v mestu izbruhnila in
zahtevala mnogo žrtev, je pobrala tudi njega. Umrl je 19. avgusta
1439. Enej Silvij, tedaj tajnik bazelskega cerkvenega zbora, pri
poveduje, da so ga pokopali z vsemi častmi, ki pristojajo patriarhu
in vojvodu, potem pa dostavlja: „Izpolnila se mu je sicer želja,
da ni preje umrl, kot je bil odstavljen papež Evgen, in je mogel
to novico nesti na oni svet, toda ni dočakal izvolitve novega
papeža, po čemer je silno hrepenel.“ Dobro tudi označuje umr
lega z besedami: „Bil je mož, nič manj strasten kakor plemenit
po rodu“ (S7).
Ko je bazelski zbor odstavil papeža Evgena, je izvolil za
protipapeža Feliksa V. S tem je postal razkol popoln. Vsi ti do
godki so imeli za naše kraje usodne posledice. Patriarh Ludovik
je potegnil skoraj vso škofijo za seboj v razkol. Bazelski zbor je
imel itak v avstrijskih deželah močno zaslombo, najtrdnejšo pa
v oglejski škofiji. Na strani bazelskega zbora in protipapeža Fe
liksa je bilo do leta 1447. več škofij, posebno pa avstrijski del
oglejske ( 88), in tako tudi naša ribniška pokrajina. Najodličnejši
privrženec bazelskega zbora, ki mu je najbolj utrdil veljavo v
slovenskih deželah, pa je bil Martin, pičenjski škof in vikarij
patriarha Ludovika (1436-1456). Imel je oblast čez vse slovenske
dežele. Svojo službo je z vnemo vršil. Mudil se je na raznih krajih

naše domovine, prihajal tudi v Ribnico (1454), ter odločilno po
segal v naše cerkvene zadeve. Svojo rezidenco je imel v Lju
bljani. Bazelskemu zboru je bil udan do zadnjega in zanj zastavil
vse svoje moči ( 89).
Ko je bila namreč leta 1434 izpraznjena škofija v Pičnju
(Pedena v Istri), ki jo je bil ustanovil leta 324 Konstantin Ve
liki, je papež Evgen IV. nanjo postavil Petra Justinijana, ki jo
je skoro 10 let nemoteno vodil. Dne 5. novembra 1439 pa je bil
na konciliabulu v Bazlu izvoljen protipapež Feliks V. Ta je
leta 1445 postavil Martina za pičenjskega škofa. Martin ni mogel
zasesti stolice, ker je tam tedaj in še do leta 1464 vladal Peter
Justinijan, vendar pa se tudi nikdar ni hotel odreči naslovu pičenj.
škofa. Zato je ostal vendo zvest pristaš bazelskega zbora ( 90).
Po smrti patriarha Ludovika II. vojvode Tecka je pravi papež
Evgen IV. podelil oglejsko stolico Ludoviku III. Scarampo-Mazzarotti-ju, nadškofu v Firenzi (18. 12. 1439); pa še isti mesec
je postavil tudi protipapež Feliks V. svojega patriarha v osebi
tridentinskega škofa Aleksandra Ziemowiskega, vojvodo Masovijskega. Ludovik III. je bil svetnega mišljenja in življenja, boljši
vojak kot diplomat kakor cerkveni knez. Ukvarjal se je le z voj
skami, skrb za Cerkev pa je prepuščal le svojim vikarjem. Glede
na nekdanjo cerkveno državo oglejsko je sklenil važno poravnavo
z Benečani. V pogodbi z dne 10. junija 1445 se je odpovedal
svetni oblasti proti temu, da mu Beneška republika izplačuje na
leto 5.000 cekinov. Pepež Nikolaj V. je to pogodbo leta 1451 po
trdil. Starodavna patriarhova svetna država, v katero je spadala
tudi Ribnica skoroda 400 let, je bila s tem za vedno pokopana,
( 91) dokler točno 300 let pozneje ni doletela ista usoda tudi
oglejsko (cerkveno) patriarhijo. Patriarh Ludovik III. je umrl
v Rimu leta 1465.
Oblasti patriarha Ludovika III. pri nas niso priznavali, pač
pa oblast bazelskega patriarha Aleksandra. Tudi ta si je priza
deval, da vzpostavi zopet oglejsko (svetno) državo, kar pa mu je
izpodletelo. V naših deželah se patriarh Aleksander menda ni
nikdar mudil. Bival je največ v Tridentu, Bazlu, na Dunaju ali
pa kje drugje na Nemškem. Cerkveno vlado je prepustil zgoraj
imenovanemu škofu Martinu, ki je tudi pod njim opravljal službo
generalnega vikarja in precej samostojno vladal. Pa tudi ribniški
nadžupnik je dobival čedalje večjo samostojnost. Kar tiče Ribni
ce, vemo o patriarhu Aleksandru le toliko, da je dne 23. febr.
1444 potrdil duhovnika Martina iz Ribnice za župnijo sv. Petra
v Ljubljani in zapovedal svojemu vikarju škofu Martinu, da ga
umesti. Videti pa je, da se umeščenje ni izvršilo, ker je bil istega

dne prezentiran že drug župnik za to župnijo (92). Iz tega se
vidi, kako so valovi razkola pljuskali tudi v naše kraje.
Dasi Aleksander ni bil legitimen patriarh, vendar papež
'Evgen ni nikdar strogo nastopil proti njemu. Zdi se, da zato ne,
ker je bil ujec cesarja Friderika III. Dne 2. junija 1444 je Alek
sander umrl na Dunaju in bil pokopan v cerkvi sv. Štefana ( 9S).
Takoj po njegovi smrti je bazelska stranka dvignila na oglej
sko stolico enega izmed svojih privržencev, ki je bil avstrijski
podložnik, in sicer tokrat Lovrenca pl. Lichtenberga. Ta mož je
bil skoro gotovo iz kranjske rodbine plemenitih Lichtenbergov.
Bil je lavantinski škof. Ko je bil imenovan za patriarha (1444.),
je prišel v Ljubljano (1445.) menda zato, da bi zagotovil pokor
ščino duhovstva in odločnejših veljakov. To pa mu ni šlo več tako
lahko. Sicer je imel odločno na svoji Strani škofa Martina in
odlične može svetnega in duhovskega stanu, nasprotno pa je
vedno bolj naraščalo tudi število onih, ki so se oklenili legitim
nega patriarha Ludovika III. Patriarh Lovrenc je v družbi s
svojim vikarjem škofom Martinom proti svojim nasprotnikom zelo
nasilno postopal. Skliceval je shode duhovstva, odstavljal arhidiakone in župnike, ki ga niso hoteli priznati, in jim nalagal še
druge cerkvene kazni. Umevno je, da apostolska stolica ni mogla
mirno gledati tega ravnanja. Dne 17. 6. 1445. je izdal papež
Evgen IV. jako strogo bulo, s katero je odstavil patriarha Lov
renca in škofa Martina od njih službe, ju izobčil in zažugal še
druge kanonične kazni, ako ne odnehata od svojega početja. Sicer
za hip papeževa obsodba ni imela uspeha, vendar je bila v tej
dobi legitimna cerkvena oblast v avstrijskem delu patriarhije
vsaj deloma zopet vpeljana. Patriarh Ludovik III. sicer ni mogel
izvrševati v avstrijskem delu patriarhije jurisdikcije, posvetil pa
je za svojega vikarja „in pontificalibus“ Janeza, škofa lidenskega,
ki je bil generalni vikar in kanonik v Zagrebu. V istem letu, ko
je papež Evgen IV. odstavil patriarha Lovrenca in njegovega
vikarja Martina, nahajamo škofa Janeza na vizitacijskem potova
nju na Dolenjskem. Je-li obiskal tudi Ribnico, nam listine ne
povedo. Dne 28. 9. 1445 je posvetil cerkev sv. Jurija v Ložu in
ji podelil odpustke ( 94). Iz tega bi morda lahko sklepali, da se
je spotoma mudil tudi v Ribnici, ki je še takrat imela nad Ložem
neko nadoblast. Patriarh Lovrenc pa se je umaknil s svojo smrtjo
dne 8. 11. 1446. v Št. Andražu na Koroškem in je bil v tamošnji
stolnici pokopan.
Kdo naj sedaj v duhovnem oziru upravlja naše pokrajine?
Bazelski zbor je vedno bolj izgubljal veljavo. Zato ni več po
stavil za avstrijski del oglejske škofije patriarha, pač pa je
postavil pičenj. škofa Martina za upravitelja oglejske škofije dne
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1. 1447. Toda še isto leto se je cesar spravil s pravim papežem;
bazelski zbor je prišel s tem ob zadnjo oporo; svojega patriarha
ni več postavil in tako je bilo edinstvo v oglejski škofiji zopet
upostavljeno. Tudi Ribnica je prišla zopet v cerkveno edinstvo.
Ludovik III. Scarampo je bil splošno priznan legitimnim patriar
hom. škof Martin je postal deležen amnestije, ki jo je papež
Evgen IV. ponudil vsem privržencem bazelskega zbora. Obdržal
je svoj naslov pičenjskega škofa in postal (1449) patriarhov vikarij za avstrijske dežele, da ne bi v Pičnju izbruhnili kaki
nemiri, ker je tam vladal pravi škof. škof Martin je še šest let
kot patriarhov namestnik vodil cerkvene posle v naših kra
jih ( 95). Kot takega ga še leta 1454 srečamo v Ribnici, ko je
posvetil oltar sv. Janeza Krstnika v ribniški grajski kapeli ( 96).
Dve leti nato pa je dne 8. 6. 1456. v Ljubljani umrl. To je bil
tudi zadnji generalni vikar, ki ga je patriarh poslal na Kranjsko,
ker je bila pet let pozneje (dne 6. 12. 1461.) že ustanovljena
ljubljanska škofija. Nagrobni kamen tega Martina je ležal v
stari šenklavški cerkvi nad 200 let pod prižnico. Ko so sezidali
novo cerkev, so ga vzidali pod korom, kjer stoji še sedaj in nosi
napis: „Anno Domini DCCCCLVI in die Sancti Kiliani obiit reverendus Pr. (pater) Martinus Petinensis“ . Po njegovi smrti so
prihajali v Ribnico ponajveč tržaški škofje kot patriarhovi delegatje ( 97).
življenje ljudstva in duhovstva v teh časih ni bilo ravno
prvovrstno. Mnoge sinode, ki so se obdržavale v 15. veku, so
skušale dvigniti versko in nravno življenje. Papeška listina iz
leta 1445 javlja, da sta patriarh Lovrenc in škof Martin sklice
vala shode duhovnikov. Znamenitejša kot ti shodi pa je ško
fijska sinoda, ki se je vršila za avstrijski del oglejske škofije
po sklenjenem miru v Ljubljani dne 17. 6. 1448. S to sinodo naj
bi se manifestiralo zopetno edinstvo, obenem pa se dale norme
za duhovstvo in ljudstvo. Za vzgled, kako so bile take določbe
potrebne, naj navedem, da so se v tem času duhovniki ukvarjali
celo s krčmarstvom. Ta posel je bil v srednjem veku med nižjo
duhovščino sploh zelo razširjen. Slabo plačani vikarji in kaplani
so si s to obrtjo izboljševali svoje dohodke. Zato so se sinode
ponovno bavile s to razvado (9S). Tudi ljubljanska sinoda pre
poveduje klerikom izvrševati krčmarsko obrt, imeti v hiši gos
tilno ali vinotoč. Vendar se vzlic mnogim prepovedim še dolgo
ni obrnilo na boljše ( " ) . še leta 1731. je moral ribniški arhidiakon Petazzi nastopiti proti bloškemu župniku, ki je imel v
svojem župnišču gostilno ( 10°). V Ribnici pa je še leta 1745
kaplan Lovrenc Karteli izvrševal krčmarstvo in v župniščih v
Dobrepoljah in Velikih Laščah se je v istem času le s težavo od-

pravtla gostilna, v kateri so tudi Cerkveniki in organisti dobivali
svoje priboljške.

Tudi je ljubljanska sinoda določila, da naj prirejajo patriar
hovi vikarji in arhidiakoni vsako leto shode duhovnikov v svojem
okolišu ( 101). Ta navada se je ohranila v ribniškem naddiakonatu tja v konec 18. stoletja.
Leta 1461. je bila torej ustanovljena ljubljanska škofija. Rib
niška pokrajina je tudi poslej ostala pod oglejsko patriarhijo.
Oglejski škofje so sicer za nekaj časa še obdržali svojo oblast
nad večjim delom slovenskih dežel, čeprav je bila ta zelo omejena.
Skoro nobene župnije ni več podeljeval patriarh, temveč vse so
bile v oblasti cesarjevi ali pa vtelešene samostanom. Le kanoniško umeščenje je še ostalo patriarhovim vikarjem, pa tudi to
se je začelo v 16. stol. opuščati. Umeščevali so navadno naddiakoni v svojem okolišu. Patriarh Ludovik III. Scarampo si je še
naprej pomagal s tem, da je naše kraje podredil posebnemu
generalnemu vikarju. Po smrti škofa Martina beremo v listinah
zapored imeni pičenjskih škofov Jakoba in Konrada kot pooblaš
čencev oglejskih patriarhov. Vsa onemoglost stare patriarhije se
kaže v tem, da celo podrejeni cerkveni organi niso hoteli več
priznavati nje veljavo. Nemški viteški red je proglasil svoja po
sestva na Kranjskem za neodvisna in celo proti ribniškemu plebanu in naddiakonu je moral patriarh Ludovik braniti svojo
oblast. Tako sta bila leta 1473 pozvana v Videm komendator
metliških križevnikov in ribniški župnik Klemen, ker sta se
odtegovala patriarhovi jurisdikciji in oblasti ( 102). V takih raz
merah je umevno, da tudi spremembe na patriarhijski stolici niso
mogle mnogo vplivati na slovenske dežele.
Cerkvena uprava je bila skoraj izključno v rokah naddiakonov. Njih oblast je bila tem večja, čimbolj je bil oddaljen
škofijski sedež, čimbolj je bila zveza z njim omejena ali celo
pretrgana. Arhidiakoni so imeli oblast sklicevati shode duhovščine
svojega okraja (congregaciones), izpraševati duhovske kandidate
in jih priporočati za sprejem višjih redov, umeščati beneficiate
in podeljevati odvezo od nekaterih, patriarhu pridržanih grehov in
cerkvenih kazni. V manjših kazenskih zadevah so imeli nad kleriki
tudi sodno oblast. Arhidiakone si je na nekaterih krajih duhov
ščina sama volila in vsi poskusi omejiti to pravico, so bili brez
uspešni ( 103). V Ribnici naddiakona ni volila duhovščina, ampak
je bil vsak župnik ali pleban tudi arhidiakon; zato so se nazivali
„Archidiaconi nati Inferioris Carnioliae“ .
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RIBNICA - N A D D IA K O N IJA

Ko je leta 1461. postala Ljubljana samostojna škofija, je
Kranjska dobila še več naddiakonatov. Za cerkve oglejskega
patriarhata na Gorenjskem so ostali posebni naddiakoni; to službo
so navadno opravljali kamniški ali mengeški župniki. Nad cer
kvami ljubljanske škofije je čul deloma generalni vikar deloma
stolni prošt kot naddiakon. Na Dolenjskem so vršili nadzorstvo
in naddiakonske posle: stiški opat nad župnijami, ki so bile
vtelešene njegovemu samostanu, ravnotako od leta 1470. kostanjeviški opat; pozneje je dobil iste pravice novomeški prošt ( 104).
Ribnica je nastala ,,via facti“ sama svoj naddiakonat.
Ribniška naddiakonija je čisto naravna posledica zgodovin
skega razvoja. Stara ribniška župnija je bila zelo obsežna. Ob
segala je ves ribniški svet in tudi kočevskega doli do Črnomlja,
Metlike in Kolpe. Ko so Ortenburžani sredi 14. stol. na Kočev
skem naselili Nemce, zanje zidali cerkve in ustanovili več novih
župnij (Kočevje, Poljane, Kostel, Osilnico, Kočevsko reko), so
dobili pravico patronstva nad njimi, - ribniški župniki (na čijih
farnem ozemlju so se uredile nove župnije), pa oblast predlagane
duhovnike potrjevati in kanonično umeščati. Enake pravice so
si lastili glede župnij Lož in Bloke, češ da sta tudi ti dve župniji
ortenburški ustanovi. Jeli župnija Lož res ortenburška ustanova,
je še odprto vprašanje. Jaz bi o tem dvomil, ker je Lož (Stari
trg pri Ložu) prastara župnija. Že leta 1221. je namreč patriarh
Bertold nanovo potrdil patronstvo nad to župnijo grofu Viljemu
Sternbergu, čigar oče in stari oče sta ga že imela ( 105); šele po
zneje je prešlo to patronstvo na Ortenburžane ( 106), ki so imeli
svoj glavni sedež v Ribnici. S tem je prešla tudi župnija Lož
pod ribniško nadoblast in pozneje pod ribniški naddiakonat, kar
sta potrdila tudi patriarh in papež. Da pa se je župnija Bloke
razvila iz župnije Lož, sledi iz pisma cesarja Friderika od sobote
pred nedeljo Oculi v postu (8. 3.) leta 1477, s katerim omenjeni
cesar povišuje Lož v mesto, da si nekoliko odpomore, ker so ga
Turki popolnoma požgali in razdejali. V tem pismu cesar odreja,
naj se prenese sejem, ki se je preje obdrževal na sv. Mihaela
dan „na Blokah v loški župniji“ , v Lož sam, ker je bila tudi na
Blokah cerkev od Turkov požgana, in se torej tam ne more
vršiti „žegnanje“ ( 107).
Zaradi teh dveh župnij, Loža in Blok, se je pozneje bil
precej hud pravni boj; vendar sta pa vedno ostali pod ribniškim
naddiakonatom. Tudi za Cerknico so se pravdali; ta župnija je

bila tudi nekaj časa pod ribniškim naddiakonatom, pozneje pa je
pripadla gorenjskemu.
Ker so imeli ribniški župniki pravico umeščati župnike in
beneficiate na vse v njihovem okrožju na novo ustanovljene
župnije, so s tem dejansko izvrševali pravice in posle naddiakona
v svojem okrožju, in so si kmalu nadeli tudi formalno naslov
naddiakonov, katerega so patriarhi molče priznavali (108), dasi
so nekaj časa nalahko zoper to nastopali. Tako je ribniški župnik
postal naddiakon z veleobsežnimi duhovnimi pravicami in se je
nazival „Archidiaconus natus“ (sam po sebi naddiakon), kar
povdarja Valvazor z besedami: „Župniki te fare so bili vedno
obenem naddiakoni na Dolenjskem“ ( 109). To zgodovinsko dejstvo
je leta 1730. naddiakon grof Karol Žiga Petazzi zabeležil v rib
niško župnijsko kroniko z besedami: „Naddiakonat, ki se nikdar
ne da ločiti od župnije ribniške in se ni nikdar ločil, kakor iz
pričuje spomin in izročilo vseh ljudi do današnjega dne“ ( 110).
Na tej podlagi tudi imenuje ribniško župnijo „parochia archidiaconalis“ .
Leto 1462 se da Vistinsho izslediti kot začetek ribniškega
naddiakonata, v katerega so spadale tudi vse kočevske župnije,
ker so nastale na teritoriju ribniške fare. V plačilnem imeniku
iz leta 1323, ki našteva kranjske fare, plačuj oče papeževemu le
gatu pristojbine, ne nahajamo niti ene kočevske fare, kar doka
zuje, da jih takrat še ni bilo ali pa da še niso bile samostojne.
Šele leta 1339 čitamo, da je Oton Ortenburški prejel pravico,
da sme za svojo sv. Jerneju posvečeno kapelo v Mošvaldu posta
viti duhovnika. Leta 1363. pa se v pismu patriarha Ludovika della
Torre, ki ga navajam na drugem mestu, že omenja pet župnij na
Kočevskem ('"). Oglejski očaki od leta 811. cerkveni in od leta
1077. tudi svetni gospodarji skoro vse Kranjske, so podelili patro
nat na Kočevskem Ortenburškim grofom in njih naslednikom,
ki so ga imeli pozneje vsakokratni lastniki kočevske graščine, pravico potrjevanja duhovnikov pa ribniškim župnikom. Tudi vse
cerkve, ki so pozneje nastale na Kočevskem, so bile v ribniškem
naddiakonatu.
Leta 1567. je bil najemnik kočevske graščine grof Franc
Ursini Blagaj in kot tak patron duhovnijam v Kočevju, Kočevski
Reki, Osilnici, Mozlju, Koprivniku, črmošnjicah in Kostelu; prvi
dve in zadnja se imenujejo fare, druge pa podružnice ( 112). Iz tega
je razvidno, da so tudi Ortenburžani s svojimi patronskimi pra
vicami nekako pomagali zbirati okoliške fare okrog ribniške žup
nije, ki je imela nanje svoje posebne pravice. Ko je leta 1461.
cesar Friderik ustanovil ljubljansko škofijo, so se spremenile raz
mere le v toliko, da so prišle kočevske fare tudi formalno pod

ribniški naddiakonat in so bili ribniški župniki od leta 1462.
nati archidiakoni Inferioris Carnioliae“ ( 113>. Spadale pa
so v ribniški naddiakonat vse okoliške fare, ki niso bile vtelesene
kakemu redu ali kapitlju.
T,,
, ,
Prvi ribniški naddiakon je bil bržkone Klemen, pleban ali
župnik v Ribnici, ki si je ta naslov menda sam nadel, ker je v
svojem okrožju naddiakonske posle tudi dejansko izvrševal. Ka
terega leta je pravzaprav nastopil svojo službo v Ribnici, nam
listine ne povedo, pač pa se omenja kot ribniški pleban dne
10. 8. 1465. ( 114). Morda je bil v Ribnico postavljen že od škofa
Martina, ki je bil svoj čas hud nasprotnik legitimnih oglejskih
patriarhov, in od njega dobil tudi pravice naddiakona. Patriarh,
kakor se vidi, s tem ni bil kaj posebno zadovoljen. Ker si je
lastil obširnejšo jurisdikcijo, kakor so jo imeli drugi župniki, je
bil kot vodja cerkve sv. Štefana v Ribnici (Rector Ecclesiae s.
Stephani in oppido Reiffnitz in districtu Marchiae Sclauonicae)
( 115), dne 11. 6. 1473. od očaka poklican v Videm na Furlansko,
da dokaže, zakaj bi bil izvzet iz njegove jurisdikcije. Videti je,
da se je dobro opravičil in da je patriarh priznal naslov naddia
kona ribniškim ulebanom, ker se leta 1479. že navaja Friderik
Valpurger kot očakov komisar v Ribnici, to je, pooblaščenec in
zastopnik patriarhov v okrožju ( 116). Pleban Jakob Zobelsberger pa je imel leta 1490 že tudi dekret kot pravi in priznani
naddiakon ( 117); v nekem pismu na generalnega vikarja v Vidmu
zoper gorenjskega naddiakona Operta se izrečno sklicuje na to,
da mu je bila potrjena ta oblast ( 118).
Jakob Zobelsberger se je namreč pritoževal zoper gorenj
skega naddiakona Matija Operta, češ da se vmešava v njegove
ribniške zadeve. Ta je bil namreč silil Martina Ratgeba, župnika
v Ložu in na Blokah, da bi spadal pod gorenjski naddiakonat.
Proti temu pa je Jakob Zobelsberger kot naddiakon v Ribnici
vložil dne 30. 7. 1490. tožbo na oglejskega patriarha ( 119). V
pismu, ki ga piše generalnemu vikarju v Videm, pravi: „G o
renjski naddiakon Matija Operta hoče prisiliti Matija Ratgeba,
župnika v Ložu in na Blokah, in druge duhovne pri cerkvi v
Ložu, da bi bili njemu podložni. Od mene pa terja, da bi mu
pokazal svoje ribniške svoboščine, in hoče vedeti, zakaj da so
nekatere cerkve, ki so od nekdaj Ribnici podložne, neposredno
poddane cerkvi oglejski. Nad mojimi predniki' v Ribnici ni še
nikoli imel zapovedovati noben gorenjski naddiakon, le sedaj si
drzne Operta. Po svojem duhovnem pomočniku Gregoriju po
šiljam prepis pisma, da mi je bila od Vašega prednika potrjena
ta oblast. Cerkev v Ložu je navezana (annexa) na ribniško in
zato naj bodo njeni župniki meni poslušni, kakor so bili vedno
d a H e

moiim prednikom. Opertu naj se naloži molčanje, sicer se bom
moral za varstvo s v o j i h pravic obrniti do cesarja“ (» o ). Prepir
se tedaj definitivno še ni rešil.

Iz navajanega pisma sledi, da Ribnica m bila pod nobenim
drugim naddiakonatom in da se je zdelo samo po sebi umevno,
da je ribniški naddiakon popolnoma neodvisen, podložen samo
oglejskemu patriarhu. Pa tudi ta podložnost je bila dokaj rahla,
ker je bil naddiakon pripravljen celo pri cesarju iskati svojih
pravic, ako jih ne najde pri patriarhu. Po smrti Jakoba Zobelsbergerja leta 1497. je dobil ribniško župnijo in naddiakonijo Peter
pl. Bonhomo, doma iz ugledne tržaške patricijske rodbine. Za
ugledno naddiakonsko župnijo so se potegovali premnogi pleme
nitaši, ki župnije niso vodili sami, ampak po svojih vikarjih.
Dasi je dolžnost rezidencije splošno veljala in je bilo za daljšo
odsotnost od župnije treba škofovega dovoljenja, je bilo vendar
zelo veliko izjem. Nekateri plemenitaši so si znali nabrati več
beneficijev, kar jih je seveda oviralo, da bi kot župniki bivali
na mestu svoje službe. Ribniški župnik in naddiakon Bonhomo
je komaj kdaj bival v Ribnici. Posebno kvarljivo pa je bilo kup
čevanje s cerkvenimi beneficiji. Lastniki so dohodke župnij več
krat dajali v najem, jih zamenjavali ali zastavljali kakor tržno
blago. Leta 1497 je Peter pl. Bonhomo dal ribniško župnijo za
tri leta v najem Matiju Šternu, župniku v Leskovcu pri Krškem,
za 32 ogerskih dukatov dobrega zlata ( 121), kar je storil na novo
leta 1500, ko je pod istimi pogoji dal župnijo v najem ribniškemu
vikarju Erazmu Valpurgerju. Ta najemščina se je plačevala o
sv. Juriju in o sv. Martinu. Ako pa bi jima Turki, ki so takrat
pogostoma pustošili po Ribnici, napravili na župnijskem svetu kaj
škode, se jima omenjeno plačilo zniža. Ti najemniki pa so iz
vrševali tudi naddiakonsko oblast. Peter pl. Bonhomo se ni dosti
menil ne za ribniško faro ne za naddiakonijo; zato tudi pod njim
ni bilo nikakih prepirov zaradi naddiakonskih meja. Bilo mu je
le za dohodke.
Tudi za Bonhomom je bilo nekaj časa mirno. Ko pa je leta
1501. umrl loški župnik Jurij Maninger, ki je bil obenem pičenjski
škof, se je začela pravda znova; sedaj predvsem zaradi bloške
župnije in beneficija sv. Petra v Ložu ( 122). Za Maninger jem je
postal pičenjski škof Jurij pl. Sladkonja (Slachcogna), ki je bil
obenem stolni prošt in magister kapele (godbe) v Ljubljani. Po
leg tega je imel na Kranjskem celo vrsto beneficijev, od katerih
je dobival dohodke v naturalijah. Bil je kanonik ljubljanski,
župnik v Dobrniču, prošt v Novem mestu, župnik v Št. Rupertu,
administrator pičenjske škofije, župnik v Žužemberku, dalje beneficiat v ljubljanski stolnici in župnik v Moravčah ( 123). Leta

1 5 0 6 . mu je podelil cesar tudi župnijo (recte beneficij) sv. Petra
v Ložu. Od tega časa sem je bil z ribniškim naddiakonom Le
nartom Würfel-nom večkrat v prepiru zaradi cerkveno-pravnih
zadev ( 124). Sladkonja je hotel imeti tudi bloško faro, češ da je
bila od cesarja vtelešena pičenjskemu škofijstvu.
Zato je terjal, da naj bloški župnik od njega prejme investituro in mu plačuje navadnih 6 solidov na leto. Ker mu pa ta tega
ni hotel plačevati, je Sladkonja prosil cesarja, da naj bloško faro
podeli duhovnu Jerneju Kerchu z Iga.
Nasprotno je ribniški župnik in naddiakon Lenart Würfel
trdil, da je leta 1506. dobil bloško faro po smrti ondotnega žup
nika Lenarta Stöckel-na za nekega svojega sorodnika in ga nanjo
investiral. Sploh je pa menil, da ima cesar pravico prezentirati,
ribniški župnik pa pravico investirati župnika na Blokah. Loški
župnik se v to ne more vtikati, ker sam spada por ribniški naddiakonat in mora prejeti od tu investituro. Svojo pravico je pa
Würfel izvajal tako-le: Ko so ortenburški grofje dali svet, da so
se na njem zidale nove cerkve, jim je patriarh podelil patronat,
ribniškemu župniku pa pravico postavljati duhovne pastirje po
teh cerkvah, kakor npr. v Ložu in na Blokah, ki so takorekoč
ribniške podružnice. Od Ortenburžanov je prešel patronat kot
dediščina na cesarja, glede na ribniške pravice pa je ostalo pri
starem ( 125).

Res je prišla sporna zadeva pred cesarja. Ta je postavil dne
18. 7. 1507. bivšega ribniškega župnika in naddiakona, sedaj tr
žaškega škofa in cesarskega svetnika Petra pl. Bonhoma za komi
sarja v tej pravdi, škof Peter si je izbral dekana svojega kapitlja,
namreč Lenarta Bonhoma, kot subdelegiranega sodnika. Pred tega
sta tedaj prišla dne 26. 10. 1507. naddiakon Lenart Würfel, ki
je zastopal sebe, Tomaža Riza, župnika na Blokah, in Ivana, ka
plana sv. Petra v Ložu, ter tržaški kanonik Cergnes kot zastopnik
pičenjskega škofa Jurija pl. Sladkonja. Navzoč je bil tudi javni
notar in kancler Ivan Krst. Bonhomo. Videti je, da je bila v raz
sodišču samo Bonhomova „žlahta“ . A pravda še ni bila končana.
Dne 1. 2. 1509. je določil patriarh gorenjskega in dolenjskega
naddiakona, namreč kranjskega in šmarijskega župnika, za pre
iskovalna sodnika v tej pravdi. Preiskovalca pokličeta dne 25.
2. 1509. Würfla v Kranj, da bi ga zaslišala. Toda dne 24. 3. 1509.
je Würfel zavrgel nova komisarja: Kranjskega župnika Matija
Operta, češ da mu je sovražen, in šmarijskega župnika ter novo
meškega dekana Sterlekarja, ker da je odvisen od svojega prošta
Sladkonje, škofa pičenjskega. Kdo je v tej pravdi prijenjal, nam
listine sicer ne povedo ( ]26), videti pa je, da je zmagal ribniški

naddiakon, ker Lož in Bloke tudi poslej ostaneta vedno v ribniškem naddiakonatu.
v
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Ko je Sladkonja Dostal pozneje dunajski skof, je obdržal se
s posebnim dovoljenjem papeževim dohodke od škofije v Pičnju,
od prostije v Novem mestu, od župnije v Moravčah in od bene
ficija pri oltarju sv. Jurija v ljubljanski stolnici ( 127). Lož in
Bloke se v tem seznamu ne navajata več. Menda je bil s tem
prepir zaradi teh dveh župnij končan.

Cerkve in župnije v ribniškem naddiakonatu so se v tem
času čedalje bolj množile, zlasti po Kočevskem. Omenili smo že
pet župnij, ki so prišle že leta 1363. pod ribniško nadžupnijo.
Sedaj pa so posebno na teritoriju kočevske župnije nastajale
vedno nove dušnopastirske postojanke, ki so vse pripadale rib
niškemu naddiakonatu. Koprivnik je bil že leta 1400. župnija,
Mozelj od leta 1509. župnija, Stari log je postal leta 1509. vika
riat in šele leta 1783. župnija ( 12S); črmošnjice so postale župnija
istotako leta 150 9. ( 129). Leta 1502. je bila v Zgor. črmošnjicah
podružnica sv. Jošta, spadajoča v Šmihel pri Novem mestu ( 13°).
Odpadla pa je v tem času izpod ribniškega naddiakonata žup
nija Poljane ob Kolpi. Že leta 1248 je patriarh Bertold izro
čil patronat nad Poljanami grofu Henriku Ortenburškemu. Ko
je patriarh Ludovik I. leta 1363 uredil cerkvene razmere na Ko
čevskem, je priznal ribniškemu župniku nadoblast tudi nad to
župnijo. Ko pa je prišlo po izumrtju celjskih grofov patronstvo
na cesarja, je cesar Maks I. leta 1509. podaril župnijo Poljane
novomeškemu kolegiatnemu kapitlju, papež Leon X. pa jo je
leta 1516 temu inkorporirah ( 131) Vendar si je ribn. naddiakon
še pozneje lastil pravico do župnije Poljane. To ni čudno; saj
novomeški prošt takrat še ni imel naddiakonskih pravic. Leta
1494. je cesar Friderik III. novomeško cerkev povzdignil v kolegiatno, kar je potrdil tudi papež Aleksander VI. Cesar Maks I.
pa jo je leta 1509. dotiral s tem, da ji je inkorporiral več far,
kakor: Šmihel pri Novem mestu, Poljane, Mirno peč, Št. Rupert
itd. ( 132). S tem, da so bile te fare inkorporirane novomeškemu
koleg, kapitlju, pa še niso bile obenem izvzete izpod svojih
dosedanjih naddiakonov. Novomeški prošt je dobil naddiakonske
pravice šele leta 1600. ( 133). Ko se je pripravljal ta novi naddiakonat, se je leta 1598 vnel prepir zaradi Poljan pri Starem
trgu ob Kolpi, kjer je župnik Matija Schmalzer (Schmätzer) do
kazoval, da naj spadajo Poljane pod dolenjskega (novomeškega)
naddiakona Polidorja pl. Montagnana, a ne pod ribniško naddiakonijo kot doslej (134). Schmalzer, rodom iz Kočevja, je bil pod
lutrovskim župnikom in naddiakonom Andrejem Mešuto v Ribnici
kaplan. Morda se je tudi on navzel nekaj tega duha in bi rajši
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služil pod prijenljivejšim Polidorjem, ki se je tudi nagibal k
luteranstvu, nego pod strogo katoliškim ribniškim naddiakonom.
Andrejem Stecherjem. Zato je silil izpod njegovega naddiakonata,
dasi so bile Poljane od pamtiveka pod ribniškim naddiakonaton?
in začetkoma celo pod ribniško faro. Poljane so torej spadale v
ribniški naddiakonat prav dotlej. Neki zapisnik iz furlanskih ar
hivov, pisan okrog leta 1600., namreč prišteva ribniškemu naddiakonatu sledeče župnije: Ribnico, Lož, Bloke, škocijan, Dobrepolje,
Kočevje, Mozelj, črmošnjice, Poljane, Kostel, Osilnico, Kočevsko
Reko, šteberk (Lož) ( 13б). Krško je spadalo tega leta še v
novomeško naddiakonijo ( 136). Schmalzer pa je zmagal, zakaj v
seznamu onih župnij, ki so spadale v ribniški naddiakonat leta
1633, se Poljane ob Kolpi ne imenujejo. Pa tudi v poznejših
časih ribniški naddiakoni niso več vizitirali poljanske (starotrške)
župnije.
Ko je leta 1574. posebna komisija delala na reformi kočev
skega urbarja, je prišla na razgovor tudi prošnja kočevskega
župnika Jerneja Ziegelfesta, naj se Slovenska vas (Windischdorf)
pri Stari Cerkvi prefara iz Ribnice v Kočevje. To prošnjo je bil
Ziegelfest že prej predložil deželnoknežjim komisarjem, češ da

ie bila Slovenska vas svoj čas pod kočevsko župnijo, pozneje pa
se ii ie odtegnila in priključila Ribnici, ker pa da je napačno,
ker se ta kraj oskrbuje s službo božjo iz Kočevja, ne pa iz
Ribnice Nižjeavstrijska komora je dne 14. 5. 1574. iz Gradca
sporočila to prošnjo kranjskemu vicedomu, ki naj zadevo preišče
in stavi primeren predlog. Urbarsko-reformna komisija je res
poročala, da se Slovenska vas skozi celo leto duhovno vodi iz
Kočevja ven, zlasti ker je vas Kočevju na roki, od Ribnice pa je
oddaljena dobro poldrugo miljo; naj se torej priključi zopet
kočevski župniji, ki ima itak slabe dohodke ( 137). Kakor ni
ugotovljeno, da bi bila Slovenska vas kdaj priključena kočevski
fari, tako je gotovo, da tudi tokrat lutrovski župnik Ziegelfest
s svojo prošnjo ni uspel; Slovenska vas je ostala pod ribniško
župnijo še do leta 1788., ko je bila ustanovljena župnija Stara
cerkev, ki je dobila tudi Slovensko vas.
Iz zapisnika v kapiteljskem arhivu v Ljubljani (Frase. 102,
št. 14) je razvidno, da je ribniški naddiakonat okrog leta 1600.
obsegal sledeče prebende: Fare: Ribnico, črmošnjice, Kočevsko
Reko, Mozelj, Stari log, Koprivnik, Loški potok, Kostel, Osilnico,
Lož, Bloke, škocijan pri Turjaku, Dobrepolje, Kočevje in Stari
trg (Poljane); skupno 15 župnij in cerkev pri Novi Štifti, župnija
Stari trg je morala biti v tem času v prav rahli zvezi z ribniškim
naddiakonatom, kakor smo videli že preje.
Nove meje ribniškega naddiakonata kaže poročilo naddiakona
dr. Frančiška Maksimilijana Vaccanija de San Passo iz leta 1633.,
ki slovi: „Naddiakonija obsega nastopnih 13 fara: Dobrepolje,
Škocjan, Bloke, Lož, Cerknico, Kočevje, Reko, Osilnico, Kostel,
Mozelj, Koprivnik, črmošnjice in Ribnico. Patronat nad Cerknico
ima Bistra nad Škocjanom Turjaški, druge fare oddaja cesar. V
kostelski, osilniški in črmošnjiški fari je malo dohodkov in Turki
vedno nadlegujejo te fare. Ker župnik ondi ne more pošteno izha
jati, jih upravlja ribniški naddiakon po provizorjih. V kočevskem
okraju je ljudstvo divje in trdovratno.“ ( 13S). Zadnja sodba je
vsekakor preostra; naddiakon je menda mislil na pogoste upore
kmetov, ki so se ravno na kočevskem ponavljali zoper trdo
gosposko.
Zajemliivo je, da je leta 1633. tudi cerkniška fara med onimi,,
ki so spadale pod ribniški naddiakonat, dasi je bila že stoletja
prej vtelešena kartuzijanskemu samostanu v Bistri pri Vrhniki,
kar je bil papež Bonifacij IX. že dne 22. 3. 1395. „za večne
čase“ potrdil (139). In tudi dne 9. 9. 1601., ko patriarh imenuje
bivšega ribniškega naddiakona Boštjana Trebuhana za Gorenj
skega naddiakona, se Cerknica šteje med župnije, ki so spadale
v gorenjski naddiakonat ( 14°). Vendar pa je imel že izza leta

1594 ribniški naddiakon tudi v Cerknici svojo oblast. Ko je
namreč leta 1593. koadjutor oglejskega patriarha Frančišek Bar
baro vizitiral naše kraje in delil zakrament sv. birme, so bile te
fare tako zakopane v lutranstvo, da je bilo birmanih v Ribnici
le 124 v Cerknici pa celo samo 12 birmancev. To i e bilo zna
menje,’ kako malo je pravovernih, ker so se pravi katoličani po
kazali posebno pri sv. birmi ( 141). Poleg tega so bili Cerkničani
še posebno uporni zoper cerkveno oblast in so hoteli na sv.
Jurija dan 1594. spoditi svojega katoliškega župnika Antona
štefaniča in zopet vpostaviti odstavljenega luterana Vincencija
Pergerja. Zato je Stefanie prosil, naj se mu pošlje za ta dan
varstvo po naddiakonu ( 142). Nahujskane cerkniške kmete je
šel mirit ribniški naddiakon Boštjan Trebuhan, bodisi da je bil
specialno za to delegiran kot strogo pravoveren mož in hud na
sprotnik lutrovcev, ali pa da se je čutil v to obvezanega kot
naddiakon, ki mu je podložna tudi cerkniška fara. Po tej inter
venciji so postali uporni Cerkničani mirnejši, ker jih je bil
Trebuhan trdo prijel. Zato je župnik štefanič nekaj tednov po
zneje pisal patriarhu, naj da njemu ali pa gorenjskemu nad
diakonu Gašperju Freudenschussu pravico odvezovati od krivo
verstev, če se kdo spreobrne ( 143) . Iz tega je razvidno, da ni
bilo jasno, kdo ima v Cerknici naddiakonsko oblast: ali ribniški
ali gorenjski naddijakon, ker je tam posloval sedaj prvi sedaj
drugi. Razumljivo je, da je hotel ribniški naddiakon imeti tudi
to faro zase in pod svojo oblastjo; zato jo je ribniški naddiakon
Vaccani v svojem poročilu iz leta 1633 štel med svoje fare.
Da so si ribniški naddiakoni lastili oblast tudi nad Cer
knico, je bil morda vzrok tudi ta, ker so bili nekateri ribniški
župniki svojčas uživatelji cerkniške fare. Zato je bila Cerknica
često preporna točka, za katero so se pravdali ribniški in gorenj
ski naddiakoni, vmes pa je posegel tudi bistriški samostan kartu
zijancev. Nekateri ribniški naddiakoni so jo smatrali za svojo,
drugi pa so jo prepuščali gorenjskemu naddiakonu. Kakor že
omenjeno pa je imel tudi bistriški opat nadoblast nad cerkniško
faro, ker je bila inkorporirana njegovemu samostanu. Koncem
17. stol. je v Cerknici župnikoval bivši bistriški opat Gregor
črvič (Zeruich), ki je živel v sluhu svetosti in so ga nekateri
imeli za čudodelca. Ta je smatral cerkniško župnijo kot svojemu
samostanu podložno. Zato ga je ribniški naddiakon Tomaž Ren
ner 31. 1. 1686. poklical na odgovor, toda črvič se mu je ustavil,
ker je bil pač prepričan, da ni podložen ribniškemu naddia
konu ( 144). Obenem pa se je za Cerknico potegoval tudi gorenj
ski naddiakon.
Posebno hud spor zaradi jurisdikcije nad cerkniško faro se
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je vnel med ribniškim naddiakonom Tomažem Rennerjem in go
renjskim dr. Jurijem pl. Gallenfelsom leta 1693.
Tega leta namreč piše Gallenfels kardinalu v Videm: ,,Moj
■prednik v gorenjskem naddiakonatu je bil Mihael Ferri. Imel je
jurisdikcijo nad cerkniško faro. Vikarji in kaplani cerkniški so
od njega dobivali pravico izvrševati duhovno pastirstvo. Toda
opat p. Gregor črvič in prior p. Hugo iz Bistre sta se pritožila do
nadvojvoda v Gradec, češ da Cerknica ne spada pod naddiakov-nt
ker je vtelešena bistriškemu samostanu. Je vtelešena, a ne s
polnim pravom (pleno jure). Da bi opat stvar bolj pomešal, je
hotel spraviti Cerknico pod ribniški naddiakonat, ko sem bil
jaz še župvlik v Dobrepoljah. Toda to ni šlo. Celih 18 let si ni
upal Tomaž Rener, župnik in naddiakon ribniški, kaj opraviti
imeti pri Cerknici, tako tudi ne njegov slavni prednik v naddia
konatu ribniškem Ivan Ludovik Schönleben. Sedaj je začel mešati
Renner, ker je nekemu duhovnu dal jurisdikcijo za Cerknico.
Kakor ste mojo mengeško faro dejali izpod gorenjskega naddiakonata pod naddiakonat stiski, tako znate storiti tudi s Cerknico,
da jo predenete, a zgodi naj se po pravni poti (via juriš).“ (145).

Pravda zaradi te fare se je vlekla do 18. 8. 1698, ko je
moral ribniški naddiakon Tomaž Renner, (ki je pa bil od sta
rosti že tako oslabel, da je moral kmalu nato dobiti koadjutorja
v osebi kočevskega župnika) odstopiti pred delegiranim sodnikom
Ivanom Krst. Prešernom, ljubljanskim proštom, jurisdikcijo na
cerkniško faro gorenjskemu naddiakonu Juriju Andreju baronu
pl. Gallenfelsu ( 146) ki pa je že naslednje leto umrl. Od tega
časa je ponehal vsak prepir zaradi cerkniške fare, ki ni več
spadala pod ribniški naddiakonat.

Tudi Gallenfelsov naslednik v Dobrepoljah župnik Andrej
Savletič (Sauletich) ni bil ničkaj naklonjen ribniškemu naddia
konu, kar se je godilo najbrže pod vplivom njegovega prednika.
Zato se je dne 15. 6. 1693. branil nesti ribniškemu naddiakonu
apostolsko bulo za kanonično umeščen j e ( 147). Spor pa je bil le
mimoidoč, ker so Dobrepolje prej in slej vedno spadale pod
jurisdikcijo ribniškega naddiakona.
Gallenfels je sploh videti krepkega in odločnega značaja, ki
se ni rad vklonil in je tudi patriarhu včasih krepko zabrusil.
Omenim par notic iz njegovih pisem do patriarha: „Naddiakonska
čast ne daje drugih dohodkov kot malo honorarjev od investitur“ . - „Mengeško faro ste dejali izpod gorenjskega pod stiški
nadiakonat, tako znate storiti tudi s Cerknico“ . — „Germani (mi
slil je naše ljudi) so brez vina isto kot riba brez vode.“ ( 14S). Iz
tega značaja so izvirali tudi njegovi hudi spori z ribniškim naddiakonom.
Začetkom 18. stol. ali pa že prej je prišla tudi župnija v
Krškem (Leskovcu) z vsemi kuratnimi in podružnimi cerkvami
v območje ribniškega naddiakona. Gotovo je, da je bila leta 1720
že temu podložna, ker je dne 19. 11. t.l. ribniški naddiakon Lu
dovik Kobal tam urejeval štolne dohodke ( 149) Leskovški župniki
so to podložnost tudi priznavali. Leta 1730 je bil za to faro
prezentiran župnik Josip Ignacij pl. Zergollern in 27. 11. istega leta
je prosil patriarha za potrjenje in omenja, da ga bo umestil do
lenjski (ribniški) naddiakon grof Karol žiga Petazzi ( 15°). Dne
2. 6. 1731. je šel Petazzi na vizitacijo v Krško in ob tej priliki
s posebnim pooblastilom papeža Klemena XII. (ne patriarha!)
umestil na krško župnijo imenovanega župnika. Bil pa je tja
poslan s posebnim pismom od vlade, ki ga je pokazal meščanom,
kateri so imeli patronstvo nad župnijo ( 1б1). Tako so ribniški naddiakoni vizitirali Krško, dokler je trajal naddiakonat. Zdi se,
da krška (leskovska) fara ni bila formalno pridružena ribniškemu
naddiakonatu, ampak da so jo ti naddiakoni vizitirali kot spe
cialni delegati sv. stolice in vlade.

Župna cerkev Sv. V ida
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Sv. Vid nad Cerknico

Iz vizitacijskih poročil naddiakona ribniškega Karola žige
Petazzi-ja iz let 1740. in 1741. lahko posnemamo, katere župnije
so v tej dobi spadale v ribniški naddiakonat in tako lahko na
tančno določimo njegove meje. Iz starih župnij je pozneje, zlasti
za časa cesarice Marije Terezije in cesarja Jožefa II., nastalo
več novih župnij, kar bomo na svojem mestu omenili. Leta
1741. so bile v ribniškem naddiakonatu sledeče župnije:
1)
Ribnica s farno cerkvijo sv. Štefana, papeža in mučenca,
in z 20 podružnicami: Matere Božje pri Stari cerkvi, Sv. Primoža
in Felicijana v Grčaricah, Sv. Vida v Rakitnici, Sv. Marjete v
Dolenji vasi, Sv. Petra v Prigorici, Sv. Lenarta v Nemški vasi,
Matere Božje v Goriči vasi, Presv. Trojice v Hrvači, Sv. Ane na
gori (v Dolenjih Lazih), Sv. Tomaža na Vel. Poljanah, Sv. Jurija
na Ortneku, Sv. Filipa in Jakoba v Ravnah, Sv. Duha - Matere
Božje - sv. Osvalda na Gori, Sv. Marije Magdalene (popreje sv.
Nikolaja) v Sodražici, Sv. Marka z Zamostcu, Matere Božje pri
Novi Štifti, Sv. Križa na Jurjeviči, Sv. Roka v trgu, Božjega
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groba poleg starega pokopališča v trgu in Sv. Frančiška Ksaveverija v Sajevcu; slednja podružnica je bila sezidana šele začet
kom 18. stol. Imela pa je tudi ribniška graščina kapelo Sv.
Janeza Krstnika, ortneška pa kapelo Sv. Jurija. Iz ribniške fare
pa so se odcepile: Leta 1753. Sodražica, ki je postala vikaritat
s podružnicami v Bavnah, (ki pa je pozneje prešla pod Bloke),
na Gori in v Zamostcu; leta 1831. se je Sodražici pridružila še
Nova Štifta, dočim so na Strmci in v Globeli sezidali podružnici
oziroma kapeli pozneje; od Sodražice pa se je ločila leta 1799.
Gora, ki je postala lokalna kaplanija, v novejšem času (1909.)
pa samostojna fara. Leta 1767. so postale Grčarice lokalna kapla
nija, pozneje (1878.) pa župnija. Leta 1787. je postala Dolenja
vas lokalna kaplanija, ki je 1830 postala samostojna župnija s
podružnicami v Rakitnici in Prigorici; nekaj časa ji je pripa
dala tudi Nemška vas, ki pa je kmalu prišla zopet pod Ribnico.
Prvotno cerkev v Dolenji vasi, posvečeno sv. Marjeti, ki je stala
sredi vasi, so zaradi velike moče podrli in postavili novo žup
nijsko cerkev Sv. Roka na hribu nad vasjo, sv. Marjeti pa so
zgradili kapelo na polju. Leta 1899 so postale tudi Velike Po
ljane samostojna župnija, ki si je sezidala novo farno cerkev
Sv. Jožefa, dočim je cerkev Sv. Tomaža ostala podružnica; tudi
podružnica Sv. Jurija na Ortneku se je pridružila poljanski
župniji. Tako je iz Ribniške fare iz tiste dobe nastalo šest
samostojnih župnij.
2) Lož s farno cerkvijo Sv. Jurija, sedaj Stari trg pri Ložu,
in 25 podružnic: Sv. Primož in Felicijan na Otoku, Sv. Kancijan
na Gornjem jezeru, Sv. Brikcij na Lazih, Sv. Štefan v Lipsenju,
jSv. Križ na gori, Sv. Ana v Podložu, Sv. Rok pri Ložu, Sv. Peter
v mestu Ložu, Sv. Peter, na gori Ulaki, Sv. Urban v Danah
(Škriljih), Sv. Martin v Podcerkvi, Sv. Jedert v Nadlesku, Sv.
Jakob v Pudobu, Sv. Benedikt v Kozariščah, Sv. Marjeta v Šma
rati, Sv. Katarina, Sv. Tomaž na Vrhu, Sv. Anton v Babni polici,
Sv. Nikolaj v Babnem polju, Sv. Andrej na Poljanah, Sv. Marija
Vnebovzeta v Viševku, Sv. Frančišek Ksaverij na Vrhniki, Presv.
Trojica na Knežji njivi, Sv. Vincencij na Bloški polici in Sv.
Marija Brezmadežna v šteberku. Podružnic sv. Petra na Ulaki
in sv. Katarine ni več, nanovo pa so nastale sedanje podružnice
sv. Pankracija na Klancih, kapeli sv. Izidorja v Danah in Žalostne
Matere Božje na Spodnjih Poljanah. Podružnica sv. Štefana v
Lipsenju je prešla pod župnijo v Grahovem, ki se je leta 1785.
ločila od Cerknice. Leta 1829. se je ločilo od Loža Babno polje
s cerkvijo sv. Nikolaja, ki je sedaj samostojna fara.
3) Bloke s farno cerkvijo sv. Mihaela in 17 podružnicami:
Sv. Martina, Sv. Nikolaja na Hudem vrhu, Sv. Nikolaja na Ulaki,

Sv. Antona Puščavnika (sedaj Padov.) v Metlah, Sv. Justa, Ma
tere Božje na Runarskem, Matere Božje na Velikih Blokah, Sv.
Duha, Sv. Roka v Ravniku, Sv. Urha pri Nadlišku, Sv. Vida in
Modesta pri Sv. Vidu nad Cerknico, Sv. Primoža in Felicijana
v Osredku, Sv. Andreja v Zgor. Otavah, Sv. Jurija na Cajnarjih,
Sv. Jakoba v Štrukljevi vasi, Presv. Trojice na Šilcah, Sv. Janeza
Krst. v Studenem. Nanovo sta se od tedaj sezidali podružnici sv.
Petra in Pavla na Studencu in sv. Volbenka na Volčjem, ako
nista morda menjali samo patronov, ker cerkvi sv. Martina in
sv. Justa ne obstojata več. Podružnica sv. Filipa in Jakoba v
Ravnah pa je prešla iz ribniške v bloško župnijo. Loški potok
se je že leta 1666. ločil od Blok kot lokalna kaplanija s tremi
cerkvami. Leta 1754. se je odcepil od Blok Sv. Vid nad Cerknico
s podružnicami Sv. Primoža in Felicijana v Osredku, Sv. Andreja
v Zgor. Otavah, Sv. Jurija na Canjarjih in Sv. Jakoba v Štruk
ljevi vasi. Leta 1808. pa je postala tudi Presv. Trojica na šilcah
samostojna župnija s podružnicama Sv. Urha pri Nadlišku in Sv.
Nikolaja na Ulaki.
4) Vikariat Loški potok z vikariatno cerkvijo Sv. Lenarta
in podružnicama Sv. Barbare na Taboru in Sv. Florjana v Retjah,
izločen 1666. iz Blok.
5) Vikariat Velike Lašče z vikariatno cerkvijo Marijinega
rojstva in 10. podružnicami: Sv. Osvalda na Lužarjih, Matere božje
na Vel. Slevici, Sv. Jakoba na Mali Slevici, Sv. Janeza v Dvorski
vasi, Sv. Urha na Mariščih, Sv. Donata, Sv. Gregorija na Sle
menih, Sv. Jožefa, Sv. Roka v Srebotniku, Presv. Trojice v
Malih Laščah. Vikariat Vel. Lašče se je leta 1662. ekscindiral iz
dobrepoljske župnije. Leta 1783. se je osnovala nova lokalna
kaplanija pri Sv. Gregoriju s podružnico Sv. Urha na Maršičih.
Podružnic Sv. Donata in Sv. Štefana danes ni več, prešla pa je
v vel. laško faro leta 1907. podružnica sv. Jerneja na Rašici, ki
je bila dotlej pod škocijansko župnijo.
6) škocijan pri Turjaku s farno cerkvijo Sv. Kancijana in
z 8 podružnicami: Marijinega Oznanenja (sedaj Rojstva) na
Robu, Marijinega Obiskanja na Železnici, Sv. Jakoba na Malem
Osolniku, Sv. Lavrencija na Vel. Osolniku, Sv. Primoža in Feli
cijana v Rovtah, Sv. Lenarta v Krvavih pečeh, Sv. Jerneja na
Rašici in Sv. Ahacija na Malem Ločniku. Imela pa je tudi Tur
jaška graščina svojo kapelo Marije Brezmadežne. Leta 1789. se
je ločil od Škocjana Turjak z grajsko kapelo, ki je postala
farna cerkev, in podružnico Sv. Ahacija; istega leta pa se je tudi
na Robu ustanovila lokalna kaplanija s podružnicami Sv. Lav
rencija na Vel. Osolniku, Sv. Primoža in Felicijana v Rovtah in
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7) Dobrepolje s farno cerkvijo Sv. Križa in z 9 podružni
cami' Sv Florijana na Ponikvah, Sv. Antona Pad. na Zdenski
rebri Sv. Jožefa v Hočevju, Sv. Petra na Tisovcu, Matere Božje
v Podgorici, Sv. Janeza Evang. v Strugah (sedaj Sv. Avguština),
Sv Nikolaja v Podgori, Sv. Martina v Podpeči, Sv. Vida v Kom
poljah. Leta 1771 so se Struge ločile od Dobrepolj in si osnovale
lastno župnijo s farno cerkvijo Sv. Avguština in podružnico Sv.
Petra na Tisovcu.
8) Kočevje z mestno cerkvijo Sv. Fabijana in Sebastijana
in materjo-cerkvijo Sv. Jerneja ter 17 podružnicami: Sv. Petra in
Pavla v Ložinah, Sv. Nikolaja v Mali gori, Sv. Filipa in Jakoba
na Mlaki, Sv. Magdalene v Klinji vasi, Corporis Christi (Presv.
Reš. Telesa) v Mošvaldu, Sv. Lavrencija na Selih, v Željnah, Sv.
Lenarta in Roka (sedaj Sv. Roka) v šalki vasi, Sv. Janeza
Krst. v Cvišlarjih, Sv. Ane na Gori, Sv. Treh Kraljev v črnem
potoku, Sv. Andreja (sedaj Sv. Valentina) v Zajčji vasi in kapelo
Sv. Andreja ravnotam, Vseh svetnikov v Livoldu, Imena Jezuso
vega v Dolgi vasi, Sv. Frančiška Ksaverija zunaj mesta, Sv. An
tona na Kukovem, Sv. Janeza Krst. na Fridrihštajnu. Podružnica
Sv. Treh Kraljev pa je bila takrat tako slaba, da je bil strop
podprt, cerkev Sv. Janeza na Fridrichsteinu pa je bila blizu raz
pada. Pozneje so sezidali še podružnico Sv. Urha na Rogatem
hribu in kapele: Sv. Križa na pokopališču, Sv. Kozma in Dami
jana na Oneku, Ran Kristusovih v Mačkovi vasi. Leta 1788. se
je osnovala pri Stari cerkvi nova župnija, ki je bila doslej ribniška
podružnica, od kočevske fare pa je dobila podružnico Sv. Petra
in Pavla v Ložinah, Sv. Nikolaja v Mali gori, Sv. Filipa in Ja
koba na Mlaki; sezidana pa je bila nanovo podružnica Sv. Šte
fana v Koblarjih in kapela Marije dobrega sveta v Slovenski vasi.
Ko pa se je leta 1808. osnovala tudi v Polomu lokalna kaplanija,
je dobila od kočevske župnije še podružnico Sv. Antona na
Kukovem. Ko se je pri Stari cerkvi ustanovila (1788) lastna
župnija, je bila zadnja nemška naselbina izločena iz ribniške
župnije in je postala ribniška fara izključno slovenska, zakaj
Grčarice so bile izločene že popreje.
9) Vikariat Stari log, ki je nastal v mejah kočevske župnije
leta 1509. in je postal samostojna župnija leta 1783 s farno cer
kvijo Sv. Marjete in z 9 podružnicami: Sv. Roka na Smuki, Sv.
Vida v Topli rebri, Sv. Matija v Gor. Topli rebri, Sv. Petra in
Pavla v Puglarjih, Sv. Marije Pomočnice v Trnovcu, Sv. Andreja
v Klečah, Sv. Mihaela v Polomu, Sv. Neže v Seču in Marije Po-
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močnice (sedaj Snežnice) v Vrbovcu. Sedaj ima Stari log še
podružnici Sv. Uršule v Starem bregu in Sv. Ane v Belem kamnu.
Leta 1808. je postal Polom lokalna kaplanija, ki je dobila od
Starega loga še podružnici Sv. Neže v Seču in Marije Snežnice v
Vrbovcu, od Kočevja pa podružnico Sv. Antona na Kukovem.
Dvajset let pozneje, leta 1828. pa je postala tudi Topla reber
lokalna kaplanija s podružnico Sv. Matija v Gor. Topli rebri.
10)
črmošnjice z župnijsko cerkvijo Marije Vnebovzete in
20 podružnicami: Marije Pomočnice na Gorici, Sv. Treh Kraljev
v Poljanah (sedaj Sv. Andreja), Sv. Urha v Podstenicah, Sv. Mi
haela v Novi gori; (te štiri tvorijo sedaj župnijo Poljane pri
Toplicah), Sv. Petra in Pavla na Toplem vrhu, Vseh Svetnikov
(sedaj Marije Kraljice vseh Svetnikov) v Komarni vasi, Sv.
Jožefa v Ribniku, Presv. Trojice v Ponikvah, Sv. Frančiška Ksaverija na Friedensbergu (Mons pacificus), Sv. Elija na Planini,
Sv. Magdalene v Sredgori, Sv. Martina v Malih toplicah, Sv.
Antona Pad. (sedaj Puščav.) v Kleču, Sv. Križa v Blatniku, Sv.
Florijana na Brezjah, Sv. Filipa in Jakoba v Srednji vasi, Sv.
Valentina, Sv. Ane v Vinodolu, Sv. Matija v Lazah, Sv. Janeza
Krst. na Taboru, ki pa je bila ravnokar pogorela in so mesto nje

postavili kapelo Sv. Križa. Podružnice Sv. Valentina ni več.
Leta 1791 je postala Planina (z žup. cerkv. Sv. Elija) (sedaj v
semiški dekaniji) lokalna kaplanija, ki je dobila podružnice
Sv Frančiška na Friedensbergu, Sv. Antona v Kleču, Sv. Magda
lene v Sredgori, Presv. Trojice v Ponikvah in Sv. Martina v
Malih Toplicah.
Naj tukaj pripomnim, da se je začetkom 18. stol. zelo širila
pobožnost do sv. Frančiška Ksaverija. Sezidali so mu v čast
več cerkva, tako v Sajevcu pri Ribnici, v Kočevju, kjer je živel
v ermitoriju neki puščavnik, na Vrhniki pri Ložu, na Friedens
bergu in drugod. Posebno Friedensberg v črmošnjiški župniji se
je razvil v pravo božjo pot. Zlasti je gojil veliko pobožnost do
sv. Frančiška Ksaverija Adam Tibaldi, zelo vnet in goreč vikar
v Dobrepoljah. Dne 19. 4. 1742. se je obrnil na ribniškega nad
diakona Petazzija s prošnjo, da bi se smel naseliti na Friedens
bergu (in Monte pacifico), si tam postavil hišico, oznanjevati božjo
besedo in spovedovati, da se tako širi pobožnost do sv. Frančiška.
Že poprej pa se je bil v vsem pogodil s črmošnjiškim župnikom
Andrejem Rajnilovičem, ki ga je naddiakonu zelo priporočil,
vendar s pogojem, da zaradi te naselitve ne sme trpeti nobene
škode ne črmošnjiški župnik in ne kaplan; pa tudi dve ali tri
sosednje fare ne smejo biti oškodovane na milodarih. Zato bo
moral Tibaldi prihajati tudi k tem cerkvam, kadar bo tam služba
božja, stolni dohodki pa morajo ostati vsi tamošnjemu župniku,
četudi bi bil Tibaldi v slučaju sile poklican kam na obhajilo.
Ker je imel Tibaldi že tudi od svetne oblasti pismeno dovoljenje
in ker je bil res pobožen duhovnik, mu je naddiakon dal še isti
dan dovoljenje v smislu izjave in priporočila župnika Rajniloviča. ( 153). Nekaj let pozneje je romal Tibaldi tudi v Rim.
V
župnijskem arhivu na Planini (nad Črnomljem) se hrani
listina, ki nam pove, da se je mudil pod papežem Benediktom
XIV. (papež od 1740 do 1758) v Rimu Adam Tibaldi „sacerdos
curatus ad s. Franciscum Xaverium in Monte pacifico“ (kuratni
duhovnik pri Sv. Frančišku Ksav. na Mirni gori). Predno je
zapustil Rim, je vložil še prošnjo za milost osebno priviligiranega
oltarja („pro gratia altaris privilegiati personalis.) Rešitev prošnje
je datirana z dnem 23. 4. 1746. Zunanja stran prošnje nosi poleg
rešitve še besedilo: „Sanctissimo Domino Nostro Benedicto XIV.
Pontifici Maximo pro gratia Altaris privilegiati personalis” (Pre
svetemu Gospodu našemu Benediktu XIV., naj višjemu duhovniku
- za milost privilegiranega osebnega oltarja.) Vsebina prošnje se
glasi: „Sanctissime Pater, Adamus Tibaldi, sacerdos curatus ad
Sanctum Franciscum Xaverium in Monte Pacifico nune dieto
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Dioecesis Aquileiensis a Parte Impirii in Carniolia Inferiori, Romae
presens, ac brevi discessurus, suplicat humillime Vestrae Sanctitati, ut dignetur benigne sibi concedere Altäre personale privilegiatum. - Quam Deus. . . etc.“ (Najsvetejši Oče! Adam Tibaldi, kuratni
duhovnik pri Sv. Frančišku Ksaveriju na Mirni gori, sedaj ime
novani v škofiji Oglej v delu kraljestva v Spodnji Kranjski, sedaj
prisoten v Rimu in namerava v kratkem odpotovati, najponižneje
prosi Vašo Svetost, da mu milostno podelite pravico osebnega
privilegiranega oltarja. - Naj Vas Bog. . .“ ) ( 15,i).
11)
Koprivnik, ki se je ločil od Kočevja leta 1400, s farno
cerkvijo Sv. Jakoba in 11 podružnicami: Sv. Magdalene v Reichenau-u, Sv. Urha, Sv. Križa v Gradcu, Sv. Petra v Srednji
Bukovi gori, Sv. Martina na Hribu, Sv. Marjete na Tančem hribu,
Matere Božje v Svetlem potoku, Presv. Imena Jezusovega na
Kummersdorferbergu, Sv. Volbenka (sedaj Marije Vnebovzete)
v Starem Brezju, Sv. Jožefa v Novem Brezju, Sv. Andreja. Po

družnic Sv. Urha in Sv. Andreja sedaj ni več, pač pa podružnica
Sv Ane pri KoDrivniku; ni izključeno, da b i katera od teh dveh
n e
d o b ila
nove "zavetnice. Sedanja fara ima pa še 4 kapele.

12) Mozelj, ki se je ločil od Kočevja leta 1509. s farno
cerkvijo Sv. Lenarta in Sv. Andreja (sedaj samo Sv. Lenarta)
in s 6 podružnicami: Sv. Ambroža v Kočarjih, Sv. Andreja v
Suhi vasi, Presv. Trojice v Rajndolu (Reintal), Sv. Janeza Krst.
v Verdrengu, Sv. Križa v Spodnjem škrilju in Žalostne Matere
božje na Zdihovem. Vse te podružnice obstojajo še danes. Župnija
ima poleg tega še pet kapel: Sv. Štefana v Otterbachu, Presv.
Krvi Jezusove pri Mozlju, Sv. Angelov varuhov v Rajndolu,
Prebl. Device Marije na gori Verdrengu in Prebl. Device Marije
Pomočnice kristjanov v Zgornjem Boštajnu (Oberpockstein). Leta
1840. je postalo Zdihovo (Oberskrill) ekspozitura, ki se ji je
pridružila tudi podružnica Sv. Križa v Spodnjem škrilju.
13) Kočevska Reka, nastala že leta 1363. iz ribniške žup
nije, s farno cerkvijo Sv. Janeza Krst. in z 10 podružnicami: Sv.
Osvalda v Gotenici, Sv. Lenarta na Gori, Matere božje v Kočah,
Sv. Jurija v Novih Lazih, Sv. Antona v Stalcerjih, Presv. Trojice
v Moravi, Sv. Jožefa v Preži, Sv. Urha, Sv. Mihaela v Borovcu,
Presv. Imena Jezusovega v Ravnih. Sedaj ima župnija še 4 kapele:
Sv. Andreja v Reki, Sv. Frančiška Ksaverija zunaj Reke, Sv. Roka
na Mlaki in Presv. Srca Jezusovega v Handlarjih. Leta 1792.
se je ustanovila v Borovcu lokalna kaplanija s podružnico Presv.
Imena Jezusovega, v Ravnih; ima pa sedaj župnija v Borovcu
še podružnico Sv. Valentina v Dolenji Brigi in kapeli: Sv. Kozme
in Damijana v Inlaufu ter Žalostne Matere božje na Gori pri
Ravnih. Leta 1845 pa je postala tudi Gotenica lokalna kaplanija
s podružnico Sv. Lenarta na Gori; ima pa sedaj tudi kapelo Sv.
Marjete pri Gotenici. Podružnice Sv. Urha danes ni več. Dne
24. 8. 1693. je župnišče v Kočevski Reki popolnoma pogorelo z
vsemi knjigami in zapiski pod župnikom Janezom Grabnarjem,
ki je bil prišel v Reko že leta 1675 ( 155).
14) Osilnica, nastala iz ribniške župnije leta 1363., s farno
cerkvijo Sv. Petra in Pavla in 9 podružnicami: Sv. Frančiška
Ksav. v Starem Kotu, ki jo je blagoslovil ribniški naddiakon
Petazzi ( 156), Matere božje v Dragi, Sv. Lavrencija na Travi,
Sv. Duha v Žurgah, Sv. Mihaela v Papežih. Sv. Nisolaja v Do
lenjem čačiču, Sv. Egidija v Ribjeku, Sv. Vida v Bosljivi Loki,
Sv. Ane na Peščencu. Leta 1799. je bila ustanovljena lokalna
kaplanija na Travi s podružnicama Matere božje v Dragi in Sv.
Frančiška Ksav. v Starem Kotu, dasi nahajamo začasno že leta
1738. eksponiranega kaplana, ki pa je bil le osilniški kaplan, ki
je zaradi oddaljenosti bival na Travi. Leta 1834. pa se je prenesel
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sedež dušeskrbstva v Drago, ki je postala župnija s podružnicama
na Travi in v Starem Kotu.
15) Fara pri Kostelu, župnija Kostel je nastala leta 1363.
iz ribniške fare in je imela poprej svoj sedež v Kostelu samem
s cerkvijo Sv. Treh Kraljev; ob času, ki ga popisujem, pa je
bila župnija že pri Fari s farno cerkvijo Marije Vnebovzete in
9 podružnicami: Sv. Štefana na Klancu, Sv. Treh Kraljev v Ko
stelu, Sv. Lenarta v Krkovem, Sv. Vida na Mavercu, Presv.
Trojice v Slavskem lazu, Sv. Nikolaja na Vrhu, Sv. Jakoba v
Banji loki, Božjega Zveličarja v Ajblju, Sv. Duha v Podstenah.
Leta 1785. je postala Banja loka lokalna kaplanija s podružni
cama v Podstenah in Ajblju.
16) Leskovec (takrat imenovana župnija: Krško) s farno
cerkvijo Žalostne Matere božje v Leskovcu in 23 podružnicami:
Sv. Janez Evang. v Krškem, ki ie imela shranieno tudi sv. Rešnje
Telo in jo je oskrboval beneficiat (manemisarij), Sv. Ane v
Leskovcu, Sv. Lavrencija na Gori, Sv. Janeza Krst. v Drnovem,
Sv. Urha na Vihrah, Sv. Pavla na Gorici, Sv. Nikolaja v Velikem
Podlogu, Sv. Valentina na Straži, Sv. Lucije v Senušah, Sv. Šte
fana v Nemški vasi, Sv. Martina v Veliki vasi, Sv. Florijana v

Kräkem -"ki je danes ni več), Sv. Duha v Krškem, ki je bila
takrat bolniška cerkev (sedaj je v novi bolnici kapela Sv. Dru
žine) Sv. Rozalije poleg Krškega, Sv. Jožefa na Trški gori, Sv.
Križa’ v Globeli, Sv. Duha v Velikem Trnu, Sv. Andreja v Dolcu,
Sv. Primoža in Felicijana v Gornji Lepi vasi, Sv. Vida na Ravneh,
Sv. Marka v Cerkljah, Sv. Mohorja in Fortunata v Krški vasi,
Kapucinska cerkev Marije Brezmadežne v Krškem, ki so jo začeli
zidati s samostanom vred leta 1639. in so jo dokončali leta 1644.
C-” ) . Leta 1689. je postala cerkev Sv. Marka v Cerkljah kuracija s podružnico Sv. Mohorja in Fort. v Krški vasi, ki pa je
ostala popolnoma odvisna od Leskovca, dokler ni postala samo
stojna župnija. Leta 1793. je nastala pri Sv. Duhu v Vel. Trnu
samostojna fara s podružnicami Sv. Andreja v Dolcu, Sv. Pri
moža in Felic. v Gor. Lepi vasi in Sv. Vida na Ravneh. Leta
1768. je postalo tudi mesto Krško kuracija s kuratno cerkvijo
Sv. Janeza Evang. v mestu s podružnicami Sv. Florijana v Kr
škem, Sv. Duha v Mestni bolnici. Sv. Rozalije poleg Krškega,
Sv. Križa v Globeli in Sv. Jožefa na Trški gori. Samostojna
župnija je postalo Krško šele v novejšem času.
Iz navedenih podatkov se vidi, da je zadnja leta pred raz
padom oglejske patriarhije obsegal ribniški naddiakonat 16 žup
nijskih cerkva, 3 vikariatne in 197 kuratnih in podružnih. V nje
govih mejah so bile sledeče sedanje župnije: 1) Ribnica, 2) Dobre
polje, 3) Dolenja vas pri Rib., 4) Draga, 5) Gora nad Sodražico,
6) Grčarice, 7) Loški potok, 8) Rob, 9) Sodražica z Novo Štifto,
10) Struge, 11) Sv. Gregor, 12) Škocjan pri Turjaku, 13) Turjak,
14) Vel Lašče, 15) Vel. Poljane, (to je vsa sedanja ribniška de
kanija); iz cerkniške dekanije: 16) Sv. Vid, 17) Presv. Trojica
nad Cerknico, 18) Bloke, 19) Stari trg pri Ložu in 20) Babno
polje; iz sedanje kočevske dekanije: 21) Kočevje, 22) Banja loka,
23) Borovec, 24) Fara pri Kostelu, 25) Gotenica, 26) Kopriv
nik, 27) Mozelj z Zdihovim, 28) Osilnica, 29) Polom, 30) Ko
čevska Reka, 31) Stari log, 32) Topla reber, 33) Stara cerkev;
(torej vsa kočevska dekanija razen župnij Nemška loka in Spo
dnji log, ki sta nastali iz župnije Stari trg pri Poljanah [ob Kol
p i]); iz semiške dekanije: 34) Planina; iz novomeške dekanije<
35) črmošnjice in 36) Poljane, pri Toplicah; iz leskovške deka
nije pa: 37) Cerklje ob Krki, 38) Krško, 39) Leskovec in 40)
Sv. Duh v Vel. Trnu. Torej je obsegal skupno 40 sedanjih župnij
in 2 ekspozituri ( 158).
Ni bilo lahko obvladati tako obsežnega naddiakonata, zlasti
ker patriarhi zadnje čase niso imeli skoro nobenega vpliva in
jih je svetna oblast čedalje bolj ovirala v izvrševanju duhovne

2upna cerkev M a rijin e g a O biskanja
v

DRAGI

jurisdikcije v tostranskih deželah. Zato so imeli naddiakoni toliko
večjo odgovornost za red in disciplino v Cerkvi. V cerkve se je
vrinil neki nered; stolni dohodki so bili po raznih krajih kaj raz
lični, ljudje so se jeli pritoževati čez svetno in duhovsko oblast,
v krščanskem nauku niso bili bogve kako poučeni; tako je imel
naddiakon dovolj povoda pogosto vizitirati podrejene župnije.
Kakor Petazzi tako je tudi njegov naslednik dr. Lovrenc Tobija
Revec strogo gledal na to, da se povsod vzpostavi red in disci
plina. Takoj po svojem nastopu (1745.) je za leto 1746, napove
dal vizitacijo, ki jo je naznanil tudi kočevskemu komitatu in si
od njega izprosil tudi oboroženo spremstvo, („brachium saeculare“ ) .
Navajam nekaj izsledkov te njegove vizitacije:
V
Starem logu je ukazal, da subsidiarij ne sme pri krstih in
pogrebih zahtevati poleg denarne štole še mero vina. V Krškem
je določil, da so štolni dohodki župnikovi, ne pa kaplanovi ali
primisarijevi; tema gredo le, če jih župnik blagohotno odstopi.
V Črmošnjicah naj se postavi vsaj ena spovednica, strogo pa se
prepoveduje pokopavanje mrliča brez duhovnika, s čimer so se

hoteli nekateri rešiti stolnih prispevkov in niso klicali duhov
nika k pogrebom. V Koprivniku naj se odpravi razvada, da duhov
niki mazilijo kršeenca ali bolnika s paličko; maziljenje se ima
vršiti s palcem; nabavi naj se vsaj ena spovednica. V Mozlju naj
se napravi vsaj ena spovednica, precesije sv. Rožnega venca naj
se vrše vsako prvo nedeljo v mesecu, kakor se naj vrše tudi po
drugih župnijah. V Kočevski Reki se prepoveduje pod kaznijo
interdikta, da se ne smejo mrliči pokopavati brez duhovnika.
V Osilnici naj se deli sv. olje s prstom, ne pa s paličko; napravi
naj se vsaj ena spovednica. Ob nedeljah popoldne v postu mora
ljudstvo prihajati h katekizmu; zanikrni naj se prisilijo s svetno
pomočjo (brachio saeculari). V Kostelu je bil dne 24.7.1746.
vmeščen nov župnik Anton pl. Abramsperg, ki mu je naddiakon
naročil, naj se nikar ne vmešava v prepire, ki jih imajo kmetje
s tamošnjim svetnim gospodstvom. V Kočevju naj se tako v farni
kakor v mestni cerkvi nabavijo klečalniki pod sedeži (subsellia).
V Loškem potoku se je ključar Matija Mohar pritožil, da mora
na nedeljo presv. Trojice hoditi vikar v podružno cerkev Presv.
Trojice v bloško faro, kar pa ni prav, ker se to nedeljo obhaja
v Loškem potoku obletnica posvečenja vikariatne cerkve; naddia
kon je odločil, da mora biti na to nedeljo služba božja doma,
ako pade obletnica na to nedeljo; ako pa ne, naj gre iz Loškega
potoka procesija k Presv. Trojici in naj bo tam služba božja.
V Ložu se je zdel župljanom za krste previsok prispevek 12
reparjev (paceus), zato se odloča, da mora dobiti župnik 6 reparjev, kaplan-krstitelj in cerkovnik pa po 11 solidov; na Polja
nah pri Ložu naj bo na Velikonočni ponedeljek slovesna služba
božja, kar je bilo od pradavnih časov v navadi. Na Blokah so
se kmetje iz Loškega potoka pritožili, da morajo v bloškem
župnišču preveč zapiti (perpotare), kadar pridejo devat na oklice.
Bloška ključarja Štefan Modic in Miha Mazi sta vprašana pri
čala, da se je ob neki vizitaciji pred 30 leti pod župnikom Ja
nezom šlokovičem določilo, naj vsakdo, ki pride devat na oklice,
plača za napitnino (pro bibali) šest mer vina, kot štolni prispe
vek pa župniku en goldinar nemške veljave, kaplanu pa 4 reparje. Da se ljudje ne bodo spodtikali nad preveliko pijačo, nad
diakon odloča, naj Potočani ob oklicih ne plačujejo nikake pijače
več, ampak naj dajo župniku le 5 petič (quinarios) in 12 solidov,
od katerega zneska pa mora župnik dati kaplanu 24 solidov,
cerkovniku pa 6. V Velikolašbem vikariatu naj se pri cerkvi
Sv. Osvalda okrog pokopališča napravi zid, ki ga doslej ni.
V škocijanu, za vizitacijo katerega si je naddiakon izprosil asis
tenco turjaškega grofa Ignacija, naj se zapre kostnjak, da ne
bodo psi in druge živali tekale po mrtvaških kosteh. V Dobre-

polj ah pa ni bilo vizitacije, ker je bil župnik Jožef Kanduč
umrl ( 159).
Posamezne fare so tega leta štele duš: Ribnica 4.532, ( 160).
Stari log okrog 900, Krško?, črmošnjice 1.500, Koprivnik 1.665,
Mozelj 900, Kočevska Reka 1.500, Osilnica 1.000, Kostel ?, Ko
čevje 2.300, Loški potok 1.300, Lož 1.815, Bloke 2.400, Lašče
1.900, škocijan 1.200, Dobrepolje ?
Ko je Revec previzitiral ves naddiakonat razen dobrepoljske
fare, ki je bila izprazniena. je dobil od cesarice Marije Terezije
nalog, naj se urede v naddiakonatu štolni dohodki, ker se ljudje
iz mest in z dežele sem in tja pritožujejo, da morajo ob porokah,
krstih in pogrebih plačevati prevelike prispevke; dopošlje pa naj
se seznamek stolnih prispevkov vseh fara. Naddiakon je 1747.
pisal, da je pred enim letom pregledal vse župnije razen dobre
poljske, da je povsod skliceval cerkvene ključarje in starešine
ljudstva, katere je Dovprašal prvič, če se od duhovnikov sv. za
kramenti redno dele revnim in bogatim, drugič pa, če se za
krste, poroke in pogrebe ne zahteva prevelikih stolnih prispevkov.
Na prvo vprašanje so povsod odgovorili, da se sv. zakramenti
delijo v redu revnim in bogatim. Na drugo vprašanje pa so se
nekateri pritožili. Predvsem so bile tožbe v Starem logu, kjer
vikar poleg denarnega plačila zahteva pri krstu še eno mero
vina, pri pogrebu odraslega eno mero, pri otrokovem pogrebu pa
pol mere vina, kar je bil po vikarjevi trditvi svetni patron že
potrdil. Tudi v Kočevski Reki da so se pritožili, češ da oče pošlje
ob krstu svojega otroka po tri mere vina, od katerih gre ena vi
karju, drugi dve pa kaplanu, cerkovniku in farovški družini.
Iz obeh navedenih krajev je naddiakon zahteval natančnejših
poročil. V Ložu pa je bila od starih časov navada, da so župniku
po Veliki noči in Binkoštih, ko se prenovi krstna voda, plačevali
za prvi krst 41 krajcarjev nemške veljave, za drugi po 40 in tako
za vsak naslednji krst po 1 krajcar manj, dokler niso prišli do
rednega plačila 10 krajcarjev; za revne je bilo hudo, ako so prišli
s krstom takoj po Veliki noči ali Binkoštih na vrsto. Zato je
naddiakon štolni dohodek za celo leto izenačil in določil po 10
krajcarjev za vsak krst, s čimer so se župljani prostovoljno
zadovoljili. V bloški fari pa so se soseščani iz Loškega potoka
pritožili, da jih stanejo oklici in poroke 14 do 15 petič, ki se
večinoma potrošijo za vino ali likof. Naddiakon sporoča cesarici,
da je likof popolnoma odpravil, za vse drugo pa določil spora
zumno s Potočani štolni znesek 8 petič in 7 krajcarjev, t. j. 2 gol
dinarja in 23 krajcarjev, od česar morata dobiti oba kaplana
vsak po 7 krajcarjev, cerkovnik pa 3. Iz tega se vidi, pravi nad
diakon, da je prihranil zaročencem pri vsaki poroki 6 petič in

10 krajcarjev, da se trudi odpraviti napake v izročenem mu naddiakonatu, zato se noben podložnik in nobeno gospodarstvo, kate
re vse je ob vizitaciji obiskal, glede štolnine („in puncto stolae“ )
več ne pritožuje.
Sicer pa je treba pomisliti, piše dalje Revec, da se je od
tistih vekov, ko so se fare ustanavljale, do danes v župnijah
mnogo spremenilo. Od tistih dob je nastalo na mestu gmajn in
gozdov mnogo hiš, da, celih vasi; gruntj e so se razkosavali na
četrti, osmine in celo na šestnajstine. S pomnožitvijo prebivalcev
je zraslo tudi breme brez dohodkov (onus sine commodo), ker
od takih novih izsekanin in novih gruntov župniki po neka
terih krajih dobe prav malo desetine, po nekaterih pa prav
nič in morajo le za malo, negotovo štolo čuvati nad ljudstvom.
Pa ne samo, da je po pomnožitvi prebivalcev župnikom naraslo
breme, ampak so se jim celo zmanjšali dohodki, ker sami vsled
množice vernikov niso mogli oskrbovati fare, pa so si morali
nekateri privzeti kaplana, ki mu morajo dajati pri malih dohod
kih hrano in še nekaj plače za obleko ter prepustiti nekaj Stolnih
dohodkov, posebno od previdevanja in sv. olja, kakor se godi
v Mozlju, Koprivniku, Kostelu in Velikih Laščah, kjer mora
vikar kot kaplan dobrepoljski vzdrževati še svojega kaplana.
Tako se godi tudi v ribniški župniji, kjer so sicer 3 kaplani, pa
morajo vsled mnogih opravil prepuščati štolo še četrtemu ali celo
petemu duhovniku. Tudi so se morale vsled pomnožitve prebi
valstva fare razkosati in je bilo treba ustanoviti vikariate; župniki
pa so morali spet vikarjem prepustiti del štolnih dohodkov, kakor
se je zgodilo v Dobrepoljah, Kočevju in na Blokah.
Poleg tega so nekaterim faram ugrabili dohodke in posestva,
kakor se je zgodilo zlasti na Blokah, kjer je za časa luteranstva
vzelo turjaško gospodstvo snopno desetino od 77 in pol grunta
in v zrnju 90 mernikov pšenice, tako da je ta fara, ki je začela
že propadati, obvisela samo na štolnih dohodkih. Sicer v tem
naddiakonatu, končuje naddiakon, zaradi štole ni nikakih pritožb
razen onega likofa, ki sem ga odpravil in spremenil v denarni
prispevek, ki naj ga dobi deloma župnik z ozirom na kakovost
zadeve in okoliščin („pro qualitate rei et cincumstantiarum“ ),
deloma pa naj služi kot prihranek podložnikom samim ( 1G1).
Naddiakon je s tem cesarici dokazal, da v njegovem naddiako
natu v štolnih zadevah ni toliko napak, kakor se toži po dru
gih krajih.
četudi pa je pri svoji vizitaciji predvsem povdarjal v vsaki
župniji, da se mora vsako nedeljo in praznik razlagati krščanski
nauk, se vendar to ni zgodilo povsod z vso resnostjo. Zato je
dne 7. 3. 1749. vso podrejeno duhovščino nanovo opozoril, da se
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imajo vsako nedeljo in vsak praznik po pridigi glasno moliti
očenaš, češčenamarija, apostolska vera, 10 božjih in 5 cerkvenih
zapovedi, skrivnosti vere, upanja, ljubezni in kesanja. Izvzeti
smejo biti le največji prazniki in dnevi velikih odpustkov, ko
imajo duhovniki opravljati cerkvene obrede ali pa veliko spove
dovati ( 162). Tudi razvada, pokopavati mrliče na oddaljenih poko
pališčih brez duhovnika, se je tako ukoreninila, da je nekateri
kmetje niso hoteli opustiti, dasi jim je ob vizitaciji zapretil z
interdiktom, ako se bo to ponavljalo. Znova je torej zažugal s
kaznimi duhovnikom, ako vernikom tega takoj ne oznanijo, kme
tom pa z interdiktom, ako te paganske razvade ne opuste. Mesto
patriarha je moral pač naddiakon paziti, da se niso v Cerkev
vrinile napake in razvade. In naddiakon Revec je to znal kot
izboren jurist.
Cesarica Marija Terezija je v Ljubljani dne 3. 5. 1749. dolo
čila stolni red za župnijo v Dobrepoljah in vikariat v Laščah,
ki ga je poslala naddiakonu Revcu v pregled in poročilo. Po tem
štolnem redu naj bi odpadli vsi prispevki, ki so jih ljudje duhov
nikom dajali ob previdevanju. Naddiakon je podal dne 19. 9. 1749
obširen odgovor, ki je v marsičem poučen za tedanje razmere v

naddiakonatu; zato ga obširneje priobčujem. Poročilo obsega sle
deče točke:
,,Po premisleku vsestranskih okoliščin za ureditev stolnega
reda se mi zdi potrebno, da Vašemu C. kr. Veličanstvu najponižneje in najpokorneje predočim:
1) Dobrepoljski župnik ima sicer razen dveh vasi v celi
fari kakor tudi v laškem vikarijatu 1/3 snovne desetine, kaplan
v Dobrepoljah in vikar v Laščah pa biro, vendar pa ne more brez
štole obstati ni prvi ni drugi.
2) Sicer mora dobrepoljski kaplan redoma previdevati bol
nike s sv. zakramenti, vendar pa to večkrat zadene tudi župnika,
to.ko da se po odpadu te štole moramo ozirati ne samo na kaplana,
ampak tudi na župnika.
3) Ne v dobrepoljski fari, ne v laškem vikariatu se pov
prečno na leto ne izvrši nad 14 ali 15 porok, dočim treba bolnike
previdevati redoma vsak tretji ali četrti dan, ob kužnih boleznih
jih pade celo več na dan, kakor pred 8 ali 9 leti v laškem vika
riatu, ko je zbolelo v 10 tednih nad 300 ljudi na vročinski bolezni
in jih je bilo treba prevideti. Nekaj podobnega se je tudi meni
zgodilo pred nekakimi 20 leti kot kaplanu na Bledu, kjer sem v
6 tednih previdel nad 300 bolnikov. Iz tega Nj. Veličanstvo lahko
milostno sklepa, da samo poboljšek pri poročni štoli ne more na
domestiti izgube pri previdevanjih, zlasti ker od stanov ali ple
miških oseb ne moreta ne župnik ne vikar pričakovati nikake
štole, ker takih oseb v teh krajih ni.
4) župnik v Dobrepoljah je moral pred ustanovitvijo vika
riata v Laščah dajati obema kaplanoma hrano; ko pa je bil eden
prestavljen za vikarja v Lašče, mu je župnik prepustil mesto hrane
štolo od pogrebov in krstov, izvzemši „novi krst“ (po Veliki noči
in Binkoštih, ko se je krstna voda prenovila), dočim si je z ozi
rom na hrano, ki jo župnik še sedaj daje kaplanu v Dobrepoljah,
pridržal štolo od pogrebov in krstov. Zato gre župniku še sedaj
za pokop odraslega 14 krajcarjev, kaplanu pa ostane štola od
maše in oficija, če ga kdo zahteva; za pokop otroka vod 12
leti pa ima samo kaplan po 7 krajcarjev. Pravično štolo od krstov
pa nisem mogel izvedeti, ker ni nobene avtentične matrikule pri
rokah; toliko pa mi je znano, da je vsak krščenčev oče pošiljal
doslej v župnišče po 34 krajcarjeu in ravnotoliko v vikariat Lašče
in po en hleb kruha ali pa mesto njega 7 krajcarjev. Jeli bilo
to vse za štolo ali pa je bil del tega za pijačo botrom, tega ne
morejo duhovniki pravno dokazati, pa tudi župljani ne uteme
ljeno (cum fundamento) temu ugovarjati. Moje nemerodajno mne
nje je, da se pusti štola pri pogrebih pri stari navadi, da se namreč
da za pogreb odraslega kmeta, ki je dajal biro, 14 krajcarjev,

od otroka pod 12. letom pa po 7 krajcarjev, štola pa naj se iz pod
točko 3) navedenih vzrokov in pa, ker odpade „novi krst“ , določi
tako, da plača kmet, ki daje biro, 34 krajcarjev, kdor pa ne daje
bire, naj plača sorazmerno (a proportione). Od tega naj se žup
niku odkaže 28 krajcarjev kaplanu pa 6.
5) četudi v laškem vikariatu ni ustanovljen subsidiär in je
vikarju prosto, da ga drži ali ne, je vendar tamošnjemu ljudstvu,
če ne potreben, pa vsaj zelo koristen; to pa zaradi tega, ker je
v vikariatu poleg vikariatne še 10 podružnih cerkva, ki so pove
čini zelo oddaljene in pri katerih je poleti večina nedelj in prazni
kov sv. maša in pridiga. Ako ni subsidiarija, je preveč starih
in slabotnih ljudi brez službe božje. Tudi krstov, pogrebov in
previdevanj ne more vikar sam opraviti, ker šteje vikariat nad
2\000 duš. Vse to je ljudstvu znano, zato je jelo dajati subsidiariju prostovoljno biro, ki pa jo je gospodstvo (graščinsko) pod
kaznijo prepovedalo. Vikar sam pa ne more vzdrževati subsi
diarija, posebno ker se je vinotoč pri njem prepovedal in ustavil.
Zato naj cesarica določi za subsidiarija malo bire, npr. 1/8 mer
nika pšenice in toliko prosa, kar so hoteli -farani že poprej pro
stovoljno dajati.
6) Vikarju v Laščah gre 1/4 mernika pšenice in toliko ovsa.
Ker pa nima svoje mere, mu da vsak po svoji meri, kolikor se
mu zljubi, pri čemer je vikar često občutno oškodovan. Naj se
mu torej dostavi določena (avtentizirana) merica 1/4 mernika.
7) Ker pobiranje bire duhovnika stane mnogo truda in časa,
ker mora pobirati od hiše do hiše, naj se ukaže, da obvezanci
vsake vasi znesejo biro v eno hišo.
8) Nastaja pa lahko težava z mlinarji in kajžarji, ki ne
dajejo enako vredne bire, ampak da priznavajo cerkveno oblast
(in recognitionem jurisdictionis ecclesiasticae), hodijo v Dobrepoljah po en dan v letu župniku delat, v Laščah pa dajejo po 7
krajcarjev. Mlinarji, ki nočejo dajati bire, naj pa plačujejo štolo;
saj imajo po navadi toliko družine in imetja kakor zemljiški po
sestniki, in torej večkrat potrebujejo duhovnika v boleznih. K ej
žarjem pa, ki nimajo nič posesti, naj se zapiše manjša štola v
priznanje cerkvene oblasti in za biro naj dajejo po 14 krajcarjev,
od katerih naj dobi župnik 10, kaplan pa 4 krajcarje.
9) Čisto prav je, da je cesarica ustavila razvado, da se pri
podružnicah in drugih cerkvah plačujejo soseskine sv. maše iz
cerkvenega imetja; to naj ljudje sami plačujejo. Vendar pa naj
bi to ne veljalo za posvečevanje in patrocinij cerkve, ker so to
v pravem pomenu besede cerkvena opravila, ob katerih morajo
cerkve vse potrebščine same plačati.

10) Ob imenovanih dnevih pridejo k nekaterim cerkvam
sosednji župniki in duhovniki s procesijami; te cerkve morajo
dati duhovnikom, organistom, ključarjem, cerkovnikom in hlap
cem kosilo. Da pa ne bo cerkev s tem čisto oropana, naj cesarica
določi za vsako osebo gotovo količino, npr. za vsakega duhovnika,
organista (šolmaštra) in ključarja, ki jedo skupaj, po 30 kraj
carjev, za vsakega Cerkvenika ali hlapca pa po 12 krajcarjev.
11) Ker je, kakor je navedeno pod 4) točko, dobrepoljski
župnik mesto doslej obvezne hrane prepustil vikarju v Laščah
štolo od pogrebov in krstov, bi mu vendar vikar lahko dajal od
porok in oklicev 34 krajcarjev.
12) Cerkovniku v Laščah je cesarica določila polovico onih
stolnih dohodkov, ki jih ima organist in Cerkvenik v Dobrepoljah.
Naddiakon pa se je informiral, da Cerkvenik v Laščah ne dobiva
več kot 16 mernikov prosa (in fixo1) in nekaj malega pšenice,
ki mu jo kmetje dajejo prostovoljno; od tega pa mora dati hlapcu
ali križenoscu 6 mernikov prosa in 2 mernika pšenice in poleg
tega mora oskrbovati cerkve z oblati. Iz tega se lahko sklepa,
da se s tem ne more živeti, zlasti ker je v župnišču odpravljen
vinotoč, kjer je prej dostikrat dobil jesti in piti, ako je pomagal
točiti vino. Zato naj se mu določijo enaki stolni dohodki, kakor
jih ima organist in Cerkvenik v Dobrepoljah, ki dobiva večjo
biro.“
Dalje je cesarica zahtevala od naddiakona, naj poroča tudi
o sledečih točkah: Kako dolga in široka je vsaka fara ali vikariat
v naddiakoniji? Koliko časa porabi duhovnik, posebno pozimi,
za previdevanje v oddaljenih krajih? č e in kolikokrat se delajo
cerkveni računi? Kdo običajno prihaja zraven in koliko stanejo
cerkveni računi? Kaj imajo ključarji določenega za svoj trud in
kaj dobijo slučajno? Kdo ima v rokah cerkvene denarje in efekte?
Ali se vsako leto obnovi dušeskrbstvo? Kakšni izdatki so pri tem?
Kakšni izdatki so pri sinodah ali shodih duhovnikov?
Na ta vprašanja je naddiakon odgovoril:
a) župnija Ribnica je dolga 6 ur (Od Raven na Blokah do
Stare cerkve in Grčaric) in široka poldrugo uro. župnijska cerkev
stoji v sredi, oba konca pa previdevajo sosednji duhovniki, in
sicer zgornji konec z Blok (Ravne) in Loškega potoka (Gora),
spodnji pa iz Kočevja (Stara cerkev), župnijski duhovniki imajo
torej do bolnikov poldrugo uro hoda, v snegu pa 2 uri; v nujnih
primerih previdi tudi kurat od Nove Štifte.
b) Bloke so dolge 4 ure in široke poldrugo uro. Od fare ima
duhovnik previdevati 3 ure daleč, v zimskih zametih pa 5 ur.
c) Lož je dolg 6 ur in ravnotoliko širok. Duhovnik ima do
bolnikov 3 ure hoda, ob zametih pa okrog 7 ur.

Župna cerkev Marijinega Vnebovzetja
v FARI pri Kočevju
č) Od bloške fare ločeni vikariat Loški potok je dolg 5/4
ure, širok pa 1/2 ure, tako da ima vikar največ eno uro hoda do
bolnikov.
d) Dobrepelje so dolge 3 ure, okrog poldrugo uro pa široke.
Farna cerkev je skoro v sredi; torej ima duhovnik do bolnikov
najdalje okoli poldrugo uro, v snegu pa 3 ure.
e) Vikariat Lašče je dolg 2 uri in ravnotako širok; kurat
ima. do bolnikov poldrugo uro, v snegu pa poltretjo.
f) Fara Krško je dolga 4 in pol, široka pa 3 ure. Previdevajo jo duhovniki iz 3 krajev: iz župnije Leskovca, iz mesta
Krško in iz vikariata Cerklje; najdaljši ekskurz iz teh treh kra
jev je poltretjo uro hoda, ob visokem snegu pa 3 do 4 ure.
g) Kostel je dolg 4 ure in okrog poltretjo uro širok. Naj
daljša pot je 2 uri, ob visokem snegu okrog 3 ure.
h) Škocjan pri Turjaku je dolg 4 ure, šiirok pa 2 uri. Naj
daljša pot je 3 ure, ob visokem snegu pa pol dneva.
i) Fara v mestu Kočevje je dolga 5 ur in ravnotoliko široka,
župnijska cerkev je skoro v sredi, tako da ima duhovnik do bol»
nikov poltretjo uro, ob snegu in slabih potih pa okrog 4 ure.

/

Župna cerkev Sv. Petra in Pavla
v Osilnici
j) Fara črmošnjice je 6 ur dolga in ravno toliko široka.
Farna cerkev je v sredi, tako da ima duhovnik do bolnikov naj
dalje 3, v snegu pa 4 ure.
k) Od Kočevja ločeni vikariat Stari log je okrog 5 ur dolg
in skoro enako širok. Ker stoji vikariatna cerkev v sredini, ima
vikar previdevati najdalje poltretjo uro daleč, v snegu pa okoli
4 ure.
1)
župnija Osilnica je dolga 6 ur, široka pa nad 1 uro. Od
farne cerkve je do bolnikov najdalje okrog 3, pozimi in ob slabih
potih pa okrog 5 ur.
m) Fara Koprivnik je dolga 6 ur, široka pa 1 uro. Najdaljša
pot je 4 ure, v snegu pa 5 ur.
n) Fara Mozelj je dolga 4 ure, široka poldrugo uro. Duhov
nik ima do bolnikov najdalje 3 ure, v snegu pa okrog 4 ure hoda.
o)
Župnija Kočevska Reka je dolga 4 ure in pol, široka pa
3 ure. Kurat ima do bolnikov poltretjo uro, v snegu pa 3 ure.
V
tem naddiakonatu se delajo cerkveni računi vsako tretje
leto. Prisotni so župnik, kaplani, oskrbnik gospodstva, (zakaj i'

teh krajih imajo vse cerkve svoje advokate ali cerkvene varhe),
njegov pisar, cerkveni ključarji in, v nekaterih krajih, cerkvena
soseska, v drugih pa le nekateri možje. Stroški pri računih so tako
različni, da niso niti pri dveh cerkvah, kaj šele pri dveh farah
enaki. V nekaterih krajih se vrše cerkveni računi pri gospodstvu
(cerkvenih varhih), drugod v župnišču, zopet drugod pa pri cer
kvah, in se mora navzočim dati hrana in vzdrževanje. K jer sta
župnik in advokat v kraju samem, se ti izdatki prihranijo. V ne
katerih krajih pa je navada, da da cerkev soseski nekaj likofa
in ji s tem prizna hvaležnost, ker ljudje zastonj delajo pri cer
kvenih popravilih, v drugih krajih pa da cerkev tak likof samo
ključarjem za njihov trud in delo. Tako se nabere pri cerkvenih
računih stroškov največ 10 do 15 goldinarjev. Izjema je tedaj,
kadar se računi ne morejo izvršiti v enem dnevu, kar se je zadnji
krat zgodilo v ribniški župniji pri podružnci pri Stari cerkvi,
kjer so trajali računi cela dva dneva; kaj se je stroškov na
bralo, je znano kočevskemu oskrbniku kot varhovemu zastopniku.
Cerkveni ključarji nimajo nobene druge plače kot hrano pri
cerkvenih računih in ponekod tudi ob posvečevanju in patrociniju; zato se mora marsikoga prositi ali celo siliti, da prevzame
ta posel, ker so tu cerkve nezmožne dati jim kako nagrado.
Cerkve v teh krajih nimajo nikakih drugih efektov kot živino
iin žito, ki je ljudje podarijo. Izkupiček za vse to se vračuna pri
cerkvenih računih, denar pa se izroči cerkvenim ključarjem za
najnujnejše cerkvene potrebščine, kakor za razsvetljavo, popravila
itd. in tudi za vzdrževanje podarjene živine. Ker pa v več krajih
nimajo nikake cerkvene skrinjice ali blagajne, pa se da ključar
jem več denarja, kakor ga za cerkev rabijo, ga ti večkrat zase
porabijo in tako lezejo v dolgove, cerkve pa v uboštvo. Zato naj
cesarica varhom in župnikom zapove, da naj napravijo cerkvene
skrinjice, kamor bodo spravljali denar, ključarjem pa naj se
sproti izdajajo potrebne vsote, ključe pa naj imajo varuh, župnik
in ključarji. S tem bi bilo odpravljenega mnogo nereda in zlorabe.
Dušeskrbstvo se ne le vsako leto obnovi (renovatio curae
animarum), ampak mora biti vsako leto vsak kaplan in kurat
od mene (naddiakona) izprašan. Moji stroški v tem obstojajo v
gostoljubnosti, zlasti ker noben duhovnik ne more imeti hrane
v gostilni; vsak duhovnik pa plača za instrument (listino o spo
vedni pravici) od starih časov običajno pisar, takso 1 gold.
Vsako leto se prvo nedeljo v avgustu snide v Ribnici vsa
duhovščina, da ima svojo sinodo in da opravi mrtvaško opravilo
v spomin umrlim ustanovnikom iz avstrijske hiše. Na to nedeljo
je služba božja s sinodo, naslednji dan pa je mrtvaško opravilo,
pri katerem opravi sv. mašo vsa duhovščina. Koliko je pri tem

izdatkov ne morem ravno reči,' plačati pa moiam vse sam, samo
za hlapce in Cerkvenike mi povrne cerkev eno lodrico vina. Na
v a j a m osebe, ki jih moram ob tej priliki prehraniti: Okrog 26
d u h o v n i k o v , ’ 6 organistov (učiteljev), 19 Cerkvenikov in hlapcev.
Menim, da mi ta dva dneva použijeta polovico mojih naddiakonskih priložnostnih dohodkov, ker stalnih itak nimam; ostanek
pa se lahko porabi za gostoljubje duhovnikom, ki prihajajo v
Ribnico h konzistorijem in po drugih opravkih. Za druge stroške,
kakor za večkratno službeno (in negotio officii) pot v Ljubljano,
pisarniške potrebščine, posle, pisma i. dr. mora mala fara pola
goma donesti. Zato se ne morem vzdrževati niti kot kak srednji
župnik, kako li kot naddiakon. — Naj Nj. Veličanstvo izvoli kar
koli ukreniti, da se mi navedeni izdatki povrnejo.“ ( 163).
Naddiakon Revec je že prej tožil cesarici, da težko izhaja V
Ribnici, ker nima naddiakonu primernih dohodkov. Leta 1747
namreč poroča cesarici Mariji Tereziji o ribniških beneficijih
sledeče: „Tukaj v Ribnici se nahajajo pri župnijski cerkvi trije
beneficiji (beneficium Simplex). Prvi je c. kr. beneficij sv. Hermagora in Fortunata. Ta beneficij je ustanovil celjski grof Her
man 1427. Ta ustanova obstoja iz nepremičnin, namreč iz 6 grun
tov male desetine v vasi Rakitnici, enega vrtiča in male beneficiatske hišice. Od gruntov dajejo pogojene dajatve najemniki, ki
jih imajo v zakup (die Hüben werden durch die daraufsitzenden
TJnterthanen bestritten), v hišici pa stanuje sedanji beneficiat
Andrej Makovec. Letni dohodek znaša ,deductis deducendis‘ (po
odbitih stroških) 60 goldinarjev nemške veljave, ki se porabijo
za vzdrževanje beneficiata, za razsvetljavo oltarja sv. Hermagora
in Fortunata v župnijski cerkvi v Ribnici in za vzdrževanje beneficiatove hišice. Beneficiatova dolžnost je, da mora vsak praznik
pri omenjenem oltarju brati sv. mašo za ustanovnika. Drugi bene
ficij presv. Rešnjega Telesa, ki so ga glasom bratovske knjige
ustanovili člani bratovščine Presv. Rešnjega Telesa: Friderik III.
rimski cesar, dva gospoda brata Bodnerja (Podnergebriider), Ju
rij Globicer, Vid špeglovec in njegova žena Marjeta, Marjeta
Grazberger, Urh pl. Thurn. Ta beneficij je bil ustanovljen ne
kako leta 1457. ,Jus patronatus‘ (pravico patronata) imajo, kolikor
sobratje priznavajo in je zabeleženo v pismih, samo bratje in
sestre te bratovščine, ki so pod predsedstvom naddiakona kot
predsednika izvolili novega beneficiata. Sedaj pa hoče posestnik
ribniške graščine to pravico nase potegniti. Torej bi bilo dobro
delo, ko bi cesarica to preiskala in prdvico priznala pravičnemu
delu. Ta beneficij obstoja iz 10 gruntov, dveh malih desetin,
enega vrtiča in ene male lesene beneficiatske hišice; za 10 grun
tov oddaja dajatve 10 podložnikov, ki imajo te grunte v zakupu.

Kočevska župnija
STARA CERKEV (M itte rd o rf) pri Kočsviu
s p a n oram o izpred I. svet. vojne

Letni dohodek donaša ,deductis deducendis1 70 goldinarjev nem
ške veljave, in to uživa sedanji beneficiat N. švart (Schuart) z
dolžnostjo, da opravi pri bratovskem oltarju presv. Reš. Telesa
(Gottes Leichnam Bruderschaft) vsak teden po eno peto sv. mašo
pred izpostavljenim sv. Reš. Telesom za brate in sestre ter da
opravi v podružnici Presv. Trojice v Hrvači 12 tihih sv. maš za
ustanovnike. Tretji beneficij v Ribnici je c. kr. beneficij sv. An
dreja, ki je inkorporiran c. kr. župniji in naddiakonatu. Ustanovnik mi je neznan, pač pa je bržkone (muthmasslich) kak celjski
grof. Ta beneficij obstoji iz 6 gruntov in 6 malih hišic, ki so se
postavile ob beneficiatovem vrtu. Od gruntov dajejo dajatve pod
ložniki, od hišic pa ni nič dohodkov (die Häusel aber werden in
Bestand ausgelassen). Beneficij donaša ,deductis deducendis* letno
okrog 45 goldinarjev nemške veljave, in to uživam sam, ker še
s temi in drugimi dohodki nisem enak niti kakemu srednjemu
župniku, nikar da bi se mogel vzdržati kot naddiakon.“ ( 164).
Lovrenc Tobija Revec je bil tudi zadnji ribniški naddiakon,
ki je bil še podložen oglejskemu patriarhu. Že dolgo je trajal
boj med oglejskim patriarhom in avstrijskimi cesarji zaradi ju-

risdikcije v slovenskih deželah, ki so bile v avstrijskem cesarstvu,
pa so spadale pod duhovno oblast oglejskih patriarhov. Posebno
se je ta boj poostril začetkom 17. stol. in ni nikoli več pojenjal,
že 4. 1. 1609. in potem 7. 3. 1637. in 18. 2. 1659. je bilo prepove
dano avstrijskim podložnikom duhovskega in svetnega stanu ho
diti k patriarhu ali njegovemu vikarju na Beneško. Ako so bili
tudi uradno tja poklicani pred sodišče, niso smeli izkazati po
korščine. Ukazano je bilo tudi 15. novembra 1640. in 12. 7. 1655.
in na oglejski cerkvi je bil 20. 4. 1658. nabit ukaz, da patriarh
nima nikake jurisdikcije v notranjeavstrijskih dednih deželah in
v zemljah deželnega kneza niti v duhovnih niti v svetnih zade
vah. Deželni glavar grof Volk Engelbert Turjaški je izdal v
Ljubljani dne 26. 2. 1657. odlok po katerem se prezentacije (du
hovnikov za nove župnike) ne pošiljajo več oglejskemu patriarhu,
ampak le na rimsko kurijo ali pa na apostolskega nuncija (165).
Dne 29. 3. 1719. je cesar Karel VI. obnovil omenjene, že ne
koliko pozabljene ukaze in zapretil s kaznijo in cesarsko nemi
lostjo duhovnim in svetnim osebam, ki bi se drznile hoditi k
patriarhu in mu izkazovati pokorščino. Cesar je dalje prepovedal
oglejskemu patriarhu ali njegovemu „dozdevnemu“ koadjutorju
ali „takozvanemu“ izvoljencu (Electo) ter patriarhovim vikarjem
in komisarjem izvrševati na tleh notranjeavstrijskih dežel sploh
kak akt jurisdikcije ali deliti svete redove. Brez vladinega do
voljenja se niso smele sprejemati in razglašati od patriarha došle
bule in ukazi, naj so zadevali karkoli. Nihče, bodisi duhoven ali
kdorkoli, po tem ukazu ni smel iti k nobenemu škofu ali vikarju
itd. na Beneško, ako je bil pozvan pred sodišče na odgovor, sicer
je bil kaznovan ali pa izgnan iz dežele ( 166). Take razmere so
bile pač za duhovščino in ljudstvo nevzdržne. Zato je naddiakon
Petazzi pisal dne 31. 1. 1739. apostolskemu nunciju, da se mora
le na skrivaj in zelo oprezno obračati na patriarha v raznih za
devah. četudi je sicer splošno prepovedano sprejemati patriar
hove bule, se vendar še sprejemajo bule, s katerimi se potrjujejo
župniki, ki so bili od cesarja ali drugih patronov prezentirani
in jih potem naddiakon kanonično umešča ( 167) . To, za duhov
ščino sicer mučno, vendar še kolikortoliko znosno razmerje je tra
jalo še leta 1750. Dne 12. 7. 1750. je naddiakon Revec z dele
girano oblastjo (gotovo od patriarha) umestil na župnijo Sv.
Lenarta in Andreja v Mozlju Matija Kerna, doktorja bogoslovja,
ki ga je bil prezentiral Henrik knez Auersperg, ne da bi bil
kdo ugovarjal ( les). To pa je bil tudi zadnji župnik, ki je bil
v naddiakonatu umeščen pod tovrstnim režimom.

POD GORIŠKO NADŠKOFIJO
Večstoletni boj med avstrijskimi cesarji in oglejskimi patri
arhi (oziroma beneško republiko), ki je bil v duhovnem oziru
zelo v kvar našim pokrajinam, je šel h koncu. Podlegla je za
vedno častitljiva oglejska patriarhija, ki je bila tudi našim rib
niškim krajem prižgala luč sv. vere. Duhovščina sama, ki je
težko nosila breme tega spora, si je zaželela spremembe, ki naj
bi prinesla zopet mir, v katerem bi vsaj duhovna jurisdikcija ne
bila več ovirana od svetne oblasti. Zato je naddiakon L. T. Revec
z nekim zadovoljstvom poslal dne 25. 8. 1750. podrejeni duhov
ščini sledeče pismo:
„Mi Lovrenc Tobija Revec itd. Presvetlim, prečastitim itd.
Javljeno bodi vsem in vsakemu župniku, vikarju itd., da je Nj.
Svetost naš gospod papež Benedikt XIV. v svoji pastirski skrbljivosti in po zahtevi razmer najmilostneje določil in odločil,
naj se v onih delih oglejske škofije, ki so podložni svetni oblasti
prevzvišene avstrijske hiše, postavi kak apostolski vikar, odličen
s škofovskim značajem, ki naj bi v imenu rimskega papeža in 7
njegovo ter apostolskega sedeža veljavo v duhovnem oziru vodU
in vladal one kraje oglejske škofije, ki so podložni oblasti prev
zvišene avstrijske hiše, ker je vsled javnih, važnih in znanih
vzrokov ovirana oblast prevzvišenega in prečastitega kardinala
in patriarha oglejskega. V ta namen je postavil in določil z
apostolskim pismom dne 27. 6. tekočega leta (in forma Brevis odposlanim) naslovnega škofa v P er gamu ter kanonika in zaklad
nika cerkve v Bazlu, prevzvišenega in prečastitega gospoda Ka
rola Mihaela c. kr. grofa Attemsa, da vrši posle imenovanega
vikarja z vsemi oblastmi, ki tičejo jurisdikcijo in škofovski red;
nam in drugim, ki jih tiče, pa je zapovedal to javiti, kar smo
natančno in jasno z dolžnim spoštovanjem razvideli iz pisma
prevzvišenega in prečastitega kneza in škofa ljubljanskega kot
apostolskega delegata v tej zadevi.
Zatorej vedite vsi in vsak župnik, vikar in drugi duhovniki
ali kleriki, da morate imenovanega presvetlega in preč. gospoda
Karola c. kr. grofa Attemsa priznati kot našega in apostolskega
sedeža vikarja ter biti pokorni in ponižno poslušni njegovim za
povedim in koristnim opominom, ki nam jih pošlje bodisi po
drugih sedanjih ali prihodnjih namestnikih. Da pa to naše pismo
pride v vednost vsem, zapovemo in ukažemo vsem vam, župnikom
in vikarjem, da svojim vernikom raz leco razglasite, naj se za
izredno dobroto v svojih molitvah spominjajo Nj. Svetosti na
šega gospoda, prevzvišenega kneza naše cesarice in kraljice, ki

je to delo najmilostljiveje pospeševala, in našega apostolskega
vikarja, da njegovo vladanje Bogu dopade, in se vse zgodi v
večjo čast božjo in zveličanje duš. Tako itd. smo izdali v Rib
nici itd. dne 25. avgusta leta 1750.“ ( 169).
že takrat je bilo gotovo, da je rešitev spornega vprašanja
le začasna in naših krajev ne bo dolgo vladal samo apostolski
‘vikar. In res je papež Benedikt XIV. s pismom z dne 18. aprila
1751., ki se pričenja z besedami: „Sacratissima militantis ecclesiae gubernacula. . . “ , popolnoma zatrl oglejski patriarhat, mesto
njega pa ustanovil dve nadškofiji: eno v Gorici, drugo v Vidmu,
- prvo za avstrijski, drugo pa za beneški del oglejske očakovine.
Obenem je bil apostolski vikar grof Mihael Attems imenovan
tudi za vikarja goriške nadškofije. To veliko spremembo je nad
škofijski vikar Attems javil dne 29. 11. 1751. ribniškemu naddiakonu L. T. Revcu s sledečim pismom:
„Mi, Karol Mihael, po božji in apostolskega sedeža milosti
Skof pergamski in goriške nadškofije vikar apostolski, grof A t
tems, svetega c. kr. Veličanstva resnični tajni svetnik itd. Na
šemu v Kristusu ljubljenemu prečastitemu Lovrencu Tobiju Rev
cu, župniku ribniškemu in naddiakonu dolenjskemu, pozdrav v
Gospodu. — Razglašena je bila sicer po svetni oblasti v vseh
avstrijskih provincah najnovejša bula Nj. Svetosti našega gospoda
papeža Benedikta XIV., ki je zatrla oglejski patriarhat. Vendar,
ker upamo, da bomo storili Nj. c. kr. Veličanstvu naši preblagi
gospej zelo všečno stvar, ako ukažemo tudi po cerkveni oblasti
vsebino tega pisma objaviti v vednost celokupnemu narodu go
riške nadškofije, zato Vaši ljubeznivosti resno naročamo, da uka
žete sledeče točke, ki vsebujejo bistvo naddiakonskega okrožja,
čimprej raz leco razglasiti in vsem župljanom javiti, in sicer:
1) Da je Nj. Svetost naš gospod papež postavil apostolskega
vikarja, ki naj bi s škofovim značajem odičen stoloval v Gorici,
da konča večstoletne prepire, ki so se vlekli med prevzvišeno
\avstrijsko hišo in prejasno beneško republiko, ter da avstrijskim
narodom, podložnim oglejski duhovni jurisdikciji, preskrbi pa
stirja, ki jih bo dejansko vodil.
2) Ker je bilo to sredstvo, dasi zveličavno, določeno vendar
samo začasno in prepuščeno na voljo apostolskega sedeža, da bi
pa tako primerno dušeskrbstvo imelo večjo stalnost, je Nj. Sve
tost, hoteč zadovoljiti vsako željo sprtih strank, kakor tudi svoje
skrbljivosti, oglejski patriarhat z vsemi svojimi predpravicami
popolnoma odpravil, za večno zatrl in tako ogasil, da se za pri
hodnje ne more imenovati nihče več za oglejskega patriarha (iz
vzet je samo sedanji prevz'višeni Daniel Delfin, dokler živi), nih

če za oglejskega nadškofa ali škofa, nihče za dostojanstvenika
te cerkve ali kanonika.
3) Da pa to zatrtje in večna ugaslost patriarhata vernikom,
podložnim oglejski škofiji, ne prinese niti najmanjšega predsodka,
je Nj. Svetost ustanovil dve nadškofiji, namreč videmsko in goriško, s to določbo, da podeli vsaki izmed teh vse one pravice,
prednosti in privilegije, ki gredo drugim, nadškofijskim cerkvam
po pravu, običaju in navadi.
4) Da je vsaki izmed navedenih nadškofij prisodil del patriarhatske škofije, ki je enako ugasla in zatrta, namreč goriški,
avstrijski, videmski pa beneški del z vsemi sufraganskimi škofi,
ki bivajo v dotičnem delu, pravico imenovati nadškofa pa je
dovolil vsaki oblasti v svojem območju.
5) Da je mesto Oglej in prebivalce pridelil popolni juris
dikciji goriškega nadškofa. Da pa je cerkev samo, nekdaj metro
politansko, pridržal sebi in apostolski stolici, in naj jo odslej
vlada apostolski delegat.
Naj ve torej Vaša ljubeznivost, da naj vpošteva to našo
skrbljivost, naj ve, da naj se željam c. in kr. Veličanstva radevolje pokori ter ne opusti molitve zame. - Izdano v Gorici v pa
lači naše prestolice dne 29. 11. 1751.“ ( 17°).
Z ustanovitvijo goriške nadškofije je bila torej končana več
stoletij trajajoča pravda med avstrijsko in beneško vlado. Stara
patriarhija oglejska, ki se je kot častitljiva starina ohranila iz
prvih časov krščanstva, je morala izginiti, ko so se za vlade
cesarice Marije Terezije začele cerkvene koristi podrejati dr
žavnim. Vendar moramo reči, da je bila ugodna rešitev tega
vprašanja prav tako v korist cerkvene discipline in dušnega pa
stirstva, katerega razsežna patriarhija ni mogla več obvladova
ti ( 171). Zakaj za Frančiškom Barbarom, ki je leta 1593. vizitiral tudi Ribnico, ni noben patriarh več prestopil avstrijske meje.
Zadovoljevali so se s tem, da so ob nastopu službe poslali svo
jega pooblaščenca v Oglej, ki je v njihovem imenu vzel stolnico
v posest in sprejel poklonitev stolnega kapitlja, sicer pa so pove
rili vizitacijo svojim naddiakonom, škofovske posle v Ribnici
pa pičenjskim in tržaškim škofom ( 172). Zadnji škof, ki je pod
oglejskim patriarhatom obiskal Ribnico, je bil tržaški škof Leo
pold Petazzi, pozneje škof ljubljanski, brat ribniškega naddia
kona Karola žige Petazzija. Ta je dne 10. 8. 1743. posvetil cerkev
Marije Vnebovzete pri Novi Štifti s 5 oltarji, dne 12. 8. istega leta
pa cerkev Sv. Frančiška v Sajevcu pri Ribnici; obenem je po
svetil veliki zvon v Ribnici ter podelil zakrament sv. birme 6.214
birmancem. Iz velikega števila birmancev je razvidno, da že
dolgo časa prej ni bilo v Ribnici nobenega škofa. Ob tem svojem

obisku je v splošnem birmal v ribniški okolici 10.000 birmancev,
v naddiakonatu pa vsega skupaj 16.814 birmancev ter je po
svetil 8 cerkva, 41 oltarjev ( 173). Nazaj grede so ga vikar in
ljudstvo v Velikih Laščah prosili, naj se tudi tam ustavi, kjer
je res dne 20. 8. birmal mimogrede 173 otrok ( 174). Vse to kaže,
da ie v takih razmerah morala zelo trpeti cerkvena disciplina
in duhovno življenje vernikov; zato je naddiakon Revec z ve
likim veseljem sprejel novo ureditev cerkv. mej in razmer.
Oblast naddiakona pa so ribniški župniki ohranili tudi po
slej, kakor so jo imeli prej. Sklicevali so svoje konsistorije, v
katerih so izvrševali tudi svojo oblast. Zajemljiv je sledeči pri
mer: Dne 1. avgusta 1751. sta Jurij Štukelj in Matija Marko
vič, nahujskana od Jakoba Luketiča, gozdarja grofa Auersperga,
ponoči vdrla v duhovsko hišo na Friedensbergu, kjer je oskrboval
dušnopastirsko službo duhovnik Janez Krst. Stariha. Njegovega
hlapca Matija Krona sta pograbila s postelje in ga šiloma od
vedla. Ko ga je hotel duhovnik rešiti, sta ga vrgla na tla, se
vzpodbujala z besedami „Udri farja“ (mit Worten „udri farja“
zu animiren), ga suvala in mu roko do krvi poteptala. Ker se
je zgodil zločin v ribniškem naddiakonatu, je svetna oblast za
devo zavrnila na duhovno sodišče (causa tanquem fori spiritualis). Zato je naddiakon Revec prosil grofa, naj zločinca, ki sta
njegova podložnika, pošlje dne 15. prihod, meseca v Ribnico
pred konzistorij, da bosta sojena, in če sta zapadla izobčinju,
od tega odvezana. Grof ju je določeni dan poslal h konzistoriju
v Ribnico, kjer se je vršila razprava. Bila sta skesana in ker
najbrže nista zapadla izobčenju, kakor je pokazala obravnava,
sta bila le zaradi varnosti od izobčenj odvezana in po zveličav
nem poduku odpuščena ( 175).
Goriška nadškofijska stolica je bila kmalu definitivno za
sedena in Ribnica je bila tej nadškofiji priključena. Dne 4. av
gusta 1752 je nadškof grof Attems pisal naddiakonu Revcu: „V
Kristusu prečastitemu gospodu L. T. Revcu, ribniškemu naddia
konu pozdrav v Gospodu. Božji Dobroti je ugajalo po tolikih
spremembah časa in stvari napraviti trikrat srečen konec težke
mu izvrševanju patriarhijske jurisdikcije v avstr, delih, ko je
bil po primernih dogovorih svete rimske stolice in prevzv. dunaj
skega dvora, in ko se je zgodilo, kar se ima po pravu zgoditi,
končno dne 30. julija t. I. položen na Nas sv. palij od presvetlega
in preč. gospoda pičenjskega škofa, našega sufragana, in ko nam
je bila po ravnotem izročena duhovna, po prevzv. gospodu ba
ronu Definu, c. kr. namestniku ter goriškem in gradiščanskem
glavarju, pa svetna posest nadškofije; polagoma pa smo v naši

metropolitanski cerkvi vpeljali in postavili kapitelj, ki ga je
imenovani prevzv. gospod namestnik v časni posesti potrdil.
Dalje se nam je zdelo umestno, da Vašemu vrečast, gospod
stvu to naznanimo in obenem priključimo avtentičen prepis apo
stolskega breveja do častitega klera z namenom, da pozovete kler
in vernike, naj za skupno dobroto skupno zahvalijo vsemogoč
nega Boga in da tudi na nas prosite njegovo naklonjenost, da
bi mogli pretežko breme nadškofijske službe nositi z močnim
srcem, apostolsko vnemo in najgorečnejšo ljubeznijo ter da bi
prišli do one končne popolnosti, ki jo od Nas zahteva vzvišena
služba in da bi prinesli iz nam izročenega vinograda Gospodo
vega bogate in večno trajajoče sadove najvišjemu duš pastirju
Kristusu. Zaupajoč, da bomo to po Vaši ljubeznivosti dejansko
dosegli, Vam preljubeznivo podelimo pastirski blagoslov. - V potr
dilo dano v Gorici v nadškofijski kuriji dne 4. avgusta 1752.“ ( 17e).
S tem je bila zaključena velika sprememba, ki je kaj bla
godejno vplivala na duhovno življenje v ribniškem naddiakonatu.
Res da so imeli naddiakoni velik vpliv na cerkveno disciplino,
ker so imeli obsežna pooblastila v vodstvu duhovščine in ljud
stva, toda nadpastirske oblasti vendar niso imeli, oglejski patriarh'
pa so bili i po svojih drugih poslih i po avstrijski državni oblasti
izključeni od direktnega vpliva na naše pokrajine. Posamezni
župniki so si lastili prevelike pravice, posebno to, da so spre
jemali kaplane po svoji volji in ne da bi gledali v prvi vrsti na
njih vrednost in izvežbanost. To pa je imel preizkusiti samo
naddiakon. Zato je bila izšla tudi cesarska postava:
„ Solle kein Pfarrer die Kaplanen ohne Vorwissen und vor
heriger Consentirung, auch Genehmhaltung des Erzpriesters auf
nehmen, —massen Ihre Erzpriester obligen auf die Seelsorge bestmöglichts zu invigilieren und solche mit teuglichen Leuten zu
providieren.“
(„Noben župnik ne sme sprejemati kaplanov brez vednosti
in privoljenja, tudi odobrenja arhidiakona; dolžnost njihovih arhidiakonov mora biti, da čim najbolje nadzorujejo dušno pastirstvo
in ga oskrbujejo s sposobnimi ljudmi.“ )
Na to postavo in na nadškofijsko zapoved oprt je naddia
kon Revec že 8. avg. 1752. sam nastavil pri župniku Mateju
Megušarju v Škocjanu pri Turjaku kaplana Luka Viranta, za
bičujoč, naj župnik predvsem pazi na to, kako kaplan oprav
lja sv. zakramente, pridige in kateheze ( 177). Župniku Janezu
Šmalcu na Blokah, ki je bil postal vsled starosti nezmožen, da
bi vodil župnijo in je tudi imetje nepremišljeno razdajal, je po
stavil dne 14. avg. 1752. „administratorja in spiritualibus“ v

osebi duhovnika Matija Kajieža, potem ko mu je bilo prepove
dano imeti v župnišču gostilno ( 17S).
Ker so bile v naddiakonatu nekatere župnije preobširne, je
ravno v tem času nastalo več novih župnij, da se je moglo
uspešneje opravljati dušno pastirstvo. Posebno ribniška župnija
je bila prevelika; saj je še ob Valvazorjevem času in še do leta
1753 imela 19 ozir. 20 podružnic, izmed katerih so bile nekatere
zelo oddaljene, in sicer: 1) Matere božje v Kočevju (Stara cerkev
s 6 oltarji: Matere božje, sv. Frančiška Ksav., sv. Antona Pad.,
sv. Jožefa, sv. Križa in sv. Elija); 2) Sv. Primoža in Felici
jana v Grčaricah (Valvazor pravi: „zu Masern in Gottschee,
Gargaiz spricht der Crainer“ ); 3) Sv. Vida v Rakitnici s 3 oltarji
(sv. Vida, sv. Urha in sv. Elija); 4) Sv. Marjete v Dolenji vasi
s 3 oltarji (sv. Marjete, spreobrnjenje sv Pavla in sv. Klemena);
5) Sv. Petra v Prigorici s 3 oltarji: (sv. Petra, sv. Martina in
sv. Lovrenca); 6) Sv. Lenarta v Nemški vasi z 2 oltarjema: (sv
Lenarta in sv. Matija); 7) Matere božje v Goriči vasi s 3 oltarji:
(Matere božje, sv. Florijana in sv. Neže); 8) Presv. Trojice v
Hrvači s 3 oltarji: (presv. Trojice, sv. Jakoba in sv. Janeza
Evang.); 9) Sv. Ane na gori s 3 oltarji: (sv. Ane, sv. Uršule in
sv. Neže); 10) Sv. Tomaža na Vel. Poljanah; 11) Sv. Jurija na
Ortneku s 3 oltarji: sv. Jurija, Matere božje in sv. Lucije); 12).
Sv. Filipa in Jakoba v Ravnah z 2 oltarjema: (sv. Filipa in
Jakoba ter sv. Jerneja); 13) Sv. Duha, Matere božje in sv. Ož
balta na Gori pri Sodražici; 14) Sv. Marije Magdalene v Sodra
žici s 3 oltarji: (sv. Marije Magdalene, sv. Nikolaja in sv. An
dreja); 15) Sv. Marka v Zapotoku z 2 oltarjema: (Sv. Marka
in sv. Primoža in Felicijana); 16) Matere božje pri Novi Štifti s
5 oltarji: (Matere božje, sv. Ane, sv. Antona Padov., sv. Jožefa, za
petega pa Valvazor ni vedel); 17) Sv. Križa v Brežah s 3 oltarji:
(sv. Križa, sv. Valentina-Anakleta in Sv. Duha); 18) Sv. Roka
zraven farne cerkve v Ribnici s 3 oltarji: (sv. Roka, sv. Fran
čiška Ser.-Antona Pad., in sv. Ignacija-Frančiška Ksav.); 19)
Božjega groba, „ki stoji od pokopališča farne cerkve štiri korake
daleč in jo je od tal sezidal župnik in naddiakon Tomaž Renner“ .
20) V Ribniškem gradu je bila še kapela Sv. Janeza Krst., kjer
je bilo slovesno žegnanje v nedeljo po sv. Janezu Krst. ( 179).
Cerkev Sv. Frančiška v Sajevcu ob Valvazorjevem času še ni
stala; bila je sezidana šele začetkom 18. stoletja (posvečena
leta 1743).
Ker je torej ribniška fara segala od Raven na Blokah do
Stare cerkve pri Kočevju, sta zaprosila ribniški graščak grof
Gvidon Kobencelj in župnik-naddiakon Revec, da se povzdigne
podružnica v Sodražici v kuratni vikariat. Vikar naj bi imel
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stalen sedež v Sodražici in naj bi duhovno oskrboval vasi: Kot,
Ravni dol, Lipovšico, Vinice, Zapotok, Gorenje Laze, Sinovico,
Presko, Hudi konec, Zamostec, Grdi dol, Sodražico, Jelovec, Žigmarice, Podklanec, Zavrata, Globel in Goro. Zraven je sodraški
vikariat dobil še 4 podružnice, namreč; Novo Štifto, Sv. Marka v

Zapotoku, Sv. Filipa in Jakoba v Ravnah in Sv. Duha na Gori.
Prošnji je bilo s tem ugodeno, vendar pa je vas Kot ostala tudi
poslej v ribniški župniji; pozneje so Ravne prešle pod bloško
faro, Hudi konec pa pod gregorsko.
Leta 1753. je prišel goriški nadškof Karol Mihael grof Attems
na generalno vizitacijo v Ribnico; torej prvič domač škof, odkar
je bil zatrt oglejski patriarhat in odkar je ribniški naddiakonat
prišel pod goriško nadškofijo. Dne 1. 9. 1753. so v Ribnici spi
sali ustanovno listino za sodraški vikariat ( 18°). S to listino se
za omenjene kraje ustanavlja kuratni vikariat, za katerega ima
grof Kobenceli pravico prezentirati pripravnega in veščega du
hovnika, župnik ribniški pa ga potrdi. Grof Kobencelj ima nad
sodraškim vikariatom patronat zato, ker je poprej imel z rib
niškim župnikom in bratovščino Presv. Reš. Telesa vred pravico
prezentirati beneficiata za ta beneficij. Ker pa se ob tej ustano
vitvi sodraškega vikariata beneficij presv. Rešnjega Telesa po
polnoma in za vedno vtelesi ribniški nadarbini in ima župnik
pravico sam nastavljati (mesto odpravljenega beneficiata) tretjega
kaplana ali vikarja v Ribnici, neodvisno od imenovane bratov
ščine, zato dobi grof Kobencelj pravico prezentirati sodraškega
vikarja. (Patronat nad sodraško župnijo ima še danes ribniška
graščina.) Vikar v Sodražici ima vršiti vse dušnopastirske posle
v svojem vikariatu, maševati pa mu ni treba vsako nedeljo in
praznik za vse vernike, kakor morajo župniki, ampak samo na
Novega leta dan za srečo v prihodnjem letu, na Vel. nedeljo, na
Vnebohod, Binkošti, na praznik Marije Magdalene, vikariatne
patrone, ter na praznik Vseh svetnikov. Da pa izkaže spošto
vanje materi-fari v Ribnici, mora ob določenih praznikih priha
jati v Ribnico, da pomaga pri slovesni službi božji, vendar pa
mora navsezgodaj doma opraviti službo božjo za otroke in bol
nike. Ostali sodraški verniki gredo torej tudi k materi-fari. Ti
obvezni prazniki so: Sv. Rešnje Telo, sv. Nikolaj, obletnica po
svečenja cerkve, praznik sv. Rožnega venca, zadnje 4 dni Vel.
tedna, da prisostvujejo obredom in blagoslavljanju krstne vode,
ki jo potem s sv. olji vred odnese tudi za Sodražico, ter binkoštna
sobota, in to tudi zaradi krstne vode. Ob Marijinih praznikih
pa mora tudi k Novi Štifti, da pomaga spovedovati romarje.
Kadar ima ekskurz h kateri izmed 4 podružnic, prideljenih sodraškemu vikariatu, mora poklicati tudi ribniškega kaplana, da
gre z njim k podružnici ter tam opravita vse, kar imata opra
viti, in prejmeta, kar imata prejeti.
Za dostojno vzdrževanje pa ima sodraški vikar dobiti: 1) Eno
tretjino bire iz vse župnije, kakor so jo dobivali ribniški kaplani,
ko še tam ni bilo vikariata, in sicer od zrnja, prediva in vseh

drugih dajatev; 2) stolne pristojbine, ki se določajo tako: Za
krst se plača 25 solidov, katerih 13 dobi vikar, 8 Cerkvenik, 4
pa ribniški župnik; za oklice in poroke se plača skupaj 4 ma
ri j ane (Marianni), od katerih dobi župnik 7 reparjev (pacii);
drugi prejemki od bogoslužnih opravil ostanejo v veljavi, kakor
so bili doslej; 3) primerno stanovanje, ki ga imajo prirediti
Sodražani, s pripadajočim vrtom; 4) od treh bližnjih sosesk, to
so Sodražica, žigmarice in Jelovec, ima dobiti vikar dovolj
drv za vsako leto; ta mu imajo zavezanci zastonj pripeljati v
župnišče; dalje mu imajo pripeljati tudi sena in stelje za enega
konja ter mu brezplačno obdelati vrt.
Vikar je sicer v izvrševanju svoje službe odvisen od ribni
škega župnika, vendar pa ne sme biti moten v tem, kar mu je
izročeno. V dvomljivih in težkih slučajih naj vpraša župnika za
svet, naj mu izkazuje čast in spoštovanje; kadar pride ta k
njemu, naj ga ljubeznivo sprejme ( 181). Tudi k cerkvenim raču
nom naj pusti župnika ter naj mu prepusti prvo mesto in mu da
takso, ki jo Cerkev običajno plačuje.
S to ustanovitvijo se je ribniška župnija dokaj razbremenila,
zlasti ko so leta 1767. tudi Grčarice postale lokalna kaplanija.
Pa tudi sicer je v ribniškem naddiakonatu v tej dobi nastalo več
novih župnij oziroma vikariatov. Od Blok se je leta 1754. od
cepil Sv. Vid nad Cerknico; leta 1771. Struge od Dobrepolj, leta
1768. pa je postalo tudi mesto Krško kuracija.
Kmalu se je pokazala potreba, da se meje ribniške župnije
nanovo urede, kar je cesar Jožef II. posebno pospeševal. Dne
15. 4. 1782. je predložila ribniška graščina po oskrbniku Jožefu
Pepešiču poročilo, kako naj bi se na teritoriju ribniške fare
ustanovile nove župnije ali lokalne kaplani j e ( 1S2). V naslednjem
so podani predlogi iz tega poročila.
V
Dolenji vasi naj bi se ustanovila župnija ali lokalna ka
planija. Cerkev že obstoja. V novo župnijo naj bi se združile
vasi: Rakitnica s 46 družinami (218 dušami), Kot s 6 (38), Blate
8 (41), Dolenja vas 91 (541), Prigorica 58 (274), Nemška vas
29 (156), skupaj torej 241 družin z 1.268 dušami. V Rakitnici,
Prigorici in Nemški vasi imajo že tudi podružne cerkve. Rib
niška graščina ima v Dolenji vasi, Prigorici in Nemški vasi 12
sedemnajstin, ribniško župnišče pa 5 sedemnajstin desetine; v
Blatih ima graščina dve tretjini, župnišče pa eno tretjino dese
tine, dočim ima v Rakitnici in Kotu vso desetino ribniško žup
nišče. Poleg tega pa pobirajo po teh vaseh milodare frančiškani
s Trsata in kapucini iz Ljubljane. Kot vzrok, zakaj naj se usta
novi nova fara s kaplanijo, se navaja, da v teh krajih vsako
leto večkrat nastopi povodenj in ljudje ne morejo priti k pol

drugo uro oddaljeni farni cerkvi; posebno pa govori za to ve
liko število duš v navedenih vaseh.
Na Ortneku naj se ustanovi lokalna kaplanija. Cerkev že
imajo (Sv. Tomaža na Poljanah) in tudi grajsko kapelo (Sv.
Jurija na Ortneku). Pridružile naj bi se vasi: Poljane s 33 dru
žinami (205 dušami), žukovo 2 (15), škrajnek 3 (15), Vrh
2 (11), Dule 3 (21), Hudi konec 5 (32), Ortnek 12 (87); iz vika
riata Velike Lašče naj bi se pridelile vasi: Finkovo 3 (14), Spod
nje Poljane 6 (43), Zgornje Poljane 5 (40). Ortneška graščina
ima na Velikih Poljanah, Vrhu, škrajneku, Žukovem, Hudem
koncu in Dulah 2/3 desetine, ribniško župnišče pa 1/3; na Finkovem, Zgor. in Spod. Poljanah pa ima ortneška graščina 2/3,
dobrepoljsko župnišče pa 1/3 desetine; na Ortneku ima tamošnja
graščina vso desetino. Miloščino pa pobirajo frančiškani s Trsata
in kapucini iz Ljubljane. Vzrok za ustanovitev je ta, ker leže
te vasi v hribih in jih zamete sneg; vasi Poljane, Žukovo, škraj
nek, Vrh, Dule, Hudi konec in Ortnek so od farne cerkve v
Ribnici oddaljene dve uri, Finkovo, Zgor. in Spod. Poljane pa
od vikariata v Laščah poltretjo uro.
četudi se ustanovi župnija s kaplani j o v Dolenji vasi in
lokalna kaplanija na Ortneku, bi imela samo dva kaplana pri
farni cerkvi v Ribnici še vedno dovolj vasi dušno oskrbovati
in previdevati in še mnogo posla pri podružnicah. Ostale bi v
Zadolju 4 družine s 23 dušami, v Goriči vasi 36 (221), Lipovcu
in Makošah 12 (69), Otavicah 18 (94), Hrvači 25 (134), Dolenjih
Lazih 21 (120), Zapužah in Sv. Ani 5 (33), Bregu 11 (27),
Gorenji vasi 23 (153) na Jurjeviči 33 (159), v Brežah 30 (164),
pri Novi Štifti 3 (22), v Kotu 18 (103), Danah 21 (126), Sa
jevcu (Russbach) 16 (86), Bukovici 14 (92) in v trgu v Rib
nici 124 (671); torej skupno 414 družin z 2.347 dušami.
Pri župnijskicerkvi v Ribnici je sicer poleg naddiakona
in dveh kaplanov nastavljen še en vikar, ki ga mora vzdrževati
župnik mesto beneficiata Sv. Reš. Telesa, kateri beneficij da je
grof Gvidon Kobencelj odstopil župniji, vendar je ta nastavljen
le kot zgodnjik (manemisarij, ki zgodaj zjutraj opravlja sv.
mašo), k zadnjemu delu pa ni zavezan, tako da bi morala oba
kaplana tudi poslej sama oskrbovati duhovno navedene kraje.
En duhovnik naj bi se torej nastavil na Vel. Poljanah. (Leta
1788. je bila za Vel. Poljane že dovoljena lokalna kaplanija, a
do ustanovitve ni prišlo, še več kot 100 let so ostale Vel. Po
ljane pod ribniško župnijo.)
Nekaj vasi naj bi se še odtrgalo od ribniške župnije in
nekaj od sodraškega vikariata ter naj bi se zanje ustanovila
lokalna kaplanija v Zapotoku. Cerkev že imajo (Sv. Marka). Pri-

Župna cerkev Sv. Roka
v D olenji vasi (n a H ribu)

družile naj bi se iz ribniške župnje vasi: žlebič s 6 družinami
(25 dušami), Slatnik 23 (146), Sušje 27 (143), iz sodraškega
vikariata pa vasi: Vinice 21 (128), Gorenje Lazi 8 (25). Sinovica 6 (27), Preska 3 (20). Od vseh teh vasi pobira graščina
2/3. župnišče pa 1/3 desetine. Milodare pobirajo frančiškani s
Trsata in kapucini iz Ljubljane. Vzrok za ustanovitev lokalne
kaplanije je ta, ker so vasi oddaljene od sodraškega vikariata

1 uro in imajo veliko število duš. Do te ustanovitve pa ni nikoli
prišlo.
Posebna lokalna kaplanija se predlaga tudi za Goro nad So
dražico, kjer že imajo cerkev. Gora ima 40 družin z 251 dušami.
Pritegniti pa bi se mogle še pol ure oddaljene Ravne z 32 druži
nami in 182 dušami. Ta vas tudi pripada sodraškemu vikariatu.
Na Gori ima ribniška graščina 2/3, ribniško župnišče pa 1/3
desetine; dočim ima v Ravnah ortenška graščina 2/3, ribniško
župnišče pa 1/3 desetine. Potrebna je lokalna kaplanija, ker
leži po teh hribih pol leta debel sneg, sodraško dolino pa često
preplavlja povodenj, vas pa je oddaljena od vikariata 2 uri; tako
da prebivalci po 4 tedne in še več ne morejo v Sodražico; otroci
in starci pa ne morejo celo zimo vsled snega, poleti pa tudi
zaradi strme poti k službi božji in krščanskemu nauku. Gorniki
so že večkrat prosili pri nadškofu v Gorici za lastnega duhovnika
in so že v 3 spomenicah navajali slučaje, da so bolniki umirali
brez duhovne pomoči; ker pa so ponudili, da sezidajo duhovniku
sami kaplanijo in mu vsako leto obdelajo kos njive, vsaka hiša
pa da le 1 gld. 8 kraje., niso bili uslišani.
Ako bi se ustanovila lokalna kaplanija v Zapotoku in na
Gori, bi imel sodraški vikariat še vedno dovolj velik obseg,
namreč vasi: Globel z 19 družinami in 108 dušami, žigmarice
45 (247), Sodražica 72 (423), Jalovec 9 (54), Zamostec 41
(218), Lipovšica 9 (62), Podklanec 14 (89), Ravni dol 5 (27),
torej skupno 214 družin z 1.228 dušami. V Sodražici je poleg
vikariata še en beneficiat, ki uživa beneficij, ustanovljen od ne
kega podložnika z letnimi 100 goldinarji, vendar ima poleg beneficiatskih dolžnosti še nalog, da pomaga tudi vikarju ter ima
od vasi le majhen prispevek.
Obenem se predlaga, naj se vikariat v Loškem potoku v
ribniški naddiakoniji povzdigne v faro. V Retjah, Srednji vasi in
Šegovi vasi ima ribniška graščina od zemljakov 1/3, ortneška
pa 2/3 desetine; Na Hribu poleg Tabra in v Malem logu ime
ribniška graščina 2/3, bloško župnišče pa 1/3 desetine, dočim
ima v Travniku ribniško gospodstvo vso desetino. Vikariat se
je ustanovil že pred nekako 100 leti iz bloške župnije. Za vzdr
ževanje vikarja so se odtegnili štolni dohodki in bira tretjega
kaplana na Blokah. Vendar pa biro še vedno pobirata oba bloška
kaplana in tamošnji Cerkvenik, bloški župnik pa štolne dohodke,
dasi bloška kaplana opravljata v Loškem potoku samo osem
sv. maš. Ti dohodki naj se bloškim duhovnikom vzamejo, zato
pa naj se nastavita v Loškem potoku župnik in kaplan, da se
tako Loški potok popolnoma loči od Blok. štolne dohodke naj
bi dobival novi župnik, biro pa kaplan. Sicer ima sedanji vikar

tudi subsidiarija. ker sam ne more oskrbovati celega okraja; zato
mu je na prošnjo goriški nadškof knez Attems pri pokojni cesa
rici izposloval izpraznjeni beneficij Sv. Petra v Ložu, da more
vzdrževati subsidiarija. Toda ker se lahko zgodi, da se vikarju
ta beneficij zopet vzame, bi bil spet samo en duhovnik v tako
obljudenem kraju. Ako pa se ustanovi nova župnija, se vsemu
temu odpomore ( 18S).
Vsa zadeva o ureditvi župnij je bila zatem predložena rib
niškemu naddiakonu v izjavo, ki jo je tudi podal. Izjava je
sledeče vsebine:
Ribniška župnija ne odstopi drugim starim faram ničesar.
Ortneški grad se lahko pridruži kuraciji pri Sv. Urhu, ki se
predlaga mesto one pri Sv. Gregorju. Duhovščina te deželno
knežje župnije, to je župnik, dva ustanovljena kaplana in en
vikar, ki ga ima vzdrževati župnik vsled uživanja beneficija
Presv. Reš. Telesa, je še vedno potrebna; zakaj tudi po odklopitvi župnije v Dolenji vasi, soseske Poljane in kraja Ortneka
ostanejo pri tej fari po sedanjem štetju 2.704 duše. Torej se
more vasi Poljane in okolici pomagati samo s prevfarjanjem
Ako se pri Sv. Gregoriju že ustanovljena lokali j a prenese k Sv.
Urhu, bi prišle pod slednjo: a) iz ribniške župnije sledeče vasi:
Poljane 207 duš, Ortnek in raztresene hiše (93), Žukovo (17),
škrajnek (19), Dule (22), Vrh (1 3 ); b) iz dobrepoljske župnije
(velikolaškega vikariata): Finkovo (14 duš), Zgor. Poljane (43),
Spod. Poljane (40), Zlati rep (23), škrlovica (64), Maršiči
(38), Rigelj, Koplovec, Lazar (24), Greben, Jazbina (34), Jun
če (28), Marolče (45), Levstki (22), Andol (19), Krnče, Hrib
(31), torej skupaj 796 duš. Ortenški grad kakor tudi naštete
vasi so od Sv. Urha oddaljene kvečjemu pol ure in štejejo v
okolišu več duš kot lokalija pri Sv. Gregoriju. Tudi cerkev je
precej dostojna. Ostanek lokalije pri Sv. Gregoriju pa naj se
razdeli med vikariata v Sodražici in Vel. Laščah, ki itak izgu
bita več duš kot jih dobita; in sicer jih prvi mora odstopiti
lokaliji na Gori, ki se mora nujno ustanoviti, drugi pa lokaliji
pri Sv. Urhu, ki se predlaga.
V
Dolenji vasi je župnija po navodilih že ustanovljena in
ima že svojega župnika in kaplana. Mogle bi se iz ribniške
župnije še prideliti vasi Lipovec, Makoša in Zadolje s 107 du
šami, vendar pa le s pogojem, da Lipovec in Makoša dobivata
ob času povodnji duhovno pomoč iz Ribnice, da se jima pri
hrani veliko pota, ki bi ga morali prebivavci hoditi okrog vode.
Tako bi imela župnija Dolenja vas oskrbovati 1.436 duš. Cer
kev v Dolenji vasi je okrogla in premajhna. Sezidala naj bi se
na hribu nad vasjo (cerkev Sv. Marjete je namreč stala sredi

vasi kjer je sedaj kapelica), na suhem in zdravem kraju ter na
trdnih tleh; tako bi bila izven požarne nevarnosti in odmaknjena
iz vasi, ki je ob deževnem vremenu samo močvirje. Ribniška
graščina da stavbeni les brezplačno. Pokopališče je že prire
jeno pri podružnici v Prigorici. Dne 2. dec. 1785 je vlada pri
trdila, da se ustanovi v Dolenji vasi nova župnija, v katero naj
bi spadale vasi: Dolenja vas, Rakitnica, Kot, Blata, Prigorica in
Nemška vas. Prebivalci iz Lipovca, Makoše in Zadolja pa niso
hoteli iti v novo faro, a tudi Nemška vas je prišla kmalu nazaj
pod Ribnico. Dne 28. avg. 1788. je bil določen za župnika v
Dol. vasi Štefan Pregelj, dekanu Uletu pa je bilo naročeno, naj
določi dan, kdaj se omenjeni kraji podajo v novo župnijo ( 184)
Kar tiče vikariat v Sodražici, je odvisen od ribniške župnije.
Doslej je imel okrog 2.400 duš, ki sta jih oskrbovala dva duhov
nika. Zato je v Zapotoku že dovoljena lokalija odveč in nepo
trebna, ker ima soseska samo 3/4 ure do Sodražice. Pa tudi
zato je neizpeljiva, ker prideljene ji vasi trdijo, da se niso
zanjo nikdar podpisale in da nočejo imeti z njo nič opraviti.
'Enako tudi lokalija, ki se predlaga za Novo Štifto, ni dovolj
potrebna, da bi se moral s tem obremeniti verski sklad. Ako
pa se lastnik ribniške graščine točno izjavi, da svojo tamošnjo
ustanovo kot doslej za vedno zagotovi kuratu, bi okrog 500 pre
bivalcev laže prihajalo tja kot pa v Ribnico. Pa tudi verski za
klad bi imel dajati za kurata le kak prispevek, ker je cerkev
nova, velika in dobro preskrbljena, že obstoječe poslopje pa za
dostuje duhovniku, Cerkveniku in šoli.
Da pa se za dva duhovnika v Sodražici res preveliko šte
vilo prebivalcev zmanjša in da se dve uri in več oddaljenim
vasem: Gori, Ravnam in sosednjim njih usoda ublaži, je pa res
potrebno ustanoviti novo lokalijo na Gori. Zaradi prevelike odda
ljenosti od Sodražice in zaradi snežnih zametov si je morala
Gora, vsaj pozimi, že dolgo vzdrževati svojega lastnega duhov
nika. Ako prideta Gora in Ravne pod Sv. Gregorija, bosta imeli
še slabše kot v Sodražici. Njih cerkev je dovoljna za lokalijo
in stoji z dovolj velikim pokopališčem zunaj vasi. Mežnarija in
kuratna hiša, ki bi jo bilo treba le popraviti, sta tudi že tu. Tudi
število duš je dovolj veliko, namreč Gora z 279, Ravne 182,
Globel 112, Podklanec 90 in Zavrata 17, torej skupno 680 duš.
Zadnje tri vasi pa so se, četudi so oddaljene od Sodražice pol
drugo uro, od Gore pa samo pol ure, vendar doslej branile pri
stopiti k tej lokaliji, ker so se bale, da bi morale svoje mrliče
pozimi nositi v hrib. Sedaj pa so, kakor Ravne, pripravljene
imeti svoje lastno pokopališče, s čimer odpade potreba, da bi
se moralo razširjati pokopališče na Gori. In tako ne ovira te

Župna cerkev Sv. G regorija
(na Slemenih)

lokali j e, ki je bolj potrebna kakor katerakoli, nobena druga
stvar kot dovolitev kongrue za duhovnika.
Da pa se velikemu številu duš 1630. v farnem vikariatu
Loški potok po možnosti za vedno zagotovi dušna oskrba, bi bilo
vsekakor potrebno glede na duhovnega pomočnika nekaj stal
nega ukreniti. Ali naj se inkorporira že sedaj pridobljeni bene
ficij (Sv. Petra v Ložu), ali pa naj se dovoli prispevek iz ver
skega zaklada. Tudi bi bilo zelo koristno, da se že enkrat kon
čajo večni prepiri med farnim vikarjem in bloško duhovščino,
nad čemer se ljudstvo samo spodtika; naj bi se med farnim vi
karjem in bloško duhovščino sklenila trajna pogodba, po kateri
naj bi vikar prevzel vse preporne farne pravice, bloški duhov
ščini pa naj bi se dajal določen letni dohodek. Naj se vikariat
proglasi za neodvisno župnijo, pa naj se pogodba sklene ali ne.
da bo čreda enkrat navezana samo na svojega pastirja ( 1S5).

POD LJUBLJANSKO ŠKOFIJO
Tekom prihodnjega desetletja se je res izvršila velika pre
ureditev.
Leta 1780. in še nekaj let pozneje je ribniški naddiakonat
obsegal sledeče fare: Ribnica, Bloke, Lož, Škocjan pri Turjaku,
Dobrepolje, Kočevje, Koprivnik, črmošnjice, Mozelj, Kočevska
Reka, Kostel, Osilnica in Krško; farne vikariate: St. Vid pri
šilcah (nad Cerknico), Sodražica, Loški potok, Vel. Lašče in
Stari log; vikariata: Struge in Cerklje ob Krki; beneficija: Grča
rice in Travo ter kaplanijo Mirna Gora (Friedesberg) pri Črmošnjicah. (Klkin: Arhiv 108) ( 186).
Ves naddiakonat je bil še podložen goriškemu nadškofu.
Ker pa je leta 1787. ljubljanska škofija izgubila 13 župnij
na Koroškem, 34 duhovnij na štajerskem, je za to izgubo dobila
od goriške nadškofije vse doslej njej še ne pripadajoče župnije
na Gorenjskem in Dolenjskem, na Notranjskem pa večino onih,
ki spadajo sedaj pod cerkniško in idrijsko dekanijo. To se je
zgodilo z odredbo papeža Pija VI. z dne 8. marca 17 87 ( 187).
Dekret o tej preureditvi se je v Ribnici raz leco razglasil dne
3. avg. 1788., na dan farnega proščenja ( 18S). Že dne 8. junija istega
leta se je v Ljubljani slovesno praznovala ustanovitev ljubljan
ske nadškofije, h kateri slovesnosti so morali priti vsi dekani
s svojo duhovščino.
S
tem je prešel ves ribniški naddiakonat v ljubljansko ško
fijo.
Obenem se je izvršila tudi nova cerkvenopravna razdelitev,
po kateri so bili opuščeni naddiakonati in namesto katerih so
bile ustanovljene dekanije. Naddiakonati niso imeli več tistega
pomena kot v prejšnjih stoletjih, ko oglejski patriarh ni imel
svobodne poti v tostransko polovico svoje patriarhije in so mo
rali v marsičem naddiakoni vršiti njegovo službo. Sedaj je imel
vsak višji pastir prost dostop do svojih duhovnikov in vernikov
ker so se povečini krile škofijske meje z deželnimi. Dekani
(„decani rurales“ ) so bili le nekak škofov nadzorovalni organ
in komisarji brez posebne jurisdikcije. Dne 1. sept. 1789 je izdal
ljubljanski nadškof Mihael Brigido tozadevni dekret in instruk
cijo o dekanovih pravicah in dolžnostih.
Ribniški naddiakonat je bil razdeljen v dve celi dekaniji:
Ribnico in Kočevje, in nekatere oddaljenejše župnije so prešle
pod bližnje dekanije. Dekanija Ribnica je obsegala župnije: Rib
nico, Dobrepolje, Dolenjo vas, Škocjan pri Turjaku, Turjak; farne
vikariate: Vel. Lašče, Sodražico, Loški potok in Struge; lokalije:
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Rob, Sv. Gregor in Grčarice; kaplanijo Goro in kuracijo Nova
Štifta.
Novoustanovljena dekanija Kočevje pa je dobila fare: Ko
čevje, Koprivnik, Stara cerkev, Stari log, Fara pri Kostelu, Ko
čevska Reka, Draga, Mozelj, Osilnica; lokalne kaplanije: Banja
loka, Spodnji log, Borovec, Polom, Topla reber in Gotenica ter
kaplanijo škril ( 189). Draga, kamor se je preselil beneficij s
Trave, je pozneje spet prišla v ribniško dekanijo.

Župna cerkev Sv. Jožefa
na V elikih Poljanah

Župnije okrog Krškega, ki so bile prej po posebnem odloku
gubernija podložne ribniškemu naddiakonu, so prešle pod de
kanijo Krško; župnije Lož, Bloke, Sv. Vid in Sv. Trojica pa so
prišle v okvir dekanije Cerknica.
Vsa navedena razdelitev župnij in dekanij pa še ni bila
stalna. Dne 31. dec. 1790. poroča nadškofijski ordinariat v Lju
bljani, da se po cesar, predpisu z dne 12. avg. istega leta fara v
Dolenji vasi lahko opusti in da se je vse potrebno že uvedlo.
Do končne rešitve naj vodi dušno pastirstvo tamošnji kaplan,
v primeru potrebe pa ribniška farna duhovščina ( 1B0). Res je
bila glasom vladne odredbe (Gubernialverordnung) dne 10. 3.
1791. fara Dolenja vas spremenjena v lokali j o, na Gori pa da
naj se napravi ekspozitura ( 191).
Tudi dekanija Ribnica se je razdelila v dve: V Ribniško
in Dobrepoljsko. Ribniški dekanat je obsegal fare: Ribnica, Loški
potok, Gora, Sodražica, Dolenja vas, Grčarice, Hinje, Ambrus
in Nova Štifta; Dobrepoljskemu pa so pripadale: Dobrepolje,
Struge, Lašče, Rob, Sv. Vid nad Cerknico (a ta le nekaj časa
1793.) ( 192) in Škocjan. Slednji je spadal nekaj časa (leta 1802.)
pod dekanat Šmarije. Ta razdelitev je trajala tja do leta 1824.

Tega leta je pa prenehal dobrepoljski dekanat in se spet združil
z ribniškim ( 193).
Pri tej razdelitvi je ostalo do danes, samo da je pod^ ribni
ški dekanat prešla iz kočevskega Draga, iz ribniškega v žužem,berški pa Hinje in Ambrus.
Leta 1830. je postala lokalna kaplanija v Dolenji vasi zopet
samostojna župnija.
Leta 1862. je bil vikariat v Sodražici povišan v župnijo, dočim je na Gori postala iz lokalne kaplanije leta 1909. samostojna
Župnija.
Dalje časa pa so tudi Velike Poljane z okoliškimi vasmi,
oddaljene od župne cerkve v Ribnici nad 2 uri, hrepenele po
svoji lastni župniji. Dne 15. jan. 1899. se je po ukazu škofij
skega ordinariata začela tam vsako nedeljo redna služba božja,
dne 19. maja istega leta pa je bila ustanovljena nova župnija
Vel. Poljane, ki se je izločila iz župnije Ribnica. Novi župniji so
bile podrejene vasi: Vel. Poljane, škrajnek, Vrh. Žukovo, Dule
in Ortnek ( ,94).

VIKARJI, PLEBANI, N A D D IA K O N I, DEKANI

Dasi je ribniška župnija ena najstarejših na Dolenjskem - ne
kateri celo trdijo, da je naj starejša dolenjska fara C1) — nam
vendar iz prvih stoletij njenega obstoja ni znano ime nobenega
župnika, šele iz 14. stol. so nam ohranjene v listinah, kolikor
se jih da dobiti, prva imena. Morda bi se dalo iz furlanskih ar
hivov še kaj izbrskati, ko bi nam bili dostopni. Seveda so tudi ti
viri pomanjkljivi, ker občevanje z Oglejem vsled vednega nasprotstva med patriarhi in avstrijskimi tostranskimi vojvodi ni
bilo prav živahno; saj so ti zadnji često naravnost prepovedali
duhovnikom iz kranjske polovice patriarhije občevati s patriarhi.
Ribniški župnik kot pastir velike, od škofijskega sedeža v Ogleju
zelo oddaljene župnije, je bil dokaj samostojen; sam si je vzgojeval duhovniški naraščaj, posebno še ko so Ortenburžani oblju
dili kočevski del ribniške župnije, kamor je moral nastavljati
duhovnike-pomočnike. Zato so ti župniki (plebani) s pomočjo
Ortenburžanov ustanovili v Ribnici prav zgodaj (že pred letom
1400) visoko organizirano šolo, nekak sedemrazredni gimnazij,
kandidate duhovskega stana pa so pošiljali v posvečenje s svo
jim priporočilom navadno v Videm na Furlansko. Zato nahajamo
med duhovniki, zlasti med kaplani, ki so službovali v Ribnici,
izredno veliko domačinov. Vsled te velike veljave ribniške žup
nije in njenega ugleda se je tudi razvil okrog leta 1462. arhidiakonat ali naddiakonat, ki je trajal tja do leta 1787., ko so se
cerkvene pokrajine na novo organizirale v dekanije. Naddiakon
je nosil ime: „Archidiaconus natus Inferioris Carnioliae“ .
Prvi nam znani ribniški duhovniki (župniki) so se imenovali
vikarji (patriarhovi namestniki) ali tudi patriarhovi komisarji.
Zatem pa so navadno nosili ime pleban (plebanus), ki prihaja
od latinske besede „plebs“ , katera je pomenila župljane. Od leta
1462. dalje pa do 1787. so se nazivali arhidiakoni (tudi „archi
diaconus natus“ ), od tega leta dalje pa župniki, ki so bili obenem
tudi dekani. Zato bomo spis o ribniških župnikih razdelili v tri
dobe: A ) v dobo vikarjev in plebanov; B) v dobo arhidiakonov;
C) v dobo župnikov in dekanov.

A) -

VIKARJI

IN

PLEBANI

Kot prvi ribniški duhovnik se v listinah navaja leta 1347.
VIKAR

JANEZ

V
listini sicer ni izrecno omenjeno, da je bil Janez vikal
v Ribnici, skoro gotovo pa ga smemo s sigurnostjo imeti za
ribniškega, ker takrat v ribniški dolini ni bilo nobene druge
župnije. Dne 21. 9. (S. Methew tag) tega leta sta namreč Ortolf
Turjaški in Albert (Albrecht), Friderikova dediča, prodala Ditrihu Schonberškemu (von Schonberch) en grunt (hweben) v
Lipovščici pri Sodražici za 8 Mark oglejskih fenigov. Za priče te
pogodbe so bili sodnik Majnhard, Janez Ogorelec in točasni vikar
Janez. Ker je omenjeno posestvo ležalo v ribniški župniji in se
zadnja priča navaja kot „točasni vikar Janez“ , smemo po pra
vici sklepati, da je to ribniški vikar ali župnik ( 2). Kraj njego
vega bivanja pa se zato ne navaja v podpisu, ker drugega vikarja
v okolici sploh ni bilo in je bilo torej samo po sebi umljivo,
da je Janez vikar v Ribnici.
Ribniški vikar se omenja tudi v nekih kupnih pogodbah z
dne 29. marca 1366.. toda brez imena. Vidi pa se iz teh listin,
da je bil vikar župnik s polnimi pravicami, tudi s pravico uprave
cerkvenega imetja. S temi listinami prodajata Urh Ratgeb in
njegova žena Jera (Traut) od svojega lastnega posestva eno za
puščeno zemljišče na Radljeku (Radoulik) v bloški župniji Bra
tovščini oltarja „Dobrega“ sv. Jurija v župnijski cerkvi „Do
brega“ sv. Štefana v Ribnici za 7 Mark šilingov beneških novcev,
da se vzdržuje pred oltarjem sv. Jurija večna luč. Za primer, pa
da bi ta bratovščina to zemljišče kakorkoli izgubila, pa hočeta
prodajalca brez ugovora vse izpolniti, kar bo rekel točasni vikar
„dobrega gospoda sv. Štefana“ v Ribnici ter vse dati „dobremu
gospodu sv. Juriju“ in bratovščini oltarja „dobrega sv. Jurija“
v Ribnici, ne da bi bilo treba vikarju prisegati ali drugače kaj
dokazovati ( 3). To se pravi, da hočeta tej bratovščin in njenemu
oltarju povrniti vso škodo. Z drugo listino sta omenjena proda
jalca prodala tudi dve zapuščeni zemljišči na Radljeku Bratovščini
božje hiše „dobrega sv. Štefana“ v Ribnici za 14 šilingov be
neških novcev za večno luč (4). Tako je imel svojo večno luč
oltar sv. Štefana in stranski oltar sv. Jurija. Zapuščeno zemljišče
pa je bilo tako (öde Hube), ki so ga bili sami izsekali v gozdo-
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vih, ne da bi imeli tudi že svojo hišo in svojega lastnega stano
valca, ki bi ga obdeloval. Ako pa bi iz omenjene prodaje nastale
kake tožbe, (tako so določili), naj sodi Ortenburško gospod
stvo ( 5); to kaže, da so bili Ortenburžani takrat patroni ribniške
župnije. Vrednost enega grunta se je različno taksirala in se je
ravnala po vrednosti zemlje in njenem donosu. Tako nahajamo
grunte po 7, 8, 9, 10 do 20 Mark beneških šilingov; včasih dose
gajo celo 40 Mark. Po tem so se ravnale tudi gruntne dajatve.
(Na Kranjskem je meril grunt po 30 oralov.) ( 6).
Leta 1383. pa se navaja imenoma ribniški župnik (plebanus).
NIKOLAJ

( 7)

Morda je ravno on ustanovnik sedemrazredne ribniške šole,
ki je okrog leta 1400. že zelo cvetela in ki jo je pohajal Švab
BURKHARD ZINK iz Meiningena, poznejši avgsburški mestni
svetovalec in veljaven mož (s), o čemer govorim na drugem
mestu. Bržkone je ta Nikolaj identičen z „Nikolajem iz Loža“
(Nicolaus von Laas), ki ga za leto 1383 omenja Valvazor kot

župnika v Vipavi ( 9). Saj so ugledni in mogočni gospodje iz Loža
(Domini de Los) že leta 1220 imeli po Ribniški pokrajini svoje
fevde ( 10) in so tudi svojim duhovnim sorodnikom skušali dobi
vati dobre službe. Ljubljanski šematizem iz leta 1864. Nikolaja
že omenja kot župnika in naddiakona O1), kar pa se menda
ne da izpričati, ker ne vemo, da bi bila ribniška župnija že
takrat naddiakonija; pač pa je bila že od leta 1363 dalje NADŽUPNIJA in Nikolaj njen nadžupnik. Umrl je Nikolaj kot velik
dobrotnik bistriškega samostana (kartuzija Bistra pri Vrhniki)
dne 26. 8. okrog leta 1388. Dan njegove smrti je vpisan v mortuariju bistriškega samostana, ker so na ta dan menihi zanj mo
lili, dočim se leto ne da natančno določiti ( 12). V mortuarij (spo
minsko knjigo umrlih) pa so zapisovali le velike dobrotnike
svoje kartuzije.

URBAN

IZ

LOŽA

(Urbanus de Los) je znan kot ribniški župnik iz leta 1389.
( 13). Bil je brez dvoma iz Loža doma, kar znači že njegovo
ime. Tam so gospodovali gospodje Loški, izmed katerih se OTON
LOŠKI imenuje v listinah dne 15. X. 1339. Ta in njegovi sinovi
(morda tudi Urban) so dobili dne 13. 2. 1342. od patriarha za
nekaj časa loški grad v fevd (14). Urban je bil v Ribnici za
župnika še v začetku 15. stol. in je imel hud spor s stiškimi
menihi. Ti so imeli tudi okoli Velikih Lašč dokaj posestev, kjer
so bili izsekali gozdove in jih spremenili v polja. Leta 1395. je
papež Bonifacij IX. vtelesil župnijo Št. Vid pri Stični stiškemu
samostanu, z njo vred pa seveda tudi okoli 70 podružnic, med
katere je svoj čas (pred letom 1260) spadala tudi dobrepoljska,
ki je stala pod patronatom Ortenburžanov. Koj v začetku 15.
stoletja je hotel stiski samostan dobiti podse tudi župniji Dobre
polje in Ribnico; opatu, ki je potreboval za vzdrževanje samostana
mnogo dohodkov, se je zdela zahteva po Dobrepoljah morda
upravičena, ker je bila nekdaj to šentviška podružnica. Ribnica
pa ni bila nikdar kakorkoli odvisna od Stične ali kake druge
župnije. Takrat, leta 1402. je bil v Dobrepoljah za župnika
Ivan GALL, v Ribnici pa URBAN LOŠKI. Toda Gali ni hotel
biti podložnik stiškega samostana, kakor tudi ribniški URBAN
ne. Ortenburžani so dokazali pravico patronata na obe župniji;,
samostan se je moral po papeževi razsodbi udati in plačati 160
zlatov obravnavnih stroškov in obema obljubiti, da ju ne bo več
nadlegoval in kratil njunih pravic oziroma segal po njih ( 1б).

Od te dobe več kot 30 let ni mogoče zaslediti imena nobe
nega ribniškega župnika. Da bi bil Urban toliko časa pastiroval,
je pač komaj pričakovati. Mogoče je, da so iz te dobe tudi listine
pomanjkljive, čemur bi se ne bilo čuditi. Leta 1415. so Turki
navalili in je sam patriarh Ludovik pl. TECK prišel z vojsko
proti njim do Ribnice, pa so mu prej ušli na Hrvaško. Let?
1418. so Benečani storili konec svetni oblasti oglejskih patriar
hov in patriarh je zapustil svojo stolico in bival skozi 10 let
v Celju pri Celjskih grofih. Patriarhija je imela le dva apo
stolska vizitatorja. Istega leta 1418. so izumrli svetni ribniški
gospodje Ortenburžani in so njih dediščino ribniško posedli CELJ
SKI grofje, tako da je bila zmešnjava vsesplošna. Ni torej čudno,
ako ni listin.
Ni pa izključeno, da bi takrat ne bil vodil župnije domačin
MARTIN ,
ker se je v tistih časih pogosto dogajalo, da so domačini pastirovali tudi v svojem domačem kraju. Povdarjam pa, da je to
samo domneva.
Omenjeni Martin je znan iz leta 1438. S pismom z dne
11.3. 1.1. podeljuje papež EVGEN IV. Martinu iz Ribnice (de
Reifnicz), mašniku oglejske škofije, po smrti Ernesta Masselbogerja, izpraznjeno župnijo Sv. Petra v Ljubljani, ki nese na leto
64 Mark čistega srebra ( 16). Patronat ima laik, a sedaj je faro
podelil vsled devolucije papež. Ker pa ima Martin iz Ribnice že
dohodke kapele (sine cura) Sv. Maksimilijana v Celju, ki nese
10 Mark, in župnijo Sv. Marjete v Vodicah (Bodicz), ki nese
18 Mark (pri obeh je patron laik) in župnijo Sv. Pankraca v
Slovenjgradcu (Bindischgrecz), ki nese 50 Mark čistega srebra,
ukazuje papež, da bo moral Martin, ko dobi župnijo Sv. Petra
v Ljubljani, pustiti Vodice in Slovenjgradec ( 17).
Dne 28. 1. 1439. pa je tudi nadvojvoda Friderik ml. pre
zentira! Martina iz Ribnice za župnijo Sv. Petra. Sicer je bil
Martin že prejšnje leto dobil to župnijo od papeža, pa je resigniral nanjo. Bržkone je šlo za to, kdo ima postaviti tam župnika.
Zato je 3. 2. 1444. kralj Friderik, patriarhov nečak, znova prezentiral svojemu ujcu, oglejskemu patriarhu Aleksandru, svo
jega kaplana iz Ribnice za župnijo Sv. Petra v Ljubljani, ker
ima kot vpjvoda Kranjske patronat. Kralj je prosil patriarha, naj
Martina investira. A Martin poslej ni bil pri Sv. Petru, ker je
bil dne 23. 2. 1444. prezentiran že drugi župnik za to župnijo ( ls).

Vsekakor pa je moral biti Martin iz Ribnice ugleden mož, da ga
je celo kralj vzel za svojega kaplana.
Dalje nam je iz listin znan ribniški župnik (pleban)
GAŠPER
Kdaj je pravzaprav službo nastopil, se ne ve, pač pa se
omenja v listinah iz leta 1441. in 1442. Dne 8. 8. 1441. („des
Erchtags vor sand Laurenczitag“ ) je pečatil pogodbo nekega
Jerneja Demollualdvs-a iz Florence in Volkarda Turjaškega.
Tega Jerneja so bili namreč Celjski grofje ujeli v Zagrebu in
ga izročili Turjaškemu („dem edelen Vesten Volkhardem von
Auersperg“ ) v ječo, Turjaški pa ga je iz ječe izpustil do na
slednjega sv. Mihaela („sand Michelstag“ ). Jernej v pismu obeta
(daje kavcijo), da se bo do tega dne povrnil v Turjaški grad, sicer
zapadejo on in njegovi dediči globi 600 goldinarjev dukatov, ki
morajo biti dobrega zlata in dcbre vage („600 guldein tucaten, die
guet in gold sein und die wag wol haben“ ). Ta listina je podpečatena s pečatom častivrednega gospoda GAŠPERJA, župnika
v Ribnici („des ersamen herrn Kaspar pharrer in der Reyfnicz“ ),
plemenitega Nikolaja Lengenhajmerja, točasnega burggrofa na
Ortneku, in Hanza Mehovarja, točasnega burggrofa v Ribnici
(„der edelen und vesten Niklasen des Lengenhaymer diezeit burkgraf ze Orttenegk und Hannsen des Meyhawer diezeit burkgraf
en der Reyfnicz“ ) ( 19).
Drugič pa se omenja župnik Gašper dne 16. 5. 1442. na dan
„svetega Vnebohoda“ („an dem heyligen Auffarttag“ ), ko je pe
čatil dolžno pismo Ivana Sichelbergerja, ki spričuje, da je dolžan
plemenitemu Urhu Ravbarju 40 goldinarjev dobro tehtanih du
katov („dem edlen Vlreichen dem Rawber 40 guldein wolgewogner ducaten“ ), ki jih ima vrniti na dan prihodnjega sv. Miha
ela. Ako ne, mora dati za obresti vsako leto od vsakega goldi
narja eno vedro vina metliške mere, in sicer med sv. Mihaelom
in sv. Martinom, čistega mošta ali vina, če Ravbar pošlje ponj
(„von idem guldein ein ember wein geben Metlinger mass iarlich
zu zins zwischen sand Michelstag und sand Mertenstag lautern
most oder wein, wann dieser darnach schikt“ ). (Zajemljivo stvar
omenjam, ker iz nje vidimo, kakšne obresti so takrat pobirali
od dolgov: od 40 goldinarjev dolga 40 veder vina na leto!!!)
Pečatili so pismo isti kot prejšnje, namreč: Gašper, župnik v Rib
nici, Nikolaj Lengenhaymer (Lenghaymer) burggrof na Ortneku
in Hans Mehovar, oskrbnik v Ribnici („Phleger“ prej „burggrof“
imenovan) ( 20).

N A D D IA K O N I

Leto 1462. se da izslediti kot začetek ribniškega naddiakonata, v katerega so spadale tudi vse kočevske župnije, ker so
nastale na teritoriju (nekdanje) ribniške župnije. Vse so spadale
prej v naddiakonat Slovenske marke ali krajine. Kočevske fare
so z ustanovitvijo ljubljanske škofije (leta 1461.) tudi formalno
prišle pod ribniški naddiakonat, ki se je „via facti“ razvil iz
ribniške nadžupnije in so ribniški župniki postali „Archidiaconi
nati“ ( 21) ( 22).
Prvi ribniški naddiakon je bil bržkone
KLEMEN,
pleban in župnik v Ribnici, ki si je kot nadžupnik sam nadel
naslov naddiakona, ker je v svojem okrožju tudi dejansko izvr
ševal naddiakonske posle. Kakšni so bili ti posli in kakšne pra
vice je imel naddiakon? Poleg nadzorstva nad vsemi podrejenimi
župnijami in duhovniki je imel tudi obširnejšo jurisdikcijo, kakor
so jo imeli navadni župniki. Smel je odvezovati od velikih grehov
in od obljub, kar je bilo izpod jurisdikcije navadnih župnikov
izvzeto. Taki primeri so bili: Preklinjevanje Boga in svetnikov,
ako ta greh ni bil tak, da bi zahteval javno pokoro; vedeževanje
in čar o vanj e, da le ni bilo v njem krivoverstva; kriva prisega
pred sodiščem, samo da je krivoprisežnik poravnal škodo; go
ljufija v vsakršnih pogodbah; odvezovati je smel od vsake obljube
ter tiste, ki so iz zanikrnosti ali nepazljivosti uživali meso ob
vigilijah, kvatrih in v postu; odvezovati tiste, ki so obljubili
božjo pot, ako ni bil ta dva dni daleč od doma, ter od drugih
obljub, razen od obljube vstopa v kak red ali duhovniški stan.
Naddiakon je ime1! voditi tudi preiskave v civilnih zadevah do
vsote 25 dukatov. Mogel je kaznovati duhovnike in klerike v naddiakonatu za manjše krivde, ki niso imele za posledico tega, da
bi bil dotičnik odstavljen od beneficija; dalje je mogel odvezo
vati od simonije, ako se ni zgodila v kakem cerkvenem redu
ali pri podeljevanju kakega beneficija, odvezovati od izobčenja,
ki mu je kdo zapadel zaradi uboja, od božjih ropov itd ( 23). Imel
je tudi velike duhovne pravice.
Katero leto je pravzaprav naddiakon Klemen nastopil svojo
službo v Ribnici, nam listine ne povedo; omenja pa se kot ribniški

pleban dne 10. avg. 1465., ko je pečatil neko prodajno pismo
ribniškemu grajskemu najemniku ali oskrbniku Andreju pl. Lam
bergu glede na neko desetino v bloški župniji. Omenjeni Lamberg
je bil prvi, ki mu je dal cesar ribniški grad kot zastavščino, potem
ko ga je bil 1. 1457 podedoval po Celjskih grofih ( 24). Oskrbnik
Lamberg je imel tudi od oglejske cerkve več posestev v fevd,
posebno na Velikem vrhu („zu grossen pergk“ ) v bloški župniji.
Dne 10. 8. 1465. je tam prodal Engelhardu Turjaškemu in njego
vim dedičem desetino 6. gruntov, izmed katerih je užival Perez
2, Matija Alzič pa enega, Merandov sin 2 in Ezelj enega. Za
pečatenje tega pisma je Lamberg naprosil ribniškega župnika
Klemena („den ersamen und geistlichen herrn Clementem phar
rer in der Reyfnitz“ ) ( 25).
Morda je bil Klemen postavljen za plebana in naddiakona v
Ribnici od pičenjskega škofa Martina, ki je že 1. 1454. posvečeval
oltar v ribniški grajski kapeli in ki je bil hud nasprotnik legi
timnih oglejskih patriarhov. Tako bi nam bilo razumljivo, kako
je prišel Klemen v nasprotje s patriarhom samim. Ker si je
prilastoval obširnejšo jurisdikcijo, je bil kot vodja cerkve Sv.
Štefana v Ribnici („Rector ecclesiae s. Stephani in oppido Rey
fnitz in districtu Marchiae Sclauonicae“ ) ( 2e) dne 11. 6. 1473. od
očaka poklican v Videm na Furlansko, da pokaže, zakaj bi bil
izvzet iž njegove jurisdikcije. Videti je. da se je dobro opravičil in
da je patriarh priznal ribniškim plebanom naslov naddiakona,
ker se ribniški župnik Friderik Valpurger 1. 1479. že navaja kot
očakov komisar ( 27).
Za časa Klemena se v furlanskih arhivih omenjata ribniška
gradnika (castellani) Leopold, ki je bil sodnik v ribniškem
„mestu“ in ki se kot tak navaja 10. dec. 1473., ko mu je bilo
ukazano, naj skrbi, da bo Ivan Priča, ki je ob času, ko so Turki
napadali Ribnico, okradel puščico, kjer se je nabiral denar zoper
Turke, in puščico bratovščine presv. Rešnjega Telesa, ki je bila
nekaj let prej ustanovljena. Denar je po obsodbi vrnil župnjku
Klemenu; kot drugi gradnik se omenja Žiga Pirš (Pyers), ki ^e
navaja dne 11. 5. in 10. 6. 1476., ko ga je kočevski vikar Danijtl
tožil, češ da je naredil škodo cerkvi Sv. Jerneja v Kočevju ( 28).
Ta Pirš je bil oskrbnik in najemnik ribniškega gradu, ki se pa
z duhovščino ni dobro razumel, ker je rad segal tudi po cerkve
nem imetju, da bi si povišal dohodke. Župnik in naddiakon Kle
men je moral umreti najbrže 1. 1476. spomladi ali v zgodnjem
poletju ( 29).
Po njegovi smrti ( 30) je dobil ribniško župnijo dne 9. 8.
1476. pleban

TOMAŽ

F R E I N S PER GER

(31),

ki pa ni dolgo vladal. Dne 18. 3. 1479. se že omenja

FRIDERIK

VALPURGER

kot duhovnik in kaplan v ribniški farni cerkvi in kot očakov
komisar, kar znači, da je imel od patriarha obširne duhovne
pravice in da je bil gotovo naddiakon, ki pa je užival obenem
tudi beneficij sv. Hermagora in Fortunata. Samo preprostega
kaplana bi ne bili postavili za patriarhovega komisarja ( 32). Tudi
ta je 26. nov. 1480. že umrl ( 33). Imel je že tudi svojega vikarja
in več kaplanov (capellani), ki so jim bile v farni cerkvi odkazane kapele, na katere so bili navezani različni beneficiji z
določenimi dohodki in dolžnostmi. Taki beneficiji so bili: sv.
Hermagora in Fortunata, sv. Andreja in presv. Rešnjega Telesa.
Poleg teh so bili še drugi duhovni pomočniki (Priestergesell)
brez določenih dohodkov. Za časa Friderika Valpurgerja naha
jamo v Ribnici dne 5. 1. 1480. Ivana Pechlarja kot župnikovega
vikarja in kaplana Jakoba, dne 6. 10.1.1. duhovnega pomočnika
Erazma ( 34) . Izmed drugih duhovnikov se omenja Ribničan-domačin Matija Marn (Marin) dne 10. 6. 1476. kot subdiakon, ki pa je
že v adventu istega leta postal mašnik in nekoliko časa prakti
ciral v Ribnici, drugo leto pa šel za nekaj časa v službo kot
duhovni pomočnik (socius animarum) v št. Rupert; dne 18. 11.
1480. ga nahajamo zopet v Ribnici kot kaplana ( 35). To nam
potrjuje, kar sem že omenil, da so župniki doma izobraževali
duhovski naraščaj za svojo župnijo, ki so ga pa pošiljali patriarhu
v posvečenje s svojim priporočilom.
Na Valpurgerjevo mesto je prišel

GAŠPER,

ki se navaja kot vikar v Ribnici dne 24. 1. 1482. ( 36). Je-li bil
samo župnikov in naddiakonov namestnik ali pa tudi pravi župnik
in naddiakon, radi pomanjkanja listin ni možno ugotoviti. Kot
pravi ribniški župnik (pleban) pa se imenuje v listinah dne
8. 3. 1486.

IVAN
Bržkone je to IVAN PECHLAR, ki je bil že leta 1480. vikar
v Ribnici ( 3S). V tem času, kakor smo videli že preje, so premnogokrat duhovnike zapisovali le s krstnim imenom, ne da
bi dostavili tudi priimek, kar v poznejši zgodovini povzroča mar
sikdaj nejasnost.

JAKOB

ZOBELSBERGER

(de Zobelsberg, čušperški) ( 39) je znan kot župnik v Ribnici že
iz leta 1486. do svoje smrti okrog Svečnice 1497. Imel je že pravi
dekret od očaka kot naddiakon. Dasi je bil obseg ribniškega
naddiakonata določen, je vendar hotel še vedno gorenjski nad
diakon nekaj posegati vmes. Zato se je Zobelsberger pritoževal
zoper gorenjskega naddiakona Matija Operta, češ da se vmešava
v njegove ribniške zadeve. Operta je namreč silil Martina Ratgeba, župnika v Ložu in na Blokah, da naj bi spadal pod gorenjski
naddiakonat. Proti temu je pa Zobelsberger vložil 30.7:1490.
tožbo na ogfcjskega patriarha ( 40). V pismu, ki ga piše general
nemu vikarju v Videm, pravi: (Vsebino pisma glej zgoraj na
str. 34 v I. poglavju) (41). Pravda se je vlekla zelo dolgo, ne
samo za Jakoba Zobelsberger j a, ampak tudi za njegovih nasled
nikov, kar bomo videli pozneje.
Omenjeno pismo je zajemljivo posebno v tem, ker iz njega
posnemamo, da ribniški naddiakonat ni bil kaka nova tvorba,
ampak je stara institucija, kateri so bile podložne okoliške fare,
četudi se Ribnica izrečno ni imenovala naddiakonat. Obenem
vidimo tudi, kako je bila že v tem času oglejska patriarhija raz
rahljana, da je ribniški naddiakon že hotel cesarja klicati na
pomoč zoper patriarha, ako poslednji ne bi razsodil v njegovem
smislu.
Za župnikom Jurijem Maningerjem, ki je bil obenem pičenjski škof in je umrl 1. 1501. (42), je dobil faro Lož in beneficij
sv. Petra v Ložu in bloško faro ljubljanski in pičenjski škof
Jurij Sladkonja (Slachcogna). Od 1506. do 1509. župnika Sladkonjo večkrat omenjajo listine v furlanskih arhivih v pravdi z
ribniškim naddiakonom zaradi bloške fare in beneficija sv. Petra
v Ložu ( 43). Iz tega je videti, da Zobelsberger ni končal dolgo
trajnega spora. Zobelsberger je bil istočasno kot ribniški tudi
župnik v Leskovcu, kjer se imenuje kot tak 1. 1495. (44). Umrl

je v Ribnici nekoliko pred 7. 2. 1497; za njim je bil postavljen
za provizorja duhoven T O M A Ž
( 45).
že iz navedenega vidimo, da se je v tem času razpasla raz
vada, da je en župnik imel po več župnij. Za eno je pač skrbel
osebno, druge pa je izročal svojim namestnikom ali vikarjem v
oskrbo, katerim je prepuščal zato nekaj dohodkov, dočim je ve
čino spravljal vendarle sam. Tako se je odslej skozi nekaj časa
godilo v veliki meri tudi v Ribnici. To kopičenje služb (cumulatio beneficiorum) je imelo za versko življenje in cerkveno dis
ciplino marsikdaj zelo kvarne posledice in je pripravljalo pot
reformaciji. Verski pouk je bil pomanjkljiv in slab, duhovščina
često tudi dokaj nevedna, kar vse je nastiralo pot luteranstvu,
ki je v 16. stoletju tudi v Ribnici močno vzbuknilo.
V drugi polovici in proti koncu 15. stoletja se je izredno
veliko domačinov Ribničanov posvetilo duhovskemu poklicu. Sko
ro vsak naddiakon ima svoje gojence, ki jih je pripeljal v du
hovski stan. Vsekako je bil to sad sloveče ribniške šole, ki so
jo ustanovili in duhovno vodili ter materijalno vzdrževali ribniški
naddiakoni, da so mogli za svoj obširni naddiakonat dobivati
dovolj duhovniškega naraščaja. Okrog leta 1400. je bila v Rib
nici sedemrazredna srednja (latinska) šola, iz katere sta bila
sprejeta v benediktinski samostan v Melku tudi Ribničana brata
HENRIK in IVAN. Ta dva sta pozneje prišla v samostan Sv
Ulrika in Sv. Afre pri Augsburgu. HENRIK je postal prior,
IVAN pa subprior. Oba sta samostansko življenje prenovila in
vpeljala prejšnji strogi red. Pisala sta v latinščini: Henrik „Pri
pravo za smrt“ , Ivan pa „Kristusovo življenje“ . Umrla sta istega
leta samo pet dni drug za drugim: Ivan 26. aprila, Henrik pa
1. maja 1456. Samostanski kronist ju imenuje „CHRISTI BONUS
ODOR” (prijeten vonj Kristusov) (Kor. II. 2.,15). V samostanski
kroniki je podpisan Ivan: „Jaz brat Janez iz Ribnice, mesta leže
čega na Kranjskem“ (Ego frater Johannes de Reiffniz, oppido sito
in Carniolia) (ARGO III, 82).
V drugi polovici 15. stol. je umrl pri Sv. Juriju (na Čatežu)
župnik VID, ki je bil doma iz Ribnice in je za njim dobil faro
Jurij Semenič na predlog kostanj eviškega opata. Posvečeni pa
so bili Ribničani: Dne 25. 3. 1497. je dobil v oglejski cerkvi
tonzuro Ribničan MIHAEL (Reyfnizer, de Reyfiniz), dne 10.3.
1498. je postal subdiakon na mizni titel premskega glavarja, dne
14. 4. 1498 v Ogleju diakon in dne 9. 6. 1498. v Čedadu mašnik.
IVAN JAKLIČ, Mihaelov sin, postane 31. 3. 1498 v Beljaku sub
diakon na mizni titel metliškega glavarja žige Pirša, ki je bil
poprej najemnik ribniške graščine ( 4C) in je torej tudi kot metli
ški glavar še vedno dokaj držal na Ribničane in je moral biti

z družino Jakličevo posebno zvezan; dne 14. 4. 1498. je postal
Ivan JAKLIČ v Ogleju diakon, dne 9. 6. 1498 pa v Ogleju mašnik
Tako sta na en dan postala dva Ribničana mašnika: Mihael Rib
niški in Ivan Jaklič. IVAN, Erazmov sin iz Ribnice, je postal
dne 23.2. 1498. subdiakon na titel Žige Lamberga in dne 30.
3. 1499. diakon. IVAN, sin pokojnega Mihaela, in Štefan Konopše (od leta 1506. župnik v Kočevski Reki) sta dobila 14. 3.
1500, mašništvo. Tonzuro in nižje redove pa sta ta čas prejela
v Čedadu: MIHAEL, sin Vida, in IVAN, sin Jurija Ajtiča (Ayticz)
iz Ribnice (47).
Skoro gotovo se ne motim, ako trdim, da so se vsi gori ime
novani ali vsaj večina njih šolali v Ribnici pri naddiakonu Zobelsbergerju Jakobu in njegovem nasledniku. Saj se je v srednjem
veku večina duhovščine izšolala doma. Že papež Gregor IX. (12271241) je sprejel v svojo zbirko dekretalij določbo, da naj ima
vsak župnik pri sebi klerika, ki naj z njim poje, bere epistule
in lekcijo, in naj bo zmožen poučevati tudi v šoli (4S). Tako je
imel že 1. 1-504 Šmarij ski župnik Sterlekar Ribničana klerika
Štefana Pechlarja za voditelja svoje šole ( i9). Po nižje in višje
redove pa so hodili duhovski kandidati iz naših krajev v Oglej,
Čedad ali Videm, včasih tudi kam drugam, ako je bival patriarh
zdoma. Dobiti pa so si morali ti kandidati zasebne patrone,
na katerih titel (naslov) so bili posvečeni, in to so bili ali ugledne
in premožne osebe ali pa občine. Ako pa je hotel kdo delati še
nadalnje študije, je šel v Čedad ali Videm ali pa na vseučilišče
v Bologno oziroma v Padovo. Zlasti pri arhidiakonih, ki so v
svojih okrožjih izvrševali duhovsko sodno oblast, opažamo po
gosto temeljito pravno naobrazbo, ki so si jo gotovo pridobili na
bolonjskem vseučilišču ( 50).
Poleg imenovanih Ribničanov se nam iz te dobe navaja še
MIHAEL Ribničan (de Reyffnitz), ki je bil že leta 1478 kanonik
v Zagrebu ( 51).
Po smrti Jakoba Zobelsbergerja je bil imenovan za admi
nistratorja ribniške župnije in naddiakonije TOMAŽ, ki jo je
upravljal od 7.2. do 7.4. 1497. ( 52). Najbrže je to TOMAŽ RIZ,
ki je bil pozneje leta 1506. potrjen za župnika na Blokah. Kralj
Maksimilijan I. je dne 28. 2. 1497. za izpraznjeno ribniško faro
prezentira! svojega tajnika Petra pl. Bonoma in patriarh ga je
potrdil 6.4. istega leta ( 53).
PETER

pl.

BONOMO

( 54)

(tudi Bonhomo) je bil iz ugledne tržaške patricijske rodbine, ki
se je vsekakor bolj brigal za svet kakor pa za Cerkev. Tudi rib-

Ribniški a rh id ia ko n Peter pl. BO NHO M O

niško župnijo je sprejel bolj zaradi dohodkov nego zaradi dušnega
pastirstva. Zanjo se ni dosti menil in jo je komaj sem ter tja
videl, ker je imel preveč drugih svetnih poslov. Umljivo je, da
je disciplina med podrejeno duhovščino in verniki silno padala
in se je tako tudi po naši pokrajini pripravljala pot luteranstvu.
Takoj drugi dan, ko je bil od patriarha potrjen za ribniškega
župnika in naddiakona, to je 7. 4. 1497., je dal svojo novopodeljeno župnijo v najem ( 56) z vsemi pravicami in bremeni za tri
leta MATIJU STERNU, župniku v Leskovcu pri Krškem, za
dobrih 32 dukatov ogrskega dobrega zlata. Ta najemščina se
plačuje o sv. Juriju in o sv. Martinu. Ako bi mu pa Turki, ki so
takrat pogosto obiskovali Ribnico, napravili na župnijskem svetu

kaj škode, se mu zniža omenjeno plačilo ( 56). Iz tega je razvidno,
da si je Peter pl. Bonomo pridobil to župnijo samo zaradi do
hodkov, kar se je v tem času pogosto dogajalo, za dušno pastir
stvo pa mu ni bilo. Tako je postal Matija Stern vikar v Ribnici;
in je izvrševal tudi naddiakonsko oblast. Vse pa se je vršilo
menda brez vednosti in privoljenja patriarhovega. Kot vikar
se imenuje Stern dne 24. 12. 1497. in 7. 3. 1498, ko mu patriarh
zapreti z izobčenjem, če se ne opraviči, zakaj da izvršuje naddiakonske posle. Izobčenje pa ni bila majhna kazen. Kadar so
v tistih časih izobčili kakega duhovnika, so po vseh farnih cer
kvah škofije med sv. mašo zapeli in utihnili zvonovi, sveče so
se prižgale in pogasile in zatem se je ljudstvu po vsej škofiji
razglasila obsodba ( 57). Tega se je Matija Štern gotovo ustrašil
in se takoj opravičil. Kajti še dne 26. 3. 1498, ko je prejel od
patriarha zase in za vse kurate in kaplane ribniške fare pravico
odvezovati od pridržkov, je Stern nosil naslov župnika v Chamringu ter vikarja in naddiakona v Ribnici. Enako čast je imel
tudi še dne 23. 11. 1499. ( 5S), kar znači, da se je bil pred patriar
hom dobro opravičil. Da so ga smatrali v Ogleju res za naddia
kona, je razvidno iz tega, ker je dobil od patriarha Dominika
Grimanija dne 28. 11. 1499. ukaz, naj razglasi, da je vizitator škof
Sebastijan de Nasimbonis, ki je vizitiral Kranjsko, odstavljen od
sufraganata (59).
Za kulturne razmere in duhovsko disciplino Sternovega časa
je važen ukaz, ki ga je izdal 2. 1. 1499. patriarh Dominik Grimani kranjskim duhovnikom. Obsega te točke: Duhovni ne smejo
igrati hazarda, ne na karte ne na kocke, in sploh ne nobene
igre, katere prepovedujejo svetni kanoni. Nikoli naj ne igrajo
z lajiki za denar, bodisi javno ali pa na skrivnem. Naj ne hodijo
na javne plese ali v maškare, naj ne nosijo krink in nikoli ne
oblečejo tujo neduhovsko obleko. Prepoveduje se duhovnikom
Vsaka trgovina; nihče naj ne je in ne pije v gostilni razen če
je na potovanju; nihče naj nima gostilne ali javnega hospica,
četudi le posredno; sicer plača 25 liber solidov globe. Tuj duhov
nik ne sme maševati v patriarhatu, ako nima dovoljenja od gene
ralnega vikarja, sicer plača 8 liber solidov. Mnogi duhovni nosijo
lase kakor ženske. To se prepoveduje. Lasje naj se pristrižejo, da
segajo do spodnjega konca ušes in do srede vratu. Na glavi naj
se vidi tonzura, da se ločijo duhovni od posvetnih ljudi. Vsak
duhoven je dolžan gojiti tudi cerkveno petje, pa naj bi bil tudi
kraljevi sin ( 60). Naslednje leto pa je izšel tudi ukaz, da naj
kleriki pod globo ene Marke nosijo razen tonzure in stanu pri
merne obleke v javnosti tudi nadplečne kapuce (caputia) ( 61).
Matija Stern je moral voditi ribniško župnijo do sv. Jurija

1500.. ob tem času pa je Peter pl. Bonomo dal ribniško župnijo
zopet v najem ali oskrbo za eno leto ERAZMU VALPURGER JU,
ki ga je postavil za vikarja v Ribnici in ki plačuje najemnino
kakor Stern, in sicer Petrovemu bratu Frančišku pl. Bonomu.
En zlat (aureus) je bil takrat vreden en talent in 4 solide (62).
Kako malo je mogel Peter pl. Bonomo osebno voditi ribniško
župnijo, se vidi tudi iz tega, ker je imel poleg drugih tudi vi
pavsko župnijo, kjer se omenja kot župnik še 17. 7. 1497. in 27.
5. 1501. Pa tudi vipavske župnije ni vodil osebno, ampak le po
svojem vikarju Andreju Terčelju (Trecelli), torej kakor v Rib
nici, sam pa je bival v Trstu ( 63). Kot ribniški vikar se imenuje
Erazem Valpurger še dne 19. 5. in 6. 11. 1500; v istih spisih se
navaja tudi neki tržan Leonard Costa ( 64) kot ribniški trški
sodnik. Tudi Erazem Valpurger je izvrševal naddiakonsko oblast.
Moral je dolgo v Ribnici službovati, ker se že 6. 10. 1480. navaja
kot subsidiär v Ribnici ( 65).
Dasi se Peter pl. Bonomo, kakor smo videli, ni mnogo brigal
za svoje župnije, mu je bila kot kraljevemu tajniku vendar od
prta pot do višjih služb. Leta 1502. je postal tržaški škof in je
tam vladal do 1546., medtem pa je bil obenem župnik v Laškem
na štajerskem od 1533. do 1545., kjer je imel le svoje vikarje,
in župnik v Chamringu. V letih 1522. in 1523. je upravljal skozi
10 mesecev tudi dunajsko vladikovino po smrti Jurija Sladkonje,
kjer pa se ni posebno postavil. Njegov naslednik na dunajski
stolici Janez de REVELLIS se bridko pritožuje o slabem Bonomovem gospodarstvu s škofijskim imetjem, ki se je na vse strani
razsipavalo. V gotovini je dobil Bonomo od škofijskega oskrb
nika 1300 goldinarjev porenske veljave (rajnišev). Razen tega
je dal odpeljati 214 veder vina v Dunajsko Novo mesto, a na
Dunaju je prodal 3127 veder vina pod ceno; izkupil je 1912
goldinarjev 6 šilingov 29 penezov in 1 vinar, vredno pa je bilo
vino 3825 goldinarjev. Tudi sicer je zapravil mnogo ostaline za
škofom Jurijem Sladkonjo. Nikogar ni bilo, ki bi bil mogel bra
niti novemu upravitelju ali pa njegovim namestnikom, da odna
šajo ostalino. Škof de Revellis toži celo, da je prišel Bonomov
stričnik Ludovik v škofijo, da se je z lovci in druščino, s konji,
psi in sokoli ondi nastanil in dobro živel na škofijske stroške ( 6e).
Pravni položaj temu prepiru je dalo Bonomovo gospodarstvo.
Sladkonja je umrl 26. 4. 1522. Dasiravno je imel koadjutorja v
osebi lovanjskega prošta Konrada Rennerja od 2. 2. 1519. sem
in dasi je tega cesar Karol V. določil za Sladkonjevega namest
nika, je cesar Ferdinand I. vendarle, ne oziraje se na Karlovo
listino, imenoval za izpraznjeno mesto Bonoma za upravitelja
dunajske škofije. To se je zgodilo brž po Sladkonjevi smrti. Ker

je imel Bonomo mnogo drugih državnih in diplomatskih poslov
in dostojanstev, se ni mogel osebno brigati za upravo dunajske
škofije, ki jo je bil Sladkonja ravnokar uredil. Ferdinanda ni
bilo v državi; odpeljal se je bil v Španijo. Njegova soproga Ana
je morala „v tem času vleči na drugem koncu“ (zu Zeiten an
der ander ende ziechen). Tako je dobil Bonomo vso vladno
oblast v svoje roke ,,do nadalnjega povelja“ (bis auf weiteren
Befehl). To namestovanje je posrebalo vse njegove moči in ves
njegov čas, kajti razmere so bile takrat na Dunaju silno zme
dene. Vendar bi bil pa rad zamenjal svojo tržaško škofijsko
stolico za dunajsko. Zato je sprejel upravo slednje. Za duhovske
zadeve je določil enega izmed znanih kanonikov, za dohodke pa
enega svojih stričnikov upraviteljem. Ta je bil mlad pridvornik,
pristaš tedanje humanistične struje, kateri je pripadal tudi Peter
pl. Bonomo sam. Navajen je bil uživati. Začel je tudi gospodariti
po svojih načelih, nastanil se je v škofiji in razsipaval ne baš
obilno škofijsko premoženje.
A rimska kurija od Ferdinanda I. prezentiranega Bonoma ni
potrdila. Kaj je bilo vzrok temu ukrepu, doslej ni znano. Ob
ravnave v tej zadevi so se vršile ustno, vodil jih je pa kot
kurij in zaupnik kardinal in nadškof salzburški Matej Lang. Tudi
na dvoru Ferdinanda I. se je baš v istem času marsikaj spre
menilo. Več zaupnikov cesarjevih je bilo odslovljenih, med njirn'
tudi Peter pl. Bonomo. Morda ta celo v prvi vrsti. Da je bil
ta mož odstavljen precej nemilostno, se vidi iz tega, da ni dobil
- po tedanji navadi - nikakega primernega priznanja v obliki
materialnih darov ali posestev. Dne 1. 11. 1523. je Ferdinand I.
izdal zakupcem deželnoknežjih mitnic ukaz, da puščajo dva voza,
ki vozita Bonomovo „pohištvo“ z Dunaja v Trst, prosta carine in
mitnine skozi svoje mitnice. Za zasluge pa je dobil Bonomo
nekaj solnic pred tržaškim mestnim obzidjem. Od tedaj škofa
Petra ni bilo več na dvoru (67).
Peter pl. Bonomo je bil celo nekoliko protestantsko nav
dahnjen in on je nekak duhovni oče Primoža Trubarja. Ko je
bil škof v Trstu (1502-1546), je prišel k njemu v zgodnji mla
dosti Trubar, kjer je bil sprejet v število cerkvenih pevcev in
je hkrati opravljal mala strežniška dela v škofijskem dvorcu.
Obiskoval je nekaj časa tudi šolo na Reki (1. 1521.), potem pa
se je pri tržaškem škofu pripravljal na duhovski stan. Ko je
bil Bonomo upravitelj dunajske škofije in član dunajske vlade,'
se je tudi Trubar mudil nekaj časa na Dunaju in v Salzburgu,
pa ni obiskoval vseučilišča. V krogu tržaškega škofa Bonoma mo
ramo iskati onih vplivov, ki so Trubarjevemu poznejšemu mi
šljenju in delovanju določili smer. škof Peter je slovel kot po-

PRIMOŽ T R U B A R
početnik slovenske književnosti
(rojen 1508. na Raščici, umrl 1586. v D erendingenu.)

znavatelj starin in latinskega slovstva. Zapustil je več latinskih
spisov in pesmi. Cesarju Maksimilijanu I. je bil zelo priljubljen;
zato mu je večkrat poveril zaupne diplomatske posle. Kakor re
čeno, je pripadal struji „humanistov“ . Ti so stremeli v prvi
vrsti za slovstvenimi in znanstvenimi smotri, ker so hoteli poži-

viti študij starega rimskega in grškega slovstva, zgodovine in
umetnosti. Toda iz spisov poganskih pisateljev so se navzeli tudi
mnogih drugih njihovih nazorov o veri in nravnosti. Zato so hu
manisti napadali duhovniški celibat, katoliško redovništvo, zametavali so češčenje svetnikov, božja pota in vse to imenovali
„praznoverne razvade“ . Najprikladneje bi jih imenovali „prosvetIjence“ 15. stoletja. Trubar sam poroča, da je Bonomo na svojem
dvoru razlagal dijakom poleg rimskega pesnika Vergila spise
Erazma Rotterdamskega in francoskega reformatorja Ivana Kal
vina, torej slovstvena in znanstvena dela takih mož, ki so bili
verski novotariji naklonjeni. Zato se ni čuditi, da se je Trubar
že v zgodnji mladosti navzel proticerkvenega duha.
Menda Trubar ni bil še 22 let star, ko ga je škof okoli leta
1530. posvetil v mašnika in je postal „slovenski pridigar v Trstu“ ,
kakor se sam imenuje. Kmalu pa mu je bil delokrog določen
drugje. Tržaški škofje so imeli že izza leta 1480. v posesti župnijo
Laški trg z vsemi podrejenimi vikariati, med katere je spadala
tudi Loka pri Zidanem mostu. Tušem je poslal Bonomo mladega
Trubarja, ki je bil menda župnijo že nekaj let preje od njega
prejel ( 6S), ko še v mašnika ni bil posvečen (1527.).
Peter pl. Bonomo je umrl v Trstu star 88 let dne 4. 7. 1546.
in bil pokopan v tržaški stolnici ( 69). Da je sicer učeni mož dalje
časa deloval v Ribnici, bi njegovo delovanje gotovo ne ostalo brez
vpliva na tedanja protestantovska reformacijska stremljenja, za
katera so bili tudi Ribničani dokaj dovzetni, zlsti ker jim je
včasih manjkalo temeljito versko izobraženega duhovstva. Trubar
sam trdi v nekem pismu (z dne 5. 7. 1561), da je škof Bonomo
celo ob smrti prejel sv. obhajilo po lutrovski šegi, namreč pod
obema podobama ( 70) ter se torej opravičeno dvomi o njegovi
čisti pravovernosti. Lahko pa rečemo, da je Bonomo le redko
kdaj videl Ribnico; saj je bil že ob svojem imenovanju župnik
v Lubdingenu, v Vipavi, prošt v Strassburgu na Koroškem in
župnik v Illersbergu na Bavarskem ter tajnik cesarja Friderika
III. in Maksimilijana I. Kot tržaški škof se je leta 1514. udeležil
koncila v Lateranu (71).
Bonomov naslednik v ribniškem naddiakonatu
DANIEL

( ?2)

se omenja že 24. 6. 1505. kot pleban in naddiakon. Moral je biti
že dokaj prileten, ker je bil že 1476. vikar (župnik) v Kočevju,
kjer se je dne 11. 5. 1.1. pritoževal na patriarha zoper ribniškega

graščaka Žiga Pirša, češ da je naredil škodo cerkvi Sv. Jerneja
v Kočevju (73). Kmalu zatem pa je odšel iz Kočevja, zakaj dne
6. 4. 1478. se že imenuje poljanski župnik Jurij kot kočevski
(in Koczeuia) vikar in patriarhov komisar ( 74). Kje je Daniel
služboval od tega časa do svojega prihoda v Ribnico, ni znano.
Morda sta s poljanskim Jurijem zamenjala župniji. Župnik Jurij
se je bil namreč dne 3. 11. 1475 pritožil na patriarha, da mu
delajo silo gradnik (castellanus) Nikolaj Fuitlander („in Polane“ )
ter njegov pisar Ivan ter Matija in Mihael Godec, ker so napadli
župni dvorec in ko ravno župnika niso našli, odvedli in za 10
dni zaprli njegovo staro strežnico. Patriarh je vsled tega napa
dalce izobčil dne 11. 5. 1476. Istega dne pa se je tudi kočevski
Daniel pritožil zoper krivice ribniškega graščaka Žiga Pirša (75).
Soditi bi bilo, da sta se oba umaknila krivicam, ki sta jih trpela
od prešernih vlastelinov.
V
Ribnici se je Daniel pravdal dne 22. 6. 1504 z nekim To
mažem Erkerjem iz doslej neznanega vzroka, pri čemer je po
sredoval kočevski vikar Gaspar Valar ( 7e), ki je bil postavljen
od generalnega vikarja za sodnika ( 77), iz česar razvidimo, da
je imel še v tem času tudi svetno sodstvo patriarh vsaj nad
podrejeno duhovščino.
Za Danielovega službovanja se v pismih dne 10. 8. 1504. ime
nuje klerik Štefan Pechlar iz Ribnice kot vodja šol v Šmarju in
v decembru istega leta ga vzame Šmarij ski župnik za duhovskega
pomočnika ( 7S). Še v tej dobi so se često nadarjeni mladeniči
izobraževali za duhovski stan pri svojih domačih župnikih in se
imenovali „sholares“ . Večinoma pa so ti duhovski kandidati imeli
še drugo važno dolžnost: Izvrševali so učiteljsko službo in poučevali
otroke v branju, pisanju in krščanskem nauku. Tak klerik je bil
tudi Štefan Pechlar iz Ribnice, ki ga je bržčas poučeval naddia
kon Daniel. Šmarij ski župnik Sterlekar pa ga je vzel za vodi
telja svoje šole (79) ter mu 12. 12. 1504. obljubil, da ga vzame
za duhovnega pomočnika, ako dobi od papeža oproščenje „super
defectus natalium“ , ker je bil nezakonskega rojstva. Priporočil
ga je patriarhu za sprejem višjih redov in še isto leto je postal
Pechlar Šmarij ski kaplan (80).
Po smrti naddiakona Daniela je bil dne 1. 10. 1505. duhov
nik TOMAŽ KOPORS (Copors) od graščakinje Katarine, posest
nice ribniškega gradu, pa tudi od vse srenje (občine) priporočen
za ribniškega župnika, a ni bil potrjen. Zakaj ne, ni znano. Skoro
gotovo pa je bil do nastopa novega župnika v adventu 1505.
upravitelj župnije; vsaj službovati je moral v Ribnici, ker ga je
poznala in čislala vsa srenja ter je molila, da bi postal nad
diakon ( 81).

Mesto tega Tomaža je postal v adventu 1505. ribniški župnik

LENART

WUERFEL

in je vodil župnijo in naddiakonat do leta 1521. (? ) Predno je
prišel v Ribnico, je bil od 1. 1497 vikar v Cerknici in se kot tak
imenuje v listinah 1.11. 1500. ( 82). Imel pa je kot tak tudi ko
čevsko župnijo v najemu od svojega župnika, ki je imel v Ko
čevju svoje župnijske pravice. Dne 24. decembra 1497. dobi vikar
cerkve Sv. Jerneja (in Gotsche) Lenart Würfel od patriarha do
voljenje, da sme odvezovati od vseh pridržkov razen od uboja.
Kočevski župnik Luka Sichel da 7. 3. 1498. svojo faro zopet v
najem vikarju Lenartu Würflu (83), tako da je imel obenem cer
kniško in kočevsko faro v najemu. Obeh seveda ni mogel osebno
upravljati in je imel gotovo na eni svojega namestnika in to
bržkone v Cerknici, ker je dobil kot kočevski vikar pravico
odvezovati od pridržkov.
Po svojem nastopu v Ribnici pošlje Würfel dne 13. 12. 1505.
po subdiakonu Scolipeti-ju v Videm 8 renskih in 2 beneška du
kata, to je 8 ogerskih dukatov dobre vage in čistega zlata kot
pristojbino za potrjenje cesarske prezentacije, s katero je dobil
ribniško župnijo. Prejel pa je to potrjenje šele 15. marca 1506.
Iz tega vsaj nekoliko 1'ahko sklepamo, da je utegnil biti cesar
kot patron na poti, da ni bil Tomaž Kopors potrjen za ribniškega
župnika. Prosil pa je potem Würfel še pravico, da bi smel od
vezovati župljane, ki žive v farah, Ribnici podložnih, od pri
držkov in tudi od poležanja otrok, kar je moral biti prav poseben
zadržek. Dne 8. 6. 1506. je Cesar Maksimilijan naznanil naddia
konu Würflu, da je podelil beneficij sv. Andreja Štefanu Kanapšetu, ker je nanj resigniral Mihael, ki je postal župnik v Ko
čevski Reki. Istega dne mu je cesar naznanil, da je podelil bloško
faro Tomažu Rizu, ki je bil prej bržkone v službi v Ribnici, kar
dokazuje, da je bila bloška fara nesporno v ribniškem naddiako
natu, iz katerega se duhovniki navadno niso preseljevali. Dne
12.9. 1506, pa terja Würfel duhovna Martina Hochenbalderja, de
naj mu vrne 8 ogerskih dukatov, katere je plačal mesto njega
Vipavcu Volbanku. Zadnjikrat se omenja naddiakon Würfel v
furlanskih arhivih dne 12. 5. 1509., dasi je še dolgo za tem vodil
svojo ribniško župnijo in naddiakonat.
V
začetku 16. stoletja se je vlekla dolga pravda zaradi
bloške fare in kapele Sv. Petra v Ložu med Jurijem Sladkonjem
in Lenartom Würflom. Sladkonja je bil pičenjski škof, stolni

prošt in magister kapele v Ljubljani ter je leta 1506. dobil od
cesarja še župnijo Sv. Jurija v Ložu ( 8«). Hotel je imeti tudi
bloško faro, češ da je bila od cesarja utelešena pičenjskemu
škofij stvu (87 in 88). (Popis spora med Sladkonjo in Würflom z
besedilom: „Zato je terjal . . . ostaneta v ribn. naddiakonatu.“
glej na str. 37 in 38 v I. poglavju.)
Da nam listine pozneje o Lenartu Würflu skozi več let niče
sar ne povedo, se ni čuditi. V teh letih (1515) so se vršili tudi
po ribniški dolini kmečki upori, zraven so jo obiskovale turške
tolpe, graščine so romale iz rok v roke, občevanje z Oglejem je
bilo silno otežkočeno; zato tudi listin manjka. Kar je pustila
vojna sila, so uničili silni požari, ki so ponovno uničevali Rib
nico in njene arhive.
Leta 1521. se imenuje kot ribniški župnik in naddiakon
PAVEL

pl .

OBERSTEIN

(Koblerjevi zapiski), o katerem pa meni znane listine ničesar
ne povedo.
JAKOB

ŠKERBEC

( S9) je postal ribniški naddiakon za Obersteinom leta 1538.
in je služboval v Ribnici do leta 1543. O njem ne vemo drugega,
kakor da je bil obenem tudi župnik v Dobrepoljah in novomeški
dekan ( 90). V Ribnici, kjer je umrl, je imel kamenit spomenik,
ki mu ga je postavila fara ob njegovi zlati maši (Koblerjevi za
piski). Kam je spomenik izginil, ni znano.
Dalj časa je služboval v Ribnici njegov naslednik
ANDREJ

MAJER

(Mayer, Mager) ( 91), ki je bil župnik in naddiakon v Ribnici
od leta 1543. do 1571. Obenem je bil generalni vikar v Ljubljani
in že leta 1541. stolni kanonik ter tudi kanonik novomeški.
Zdi se, da je bil v začetku nekoliko pristaš lutrovskega nauka
vsaj na skrivnem. Zakaj 1560. je bil poklican pred neko komi
sijo za presojo Trubarjevih protestantovskih knjig v družbi žup
nikov: črmošnjice, Bloke, Cerknica in drugih, ki so bili še kato-

ličani, a vendar nekako naklonjeni luteranstvu (« 2 ). Kmalu za
tem pa se je pokazal dobro pravovernega in je imel1 hude boje
z luterani. Pod njegovim pastirovanjem je prišel sam Trubar
v Ribnico na povabilo nekega plemiča mladega Starenberga, in
sicer 29. 8. 1562. na „trizno“ (trideseti dan) po rajni Uršuli p)
Lamberg ( 93) iz graščine na Bregu, ki je bila vsa lutrovska.
Trubar je hotel imeti v ribniški cerkvi pridigo in mrtvaško opra
vilo, toda naddiakon mu je zabranil vstop v cerkev. Nato je
Trubar jezdil s plemenitimi gospemi in plemenitaši v graščino
na Breg, kjer je tudi pridigoval. Vse graščine v okolici (v Rib
nici, na Bregu in Ortneku) so bile v lutrovskih rokah. Dne 4.
S. 1562. je Trubar pisal Ungnadu, da je to, kar je na Bregu
pridigoval, „farje“ tako razdražilo, da so pridrli za njim celo na
Breg in mu pretili, da ga ustrele, kar pa njega (Trubarja) ni
dosti vznemirilo ( 94).
še enkrat srečamo Trubarja za časa naddiakona Andreja
Majerja v Ribnici. Znano je namreč, da je 1. 1567. prišel v Rib
nico, kjer se je z ujetim turškim duhovnikom posvetoval, kako
bi se dala Lutrova biblija prevesti na turški jezik in med Turke
razpečati. O tem se je razgovarjal tudi s pašo Uzrain-begom, ki
ga je bil leta 1566 ujel pri Novi-ju Herbert Turjaški in ga poslal
v zapor na ljubljanski grad. Tudi v Črnomlju je bilo ujetih več
Turkov. Z vsemi temi bi bil Trubar rad prišel v dotiko, a je imel
premalo časa; podal se je le v Ribnico na razgovor s turškim du
hovnikom, ki je bil tukaj v zaporu ( 95). Svojega načrta pa Trubar
ni mogel več izpeljati.
Na potu v Ribnico in nazaj je Trubar gotovo obiskal tudi
svoj rojstni kraj Rašico, pogledal še enkrat in tudi poslednjikrat one kraje, kjer je preživel svojo mladost in se navzel jezika,
ki ga je pristnega porabil v svojih knjigah. V Ljubljani je še
hitro sklical v hišo Sebastijana Krelja, kjer se je držal, sinodo
kranjskih predikantov, in koj nato je, jahaje na oslu, urno za
pustil Ljubljano in svojo domovino, katere ni videl nikoli več ( 96).
Pa tudi Ribnice ne, kjer bi bil zelo rad širil svoje nauke; saj mu
je bila grajska gospoda tu zelo naklonjena, a je v duhovnikih,
zlasti v naddiakonu Majerju našel ostre nasprotnike. Pa tud’
Andrej Majer, ki je bil tudi beneficiat Matere Božje v Puštalu v
Ljubljani, omenjen leta 1569. ( 97), je kmalu nato umrl (1571?.).
PETER

KUHAR

V
Majerjevem nasledniku Petru Kuharju (Kucher) lutrovstvo ni dobilo tako krepkega nasprotnika, dasi je bil sam pravo

veren. Bil je v Ribnici župnik in naddiakon od 1571. do 1580.
(? ) Obenem je bil že 1571. tudi ljubljanski kanonik ( 98). Ravno
za njegovega časa se je luteranstvo živahno širilo po naših krajih.
Celo duhovniki so odpadali k novi veri, ki so jo z vsemi močmi,
celo z denarnimi podporami pospeševali deželni stanovi ( " ) ter
grajska gospoda. Tako je 1578. odpadel tudi dobrepoljski župnik
Luka Vrbec, ki pa se je pozneje povrnil v naročje katoliške
Cerkve ( 10°). Pa tudi po Ribnici so gospodarili protestantovski
vikarji in delali na župnijo dolgove, nad katerimi so se župniki
pozneje močno pritoževali. Podpirali so jih pa na vse moči
svetni krivoverci, ki so gospodovali po gradovih ( 101).
Razmere v naddiakonatu so bile žalostne. L. 1571 je Ivan.
Schneller, župnik v Kočevski Reki, v cerkvi slovesno poročil
pred oltarjem črmošnjiškega župnika Gregorja Pileatorja (Klobu
čarja ?) z neko Ano. Nad-diakon menda ni mogel ničesar sto
riti, da bi se preprečilo to veliko pohujšanje. Dne 4. 4. 1594. pa
je bil Pileator župnik v Zibiki na štajerskem in je prosil patriarha
oproščen j a zaradi svojih napak; enako tudi za svojega sina Ju
rija, ki je bil v Depoglavi brez odpustnega pisma posvečen v mašnika ( 102). Tudi Ivan Schneller iz Kočevske Reke je bil menda
luteran. Posadil ga je na to faro leta 1571. turjaški grof, kar se
je zgodilo menda prav ob nastopu naddiakona Kuharja. In ven
dar ga nahajamo tam še 1. 1598., ker se je tega leta pritožil zoper
njega vizitator, češ da ne zna maševati, krstiti, spovedovati; da
celo brati ne zna dobro ( 103). Ne smemo se čuditi, če v teh časih
in razmerah tudi cerkvenega duha ni bilo.
Zdi se, da se je naddiakon Kuhar bolj brigal za svoj lju
bljanski kanonikat nego za svojo župnijo in naddiakonijo, kjer so
njegovi vikarji in kaplani gospodarili po svoje ter ljudem brali
raz leco slovenski prevod Spangenbergove postile (razlage ne
deljskih in prazniških evangelijev) ter tako ljudi zavajali v lute
ranstvo ali vsaj versko zmešnjavo. Izobrazba duhovnikov ni bila
ravno na naj višji stopnji, slovenskih knjig niso imeli na izbero in
tako so segali po imenovani postili, ki jo je bil na slovensko
prevel in 1567. in 1568. izdal predikant Sebastijan Krelj ( 104).
Zato še leta 1594. toži patriarhu Anton Štefanič, župnik v Cer
knici, ki je tedaj še spadala v ribniški naddiakonat: „ Skoro povsod
po Kranjskem, posebno pa v tem našem okraju, kaplani predavajo
ljudstvu raz leco Spangenbergovo postilo, prevedeno na sloven
sko, in druge propovedi iz knjig te moke, v največjo škodo duš;
zato prosim zavoljo Boga, pošljite ali preskrbite, da se vsem
naddiakonom pošlje strog ukaz, s katerim se pod težko kaznijo
(graui censura) popolnoma prepove branje takih knjig.“ ( 105).
Peter Kuhar pač ni bil kos tem razmeram, še manj pa njegov

naslednik Mešuta, ki je i sam zaplaval v luteranske vode. Leta
1580. je bil nekaj časa naddiakon (ali pa samo administrator)
Albert Pešlar, ki je najbrže identičen s poznejšim novomeškim
proštom istega imena (1615.) ( 10(!).

ANDREJ

MEŠUTA

(Valvazor ga imenuje Merula ( 10V) je bil v Ribnici samo dve leti
župnik in naddiakon, in sicer od 1581. do 1583. Doma je bil iz
Loža in je imel zaradi lutrovskega mišljenja velike neprilike z
novomeškim proštom in patriarhovim namestnikom (vizitatorjem) Polidorjem pl. Montagnanom, ki je jako značilna osebnost
iz dobe verskih bojev s protestanti. Pa tudi vizitator škof Pavel
Bizancij je Andreju Mešuti krepko stopal na prste zaradi njegovih
krivoverskih misli.
V
ilustracijo tedanjih razmer naj nekoliko izpregovorim o
vizitatorju Montagnanu. Kakor že ime priča, je bil italijanskega
rodu, stričnik stiškega opata Volbanka Neffa, ki ga je bil dal
študirat v Benetke in Padovo. Pozneje je bil 10 let dvorni kaplan
cesarja Ferdinanda I. in je leta 1561. dobil ljubljansko proštijo.
Večkrat je imel po raznih krajih hude spopade z luterani, ven
dar ti spori pri njem niso izvirali iz vneme za katol. Cerkev, s
katero je prišel s svojim življenjem večkrat v nasprotje, marveč
iz oblastnega nastopa in značaja. Ko je 1561. prišel Trubar v
Ljubljano, se je Montagnana z njim pogajal o prestopu v luteranstvo in se hotel poročiti. Zato je izgubil proštijo. Bil pa je tudi
naddiakon za Dolenjsko. Viri pravijo, da je postal očiten lute
ran in da je živel prav neduhovsko ( los). Zaradi tega je izgubil
tudi naddiakonsko čast in 1563. so ga vrgli v Ljubljani v ječo.
Gorenjskemu naddiakonu Juriju Grafu je bil izročen tudi dolenj
ski naddiakonat. Toda ker se je Montagnana že 1564. spreobrnil
in pokatoličanil, mu je podelil oglejski generalni vikar Jacob
Maraccus naddiakonstvo na štajerskem; torej se 1565. imenuje
„Archidiaconus Stiriae et Sauniae“ ( 109).
Zveze z visokimi dvornimi krogi so mu pomagale, da je pri
cesarju kmalu prišel zopet v milost. Nadvojvoda Karol ga je
imenoval za svojega svetovalca in mu podelil župniji Žalec in
Teharje na štajerskem. Pa tudi kot naddiakon savinjske doline
je bil po svojem življenju in delovanju bolj protestant kakor kato
ličan. Poročila, ki so prihajala o njem na graškega nuncija in
oglejskega patriarha, so bila skrajno neugodna; mnogi so ga
imeli tudi sedaj za očitnega luterana. Ker je Montagnana videl,

da nadvojvoda Karol strogo postopa z novoverci, je začel tudi
sam z njimi strožje postopati. L. 1567. je dobil župnijo krško
(Leskovec) in 2 leti pozneje tudi Laško na štajerskem ( 110).
Ko je 1581., torej ravno v letu, ko je Andrej Mešuta nastopil
v Ribnici svojo službo, patriarhov namestnik škof Pavel Bizancij
obiskoval kočevske župnije, je našel pri Jerneju Silvestru, mest
nem župniku v Kočevju, več protestantovskih knjig. Zato ga je
imel za sumljivega in ga zaradi čitanja prepovedanih knjig izob
čil iz katol. Cerkve. Toda naddiakon Polidor pl. Montagnana ga
je še isto leto odvezal od cerkvene kazni ('") in ga še celo po
višal.
Tudi v Ribnici je Pavel Bizancij izvršil vizitacijo, o kateri
je poročal dne 25.10. 1591. nadvojvodu Karlu, da je tudi v Rib
nici malo katoličanov in še tiste redke, kar jih je, bo treba
očistiti mnogih razvad, ki se jih vsak navzema iz občevanja s
krivoverci ( 112). Tudi za patriarha je sestavil posebno spome
nico, v kateri presoja versko stanje v posameznih župnijah po
sebno po prejemu sv. obhajila pod eno podobo in po številu
birmancev, ker oboje je poseben znak katoliške pravovernosti.
Večkrat povdarja, „da krivoverci ta zakrament (sv. birmo) mrze
in da ga v protestantskih krajih niti poslušati niso hoteli, ko je
govoril ljudem o birmi.“ Navaja tudi gradove, ki so bili središče
lutrovske propagande; med njimi je tudi ribniški. Potem na
števa tudi lutrovske knjige, ki jih je zaplenil pri posameznih
duhovnikih; zdi se pa, da je natančen seznam napravil le pri
onih župnikih, katerim je hotel napraviti tožbo zaradi herezije
( 113). In med temi je bil tudi ribniški župnik in naddiakon
Andrej Mešuta.
Ta naddiakon je imel takrat pet kaplanov, namreč: Matija
SCHMALZER iz Kočevja, Jurij KRUSIN iz Ribnice, Štefan VELA
jz LOŽA, Matija NADELO iz Ribnice, Matija ŠIŠNJAK iz Rib
nice. Župnija kljub temu ni bila v dobrem stanju; zakaj Pavel
Bizancij piše, da je bilo le 500 obhajancev, birmancev pa („in
tutto“ ) samo 80. „Trije gradovi so v posesti heretikov: Ribnica,
Breg in Ortnek. Kapele Sv. Janeza Krst. (v ribn. gradu) so se
polastili lutrovci iz gradu; zato se tamkaj nič več ne mašuje.“
Pri župniku pa je dobil sledeče prepovedane knjige: „ Evangelia
Martini Lutheri, Evangelia Antonii Corvini, Loci communes Philippi Melanchtonis, Epistolae sive explanationes Martini Lutheri,
Grammatica Philippi Melanchtonis, Catechismus Erasmi Sanciry
(? )“ (ii“ ).
(Iz vizitacijskega poročila Frančiška Barbaro, ki je par let
pozneje v imenu patriarhovem vizitiral Ribnico, je pa znano, da
so ribniški grad imeli takrat v posesti pl. Moškoni. Na Bregu

so gospodovali Brniški (W erneckerji), na Ortneku pa Baltazar
pl. Lamberg.)
Malo število birmancev je vizitatorja Pavla Bizancija osup
nilo. Župnik Mešuta je moral biti zelo sumljiv herezije. Zaradi
protestantskih knjig ga je menda zadela kazen kakor druge, to
je cerkveno izobčenje. Toda drugi, ki so se spreobrnili, so dobili
kmalu odvezo, kakor npr. Jernej Silvester v Kočevju; ribniški
župnik Mešuta pa je bil trdovraten ( 115). V 1. 1582. namreč
pride Polidor pl. Montagnana iz Leskovca v očakovem imenu
kot vizitator v Ribnico k naddiakonu Mešuti, da se pouči, kako
se izvršujejo navodila in ukazi vizitatorja škofa Pavla Bizancija.
A Mešuta mu odreče pokorščino, dasi je bil potreben zopetnega
posvarjenja, ker se ni bil nič poboljšal. Vsled tega ga je vizi
tator odstavil, zaprl v grad ( 116) ter postavil poboljšanega kočev
skega župnika Silvestra za komisarja ribniškega naddiakonata
( 117), dokler ne pride v Ribnico kak drug župnik in naddiakon,
ker Mešuta da ni vreden te časti (lls). Kaj se je pozneje zgodilo
z Mešuto, ni znano, gotovo pa je, da Ribnice ni več oskrboval, ker
je prihodnje leto (1583.) v Ribnici nastopil že drug župnik.
V
razjašnjenje tedanjih razmer se povrnemo še enkrat k
Polidoru pl. Montagnani. še isto leto (1582.) je postal Polidor
oglejski naddiakon na Dolenjskem, odstavil novomeškega prošta
Jurija Petrovina in postal sam njegov neslednik. V tej dobi svo
jega življenja je kazal večjo umerjenost in stalnost. Izpolnjeval
je dolžnosti višjega katol. duhovnika dovolj vestno, skrbel za
izobrazbo in nravno življenje duhovnov in za izpreobračanje luteranov. Ker je umrl šele 1604., je preživel vso dobo verskih bojev,
v katere je mnogokdaj posegel. Začetkom je bil sam naklonjen
novemu nauku, da ga ne imenujemo popolnega pristaša, pozne
je pa je strogo nastopal zoper lutrovstvo, kakor nam svedoči
ribniški primer. Prošt Mntagnana je bil značilen zgled za refor
macijsko dobo, ker nam priča, da je protestantsko gibanje vpli
valo le preveč tudi na visoke cerkvene dostojanstvenike ( 119).
Iz gori navedenega poročila škofa Pavla Bizancija je raz
vidno, da je bilo tudi v tej versko razburkani dobi več Ribni
čanov, ki so se takrat posvetili duhovskemu poklicu. V poročilu
se navaja Matej Kovač (Fabri) iz Ribnice kot kaplan v St. Petru
pri Novem mestu ( 12°). Šimen češarek kot kaplan v Trebnjem
( 121), Mihael Žunec (Giunas) kot kaplana v Dobrepoljah ('“ ),
Blaž Radič (Radiče) kot kaplan na Krki ( 12S) ter gori imenovani
trije, ki so kot kaplani službovali v svojem domačem kraju. Iz
med domačinov duhovnikov se nam v tej dobi v listinah omenja
še Ivan čukek (Zukgekh) iz Ribnice, ki je 29. 5. 1595. postal

kanonik v Novem mestu ( 124). Vsa ta dejstva nam potrjujejo,
da je bila še v tem času ribniška šola zelo delavna in rodovitna.
Za odstavljenim Mešuto je postal leta 1583. župnik in nad
diakon
DAVID

REIFFENBERGER

(tudi David pl. Reiffenberg-Rihenberški?) ( 125). Dasi tujega
imena, je bil vendar doma na Slovenskem. Poprej je bil' novo
meški kanonik in župnik v Starem trgu pri Poljanah ob Kolpi,
ko mu je bila 1583. podeljena versko razrvana ribniška župnija.
Takoj prvo leto svojega službovanja v Ribnici je zgradil novo
župnišče. Tu je pastiroval do 10. 3. 1588., ko je legel, v hladni
grob k večnemu počitku.
Reiffenberger je bil pravoveren duhovnik, kakršnega je žup
nija po nevrednem Mešuti zelo potrebovala. Kajti ni se čudi
ti, ako se je ob splošnem razsulu cerkvene oblasti in cerkvenega
reda tudi med prostim ljudstvom pojavila velika verska zme
šnjava in so zavladale med njim razne zablode, ki jih moramo
sicer obsojati, ki pa vendar jasno pričajo, da se ljudstvu ni
mogel priljubiti suhoparni protestantizem in si je rajši drugod
iskalo svojo versko uteho. Med te zablode štejemo „mučenike“
in „štiftarje“ ali zamaknjence, ki so se pojavili tudi v Ribnici
ravno za župnika Reiffenberger j a in ki so pol stoletja imeli med
ljudstvom veliko zaslombo, tako da je pod njihovim vplivom
naraslo močno ljudsko gibanje skoro na vsem slovenskem ozem« u . 0 2<0.
Bolestna sekta takoimenovanih „štiftarjev“ se je javljala s
tem, da so se ljudje zamikali s krčevitim zvijanjem telesa; prev
zela jih je neka sla zidati cerkve in kapele, da se odvrne preteča
poguba. Odtod ime Nova Štifta pri Gornjem gradu in Nova
Štifta pri Ribnici, ki je tudi nastala, kakor se pripoveduje, po
prikazni v zamaknjenju ( 127). „Štifta“ je torej pomenjala novo
ustanovljeno cerkev ali kapelo ( 12S).
Druga je bila sekta „mučenikov“ , ki so pripovedovali, da
je prišel konec sveta in da se je treba za pokoro mučiti, ker
le tako da bo Bog odvrnil pogubo. L. 1584. je prevzela ta bolestna
manija mnogo ljudi okoli Ribnice, Cerknice, Vrhnike, Polhovega
gradca, Osilnice itd. ( 129).
Župnik Reiffenberger se je boril zoper te verske in bolestne
zablode, pa ni dosti opravil. V Planini na Notranjskem je bila
voditeljica teh ljudi neka Maruša, hči Andreja Pogerlica in

žena Lenarta Meduda. Ta je pravila ljudem, da se ji je ob
belem dnevu prikazal Kristus in ji ukazal, naj postane „štiftarica“ in naj na gori Singer le (sedaj Planinska gora) sezida
cerkev. Pridigovala je: Konec sveta je prišel in krivi prero
ki so vstali. Marija bo rešila svet pogube. Za pokoro pa se
je treba mučiti. Vsak, kdor pride na Planinsko goro, se mora
mučiti. Kmalu je imela na gori okoli sebe veliko trumo ljudi;
ta truma je hotela postaviti Materi božji cerkev. Misel zidati
cerkev ni imela nič napačnega na sebi, toda nova sekta je
kmalu prekoračila svoje meje s tem, da je hotela imeti svojo
lastno cerkev in svojo službo božjo, pri kateri je bil bistveni del
metanje in zamaknjenost. Nič ni pomagalo, da so „štiftarice“ vrgli
v ječo in cerkev zaprli; gibanje se je kmalu razširilo daleč na
okoli. Ti valovi so krepko pljuskali tudi v našo Ribnico. Tu se je
zbralo dne 3.12. 1584. okoli 600 mož in žena in proti volji župnika
Reiffenbergerja romalo na Planinsko goro k „Novi Štifti“ . Od
Reiffenbergerja so zahtevali, naj jim da križe iz cerkve, da jih
bodo nosili pred procesijo, pa jim je zabranil. Adam Moškon,
ki je mel v najemu ribniški grad in bil pozneje protestant, je
dal tri kolovodje zapreti v grajski stolp in prosil oblasti navodila,
kako naj z njimi ravna. Okrog 10. 12. 1584. je bila „štiftarica“
Maruša ujeta in zaprta. Zbrala pa se je velika množica in jo
zahtevala na svobodo, češ da rajši umrjejo, kakor da bi v tej
zahtevi popustili. Polidor pl. Montagnana je dal cerkev zapreti,
toda množica je šiloma vdrla vanjo (vlomila) ( 13°). Tisočera
množica se je zatem zbrala na Planinski gori in se začela „mu
čiti“ . Hlapci in dekle so zapuščali službe, sinovi in hčere svoje
stariše, da bi se pridružili zamaknjencem. Po raznih cerkvah
se sedaj začno pojavljati „mučeniške“ trume. V župnijski cerkvi
na Igu se je „metalo“ okrog tisoč oseb; enako v Osilnici, na
Ortneku, na Stari Vrhniki, kjer so jim Cerkveniki in drugi svetni
ljudje pridigovali. Na ukaz gosposke je bila „štiftarska“ cerkev
na Planinski gori požgana in vse cerkvene posode jim odvzete.
Nadvojvoda Karol je celo zapovedal vse lesene kapele in cer
kve „štiftarjev“ požgati, nje same pa kaznovati. Toda ljudje so
poslali v Gradec posebno odposlanstvo in se pritožili pri nad
vojvodu, češ da stavijo cerkve v čast božjo po predpisih rimsko
katoliške Cerkve in tudi njihovo krčevito zvijanje ni nobena
goljufija, temveč neka tuja bolezen, ki jo Bog pošilja ( 131).
Dne 16. dec. 1584. se je nova sekta že pokazala v Osilnici, kjer
so začeli pridigovati Cerkveniki in drugi praznoglavi ljudje („an
deres leeres Volk“ ). Kristov Moškon pa je dne 5. jan. 1585.
poročal vicedomu, da je na Ortneku 30 privržencev te sekte
in se je bati, da se bo neumnost („das tolle Wesen“ ) še bolj

razširila ( 132). V protireformaciji je pa izginila tudi ta bolestna
'sekta.
Protestanti so skakače podpirali, ker so nasprotovali katol.
duhovnikom in cerkveni oblasti; štejejo jih za svoje, toda po
krivici. Strast zidati cerkve in kapele v čast Matere božje ali
svetnikov, njih prenapeto češčenje, nebeške prikazni, ki so jih
hoteli imeti, huda pokorila za odvrnitev božje jeze, vse to naspro
tuje protestantskim načelom. Te sekte so bile le pojavi neke
duševne bolezni, ki je bila posledica tedanje razdraženosti in
nenravnega življenja. Strašna kuga je skoraj vsako desetletje mo
rila po naših krajih; luteranska agitacija je zanesla versko zmedo
v deželo; grajska gospoda je z vsem svojim vplivom delala za
novo vero, — zato vidimo, da se je širilo luteranstvo posebno
okoli gradov - , in v ribniški župniji so bili kar trije duhovniki,
kakor je bil Andrej Mešuta, ki so zgubili veljavo in vpliv; potem
ni čudno, da je postalo ljudstvo vse zmedeno in je iskalo utehe
v novotarijah in je bilo zanje tudi dostopno ( 133). Zato tudi
župnik in naddiakon David Riffenberger ni mogel v Ribnici dosti
doseči, ker ga ljudstvo ni poslušalo, in je po 5 letih službovanja
v Ribnici zatisnil svoje trudne oči dne 10.3. 1589 ( 134). Za njim
je prevzel zmedeno ribniško župnijo in naddiakonijo odločen
nasprotnik luterancev Boštjan TREBUHAN.
V
pojasnilo, kako težko je bilo pastirovanje pravovernih du
hovnikov v prostranih župnijah, kjer so imeli skoro vso moč v ro
kah lutrovski graščaki, posebno pa v krajih, ki so bili podložni
oglejskemu patriarhu, naj služijo sledeči podatki. Patriarh kot
Benečan ni imel v avstrijskih pokrajinah svoje očakovine no
bene moči in je tudi imeti ni smel. Očitalo se je, da se patriarhi
vtikajo pri izvrševanju cerkvenih vizitacij v politične stvari. Ko
vizitirajo cerkve in cerkene zadeve, izvohajo skrivnosti avstr,
dežel ter jih razkrivajo beneški republiki. Ljudstvo je bilo za
očaka oziroma njegovo stranko in njegove zastopnike tako malo
vneto, da je npr. 1591. v Beljaku nagnalo monsignora Frančiška
Barbara, poznejšega očaka, s kamenjem. Avstrijski škofje pa
tudi niso marali prevzemati tega posla (vizitatorjev), ker na eni
strani niso marali biti kakorkoli odvisni od oglejskega očaka,
na drugi strani pa, četudi bi bili posel prevzeli, ne bi mogli
ničesar doseči, ker je povsod vladal grozen nered. Ta nered naj
nekoliko ilustrira dejstvo, da pri nas celih 50 let ni bilo nobene
prave vizitacije; to dolgo dobo je ostalo neštevilno cerkva in
oltarjev neposvečenih in tudi zakrament sv. birme se v tej dobi ni
delil ( 135).
Kdo naj bi se bil uprl razširjevanju protestantizma uspeš
neje kakor patriarh? A ta se za naše kraje ni brigal in se v

naše razmere ni smel vtikati. Stari veri je bilo to v veliko
škodo. Ker ni bilo očaka v naše kraje nikdar na spregled, je
prešlo mnogo cerkvenih beneficijev luteranskim plemičem v roke.
Luteranski stanovi so meni nič tebi nič oddajali luteranskim
predikantom in lutrovsko navdahnjenim duhovnikom katoliške
župnije, kar se je bilo ponovno zgodilo tudi v Ribnici. Eden
največjih nedostatkov pa je bil v tej dobi ta, da niso znali pa
triarh pa tudi večina njegovih duhovnikov po avstrijskih deželah
potrebnih jezikov. Luterani so ravno s pridigami največ dosegli.
Patriarh je imel v teh deželah nad 800 duhovnikov, a komaj ka
kih 50 od njih je bilo domačinov. Vsi drugi so bili tujci, ki se
niso mogli privaditi ljudstvu in ljudstvo ne njim ( 136).

BOŠTJAN

TREBUHAN

je bil imenovan za ribniškega župnika in naddiakona že 15 88. ( 137),
in to por oglejskim patriarhom Janezom Grimmani-jem.
(1546-1592.) Ker je bil patriarh že v visoki starosti, je dobil
koadjutorja v osebi Frančiška Barbara iz beneške plemiške rod
bine. Ta je postal kmalu Grimmanijev naslednik na patriarhovi
stolici. (1592-1615.) Prva njegova skrb je bila, da napravi vizitacijo v avstrijskem delu prostrane škofije, ki že 200 let ni videl
osebe svojega višjega nadpastirja, kakor trdi sam Frančišek Bar
baro ( 13S). Zakaj napetost med avstrijsko vlado in patriarhijsko
stolico je bila takrat tako visoka, da je nadvojvoda Karol one
duhovnike avstrijskih dežel, ki so se 1585. udeležili sinode v
Vidmu, kaznoval z denarnimi globami in prepovedal izvršitev
sinodalnih odlokov. Zato je bržkone Fr. Barbaro določil vizitacijo
po avstrijski strani škofije, da se prepriča o verskem stanju žup
nij; zakaj boji z luterani so bili še silni. Škofa je imel sprem
ljati nadvojvodov komisar, ki je bil navadno kak arhidiakon, in
pa nekaj jezuitov bogoslovcev, ki so imeli nalog pridigovati o
naukih, ki ločijo katoliško vero od protestantovske. Tokrat je
patriarha spremljal novomeški prošt in naddiakon Polidor pl.
Montagnana ( 139).
Ker je Barbaro napravil vizitacijo po naročilu in v imenu
papeža Klemena VIII., je imel oblast samostojno ukreniti vse,
kar je bilo potrebno za izboljšanje cerkvene discipline. Vizitacija se je začela spomladi 1593. na Goriškem; meseca septembra
pa je prišla na vrsto Kranjska. Skozi Ljubljano je šel patriarh
na Dolenjsko in prišel do Metlike; ker se je pa takrat priprav
ljal roparski napad in pohod turških čet, se je vrnil v Ljubljano.

Ko so Turki odšli, je nadaljeval svojo pot in obiskal Stično,
odkoder je prišel v Ribnico. O svojem potovanju je poslal patriarh
papežu zelo obširno in temeljito poročilo, v katerem piše o vizitaciji v Ribnici:
,,Ko sem potem (za Stično) obiskal zopet mnogo cerkva in
župnij, sem prišel v Ribnico, ki je znamenit kraj po številu duš
in svojih cerkva. Gospodar te pokrajine je neki Adam Moškon,
bogat in mogočen luteranec, ki se je proti meni obnašal z največjo vljudnostjo. Nisem je zavrnil, deloma zato, da se ne bi
maščeval nad duhovščino in ljudstvom, deloma pa zato, ker sem
zapazil na njem neko krotkost in ljubeznivost, ki me je navdala
z upanjem, da ga pridobim. Imel sem z njim dolge pogovore o
veri, in ko sem ga prepričal o zmoti raznih krivoverskih naukov,
je vztrajal le še na obhajilu pod obema podobama, češ da je
obhajilo v tej obliki, kakor ga deli katol. cerkev, proti ustanovi
Kristusovi, ker se daje le polovico zakramenta. O tem sva dolgo
razpravljala, slednjič je priznal, da se Cerkev ne more motiti,
in izrekel željo, da bi bil v njo sprejet. Obljubil je, da zopet
pride čez par dni in se spravi z Bogom. Toda nisem imel več
prilike ga videti, ker je odpotoval iz Ribnice v Italijo. Ne bom
opustil nadalnjega prizadevanja, da pridobim njegovo dušo za
katol. cerkev.“ Iz Ribnice je Barbaro potoval v Žužemberk, ne
da bi se bil še kdaj sestal z graščakom Moškonom.
Vizitacija v Ribnici se je vršila v sept. 1593. Luteranstvo
je bilo še zelo močno, kar smemo sklepati iz malega števila bir
mancev; zakaj ravno sv. birmo so luteranci še posebno zametavali, pa je tudi ljudstvo ni nič kaj čislalo, ker se je vršila tako
poredko. Ob tej priliki je bilo v Ribnici birmanih samo 124, v
Dobrepoljah 30, v Cerknici pa celo samo 12. Te številke so za
pravovernost naših krajev zelo slab znak ( 14°). Ako pomislimo,
da že bogve koliko časa poprej v Ribnici ni bilo birme, moramo
reči, da je bila Ribnica zelo vdana novi veri, s katero je imel
odločni Boštjan Trebuhan mnogo opravka ( lftl). še hujše boje
pa je imel z lutrovskimi Cerkničani, ki so tudi spadali pod nje
govo vrhovno duhovno oblast.
Trebuhan, ki je bil bogoslovno visoko naobražen, saj je bil
tudi bakalavrej bogoslovja in patriarhov komisar ( 142), je imel
velike boje z upornimi luteranskimi Cerkničani. Cerkniško faro
je dobil 1593. Anton štefanič (Stephanitius), mlad duhovnik, doma
iz Kostela in v mašnika posvečen šele 1592. ( 143). Njegov prednik
v Cerknici Vincenc Perger, luteran, je bil odstavljen 1593. in
štefanič je nastopil faro koncem novembra istega leta. Dne 12.
3. 15. 1594. je štefanič še pisal patriarhu: „Pri moji instalaciji je
Vincenc nameraval naprtiti kmete, da bi se bili zoper mene uprli.

Zgodilo bi se bilo, ako bi jim bil jaz ne obljubil, da bom takoj
odstopil, kadar bo Vincenc pomiloščen. Obrnil se je do deželnega
kneza, pa ni dobil ugodnega odgovora. Sedaj pa ljudi natihoma in
javno zoper mene hujska. Na sv. Jurija dan, ko ima srenja svoj
zbor (dietam aut comitia), hoče, da bi me spodili in postavili
njega, ki ga nočem imeti za sacelana, ali da bi dobili kakega
drugega. Vincenc sedaj pomaga pisati v uradih carinskega pred
stojnika v Cerknici. Prosim tedaj, da se mi pošlje po naddiakonu varstvo za dan sv. Jurija.“ Nadalje je pisal štefanič istega
leta: „Tri ali štiri imenitne družine so luteranske. Žele pokopa
za slučaj smrti na občnem pokopališču. Dasiravno to ni dovoljeno,
vendar naj bi se jim pustilo, ker se ne morem vsem ustavljati.
Farno pokopališče v Cerknici je premajhno in se cela trupla pre
kopavajo. Pomaga se lahko s tem, da se pri kapeli sv. Roka nad
Cerknico, kjer se je pokopalo več sto mrličev ob času kuge,
blagoslovi novo pokopališče ( 144) . Znal bi to opraviti tržaški su
fragan, ki je sedaj blizu nas.“ ( 145).
In res so se bili spuntali kmetje zoper župnika štefaniča.
30. 5. 1594. je imel naddiakon Trebuhan težko nalogo, da je šel
iz Ribnice mirit nahujskane kmete; pa ni nič izdalo. Vrniti se
je moral v Ribnico brez uspeha. Vendar 23. 6. 1594. zopet piše
župnik patriarhu: „Uporni Cerkničani so postali nekoliko milejši,
ker so jih trdo prijeli. (Torej odločna beseda Trebuhanova le
ni bila brez uspeha!) Dajte meni ali pa naddiakonu Gašperju
Freudenschaussu ( 140) pravico odvezovati od krivoverstva, če se
kdo izpreobrne. Koliko da sem prestal zaničevanja od svojih
župljanov, Vam je razložil duhoven Luka Knafelj iz Ribnice, ki
je bil pred kratkim pri Vas. Pisal Vam je morda tudi moj za
vetnik kranjski vicedom Camilo Suardo. Duhoven Vincenc biva
še vedno tukaj in mu ni mar ,da bi šel k svojima beneficijema.
Prosil me je, da bi ga vzel za sacelana, češ da bi mogel vsaj
tako, ko ni več župnik, obdržati ljudstvo v starih zmešnjavah.
Moj sacelan Ahac šimič, ki je zlato drgnil s paten in je dajal
ljudem med vinom piti zoper zlatenico, je to storil v svoji pre
prostosti. Na svoje stroške je dal zopet patene prezlatiti in po
svetiti. K er nam nedostaja duhovnov, ga bom obdržal. Enako
je delal s kelihi neki kmet s Kožljeka (Kostek), ki je imel
shranjene kelihe in mašno obleko. Tudi ta sveta posoda je že
popravljena.“ ( 14T).
Vincenc PERGER, ki je delal toliko preglavic cerkniškemu
župniku štefaniču in ribniškemu naddiakonu Trebuhanu, je bil
tako strasten luteran, da je nekoč prišel z nekom drugim v cerkev
in je med župnikovim opravilom pred oltarjem jel prepevati
večernice (vespere). Dne 5. 10. 1596. pa je umrl za ogrsko

CERKNICA z župno cerkvijo
M a rijin e g a rojstva

mrzlico („Febris ungarica“ ). Imel ni drugega kot hišico in kup
otrok ( 14S). Pa tudi župnik Stefanie ni mogel dolgo prenašati
cerkniških bojev in je umrl koncem 1609. ali v začetku 1610,
zakaj dne 23. 1. 1610 je dobil po nadvojvodski prezentaciji iz
praznjeno cerkniško faro poznejši ribniški naddiakon Krištof
Plankelj.
Naddiakon Trebuhan je pa že preje zapustil Ribnico. Leta
1594. so bili namreč vzeli kamniško faro župniku Matiju Mrcinu
(Mrzina). Bili so takrat žalostni časi. Kamničani so pisali dne
3. 5. 1595. patriarhu, da dalje časa nimajo nobenega duhovnika
ne pri fari ne v bolnici, tudi organista ne in da se širi luteranstvo. Prosili so za (kamniško) faro trebanjski župnik Kle
men, ki je bil menda sam lutrovsko navdahnjen, ljubljanski ka
nonik dr. Mikoc in neki Nepokoj iz Gorice. Nadvojvoda jo je
pa podelil ribniškemu naddiakonu Trebuhanu ( 149), ki je bil
že iz Ribnice znan kot hud nasprotnik luteranov. Dne 29. 5. 1595.

je bil Trebuhan že potrjen za župnika v Kamniku in naddiakona
Gorenjske ( 15U). Tudi tam je krepko nastopil zoper luterane,
ki so ga menda celo radi poslušali v cerkvi, tako da je že 3. 12.
1595. pisal patriarhu med drugim: „Luterani so začeli prihajati
k mojim pridigam, da je ob nedeljah cerkev zopet polna. Vnovič
sem uvedel oklice in pouk ženinov, odpravil poroke v adventnem
času, kar je bilo poprej v navadi.“ ( 1б1).
Trebuhan je prišel v Kamniku zelo navzkriž s prejšnjim
gorenjskim naddiakonom in tedanjim proštom ljubljanskim Gaš
perjem Freudenschussom in ljubljanskim škofom Tomažem Hre
nom. Oba je namreč dolžil nemoralnih dejanj, kar pa mu je pri
škofu Hrenu pošteno spodletelo. Freudenschussa je dolžil raz
merja do opatice v Škofji loki in je bil v tej zadevi postavljen
tudi za preiskovalnega sodnika. Toda Freudenschuss je dne 15.
okt. 1598. pisal oglejskemu patriarhu, da takega preiskovalnega
sodnika, kot je Trebuhan, ki naj pometa pred svojim pragom
(„cui propria curanda et emendanda sufficiunt“ ), odločno od
klanja. Pravi, da mu je Trebuhan naprtil to preiskavo zaradi
tega, ker bi rad vsaj na Freudenschussu dokazal grešno obisko
vanje ženskih samostanov, kar se mu na Hrenu pri informacij
skem procesu ni posrečilo. Trebuhan da je patriarha poučil o
Hrenu v tej zadevi naravnost z izmišljenim pismom. To da je
tisti Trebuhan, ki je v prepiru za Kranj izobčil kranjskega vi
karja, nastavljenega od Hrena. Freudenschuss Trebuhanu tudi
očita, da je svojega kaplana, kateremu so očitali ubojstvo, od
vezal brez kanoničnega očiščenja.
(Bogoslov. Vestnik 1930, 288: ...... quam (namreč inquisitionem) ego per modernum episcopum Labacensem mihi ob litteris ad Illustrissimi [se nanaša na patriarha] de ipsius frequenti
in monasteria ingressu fictas infensam procuratam esse suspicor,
qui etiam cum in persona Illustrissimi causa . . . confirmationis ad episcopum vindicare se non potuit, in mea illud attentavit
et idcirco affinem suum plebanum in Moreitsch actorem negotii
huius Serenissimi mandato . . . contra me adeptus est, ut propositum sibi ex voto succederet.“ ) — („in causa homicidii cappellano ipsius imputati, quem absque praecedenti purgatione nescio
qua autoriate publice absolvit.“ [Tam 316. Kap. arhiv v Ljubljani,
fase. 136, 1; contra impetuosum istum Trebuchan, tam 289.].)
Graški nunciji, ki so bili nasprotni Tomažu Hrenu, pa so
Trebuhana zelo hvalili. Tako piše nuncij Salvago o Trebuhanu,
da je „zelo dober in čednosten duhovnik“ (un gr an buon prete
e virtuoso), da „je človek neoporečne nravnosti in zdravega
nauka“ (e un uomo d’ integri costumi e ancora di sana doctrina).
Tako v pismu 9. 10. 1607. iz Ljubljane. V pismu 15. 10. 1608. pa,

da je „človek najboljših talentov“ (uomo di buonissimi talenti).
Vsa navedena obrekovanja in sumničenja pa so izhajala iz veli
kega nasprotstva, ki je vladalo med oglejskimi patriarhi in nji
hovimi podložniki (kakršen je bil tudi Trebuhan!) na eni, in
med ljubljanskimi škofi, ki so bili neposredno od sv. Stolice
odvisni, na drugi strani. Vse to je ustvarjalo kaj neprijetne raz
mere. Nuncij Salvago je pokazal svojo hvaležnost napram Trebuhanu s tem, da mu je preskrbel čast apostol, protonotarja.
Škof Hren pa se je tudi nasproti svojemu protivniku pokazal
plemenitega. Na potu iz Gornjega gradu v Ljubljano je Trebuhana
na njegovo prošnjo 24. 12. 1608. v Kamniku med mašo sam škof
Hren vpričo ljudstva na podlagi papeževega breve proglasil za
protonotarja; na istem potu pa ga je 14. apr. 1609. slovesno in
vestiral. (B. V. 1930, 301.)
Trebuhan je služboval v Kamniku do svoje smrti v febr.
1619. Bil je, kakor že omenjeno, „bacalaureus“ bogoslovja, v
kamniških listinah pa se večkrat imenuje tudi „magister“ ( 152).
Kljub srditim bojem zoper luterane je njegova energija in go
rečnost za čast božjo zmagala vse. V Kamniku ga nahajamo mno
gokrat v reformacijskih komisijah zoper lutrovce ( 153). Leta 1597.
je bil nekaj časa tudi upravitelj vicedomskega urada. Od 1600.
dalje je užival v Kamniku tudi beneficij sv. Janeza Krst. V žup
nijski cerkvi je mnogo prenaredil in izboljšal ( 154) .
Trebuhan je dobro skrbel za svoj duhovski naraščaj v rib
niški župniji in za njega izobrazbo. Pod njegovim vladanjem so
bili v Vidmu posvečeni v mašnike sledeči Ribničani: Peter Carpentarius (Kolar) 1. 1588., Ivan Zdravje v 1. 1590., Mihael Ko
drič v 1. 1593., Luka Knafelj, poznejši ribniški naddiakon 1. 1594.,
v diakona pa 1. 1593. Luka Lokner (Lochner) ( 155). Izmed drugih
se navajajo dne 3. 8. 1597. kot dobri katoličani: 66 let stari beneficiat Matija Lešnik, sodnik Peter Zdravje in imenitni tržan An
drej Smrlak ( 156).
Dne 24. 9. 1596. je bila Polidorju pl. Montagnana odvzeta čast
naddiakona (v Novem mestu) zaradi starosti in nesposobnosti.
Tudi stiški opat se je odpovedal svoji naddiakonski časti. Tedaj
je patriarh postavil trebanjskega župnika Ivana Friderika Kle
mena za dolenjskega naddiakona, t. j. na ona dva dela Dolenj
ske, ki sta ju doslej imela v svoji naddiakon. jurisdikciji novo
meški prošt in stiški opat. Isti čas je dobila novega naddia
kona tudi Ribnica v osebi ANDREJA STECHERJA.
V
tem času so se jeli duhovni shajati pogosteje k svojim
zborom, da bi složno nastopili zoper novo vero. Duhovni dolenj
skega naddiakonata so imeli svoje zbore v Novem mestu (Congregationes), katere je skliceval in vodil tamošnji naddiakon, npr.

1597. trebanjski. Enako so imeli svoje zbore duhovni v Ribnici
( 157), kjer so se posvetovali predvsem, kako dvigniti cerkvenc
disciplino med duhovstvom in med ljudstvom in kako izkore
niniti novoverske lutrovske zmote.

ANDREJ

STECHER

(Stecker) ( l w) je bil kurat v Ribnici in postal za Trebuhanom
njegov naslednik kot župnik in naddiakon 1. 1595. Potrjen pa
je bil šele 1596. Vizitacija patriarha Franc. Barbara je po mnogih
desetletjih zopet obnovila redne cerkvene razmere in napra
vila konec prikritemu luteranstvu, ki se je razširjalo po mnogih
naših krajih. Z njo se je ustvarila tudi trdna podlaga za nadalnje
postopanje, ker je patriarh poslej od svojih naddiakonov zahteval
rednih poročil, kako se izvršujejo njegove naredbe in kako na
preduje cerkvena reforma ( 159). Zato je tudi naddiakon Stecher
dobil takoj ob svojem nastopu od nadvojvoda Ferdinanda nalog,
naj obišče vse cerkve svojega naddiakonata ter odstavi vse lute
ranske duhovne, kar je storil na Blokah, ter sploh iztrebi krivo
verstvo (160).
Na Blokah je namreč odstavil župnika Uršnika (Wursnik)
ter posadil na to faro svojega kaplana Matija Zaletela s pomočjo
nadvojvoda Ferdinanda, ki ga je prezentiral dne 13. 9. 1596, dasi
proti volji naddiakona dolenjskega in novomeškega prošta Polidora. Kljub nasprotovanju je bil Zaletel potrjen za bloškega
župnika dne 27. 1.1597. ( 161). Zaletel je imel na Blokah samo
enega kaplana, glagoljaša Andreja Vulkoviča, ki baje ni zna?
nobenega deželnega jezika, ampak samo hrvaškega. Za časa lu
teranske reformacije ni bilo dovolj pravovernega domačega duhovskega naraščaja; zato si je bilo treba navzlic strožji cerkveni
disciplini, uvedeni po tridentinskem cerkv. zboru, še vedno poma
gati s hrvaškimi glagoljaši, ki so jih dobivali ponajveč iz Dal
macije ( 102). Zaletel je Vulkoviča sprejel (1597.) v sili, ker ni
mogel dobiti drugega ( 16S). Ker so bili sicer tudi na Blokah po
trije kaplani, se zdi, da je naddiakon Stecher vse spodil in na
stavil edinega Vulkoviča, ki ga je sploh imel pri roki. L. 1599.
pa je prišel na Bloke naddiakon Klemen iz Trebnjega (bržkone
po naročilu Polidorja, ki je sploh hotel imeti veliko besedo v
ribniškem naddiakonatu!) in je hotel Uršnika zopet postaviti za
župnika, Zaletela pa odstaviti. Ta naddiakon je bil namreč dokaj
strasten pristaš nove vere; njegov brat je bil predikant v Lju
bljani ( 1(ii). Ker Zaletela, o katerem je trdil, da se je vrinil, ko

fara ni bila izpraznjena, ob njegovem prihodu ni bilo doma, je
nabil na cerkvena in na župnijska vrata razglas, da je^ Zaletel
odstavljen. Ljudstvo se je potegnilo za Zaletela, kar znači, da je
bilo vsaj po večini pravoverno, in je hotelo imeti tudi pravo
vernega župnika. Zaletel je prosil tudi patriarha pomoči. Hotel je
iti še osebno k njemu, a na Vipavskem ga straža zoper kugo
ni pustila čez mejo, da bi kuge ne zanesel v Vipavo, kjer je tačas
še ni bilo ( 165).
V letih 1599., 1600. in 1601. je namreč divjala v ribniški
okolici kuga, ki je pomorila veliko ljudi. O tej nadlogi nam po
roča pismo z dne 17. okt. 1601. V njem piše beneficiat sv. An
dreja v Dobrepoljah Andrej Zajec (Lepus), prej duhovnik na
Krki, doma iz Stične, posvečen v mašnika 24.9.1582. ( 166), da
sta ga prezentirala brata Oton Henrik in Erazem pl. Brniški
(Werneck) z Brega pri Ribnici že 1. 3. 1599. za kapelo sv. An
dreja. Dve leti ni mogel iti po konfirmacijo k očaku v Videm,
ker je hudo divjala kolera po okraju in je bil radi tega izhod
prepovedan ( 167). Iz istega vzroka tudi bloški župnik Zaletel ni
mogel osebno k patriarhu. Pisal je tedaj v Videm: „Pred dvema
letoma sem postavno dobil Bloke. V farni cerkvi sem zopet na
pravil kelihe in drugo opravo. (Te stvari so namreč lutrovski
duhovniki po večini vse zapravili). Nadliško cerkev, kjer že
26 let ni bilo maše, odkar so se je polastili turjaški, ki so dovo
lili, da je v njej mnogokrat pridigoval predikant Krištof Faschang in drugi krivoverci, sem vzel luterancem iz rok s pomočjo
pl. Lenkoviča. Pripravil sem les za popravo župne hiše na Blo
kah itd., a sedaj me hočejo odstaviti.“ (16S). Ker je bil na strani
Zaletela nadvojvoda Ferdinand in naddiakon Stecher, se njegovim
nasprotnikom nakana menda ni bila posrečila.
L. 1596. je imel patriarh Barbaro provincialni cerkveni zbor
v laškem Vidmu, kamor so prišli vsi podložni škofje in mnogo
druge višje duhovščine. Ta cerkveni zbor je ostro začrtal pot,
po kateri se je imelo odslej gibati cerkveno življenje in je bil
zlasti za avstrijski del oglej, škofije zelo pomenljiv ( 169). Po teh
navodilih naj bi se krivoverstvo po naših kraiih zatiralo in se
ljudstvo navajalo zopet na pravo pot katol. življenja. Toda do
končnega cilja je tudi v Ribnici poteklo še nekaj desetletij.
V Ribnici sicer ne nahajamo toliko predikantov, ki bi ozna
njevali novi nauk, kakor drugod; nova vera je imela, kakor že
povdarjeno, vso zaščito v grajskih gospodih samih, ki so jo na
vso moč pospeševali. Nastopajo pa tudi ljudje iz preprostega
ljudstva, ki oznanjajo lutrovske novotarije. Posebno po Ortneku
je rogovilil pod varstvom pl. Schreyerja in obeh bratov Moškonov neki šepavi predikant iz Loža. Tega so naznanili nadvoj

vodu Ferdinandu, ker je posebno v Ložu ljudstvo prav nevedno
in lahkoverno („dasselbst Völkl so in dem bemeldtem Stattl
wohnhaft und per se recht einfältig ist“ ). Nadvojvoda je torej
29. dec. 1579. ukazal vicedomu Jožefu pl. Rabathu, naj vse po
trebno ukrene, da Ložani tega predikanta zapro in ga obdrže
v ječi do nadalnjih ukrepov, ako bi ga zalotili, da znotraj mest
nega zidu pridiguje ali izvršuje kake druge verske vaje. Tudi
na Ortneku, kjer ga ščitijo pl. Schreyer in oba brata Moškona,
naj mu stopa na prste ( 170). Tega odloka se je šepavi predikant
zbal in je zapustil Ortnek in ribniško okolico.
Stecher se je pač mnogo trudil, da zabriše vse sledi luteranstva. Toda tiste krepke roke, kakor njegov prednik Trebuhan,
ni imel; zato tudi njegov trud ni imel vseh zaželenih uspehov.
Stecher je izgubil pogum; zato je 1597. zamenjal ribniško župnijo
z Dominikom Serpentinom, župnikom v Loki pri Zidanem mostu
proti temu, da poplača ribniške župne dolgove, ki so jih napra
vili luteranski vikarji in svetni krivoverci, ki so ondi gospoda
rili v prejšnjih časih ( 171). Radi tega se odpove župniji in gre
za nekaj časa bivat v Ljubljano. Pa tudi Serpentino še skoro 2
leti ni osebno vodil ribniške župnije, ampak je imel tukaj le
svoje vikarje, ki župnije niso vodili v pravem duhu; zlasti vikar
Luka Knafelj ne, ki je bil domačin. Naddijakonsko čast in oblast
pa je Stecher še tudi poslej obdržal, ko se je župniji že odpovedal.
Zakaj 1. 1598. se je vnel prepir zaradi Poljan pri Starem trgu,
kjer je župnik Matija Schmalzer (Schmaltzer) dokazoval, da
spadajo Poljane pod naddiakona Polidora in ne pod ribniško
naddiakonstvo ( 172). Schmalzer, doma iz Kočevja, je bil pod
lutrovskim župnikom Mešutom kaplan v Ribnici. Morda se je
tudi on navzel nekaj tega duha in bi rajši služil pod prijenljJLvejšim Polidorjem nego pod strogo katoliškim Stecherjem; zato
je silil izpod njegovega naddiakonata, dasi so bile Poljane od
pamtiveka por ribniško naddiakonijo in začetkoma celo por rib
niško faro.
Dasi je Stecher zamenjal ribniško faro že 1597., se vendar
29. 1. 1598. še vedno navaja kot župnik in naddiakon v Ribnici
( 1T3) in kot takega ga vidimo še 1599. Iz tega je razvidno, da je
dal Serpentinu ribniško faro za nekaj časa le v najem, tako da
je osebno ni vodil ne Stecher ne Serpentino; vodena je bila le
po vikarjih. Ljudstvo tako niti vedeti ni moglo, kdo je pravza
prav njegov pravi župnik. — Stecher v Ribnici ni mogel izhajati
zaradi župnijskih dolgov, ki so jih bili napravili lutrovski vikarji,
Serpentino pa v Loki ne, ker so mu zelo nagajali krivoverci; zato
sta prekladala vsak svoje breme, kar je končno zopet škodovalo
cerkveni disciplini, ki je tako nujno potrebovala krepke roke.
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Dne 1. 3. 1599. je Stecher še pisal očaku, da je izvršil vse,
kar mu je bilo naročeno radi odvrnitve lutrovske kuge v nad
diakonatu. Od ribniške fare je vlekel le malo najemščino. Ker
pa je ribniška fara po krivovercih zelo zadolžena, prosi patriarha,
da bi mu podelil ravno izpraznjeno faro dobrepoljsko ( 174), ko je
definitivno zaoustil ribniško službo. V Dobrepoljah je služboval
do poletja 1613. ( 175), ko je tudi to župnijo zapustil. Ob njegovem
nastopu je tudi v Dobrepoljah razsajala huda kuga, tako da
tudi on ni mogel do očaka h konfirmaciji (176). Pa tudi tedaj
je še obdržal nekaj časa naddiakonsko čast, ko je imel dobrepolj
sko župnijo; vsaj 21.8.1599. se še kot tak navaja ( 177). Ko je
v avg. 1599. prišel kot naddiakon v Ribnico, je našel ondi dva
vikarja: Luka Knaflja in Matija Lešnika, ki sta oba hotela naddiakonirati v imenu svojega župnika Serpentina, ki je bil odšel
na svojo staro faro v Loko pri Zidanem mestu, zidat pogorelo
župnišče ( 17S). Leta 1615. se imenuje Andrej Stecher še vedno
kurat v Ribnici, dasi župnije ni več imel. Morda je vlekel le
še nekaj dohodkov ali pa je imel v užitek kak beneficij.

V
boljše razumevanje tedanjih razmer in potrdilo, kako
težko je bilo cerkvenim predstojnikom zopet vpeljati pravo dis
ciplino med duhovščino in ljudstvom, naj navedem, kaj poroča
patriarhu trebanjski Klemen, ki je že zgoraj omenjen. Dne 29. 3.
1597. poroča o dolenjskih duhovnikih sledeče zajemljive reči:
.Nihče ne mašuje in ne moli brevirja po novem načinu, razenj
žužemberškega in dvojice drugih župnikov, ampak po starem
oglejskem obredu. Sv. poslednje olje je prišlo iz navade in če
je pot daljša, se ne jemlje s seboj svetilnica, kadar se nese bol
niku sv. popotnica. Nihče po sv. obhajilu ne daje ljudem oblucije
iz steklene posode, ampak iz keliha. Duhovni so nevedni v svo
jem poslu. Večna luč gori po cerkvah kvečjemu o velikih praz
nikih, itd. Potrudil se bom, da bodo vsi duhovni maševali natan
čno po rimskem obredniku. Tabernakelj (sacrarium), ki je v
stranski steni farne cerkve (namreč v Trebnjem!), bom postavil
nekoliko više.“ ( 17°). Tudi nadvojvoda Ferdinand je dne 22.2.
1599. pisal patriarhu, naj bi se odpravile vse oglejske cerkvene
knjige, ki so polne pomot, in naj bi se nadomestile z rimskimi.
Kar je starih duhovnov, naj bi ostali do smrti pri starih knjigah,
da ne bo nereda, mladi duhovniki pa naj se izuče po rimskem
obredniku (18(l)- Iz tega je razvidno, koliko zmešnjave je prineslo
lutrovstvo tudi med duhovščino, in zato ni čudno, da je Andrej
Stecher v Ribnici odložil čast naddiakonskega predstojnika, ki
mu je bila preveliko breme. Jasno pa je tudi, da se je že v tem
času oglejska patriarhija docela preživela in ni bila več zmožna
držati reda v cerkvi in zunaj nje.
DOMINIK

SERPENTINO

(tudi Serpentinio) ( 181) je bil v Ribnici župnik od 29. 3. 1599.,
ko je bil potrjen, in je vladal župnijo po svojih vikarjih do blizu
1601. Sam se za Ribnico ni dosti brigal; držal se je le bolj Loke
pri Zidanem mostu. Bil je Italijan, doma iz Neaplja. Od 1575.
do 1581. je župnikoval v Loki, kjer se je zelo boril z lutrovci.
župnija Loka za njegovega časa v verskem oziru ni bila dobra.
Imel je dva kaplana, a obhajancev je bilo le 300 in 11 birmancev.
Mnogo je bilo sumljivih krivoverstva ( 182). To ni čudno, saj je
bil tukaj širil krivo vero sam Primož Trubar, ki je bil poprej
tam župnik. Zato je bilo s katol. vero naj slabše ravno v Loki
( 183). Serpentino pa je bil Italijan, in vprašanje je, če je znal
dobro slovensko.
Kakšne boje je imel Serpentino v Loki, nam osvetljuje sle
deči primer: Ker je pogosto divjala kuga, so verniki po deželi

kaj radi gradili cerkve v čast sv. Fabijana in Sebastijana ali sv.
Roka. Tako so tudi v Loki jeli zidati cerkev v čast sv. Sebasti
janu. Zanjo pa se je vnel med katoličani in luterani hud boj.
Vzlic nasprotovanju 'Primoža Trubarja je bila cerkev vendarle
sezidana, toda protestantje so jo zažgali in razdrli. Razburjeno
in razjarjeno ljudstvo je nato prosilo patriarha, da jo sme zopet
postaviti na varnejšem kraju v bližini šentjurijskega samostana.
To epizodo osvetljuje sledeči regest:
„V Vidmu dne 17. aprila 1576. (Datum Utini 17 april 1576).
Prebivalcem naselbine Loka pri Radečah v štajerski pokrajini.
(Habitantibus villae Loch prope Radezoy in regione Styriae). Ge
neralni vikar Jakob Maracco naznanja, da je izvedel po Domi
niku Serpentinu, župniku Sv. Helene, o napadu na cerkev Sv.
Fabijana in Sebastijana, katero so pred nekaterimi leti hudobni
ljudje, ki so zelo slabo mislili o naši pravi veri (de fide nostra
orthodoxa pessime sentientes) zažgali in razdejali v veliko žalost
vernikov in v veliko razburjenje duš (et magnam animarum perturbationem). Dovoljuje jim, da jo smejo zopet sezidati na ozem
lju šentjurijskega samostana (in teritorio monasterii de Gi-ria),
in novi cerkvi podeljuje odpustke ( 184).
Pozneje Serpentina zopet nahajamo kot župnika v Loki, ki
pa je obenem imel tudi ribniško župnijo. Jeseni 1599. je zidal
v Loki po požaru razdejano župnišče. So mu li to delo naprtili
tamošnji krivoverci, kar je sicer zelo verjetno, nam listine ne
povedo. Tudi ne vemo, ali je bil Serpentino kot ribniški župnik
tudi naddiakon; bržkone naddiakon ni bil, ampak je naddiakonijo ves čas Serpentinovega župnikovanja v Ribnici vodil prej
šnji ribniški župnik Stecher. Gotovo pa je, da se pri homatijah,
ki jih je imel Serpentino v Loki, ni mogel posvetiti ribniški
župniji, ampak so v Ribnici gospodarili njegovi vikarji, zlasti
Luka Knafelj. Serpentino pa je imel od ribniške fare le nekaj
dohodkov kakor že več njegovih prednikov.
šestnajsto stoletje moramo prištevati najžalostnejši dobi rib
niške farne zgodovine, zlasti kar tiče disciplino vernikov in du
hovnikov ter njih vero.

LUKA

KNAFELJ

že za časa Serpentina je vodil ribniško faro LUKA KNA
FELJ kot njegov vikar, ki je za njim postal tudi župnik in nad
diakon. On je bil domačin Ribničan ( 185). Študiral je v Ljublja
ni pri jezuitih. V posvečenje ga je priporočil ribniški sodnik

Peter Zdravje dne 14.-3. 1594.; Knafelj je bil posvečen istega dne
v mašnika. Dne 17. 9. 1595. je postal beneficiat presv. Rešnjega
Telesa v Ribnici, potrjen kot tak pa je bil od patriarha šele
3.4. 1596. ( 186)- Kot župnikov vikar je služboval v Ribnici 1599.,
ko je šel župnik Serpentino zidat pogorelo župnišče v Loko
pri Zidanem mostu. Mož ni bil dosti naobražen v bogoslovju, pa
je vendar postal župnik in naddiakon, menda leta 1601., dasi ga
Valvazor šteje že 1. 1600. kot župnika in naddiakona ( 187). Brž
kone so mu pomagali do te službe protestantovski stanovi, ki jim
je bil naklonjen. V listinah se navaja prvič kot župnik in nad
diakon dne 17. 10. 1601., ko je pismeno prosil patriarha, naj po
trdi Andreja Zajca za beneficiata v Dobrepoljah na beneficij
sv. Andreja, ker on zaradi kuge osebno ne more priti po konfirmacijo. Zajc je res dobil dne 25. 10. 1601. zaprošeno potr
jenje ( 188).
Ob Knafljevem nastopu so našteli kot v ribniški naddiako
nat spadajoče sledeče fare: Ribnica, Lož, Bloke, Škocjan, Dobre
polje, Kočevje, Mozelj. črmošnjice, Kočev. Reka, šteberk (Lož)
( is9) (ki je pa bil v resnici le beneficij), Poljane ob Kolpi (za
katere je trajal ravno prepir), Kostel in Osilnica. Tega obširnega
okraja duhovni predstojnik je postal nezmožni Luka Knafelj.
L. 1602. je bila zopet škofijska sinoda v Gorici, kamor so
došli arhidiakoni in župniki iz vseh avstrijskih pokrajin oglejske
patriarhije. Zajemljivo je, da je tudi patriarh Barbaro spoznal
potrebo, da se ljudstvo poučuje v svojem domačem jeziku. Zato
je večkrat opominjal duhovnike, na imajo vedno krščanske nauke
v domačem (narodnem) jeziku, in je dal na cerkvena vrata na
biti table, na katerih je bil kratek posnetek katekizma v jeziku
domače župnije. Po mnogem trudu in naporu je slednjič mogel
Barbaro z zadovoljstvom poročati v Rim, da je oglejska škofija
zopet branik Italije proti dvojnemu sovražniku: proti Turkom in
proti krivovercem (19°). Morda ni bilo znanje domačega jezika
zadnji vzrok, da je v Ribnici nastavil za naddiakona mladega
Slovenca Knaflja; saj se je videlo, da tujerodni duhovniki ne
morejo zajeziti ali iztrebiti luteranske zmote, česar pa sicer tudi
Knafelj ni storil.
Knafelj je bil dokaj denaren mož. L. 1607. je kupil patronat
beneficija sv. Barbare v Ložu. Ta beneficij so v farni cerkvi v
Ložu ustanovili baroni Lambergi, ki so se pozneje poluteranili.
Ta beneficij je užival župnik Gašper Lipec (tudi Lipar). Tega
leta pa so ga deželni stanovi zaradi zaostalih davkov prodali
ribniškemu župniku Knaflju za 350 goldinarjev ( 191). Dne 20.
9. 1609. je dobil Knafelj po prezentaciji nadvojv. tudi beneficij
sv. Andreja v Ribnici ( 192).

Knafelj ni bil niti dober niti zmožen župnik, vendar pa je
dolgo časa služil ob njem v Ribnici kot beneficiat sv. Hermagora
in Fortunata Matija LEŠNIK (Lyssniak), ki se že 3.8. 1597. na
vaja kot tak in kot dober katoličan. Ta je bil že tedaj star 66
let. Umrl je okrog 1611. kot 80-leten starček. Ta je pravzaprav
držal v Ribnici katoliško misel pokonci. Po njegovi smrti je dne
5.6.1611. prezentiral nadvojv. Ferdinand za kaplanijo sv. Her
magora in Fortunata v Ribnici Mihaela Kodriča, ki je bil od 1604.
tudi beneficiat sv. Andreja v Dobrepoljah ( 193), ribniškega doma
čina, ki je bil v mašnika posvečen 1593., torej eno leto prej kot
naddiakon Knafelj ( 194).
Po smrti Matije Lešnika je Knafelj še slabše pastiroval,
tako da so mu dne 14. 6. 1613. vzeli ribniško župnijo. Prišel pa
je ob župnijo zaradi razuzdanega življenja in lutrovskega mi
šljenja. Med drugimi očitki se o njem tudi bere, da je ljudem
pisal čarovniške zagovore zoper črve, gliste otrok, mrzlico, garje
na živini itd. Nevednost duhovstva, ki je bila v tedanjih časih
sem in tja dokaj velika, je mnogokrat take pojave pospeševala,
toda višja cerkvena oblast je proti njim odločno nastopala ( 195).
Ljudstvo je bilo že itak vse zbegano zaradi strašne kuge, ki je
posebno v 1. 1600. in 1601. tako razsajala, da je npr. v Kočevju
pobrala najveljavnejše meščane in prebivalce, tako da je bilo
mesto skoraj prazno in brez braniteljev ( 19,i). Da bi tako nesrečo
kakorkoli odvrnili, se je seveda nevedno in versko zbegano ljud
stvo oprijelo vsakega sredstva, posebno praznoverstva, ki povsod
uspeva, kjer manjka temeljitega verskega pouka. Ako je prazno
verje, ki ga je bilo že itak veliko med ljudstvom in duhovniki,
kakor smo videli že zgoraj, pospeševal še lutrovsko navdahnjeni
župnik in naddiakon Knafelj, pač ni kazalo drugega, kakor da
se odstavi od tako vplivnega mesta, kot je bil ribniški naddia
kon ( 19T). Svoje beneficije pa je Knafelj obdržal še potem, ko
je izgubil župnijo; zato se dne 22. 8. 1619. še imenuje ribniški
beneficiat ( 19S), dne 26. 11. istega leta pa kaplan.
Takoj ko je bila izrečena sodba nad Knafljem, je bil ime
novan za ribniškega župnika in naddiakona
KAROL

PEŠLAR

O»9).

Videti je, da je bil določen za to mesto že med Knafljevim pro
cesom, zakaj svojo službo je nastopil isti dan, ko je bil Knafelj
odstavljen. V Ribnici pa ni dolgo služboval kot naddiakon, ker
se je jeseni že preselil za župnika v Cerknico, kjer je dne 26.

nov. 1618. še pastiroval ( 20°). Bil je do 1614. tudi kanonik pri
sv. Justu v Trstu, na katero službo pa je resigniral v jeseni 1614.
Ta kanonikat je škof Ursinus (de Berthis) dne 8. 12. 1614. po
delil Nikolaju Mravu, župniku v Ljudariji v pičenj. škofiji,
poznejšemu naddiakonu v Ribnici ( 201). Morda ni drzna domneva,
da je bil Pešlar kot tržaški kanonik od patriarha delegiran, naj
ponese v Ribnico Knaflju odstavitveni dekret ter obenem sam
prevzame mesto župnika in naddiakona. Tako si moremo razla
gati, kako je mogel nastopiti to mesto isti dan, ko je bil Knafelj
odstavljen. Pozneje 1629. do 1630. je Pešlar zaznamovan kot
novomeški prošt; Valvazor pa ga ima kot takega že 1620. (202).
Tudi katalog novomeških proštov ga ima kot takega zaznamo-,
vanega 1. 1620-, ki pa pristavlja, da je umrl, preden je bil umeš
čen ( 203).
i
Za Pešlarjem je jeseni leta 1614. postal ribniški župnik in
naddiakon
KRIŠTOF

PLANKELJ

(Planck) ( 204), ki je tukaj služboval do 7.3.1619. Bil je po
svečen v mašnika v Gornjem Gradu v soboto po Binkoštih, 11.
6. 1588. L. 1598. je župnikoval še v Kočevju, kjer je pisano o
njem, da je bil sicer katoličan, a cerkev je zanemaril in premehak
je bil napram krivovercem, ker očitnih grešnikov ni kaznoval
javno, ampak je rajši od njih jemal globo ( 205). Zaradi svoje
popustljivosti je bil prestavljen v Koprivnik, kjer ni bilo toliko
krivovercev, kakor v mestu. Tam je služil kot župnik do 1603.
Tega leta je dobil tudi novomeški kanonikat po smrti Polidorja
pl. Montagnana mlajšega ter ga obdržal do svoje smrti ( 2oe).
L. 1603. se imenuje tudi kot dekan v Novem mestu ( 207). Obenem
pa je tega leta tudi zapustil koprivniško župnijo in se preselil za
župnika v Št. Rupert, kjer je ostal do 1614., ko je dobil ribniško
župnijo in naddiakonijo. V nekem pismu na novomeškega prošta
Kuhna piše, da je sicer prosil za župnijo Celje, ki jo je pa
dobil neki drugi duhoven. Sicer pa da je sedaj dobro oskrbljen
ter mu ne bo treba več nadlegovati s prošnjami drugih ljudi ( 20S).
Še ko je bil župnik v Št. Rupertu, mu je dne 23. 1. 1610.
nadvojvoda podelil tudi župnijo Cerknico, ki jo je vodil do
jeseni 1614, seveda po svojih vikarjih. Zato je ob svojem nastopu
v Ribnici lahko pisal, da je dobro oskrbljen. Od 1615. do 1619.
je užival tudi beneficij sv. Andreja v Dobrepoljah ( 209), ki pa ni
mogel mnogo donašati, ker je bil že 1598., ko ga je imel Andrej

Zajc (Lepus), silno zanemarjen. Patroni pl. Brniški z Brega pri
Ribnici, ki so bili luterani, so pustili, da je skapala streha in se
izgubila mašna oprava, tako da se niso mogle opravljati ustanov
ljene maše ( 21°). Zato je Plankelj resigniral na ta beneficij, ko
je šel v Ribnico. Dne 21. 8. 1618 pa je dobil tudi beneficij sv.
Hermagora in Fortunata v Ribnici ( 211).
še potem, ko je bil v Ribnici, je imel Plankelj neko pravdo
s kmetom Jakobom Križmanom iz Budne vasi pri št. Rupertu.
Ta kmet je zahteval neko povračilo vplačanega davka od Planklja, ki mu ga je plačečval skozi 10 let kot št. ruperškemu vi
karju. Križman je hotel iti radi tega v Ribnico, kjer je bil
tedaj Plankelj za župnika. Vendar pa mu končno ni bilo treba
iti, ker je Plankelj prišel slučajno v Št. Rupert, ko se je vračal
iz Gradca. Radi bolehnosti je ostal nekaj dni v hiši vlastelina
Sišiča, ki je bil z njim znan še izza časa svojega službovanja v
št. Rupertu. Semkaj je prišel Križman in z njim še nekaj mož
radi omenjenega davka. Toda opravil ni nič; Plankelj mu je od
govoril, da naj toži. Zadeva je prišla pred novomeškega prošta
Marka Khuna, kateremu je Plankelj poslal svoje poročilo dne
27. 5. 1618. iz Ribnice; v njem dokazuje večletno mirno uživanje
teh dohodkov. Kakor pa se vidi, je nazadnje Križman vendarle
zmagal ( 212), ker je dokazal, da ni dolžan na dve strani dajati
desetine. To pravdo je imel Plankelj že v Št. Rupertu. Ker ni
bil natanko poučen o desetinskih razmerah svoje župnije, je
vprašal krškega škofa Jakoba Ivana glede na posestva, o ka
terih je dvomil, je-li so to lena krškega škofa. Ta mu je pa od
govoril iz Strassburga na Koroškem dne 10. 6. 1610. ter natan
čno določil vsa posestva po vaseh, kjer je imel on desetinsko
pravico ( 213). Seveda se je Križman branil dajati davščino na
toliko strani.
Vidi se, da je pod Plankljem lutrovska vera popolnoma iz
ginila iz Ribnice, kajti protireformacijska komisija je dne 26.
10. 1615. povabila v Ljubljano zadnje lutrovske Ribničane, da se
zagovarjajo. Priti imajo 15. 11. 1615. ob 7. uri v škofovo palačo
pod kaznijo 100 zlatih dukatov. Bilo jih je samo še sedem, in
sicer: Peter Zdravje, trški sodnik, (ki je bil poprej dober kato
ličan), Mikulica (Miklovec-Mihael), Juvankovič z ženo, mojster
Gregor Schneider z ženo ter Pavle Koch z ženo ( 217). Vsi so se
odzvali vabilu ter vsi zopet sprejeli katol. vero in so na sv. An
dreja dan istega leta v Ljubljani položili svojo prisego ( 21S).
Drugi so bili menda že prej poslali vicedomu svoj spovedni listek.
Sodnik Peter Zdravje je bil šele zadnje čase postal luteran, zakaj
1597. se navaja še kot posebno dober katoličan ( 219).

Tudi v Ribnici je imel Plankelj dokaj sporov; zato ga je
hotel neki Matija Zadnik iz neznanega vzroka umoriti, ki pa je
moral potem priti pred očakovo sodišče. To kaže, da je še v tej
dobi sodil patriarh tudi v kriminalnih zadevah ( 214). Morda je
bil to vzrok, da je sicer dobro situirani naddiakon zaprosil za
kamniško župnijo, ki jo je tudi dobil; dne 7. 3. 1619. je bil po
trjen za to župnijo ( 215) in mesec pozneje za gorenj, naddia
kona (216).
V
Kamniku je Plankelj služboval od 1619. do 1626. To leto
pa je kamniško župnijo zamenjal za faro Laško na štajerskem,
kjer je bil župnik Mihael Valič (Wallich) in obenem naddiakon
za štajersko. A pravilno je bil za to faro prezentiran šele 10.
4. 1628. ( 22°). V Laško pa menda ni prišel po pravi poti, temveč
po simoniji; zakaj med duhovniki, ki so bili posvečeni po ljublj.
škofu Tomažu Hrenu 1607., stoji pri Mihaelu Valiču opomba:
„Anno 1628. Nunc parochus in Tyber, paulo ante in Kamnik
per simonicam permutationem cum Christoforo Planck Archidiacono Patriarchae“ . (L. 1628. Sedaj župnik v Laškem, malo prej
v Kamniku po simonijski zamenjavi s Krištofom Plankljem, pa
triarhovim naddiakonom.) V čem je ta simonija obstojala, ni
znano ( 221). Zato je moral Plankelj pustiti župnijo Laško in se
vrniti v Kamnik dne 20. 1. 1628., kjer je ostal do 1639. Dne
8. 8. t. 1. pa je umrl kot apostolski protonotar, cesarski svetnik,
naddiakon Gorenjske, starosta (senior) novomeških kanonikov
in zlatomašnik ( 222).
Kot gorenjski naddiakon je imel posebno veliko posla z usta
novitvijo fare v Železnikih, ki so spadali v župnijo Selca. Selčani so se temu silno upirali, toda nazadnje pa so vendar zma
gali Železnikarji s pomočjo Planklja in so dobili 12. febr. 1622.
samostojno župnijo ( 223).
Priznati se mora, da je bil Krištof Plankelj delaven in velja
ven mož; zato je užival spoštovanje tudi na najvišjih mestih,
svetnih in cerkvenih, in je dosegel tudi obojna odlikovanja. Morda
mu ne delam krivico, ako pravim, da je bil tudi dober finan
čnik, ker je znal združiti toliko beneficijev v eni sami svoji
roki. Vendar pa je v svoji oporoki z dne 8. 1. 1637. večino svo
jega premoženja zapustil v dobre namene. Določil je, naj se
pokoplje v Ljubljani v cerkvi sv. Jakoba pri Jezuitih in da naj
jezuitje dobijo volilo v znesku 4.000 goldinarjev, potem pa še,
kar bo ostalo dediščine po izplačanih volilih, češ „ker so ga
očetje jezuitje vpeljali v znanost in se jim ima zahvaliti za vse,
kar zna, ima in premore.“ ( 224) Kljub temu pa je bil položen
dne 8. 8. 1639. k večnemu počitku v ljubljansko stolnico ( 225).

Za Krištofom Plankljem, pod katerega pastirovanjem se je
luteranstvo v Ribnici docela zrušilo, je postal ribniški župnik in
naddiakon

NIKOLAJ

MRAV

(Mrau) ( !). Prezentiran je bil od nadvojvode Ferdinanda dne
24. 2., potrjen pa od očaka za župnika dne 28. 3. 1619. Za naddiakona pa je bil potrjen šele 9. maja 1620. ( 2). Vladal je do
1631. Takoj začetkom svojega pastirovanja dne 26.6.1619. je
prosil potrjenja bratovščine presv. Reš. Telesa in podelitev od
pustkov (3). šele na to prošnjo je patriarh Hermolaj Barbaro
dne 4. 7. 1619. potrdil za Ribnico to bratovščino, ki jo je bil že
1. 1457. tukaj ustanovil cesar Friderik z nekaterimi drugimi
dobrotniki. Ako beremo o njeni potrditvi šele 1. 1619., je treba
to umevati tako, da je ta bratovščina šele tedaj dobila svojega
posebnega, stalnega duhovnika ali beneficiata. Kakor prej ome
njeno je že 1. 1473 okradel neki Ivan Priča puščico te bratov
ščine (4) . Gotovo je hotel Mrav s tem, da je prosil odpustkov
za to bratovščino, zopet dvigniti češčenje presv. Evharistije, ki
je za časa luteranskih zmešnjav premnogo trpelo. Tako se je
začela pod njim mirna obnova verskega življenja v Ribnici.
Da pa je ta bratovščina dejansko že prej obstojala nepretrgoma,
nam priča to, da se nahajajo v imeniku članov, kakor jih je iz
pisal poznejši ribniški župnik in naddiakon Schönleben: L. 1502.
Vencelj Grimšič, Janez Lamberger pl. Willingrein (z Brega);
1. 1502. do 1506. Leonard Nerič (umrl 1507.) in 1. 1514. Marjeta
Hohenwart ( 5). Mrav je tudi sam užival beneficij sv. Reš. Tel.
v Ribnici ( 6).
S to bratovščino je bila združena tudi kaplanija (beneficij),
ki je že prej imela svojega duhovnika, toda pravno je bilo to
mesto potrjeno šele leta 1619. Ta beneficij je užival prej Luka
Knafelj; dne 22. 10. 1626. ga je dobil Matija Fideli, ko je nanj
resigniral Anton Pušar, - dne 23.4.1633. Jurij Kodrič
po
smrti prejšnjega dobrepoljskega župnika in poznejšega gorenj
skega naddiakona Jurija Andreja pl. Gallenfelsa pa ribn. nad
diakon Renner ( 7).
Naddiakon Mrav je dne 10. 1. 1620. užival tudi beneficij sv.
Andreja v Dobrepoljah ( s), za katerega ga je po odhodu Krištofa
Planklja prezentirala dne 28. 9. 1619. Elizabeta, vdova Erazma

pl. Brniškega (Werneck) z Brega ( 9), in beneficij sv. Hermagora
in Fortunata v Ribnici, ki so ga ustanovili celjski grofje 1427 ( 10)
in na katerega je bil potrjen dne 20. 6. 1620. Toda na ta beneficij
je resigniral, ker je nadvojvoda Ferdinand na to mesto prezentiral dne 6. 10. 1623. Franca Karola Kellerja iz Kormina ( 11), ki
pa je bil potrjen šele 20.4. 1627. ( 12). Z drugimi beneficiji vred
je Mrav užival tudi beneficij sv. Barbare v Ložu, ki ga je bil
kupil naddiakon Knafelj; toda ta beneficij je Mrav daroval dne
10. 11. 1622. patriarhu s prošnjo, da naj se podeli loškemu župniku
Ivanu šercu (Scherza) za poboljšek, ker je pred kratkim podrl
leseni župni dvorec in sezidal novega. Patriarh mu je to potrdil
17. 4. 1624. (i3).
še predno je prišel v Ribnico, je bil postal Mrav 8. 12. 1614.
kanonik pri sv. Justu v Trstu, imenovan od škofa Ursina de
Berthis, - in se še 27. 8. 1621. imenuje „župnika in naddiakona
v Ribnici in tržaškega kanonika” ( 14), kar znači, da je obdržal
tržaški kanonikat tudi kot ribniški župnik. Obenem pa je takrat
še župnikoval v Ljudariji v pičenjski škofiji.
Dne 23.8. 1632. je postal novomeški prošt ( 15), trdijo neka
teri, kar pa je menda zmotno. Najbrže je bil tedaj imenovan za
dolenjskega naddiakona. Kajti že 23. 12. 1630. mu je papež Urban
VIII. podelil „kot točasnemu proštu“ (modernus pomeni: točasen!) odlog enega leta („ad annum proximum a fine dieti temporis computandum, et interim impedimento cessante“ ), da si pri
dobi čast doktorja prava, katerega si doslej zaradi kuge (ob
contagii impedimentum) ni mogel pridobiti ( 16). Dasi že novo
meški prošt je vendar še ostal ribniški naddiakon vsaj do 1631.
Zakaj dne 20. 1. 1631. je Ferdinand II. podelil Mravu „Proštu v
Novem mestu in naddiakonu v Ribnici“ na njegovo lastno pro
šnjo „bracchium seculare“ , ker je mislil vizitirati svoji jurisdikciji
podložno duhovščino in ono ribniške naddiakonije, da more po
zasluženju kaznovati vsakovrstne zlorabe in inkonvenience, ki so
se razpasle med duhovščino, ter da ne bo oviran v svojih poslih
in opravkih ( 17).
Kakor pripoveduje Valvazor, so se za časa Nikolaja Mrava
1620. nekateri ribniški tržani zelo izpozabili („begingen ein gro
bes Stücklein“ ) nad Jurijem Paupertasem (Reven?), tamošnjim
kaplanom. Ko je prišel iz župnišča, so ga tako pretepli, da je
osem dni nato umrl ( 18). Utegnilo je to biti zadnje divjanje lutrovcev, ki so se hoteli znesti nad župnikom Plankljem in sedaj nad
kaplanom.
Omenja se Mrav še dne 21. 4. 1633, ko je kot prošt (pred
stojnik) bratovščine presv. Reš. Telesa z baronom Valerijem
Moškonom in Adamom Gottfridom pl. Brniškim (Werneck) po

odpovedi Adama Pušarja za kapelo te bratovščine prezentiral
Jurija Kodriča ( 19), dasi Mrav takrat ni več služboval v Ribnici.
Mrav je bil kot novomeški prošt obenem župnik v Cerknici,
imenovan od papeža, ter je ondi pastiroval (seveda po svojih
vikarjih) do 1643. Vidi se, da je dobil Cerknico takoj, ko je za
pustil Ribnico; zakaj že 1631. je tam zgradil novo župnišče, leta
1641. pa je olepšal župnijsko cerkev in napravil nova župnijska
vrata, kakor kaže vklesani napis nad zakristijskimi in župnimi
vrati. Umrl je kot apostolski protonotar, cesarski svetnik in zelo
zaslužen mož ( 20).
Mrav je bil še eden tistih župnikov, ki je imel v svoji roki
mnogo beneficijev in cerkvenih služb, kar nikakor ni bilo dobro
za prospeh verskega življenja. Dne 14. 6. 1639. je bil Mrav, kakor
sledi iz mestnih zapiskov v Krškem, hkrati župnik v Cerknici,
prošt v Novem mestu in naddiakon Dolenjske, ko so kapucini
postavili križ na mestu, kjer so hoteli pozidati svoj samostan,
kot tak tam navzoč ( 21). čast novomeškega prošta je užival 8
let (do 1639.), od 1632. dalje pa je bil tudi naddiakon Dolenjske.
Zatem je bil izvoljen za škofa v Skardoni (Skradin) v Dalma
ciji ( 22), nakar je zapustil Novo mesto, cerkniško faro pa je še
obdržal. Umrl je 20. 5. 1643. ( 23).
Po Mravovem odhodu iz Ribnice je njegovo mesto zavzel
ADAM
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(Puzher, Putscher) ( 24), ki je bil že od 1619. do 1626. kaplan
v Ribnici in je užival tudi beneficij presv. Reš. Telesa, za kate
rega ga je bil prezentiral nadvojvoda Ferdinand, pa je v oktobru
1626. nanj resigniral. Od 12. 4. 1624. je imel tudi beneficij Ma
tere božje v Logu pri Vipavi ( 2б). Leta 1631. je postal ribniški
župnik in naddiakon, pa. je naslednje leto (1632.) na to službo
resigniral in postal župnik v Tullnu na Avstrijskem ( 20). župnik
v Ribnici torej ni bil niti 2 leti. Umrl je 1646. Dne 17. 12. istega
leta je bil po njegovi smrti prezentiran drug duhovnik na bene
ficij Matere božje v Logu ( 27), ki ga je bil Pušar ohranil do
svoje smrti.
Za Pušarjem je leta 1632. dobil ribniško župnijo in naddiakonijo
DR. FRANČIŠEK MAKSIMILIJAN VACCANI
(tudi Vaccano in De Vaccanis) de SAN PASSO ( 2S). Rojen je bil
v Gorici 20. 10. 1609. Oče mu je bil Janez Krst. Vaccani (de Vac-

canis). Plemiška rodbina Vaccanijev je morala imeti svojo posest
v Šempasu; zato so se nazivali „de San Passo“ . Bogoslovne študije
je dovršil v Rimu v nemškem kolegiju („Collegium Germanicum“ ), kjer je postal tudi doktor sv. pisma ( 29). Ko je dosegel
doktorsko čast kot 23-letni mlad duhovnik, je bil 1632. takoj
poslan v Ribnico kot župnik in naddiakon; tu je služboval do
1644. ( 30). Od leta 1635. dalje je imel tudi kočevsko župnijo,
kjer je dne 4. 5. istega leta podpisal ustanovno pismo cerkve
Sv. Roka v Ložu, ki so jo Ložani v strašni kugi 1631. obljubili
Ta dan je tam položil tudi temeljni kamen ( 31). Na kočevsko
župnijo pa je 1. 1639. resigniral ( 32). V Ribnici je užival tudi
beneficij presv. Reš. Telesa ter beneficij sv. Hermagora in For
tunata ( 33).
Ne samo v Ložu, kakor omenjeno, ampak tudi po drugih
krajih so se v njegovem času gradile nove podružne cerkve. Tako
piše 31. 3. 1640. ribniški in kočevski graščak (Possessor dominii
Cozceuiae) grof Kisel, da hoče pod nekim gričem na svojem
posestvu blizu Kočevja na kraju, kjer je že mnogo ljudi videlo
ponoči goreti luči, sezidati cerkev Matere božje. Patriarh dovo
ljuje, da naj ribniški naddiakon Vaccani blagoslovi vogelni kamen
in tudi cerkev, kadar bo dodelana ( 34). To je cerkev Matere božje
pri Novi Štifti. V nedeljo po sv. Martinu 1641. je Vaccani položil
temeljni kamen zanjo ( 35).
Še kot ribniški župnik in naddiakon je postal 1641. generalni
vikar ljubljanske škofije - škofa Otona Friderika Bucheima ( 36),
vendar pa je obenem upravljal ribniški naddiakonat do 1644.
Ker je imel Vaccani tudi z drugimi župnijami, ki jih je upravljal
in užival, mnogo posla, ni mogel zmagovati vsega dela, ki mu ga
je nalagala še uprava naddiakonije. Zato je imel za svojega na
mestnika v naddiakoniji ( 37) Janeza Dienstmanna, ki je bil od
1627. do 1638. župnik v Dobrepoljah in plemenitaš (nobilis)
( 3S). Ta mu je pomagal opravljati naddiakonske posle. Vaccani
pa je za Dienstmannom dobil še dobrepoljsko faro ( 39). L. 1644.
je zapustil Ribnico in 1646. ga zadene izvolitev za pičenjskega
škofa, ko je bil star 36 let. Predlagal ga je cesar Ferdinand III.,
potrdil ga je papež Inocencij X. šele 15. 3. 1649., ki je vazalom
pičenjske cerkve naložil, da tega škofa dostojno sprejmejo in
mu izkazujejo dolžno pokorščino (40). Kljub temu je ostal še ge
neralni vikar v Ljubljani, ko je na Novega leta dan pri Jezuitih
krstil nekega 7-letnega Turka ( 41). Isto leto 1657 postane tudi
župnik radovljiški, kar ostane še do leta 1663. Leta 1660. je bil
tudi deželni poslanec, ko je kot tak 10. 8. krstil pri Jezuitih neko
Turkinjo. Deželni poslanec je bil 12 let in med tem tudi deželni
glavar; zato ga pogostokrat nahajamo v Ljubljani.

Bcžjepona cerkev M a rijin e g a V nebovzstja
N O V A ŠTIFTA PRI RIBNICI

Dne 12.3. 1662. pa mu piše papež Aleksander VII., da ga
osvobojuje njegovega dosedanjega bremena ter ga postavlja za
škofa tržaške cerkve, ki je bila tedaj brez pastirja. Enaka pisma
piše tudi cesarju Leopoldu, kapitlju tržaške cerkve ter tržaški
duhovščini in prebivalcem mesta in škofije ( 42). Tržaška stolica
je bila izpraznjena po smrti škofa Antona barona Marencija, ven
dar je Vaccani zasedel to mesto šele naslednje leto (1663.), nakar
je resigniral na pičenjsko škofijo in ljubljansko proštijo ter z njo
zvezano radovljiško župnijo (43). Za njegovega vladanja si je
Trst slovesno izvolil sv. Antona Padovanskega za mestnega pa
trona ( 44).
Leta 1672. se je škofa Vaccanija lotila mrzlica, k čemer se
je pridružila še kap. Umrl je po petdnevni bolezni dne 15.
avg. 1672. Pokopan je bil v tržaški stolnici, kjer mu je nje
gova sestra Ana Julija postavila spomenik (45)
Hitro se je Vaccani od mladega dvigal v časteh in službah,
tako da Valvazor o njem piše: „Tako ga je sreča vodila više in
više po častnih službah. Pri tem pa je moral občutiti, kaj se
pravi: „Viel Ehr, viel Beschwer!“ „Viele Grüsse, wenig Müsse!“ („Mnoge časti, mnoge težave“ - „Mnogo pozdravov, malo po
čitka“ ). Nikoli ga ni bilo dobiti brez opravka. Stolnici v Trstu
je preskrbel dve srebrni svetilki, povišal je škofijske dohodke,
razširil je škofijsko palačo in jo lepo okrasil kakor tudi cvet
lične vrtove (46). Tudi drugi njegov naslednik v Ribnici, učeni
dr. Janez Ludovik Schönleben, ga je tako visoko cenil, da mu
je posvetil svojo knjigo o Mariji brezmadežni (47).
Izpraznjeno ribniško župnijo je dobil
JANEZ JAKOB DELLARGENTO
( 4S) plemenitaš, baron (49). Župnik in naddiakon v Ribnici je
postal 1644. in je tu služboval do 1667., ko je bil imenovan
pičenjskim škofom. (1667-70.) Baron Argento (tudi Ab Argento)
je imel samo ribniško župnijo, ki pa ni dosti donašala, ker so
bili lutrovski vikarji in posvetni lutrovski velikaši iz gradu v
prejšnjih časih zapravili mnogo cerkvenega premoženja. Zato je
dobival 400 goldinarjev na leto iz deželnoknežje blagajne („aus
dem lanzfirstlichen aerario“ ) kot priboljšek k slabotni ribniški
službi. Njegovi predniki so imeli, vsaj mnogi, poleg ribniške še
druge fare ali beneficije (simul et semel) v užitek, da so. mogli
nastopati kot ugledni in mogočni naddiakoni. Za časa barona
Argenta se je ta razvada, ki je bila župniji često v velik kvar,
odpravila. Na ta Argentov priboljšek, ki ga pa njegovi nasledniki
niso dobivali, se je skliceval poznejši naddiakon grof Karol Žiga

Petazzi, ko je prosil, naj se mu podeli beneficij (simplex) sv.
Petra v Ložu, ki je pod patronstvom cesarjevim in ne nalaga
beneficiatu nobene druge dolžnosti, kakor da opravi 12 sv. maš
(per se vel per alium - sam osebno ali po namestniku) ( 50).
Ko so bili pozneje ribniški beneficiji sv. Andreja, sv. Hermagora
in Fortunata ter presv. Reš. Telesa inkorporirani župnijski menzi,
so bili dohodki naddiakona dokaj izboljšani.
Baron Argento je vpeljal v Ribnici redno spisovanje župnij
skih matic, ki so se iz njegovega časa do danes ohranile. Bil je
tudi cesarski svetnik, kakor kaže napis v cerkvi sv. Nikolaja v
Mali gori (Malgern) iz 1. 1644., ko je tam postavil nov oltar:
„Sub Reverendissimo ac perillustri Domino Dno. Joanne Jacobo
ab Argento archi. Reif. Caes. Maiestatis consil. hoc altare a. m. D.
g. erectum fuit anno Dni. 1664.“ (pod prečastitim in presvetlim
gospodom gosp. Janezom Jakobom pl. Argentom, naddiakonom
ribniškim, cesarskega veličanstva svetnikom, je bil ta altar po
stavljen v večjo čast božjo 1. 1664.) ( 51). Ker so plemiči jeli mar
sikje obuboževati, so jeli segati tudi po cerkveni posesti. Zato
se je Argento kmalu začel tožiti s senožeškim oskrbnikom Ju
rijem Markovičem radi cerkve Sv. Filipa in Jakoba v Ravnah
pri Blokah, ki je bila ribniška podružnica, in sicer zaradi ne
kega zemljišča v Volčjem, ki sta ga darovala cerkvi že 1. 1422.
plemiča Jurij in Jakob Brniška (Werneck) ( 52).
Argento je videti skromen mož, ki ni hrepenel po boga
tih službah in velikih dohodkih, še tiste dohodke, ki so mu po
pravici šli, je znižal. Tako je imel dobivati pri podružici v
Ravnah pri cerkvenih računih po 3 goldinarje, pa je vzel le 1
gld. in 46 krajcarjev. Ko je imel poznejši naddiakon grof Petazzi
omenjene račune (dne 21.12.1736), mu je dal cerkveni ključar
po stari navadi 3 goldinarje; proti temu pa je protestiral ortneški
grof Lichtenberg in pokazal neko knjižico od naddiakona Argenta, v kateri je stalo, da gre naddiakonu le 1 gld. 46 kraje.,
kakor je dobival Argento. Petazzi pa se je proti temu pritožil,
češ da je bila ta knjižica le „mit einem beigeflicktem Blatte“
(s prišitim listom) ( 53).
Argento je spomladi 1667. zapustil Ribnico, ko je postal
pičenjski škof.
Znamenit mož in velik učenjak pa je bil Argentov naslednik
DR. JANEZ LUDOVIK SCHÖNLEBEN,
ribniški župnik in naddiakon od sv. Petra 1667. do sv. Jurija

3676. ( 54)- Po rodu je bil Ljubljančan. Njegov oče Ludovik, mi
zar v Ljubljani, se je poročil s Suzano roj. Akuš. Iz tega zakona
se je narodil 17. 11. 1618. sin Janez Ludovik in pozneje še 3
hčere; Ana, Kristina in Marija. Ana je mati znanega kronista
Janeza Gregorja Dolničarja. Rodbina Schönleben je postala kmalu
zelo imovita in ugledna, ker nahajamo očeta v najvišjih meščan
skih službah. L. 1644 in 1645 je opravljal službo mestnega sod
nika in večkrat celo sedel na župansko stolico. Vzgoja Janeza Ludovika je bila v domači hiši slovenska, ker Schönleben v svojih
spisih povdarja, da je pisal tudi nemško, „dasiravno mu ta jezik
ni prirojen“ ( 55) .
šolal se je izprva v Ljubljani, dne 15. 10. 1635. pa je stopil
v jezuitski red in delal noviciat na Dunaju, kjer se je posvetil
višjim študijem in postal 1643. doktor modroslovja ter bil tudi
tega leta posvečen v mašnika. Porabili so ga takoj za slavnost
nega pridigarja na Dunaju. 1650. je prišel v Ljubljano, kjer je
postal gimnazijski prefekt ter je predaval retoriko. Že 1651. je
prišel za docenta na dunajsko vseučilišče, kjer je ostal do 1653.
Takrat se je preselil v Padovo, kjer je napravil doktorat iz bogo
slovja dne 19. 12. 1653. s takim uspehom, da so mu takoj poudili mesto bogoslovnega profesorja, kar pa je odklonil in se
vrnil v domovino.
L. 1654. je izstopil iz jezuitskega tovarištva; dne 31.5. 1.1.
je bil infuliran za stolnega dekana v Ljubljani in kmalu za tem
bil imenovan apostolskim protonotarjem. Dne 2. 1. 1657. je pre
jel od mestnega magistrata beneficij sv. Jurija v stolnici. Dve
leti nato ga je imenovalo kranjsko deželstvo svojim sacelanom,
kjer je vsako leto ob gotovem času opravljal službo božjo v
kapeli Sv. Ahacija.
Ljubljane pa se je Schönleben naveličal kljub temu, da je
kot izvrsten govornik ob vsaki večji slovesnosti žel slavo in ob
čudovanje. Pridigal je nemško in slovensko in so ljudje kar drli
k njegovim govorom ( 56). Resigniral je na dekansko čast in službo
ter odšel za župnika in naddiakona v Ribnico v nadi, da bo tu
na deželi užival več miru ter laže deloval na literarnem polju.
In res imamo od njega iz te dobe epohalno njegovo delo: „Aemona
vindicata“ in druga. V Ribnici je izdal svoje tople spise v obram
bo Marijinega Brezmadežnega Spočetja, vsled katerih je bil ime
novan za člana društva učenjakov „Academia Gelatorum“ v Bo
logni. Schönleben je res gorel v ljubezni do Brezmadežne Device
Marije, o kateri je napisal več knjig. Posebno goreče je pisal
v dveh knjigah, ki ju je spisal v Ribnici in izdal 1. 1670: „Vera
et sincera sententia de Immaculata Conceptione Deiparae Virgi-
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nis“ (Pravo in odkritosrčno mnenje o Brezmadežnem Spočetju
Device Božje porodnice), 1. .1671. pa: „Palma Virginea“ (Deviška
palma) etc. Schönleben v vseh spisih dokazuje, da je vprašanje
o Brezmadežni že rešeno in stvar zrela, da izreče Cerkev o nji
svojo nezmotljivo sodbo. Zdi se mu, če bi rimska stolica še dalje
čakala z odločitvijo, da bo to na škodo celi Cerkvi. V knjigi:
„Vera et sincera sententia“ , ki jo je posvetil papežu Klemenu
IX., piše v uvodu: „Glej, sv. Oče, v tej pravdi gre za čast Marije

v nebesih in za tvojo čast na zemlji. . . Brani sebe in brani čast
Marije ki te je povzdignila do najvišjega zemeljskega dostojan
stva. Naj čujemo glas s tvoje stolice: Virgo Delpara est absqVe
MaCVLa - (Devica Bogorodica je brez madeža). In vse krščanstvo
bo veselo in hvaležno ponavljalo: „CLeMens nobls DIXIT“ - To
nam je rekel Klemen). Tako je pisal Schörilben papežu 1. 1667.,
kakor se lahko razbere iz obeh hronogramov. Vse pismo, ki z njim
pisatelj poklanja svoje delo Klemenu IX, preveva otroška lju
bezen do Matere božje in Device, - ljubezen, ki ima eno samo
željo: Naj rimska stolica čimprej proglasi dogmo o Brezma
dežni. Ta želja se glasi tudi iz vseh drugih spisov, ki jih je
Schönleben posvetil časti Marijini. „Palma Virginea“ konča s
pomenljivim vzklikom: „DeflnlatVr a CLeMente VIrgo In orlglne pVra‘* - (Naj bo po Klemenu imenovana Devica čista po
izvoru). Po obliki je „Palma Virginea“ izmed vseh knjig najbolj
dovršena. Schönleben se je pri tej knjigi še posebej potrudil,
da bi jasno in neopovržno dokazal katoliški nauk o Brezma
dežnem spočetju Marije Device, obenem pa bravca vnel s sveto
ljubeznijo do Brezmadežne. Knjiga je lahko umevna ne samo
teologu, ampak tudi laiku; pisana je krepko in živahno, prepri
čevalno, tu in tam s pesniškim poletom. Uvod, ki v njem pisa
telj poklanja svoja dela deželnemu glavarju grofu Wolfgangu
Engelbertu Auerspergu, je bil pisan v Ribnici 8. dec. 1671. V
hvalno priznanje za to najlepše delo v čast Brezmadežni je kranj
ski deželni zbor prisodil pisatelju častno darilo. Pa tudi zunaj
kranjske dežele so mu učenjaki izražali svoje priznanje, kakor
smo čuli o Akademiji „Gelatorum“ v Bologni.
Poleg vrlin, s katerimi se odlikujejo Schönlebnovi teološki
spisi, pa ne smemo zamolčati hibe, ki se kažejo zlasti v knjigi
„Vera sincera sententia“ in v „Palma Virginea“ . Schönleben piše
preostro, kjer zavrača svoje nasprotnike; kadar misli, da mora
krepko udariti po sovražniku, ni izbirčen v besedah; nasprotnika
žali z ironijo, podtika mu nepoštene namene. Ker takrat Brez
madežno spočetje še ni bilo proglašeno za dogmo, so v Rimu
„Vera ac sincera sententia“ in „Palma Virginea“ obsodili, da
morata priti na indeks. (Decret. Congreg. Indicis dd. 18. Maii
1677; 13. Martii 1679). V indeksu iz 1. 1744, sta obe knjigi
zaznamovani kot prepovedani. Tudi v indeksu iz 1877. se še naj
deta. Šele v novejšem, po Leonu XIII. preosnovanem indeksu
iz 1. 1900 so črtali omenjeni Schönlebnovi knjigi. Gotovo se je
Schönleben rimski stolici uklonil pokorno; saj je ob koncu knjige
„Vera ac sincera sententia“ sam v naprej izjavil: „Haec et omnia
mea s. Rom. Ecclesiae judicio et arbitrio penitus penitusque sub-

jecta sunto“ . („T o in vse moje naj bo najpokorneje podvrženo
sodbi in razsoji sv. Rimske Cerkve“ .)
Odkod je imel Schönleben to veliko ljubezen do Brezma
dežne? Prvo ljubezen do prečiste Device sta mlademu Ivanu
Ludoviku vcepila v srce dobri oče in pobožna mati. Oče Lu
dovik je moral biti vnet častilec Marijin, zakaj 1. 1623. se je
dal vpisati v Marijino družbo, kjer so posebno gojili pobožnost
do Brezmadežne Device. Ker so v to družbo do tedaj sprejemali
brez razlike mladeniče in odrasle, plemstvo in meščanstvo, se
je bila družba preveč pomnožila in zato so 1. 1624. zasnovali
za meščane posebno družbo, ki so jo izročili v varstvo Brezma
dežne Device. Schönlebnov oče je kot meščan pristopil v to
družbo. Pravila, ki so zapisana v bratovski knjigi, velevajo, da
morajo udje posebno častiti Devico brez madeža spočeto, in
določene so celo molitve, ki so jih morali njej v čast vsak dan
opravljati. Umevno je torej, da se je naš Schönleben že kot
otrok v domači hiši naučil ljubiti brezmadežno Devico. To nam
tudi sam pove, ko rabi, govoreč o svoji ljubezni do Brezmadežne,
tale izraz: „in Virginem immaculate conceptam iam lacte hausto
affectu“ (že z mlekom je dobil to ljubezen). (Prim. dr. Fr.
Ušeničnik: Katol. Obzor. 1904, 413-426.)
Iz tega časa so tudi njegove pridige „Ure prazniškega živ
ljenja“ (Feyertägliche Erquickstunden) in druga duhovnopastirska dela. V Ribnici je tudi pripravil vsa preddela za svoje naj
večje delo „Carniolia antiqua et nova“ , ki jo sam imenuje „te
žavno opravilo“ (molesta occupatio) za genealogijo Habsbur
žanov in Babenberžanov ter je drugič izdal škofa Hrena: „Evangelia inu listuvi“ v slovenskem jeziku ( ” ). (Gradec 1672.)
Evangelijem je pride j al nekaj duhovnih pesmi in mal katekizem
z nekaterimi molitvami. Slovenščina pa ni posebno dobra ( 5S).
Dasi je bil Schönleben v Ribnici neumorno delaven na pi
sateljskem in znanstvenem torišču, je vendar večkrat tudi v
tem času nastopal v Ljubljani kot slavnostni govornik ob slo
vesnih prilikah. Tako je na praznik sv. Jožefa dne 19. 3. 1675.
imel v Ljubljani pri bosonogih avguštincih na Dunajski cesti
(bivša civilna bolnica) pridigo o turških vpadih, v kateri trdi,
da so Turki v 175 letih 25 krat opustošili Kranjsko. Potem pa
trdo prijema ljudi, ki niti ob vsakodnevnem zvonenju ne oprav
ljajo molitve zoper Turke, da, ki niti ne vedo, kaj to zvonenje
pomeni. Potem pa končuje: „Jetzt werden wir haben zwo Veste,
zwo Vormauern, zween Schirmer: Ein Generalissimam und ein
Generalissimum, - das jungfräuliche Paar Mariam und Joseph
und, wollen hofen, dass wir auch erfahren werden, quomodo duo
fugent decem milia, - was massen unsere Patrone Maria und Jo

seph in die Flucht schlagen 10.000 Feind. Amen, das werde
war.“ ( 59). („Sedaj bomo imeli dve trdnjavi, dve predzidji, dva
branika: Eno vrhovno generalko in enega vrhovnega generala,
deviški par Marijo in Jožefa, - in upamo, da bomo tudi izvedeli,
kako dva zapodita v beg deset tisoče - , da naša patrona Marija
in Jožef v begu potolčeta deset tisoč sovražnikov. Amen, tako
naj se zgodi.“ )
Schönleben je bil zelo učen bogoslovec, predvsem pa plodo
vit zgodovinski pisatelj, kar mu je naklonilo, da so ga dvakrat
zahtevali za bibliotekarja v Salzburg, a je odklonil to čast, ker
je hotel svoja stara leta preživeti v miru. Leta 1676. je stopil
v pokoj in se preselil iz Ribnice v Ljubljano, kjer je poln zaslug
dal svetu slovo vsled vročične bolezni dne 15. 10. 1681. v 63.
letu starosti in je bil ob obilni udeležbi vseh deželanov položen
k večnemu počitku pri jezuitih (v sedanji šentjakobski cerkvi).
Sprva je določil samo svojo knjižnico in rokopise jezuit, kolegiju;
v oporoki pa je postavil kolegij za glavnega dediča. Jezuitje so
ga v znak hvaležnosti pokopali v svoji cerkvi v kapeli Sv. Križa.
Tri dni je bila velika črna sv. maša in tretji dan je imel na
grobni govor kanonik in mestni župnik Marko Rosetti ( 60). Me
seca novembra so zopet praznovali slovesno mrtvaško opravilo
za njegovo dušo, pri katerem je govoril imenitni jezuit p. Gelb
( 61). Svoj nagrobni spomenik ima zdaj v šentjakobski cerkvi v
kapeli sv. Križa (62), kjer počiva njegovo truplo.
Kakor omenjeno, je Schönleben predvsem zgodovinski pisa
telj. Skoro vsa njegova dela so pisana v latinščini; in teh latin
skih del ni malo. Največje zasluge si je Schönleben pridobil za
domačo zgodovino. Razpravljal je o izviru habsburške vladarske
hiše (De prima origine augustissimae domus austriacae), doka
zoval, da je rimska Emona stala tam, kjer je sedaj Ljubljana
(Aemona vindicata), sestavil rodovnike (genealogije) za ple
miške rodbine Gallenbergov, Turjačanov ( 63), grofov Attemsov
in Ursini-Blagajev; izdal „Sveto leto“ (Annus sanctus), kjer
opisuje svetnike in svetnice, ki so bili habsburškega rodu ali
pa z njim v sorodstvu. Najimenitnejše delo, katerega pa ni
mogel več dovršiti, je bila njegova „Carniolia antiqua et nova“
(Stara in nova Kranjska). Po načinu starih letopiscev nam tu
Schönleben pripoveduje, kaj se je leto za letom na Kranjskem
imenitnega zgodilo. Dasiravno delo ni popolno in zlasti za naše
čase zastarelo, je bilo vendar za tedanjo dobo velepomenljivo.
Pisatelj je hotel svetu predstaviti deželo Kranjsko, ki je bila
skoro neznana, ker je prej nobeno pero ni opisalo. „In ta namen
je tudi dosegel. Schönleben torej velja po pravici za utemelji
telja našega domovinoznanstva in je v tem oziru plodonosno

vplival na svoje naslednike, zlasti na Valvazorja.“ Tako piše o
njem naš zgodovinar dr. Jos. Gruden ( (И). Vseh Schönlebnovih
del je okrog 40.
Schönlebnu pa gre tudi čast, da je v Ljubljani zopet vpeljal
tiskarstvo, ki je bilo odpravljeno po protireformaciji. Na nje
govo željo so stanovi poklicali iz Salzburga tiskarja Janeza Krst.
Mayerja v Ljubljano 1678. Ta je prišel semkaj z vsem svojim
delavskim osebjem in je 25. 11. 1678. natisnil „Elogij“ Matere
božje kot prvi izdelek tiskarstva, ki je bilo po celem stoletju
poklicano v novo življenje ( 65). Kranjski deželni stanovi so
svojega prvega zgodopisca kar najvelikodušneje podpirali. Oc"
1668. do 1675., ko je bil naddiakon v Ribnici, je dobil 1548 gol
dinarjev; dne 15. 6. 1678. pa so mu dovolili za dobo 4 let letno po
200 goldinarjev ( 66).
Schönleben je bil srednje postave, prijaznega in odkritosr
čnega pogleda, gladkih las, šaljiv in prijazen v govorjenju, zme
ren in spoštljiv v obnašanju, vzgleden duhovnik. Imel je rad
kokoši in svojega psička, pudeljna „Solidona“ , s katerim se je
kratkočasil na stara leta v svoji hišici, ker mu je znal dresiranec na umeten način uganjati razne burke. Bil je jako rado
daren mož in zato nazadnje ni imel mnogo zapuščine. Kar je
bilo, nekaj nad 4.000 goldinarjev, je dobil vse jezuitski kolegij
(°7). Razen župnije je imel v uživanju tudi beneficij sv. Andreja
v Dobrepoljah, a je nanj 1677. resigniral in je zanj 15. 5. 1677.
prezentiral baron Herman Julij pl. Brniški (Werneck) z Brega
Ivana Ludovika Kronlechnerja ( es).
Po Schönlebnovem umirovljenju je postal ribniški župnik
in naddiakon
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(«s),

ki je nastopil svojo službo o sv. Juriju 1676. in je faro vodil
skozi celih 32 let tja do svoje smrti na Vseh svetnikov dan
1. 11. 1708. Bil je Ljubljančan, izprašan za akolita dne 20. 12.
1658.: kje je bil posvečen v mašnika, ni znano. Kot Ljubljančan
se je Renner morda šolal pri jezuitih, s katerimi je bil tudi kot
ribniški naddiakon v tesnih stikih in so ti večkrat prihajali k
njemu tudi v Ribnico. Tako se bere v diarijih j ezulskega reda,
da sta šla 22. 10. 1682. p. Benko in p. Majnik v Ribnico k nad
diakonu, 27. 10. pa sta se vrnila v Ljubljano. Ravnotam stoji,
da sta bila 27. 9. 1693. poslana v Ribnico p. Benko in p. Majnik,

in sicer na povabilo ali prošnjo grofa Trilleka, vrnila pa sta
se v Ljubljano šele 19. 10. istega leta. („22. oct. 1682: P. Benko
et p. Meynik iverunt in Reufnitz ad Rd. Archnium; 27. oct.:
Redierunt ex Reufnitz p. Benko et p. Meynik. - 27. sept. 1683:
P. Benko et Meynik missi sunt Reufnitz, petiti a d. C. a Trillegk
- 19. oct. 1683: Redierunt ex Reufnitz p. Benko et p. Meynik.“ )
Ali sta oba jezuita prihajala v Ribnico po dušnopastirskih poslih,
na misijone („missi sunt“ ), ali samo na oddih, se ne da ugoto
viti.
Renner je bil magister modroslovja in „emeritus“ bogo
slovja ter mnogo let ud bratovščine sv. Mihaela v Mengšu. Kot
ribniški naddiakon je imel mnogo bojev zaradi oblasti nad Cer
knico, katero je moral naposled vendarle prepustiti gorenjskemu
naddiakonu.
Dne 17.4. 1682. je Renner pisal v Videm, da ima v rib
niškem naddiakona tu 37 duhovnikov; v Ribnici da so 4 in 2
čakata na službo C70). 1684. je napravil razpredelo (specificatio)
dohodkov fara v ribniškem naddiakonatu, da se razvidi, iz česa
se duhovniki v posameznih župnijah vzdržujejo ( 71). Cerknico
je smatral za sebi podrejeno župnijo, ker je bila že prej pod
ribniškim naddiakonatom. Zdi pa se, da se mu cerkniški župnik
ni hotel pokoriti kot naddiakonu, kar je bilo dolgo let preporna točka. Zato je dne 31. 1. 1686. poklical cerkniškega žup
nika in bivšega opata v Bistri pri Vrhniki Gregorja červiča
(Zeruich) na odgovor; toda červič se mu je ustavil, dasi je
živel v sluhu svetosti, in pričela se je dolga pravda zaradi cer
kniške župnije ( 72). Za oblast nad njo se je potegoval mengeški
župnik in gorenjski naddiakon dr. Jurij Andrej baron pl. Gallenfels, ki je poprej služboval kot župnik v Dobrepoljah in je uži
val nad 30 let tudi beneficij (simplex) presv. Reš. Telesa v
Ribnici. Umrl je kot župnik v Mengšu dne 30. 12. 1699. Za njim
je prišel v Dobrepolje za župnika Ivan Andrej Savletič (Sauletich), ki se je dne 15. 6. 1693. branil nesti ribniškemu nad
diakonu apostolsko bulo za kanonično umeščenje ( 74). Torej
se je tudi ta odtegoval oblasti ribniškega naddiakona! Morda se
je to zgodilo pod vplivom njegovega prednika, ki ni bil prav
nič naklonjen ribniš. naddiakonu: zato ni čudno, ako je prišlo
do očitnega boja in nasprotstva med ribn. naddiakonom Renner jem in njim, ko je postal gorenjski naddiakon.
Zaradi jurisdikcije nad Cerknico se je 1693. nanovo oživila
dokaj ostra in dolga pravda med Rennerjem in gorenjskim nad
diakonom ( 75). Tega leta namreč pošlje Gallenfels pismo kardi
nalu v Videm: (Besedilo pisma glej zgoraj v I. poglavju str. 43.)

Ta pravda se je vlekla do 18. 8. 1698. Ta dan pa je moral
po dolgem sporu ribniški naddiakon Renner odstopiti pred dele
giranim sodnikom ljubljanskim proštom Ivanom Krst. Prešernom
jurisdikcijo nad cerkniško faro gorenjskemu naddiakonu Juriju
Andreju baronu pl. Gallenfelsu ( 76), ki pa je nasl. leto umrl.
Ker je bil pa Gallenfels tudi beneficiat presv. Reš. Telesa
v Ribnici ( 77), je bilo z njegovo smrtjo to mesto izpraznjeno.
Dne 25. 1. 1700. so udje te bratovščine presv. Reš. Tel. v Rib
nici predlagali za ta beneficij domačega župnika in naddiakona
Rennerj a, da bi laže izhajal. Med udi sta podpisana tudi vikar
Gregor Herzog in kaplan Ivan Težak (Thesagk) v Ribnici
Rennerj a pa imenujejo dolenjskega in ribniškega naddiakona
( 78). Nekaj časa je užival Renner tudi beneficij sv. Andreja
v Dobrepoljah ( 79), za katerega je po njegovi smrti prezentiral
dne 25. 7. 1709. Henrik Julij baron Brniški (de Werneck) z
Brega Hermana Julija Brniškega, ki je bil šele akolit ( 80).
Tomaž Renner je imel tudi beneficij sv. Andreja v Ribnici ( 81).
Na stara leta je Renner zelo oslabel, vendar se še omenja
kot službujoč naddiakon 3. 12. 1699, ko mu je bilo ukazano,
da naj po smrti patriarha Delfina vsi ribniški duhovniki obha
jajo tri dni mrtvaške obrede z biljami, absolucijo in zvonenjem, kakor kadar umre kdo iz avstrijske hiše. Enako se ima
vršiti tudi po drugih cerkvah v naddiakonatu ( S2). Omenja pa se
Renner še 2. maja 1706. in 15. 5. 1707., ko podeljuje kot
naddiakon dobrepoljskemu vikarju pravico duhovnega pastirovanja ( 83).
Tomaž Renner je bil vnet in pobožen duhovnik, ki je zelo
veliko delal za povzdigo verskega življenja v župniji in naddiakoniji. Valvazor pripoveduje, da je bila pred nekaj leti - to
rej okrog 1680 — v ribniški farni cerkvi sezidana tudi kapela
sv. Rožnega venca. Tukaj je Renner vpeljal na svoje stroške
bratovščino sv. Rož. venca, z vsemi od papeža Inocenca XI. po
trjenimi odpustki. Na Belo nedeljo je bilo v Ribnici cerkveno
žegnanje (ai) . Renner je sezidal tudi kapelo — Valvazor jo šteje
med podružnice - Božjega groba, ki je bila oddaljena štiri korake
od farnega pokopališča (85), ki je bilo takrat še okrog cerkve
v Ribnici Zelo je bil naklonjen božji poti pri Novi Štifti, kamor
je prihajalo v njegovem času na binkoštni praznik mnogo tisoč
ljudi na božjo pot. Bilo je včasih toliko ljudi, da je bila ne
varnost za kako nesrečo, kakor se je zgodilo dne 9. 6. 1684.(?)
Ta dan, bila je vigilija pred Binkoštmi, je začel od 11. ponoči
nekdo kričati: Gori! Gori! To je povzročilo v cerkvi med ljudmi
tako paniko, da je bilo strtih 23 ljudi, mnogo poškodovanih,
in 3 otroci, kakor so pripovedovali, so bili izgubljeni (8e). Trudil

se je tudi, da bi zatrl vero v čarovnice, zoper katere so grajski
sodniki močno divjali. Ni pa mogel te vere popolnoma iztrebiti,
pač pa je bilo pod njim dne 11. 5. 1701. sežgana v Ribnici zadnja
„copernica“ Marina češarkova iz trga, in se poslej ne čuje več
o’ tem brezmiselnem praznoverju, ki je ravno v Ribnici spravilo
mnogo nedolžnih žrtev v smrt.
Naddiakon Renner se je bil zelo postaral; zato mu je, kakor
trdijo nekateri spisi ( 87), patriarh dne 21.2.1700. odvzel naddiakonijsko čast in oblast in jo izročil kočevskemu župniku
Frančišku Danielu baronu MOŠKONU (Moschon), ki je bil do
ktor bogoslovja. Ribniška kronika pa piše, da si je Renner s
privoljenjem patriarha sam v svoji starosti izvolil za pomočnika
tega kočevskega župnika (8S); in to patriarhovo dovoljenje se
morda smatra za odstavitev. Listine v furlanskih arhivih ka
žejo, da si je dne 16. 1. 1700. Renner sam priporočil kočevskega
župnika barona Moškona za svojega koadjutorja ( 89). Vendar
je še tudi poslej izvrševal svojo naddiakonsko oblast, ker je še
15. 5. 1707. podelil kot naddiakon dobrepoljskemu vikarju pra
vico duhovnega pastirstva ( 90).
Kočevski župnik baron Moškon je vodil ribniški naddiakonat bržkone celih deset let, to je do Rennerj eve smrti dne
1. 11. 1708 in še dve leti potem, ko je ribniški kaplan Janez
Krst. Hlapše kot administrator upravljal ribniško župnijo. Po
Rennerjevi smrti bi bil Moškon sam rad postal naddiakon, češ
ker kočevska fara več nese kot ribniška, kar se pa ni zgodilo,
kajti arhidiakon „natus“ je bil le ribniški župnik. Moškon je
skoro 40 let najvzorneje vodil kočevsko župnijo ( 91), za katero
ga je bil 18. 1. 1696. prezentiral knez Ferdinand Turjaški ( 92).
Tudi po Rennerjevi smrti je mnogo skrbel za ribniško arhidiakonijo, (o čemer pa ni natančnega popisa, ker ravno tukaj manj
ka enega lista v ribniški žup. kroniki!) Kočevsko župnijo je
vodil tja do svoje smrti 7. 4. 1735. Ta dan, bila je bela sobota,
je nagloma in pobožno umrl; držal je v rokah sv. razpelo in
roke je imel stegnjene proti podobi Matere Božje, ko je stopila
v spalnico njegova sestra („domicella soror“ ); takoj nato je
izdihnil. Pokopal ga je na prošnjo njegove sestre s peto sv.
mašo ribniški naddiakon Karol žiga Petazzi ob asistenci črmošnj iškega župnika Franceta Koslerja in koprivniškega župnika
Matija Verderberja. Po njegovi smrti je njegovo imetje zape
čatil grajski oskrbnik (Praefectus) sam s svojim pečatom; toda
prišli so deželni odposlanci, fc so te pečate strli, ker si je dežela
lastila pravico do inventiranja za deželnim plemenitašem („N o
bili provincialis“ ). Proti temu je grajski oskrbnik protestiral, za
kar je bil pozvan v Ljubljano na odgovor in bil kaznovan ( 93).

Izmed domačinov duhovnikov se v tem času imenuje Rib
ničan Viljem Zimmerman, ki je 25. 2. 1685. umrl kot cistercijan
v stiškem samostanu ( 94) .
Janez Krst. HLAPŠE je bil po Renner j evi smrti župni admi
nistrator od Vseh svetih 1708 do sv. Jurija 1710. Bil je obenem
ribniški kaplan od 1701. do 1712. Dne 12. 3. 1710 je priporočil
očaku v posvečenje dva bogoslovca: Ivana Vesela in Matija
Verderber j a (95). V Ribnico je bil prišel iz Starega trga pri
Ložu, kjer je poprej kaplanoval (1699.-1701.). Bil je navdušen
govornik. Kot takega ga hvali kronist Dolničar, ko je dne 30.
8. 1706. prišla procesija iz Ribnice in iz Cerknice v novoposvečeno stolnico ljubljansko, da se udeleži popolnega odpustka. Vo
dil je procesijo Janez Hlapše. Ob 7. zjutraj sta procesiji dospeli
v stolnico, se udeležili pobožnosti, proti večeru pa je romarjem
navdušeno govoril ribniški kaplan Hlapše ( 96).
Dne 26. 1. 1709. je bil za ribniškega župnika prezentiran od
cesarja ( 97)
DR. JANEZ KRSTNIK SIGONIJ
(Žigon?), ki je prišel v Ribnico šele o sv. Juriju 1710. Bil je
tudi izrecno imenovan za naddiakona, katero službo je doslej
opravljal kočevski župnik Moškon ( 9S), in kot tak je pastiroval
v Ribnici do svoje smrtiv jeseni 1714. Zajemljivo je, da se v
listini z dne 26. 1. 1709, ki govori o prezentaciji dr. Janeza
Sigonija, imenuje ribniška fara župnija „z vtelešenim naddiakonatom“ ( 10°). Zato so se naddiakoni tudi imenovali „archidiakoni nati“ , ker je bil vsak župnik v Ribnici obenem tudi
naddiakon. Povdarja pa se v prezentaciji gotovo to zato, ker je
doslej vodil naddiakonske posle kočevski župnik Moškon, pa
je prešla ta čast sedaj zopet na ribniškega župnika. Smrtnega
dneva Sigonijevega nisem mogel določiti, ker so ravno v teh
letih mrliške matice v Ribnici pomanjkljive.
Na izpraznjeno ribniško župnijo je bil dne 13. 9. 1714. ime
novan
L U D O VIK

KOBAL

(Coballius) ( 101), za naddiakona pa je bil povišan dne 14. 12.
istega leta ( 102), ko je še posebej prosil za naddiakonsko čast

(103); zakaj je to storil, se ne more ugotoviti, saj je bil vsak
ribniški župnik vedno „archidiaconus natus“ . V Ribnici je zelo
goreče služboval do svoje smrti na božični dan 1728. ( 104). Od
1702. do 1706. je kaplanoval v ljubljanski stolnici, od oktobra
1706. do sv. Jurija 1708. je bil župnik v št. Jerneju na Dol.,
od koder se je preselil za župnika k Sv. Križu pri Kostanjevici.
23. maja 1710 je bil potrjen župnikom v Ihanu, od koder je prišel
za župnika v Ribnico ( 105). Bil je tudi ud bratovščine sv. Mihaela
v Mengšu.
Kobal je bil tudi z ribniškimi grofi v dobrih odnošajih. Dne
9. 9. 1715. mu je grofica Ana Katarina Kobencel celo dovolila,
da sme v graščinskih vodah ribariti in hoditi v graščinske gozdove
na lov, kar pa se je takrat smatralo za veliko pravico, ki je
razen grajske gospode nima nihče. Vendar je moral dati Kobal
še isti dan reverz, da si radi tega dovoljenja v nadaljnje ne bo
lastil nobenih pravic, ne on ne njegovi nasledniki. (Grajski ar
hiv v Ribnici, vol. 6, 23.) Dne 18. 6. 1724. pa je grof Ludovik
Gundakar Kobencelj z brati bratovščine presv. Reš. Telesa vred
prezentiral za ta beneficij, ki je bil po smrti ljubljanskega prošta
grofa Leopolda Ferdinanda Kobencla izpraznjen, naddiakona Ko
bala, ker da ima za bratovščino mnogo zaslug. Prošnjo za potr
ditev je predpisal in odposlal grof Kobencel sam kot varuh
(advocatus) ribniške cerkve, ki jo imenuje v pismu „bazilika“ .
Sklicuje se na to, češ da ima on z brati pravico prezentirati, in
prosi ordinarija ali njegovega generalnega vikarja ali kdor ima
pravico potrditi ga, da ga kanonično potrdi in investira. (Grajski
arhiv v Rib., vol. 6, 24 - Izv. muz. dr. I, 23.) Ves ta postopek
pa je bil nepravilen, ker grof ni imel nikdar te pravice, ampak
le udje te bratovščine. Torej je Kobal dobil ta beneficij nepostavno. Proti prilaščevanju te pravice je poznejši naddiakon grof
Karol Žiga Petazzi odločno nastopal.
Jožef MRAK, ki je bil od 1713. do 1736. kaplan v Ribnici,
je postal po smrti naddiakona Kobala administrator in je uprav
ljal župnijo do prihoda novega naddiakona. Mrak je imel velike
težave s Kobalovimi dediči, ki so odnesli vso njegovo zapuščino
in tudi vse žito, tako da ga je moral Mrak celo za seme kupiti.
Pomagala mu ni nobena pritožba, ker mu je celo vicedominal
Hajpelj pisal, naj dedičev kar nič ne nadleguje. Da naslednik grof
Petazzi s tem ni bil zadovoljen, je umljivo in se je celo hudoval;
zakaj za 15 mesecev vakance je dobil od administratorja le 163
goldinarjev in 32 krajcarjev, od katerih pa je moral plačati de
želskega davka („stevram ad provinciam solvere“ ) 137 gold.
in nekaj krajcarjev, tako da mu je ostalo le 26 gold. Zato je
zapisal v kroniko, da se tudi od njegove dediščine dedičem ne

sme ničesar odtegniti; zakaj kdor ni ničesar prejel, tudi ni
dolžan ničesar pustiti. Ako pa bi mu kdo kaj odtegnil, ga bo
„tožil pred Bogom in njegovim strašnim sodnim stolom“ ( 107).
Da bi pri pičlem dohodku, ki ga je prejel ob svojem nastopu,
vendar mogel začeti gospodarstvo, mu je grof Ludovik Kobencel 24. 9. 1731. spregledal, da mu ni bilo treba za leti 1730. in 31.
dati graščini žita, ki bi ga kot urbarščino za varstvo cerkve
graščini moral dati. (Vogley.) Obenem mu je grof dovolil ribo
lov v grajskih vodah za domačo potrebo, toda brez prejudica,
kar mu je moral naddiakon pismeno priznati in potrditi. (Graj.
arhiv v Rib., vol. 6, 26.)
Jože Mrak je bil kaplan v Ribnici do 1736., potem pa je
živel še 4 leta v pokoju kot „dooperator emeritus“ . Umrl je v
Ribnici 20. 6. 1740. star ok. 66 let. Pokopal ga je naddiakon
Petazzi ( los). Preden je prišel v Ribnico, je bil od 1703. do 1707.
sacelan na Javorniku na Gorenjskem, od 1707. do 1713. pa
sacelan na Savi pri Jesenicah.

DR. KAREL ŽIGA GROF PETAZZI
Kakor že omenjeno, je nasledoval Kobala kot župnik in nad
diakon v Ribnici DR. KAROL ŽIGA grof PETAZZI in je službo
val tu od 1730. do 1744., ko je postal ljubljanski stolni prošt in
obenem radovljiški župnik; te časti je nosil od 1741. do 1759.
Petazziji so bili tržaška patricijska rodbina, posestniki gra
ščine Završnik (Schwarzenegg) v Istri in drugih gradov. Karol
Žiga je bil doma v Gradcu, nahajal pa se je od 1723. do 1727.
kot gojenec Germanika v Rimu ( 109), kjer je bil tudi posvečen
v mašnika. Njegov brat Leopold je bil 1740. imenovan za tr
žaškega škofa in se je po smrti ljubljanskega škofa Ernesta
Attemsa preselil kot škof v Ljubljano (110). Kot tržaški škof
je prišel k svojemu bratu v Ribnico, kjer je dne 10. 8. 1743.
posvetil cerkev Marije Vnebovzete s 5 oltarji pri Novi Štifti,
dne 12. 8. istega leta pa cerkev sv. Frančiška Ksav. v Sajevcu
pri Ribnici. Obenem je posvetil veliki zvon v Ribnici ter podelil
zakrament sv. birme 6.214 birmancem. Ob tem svojem posetu
je v splošnem birmal okoli 10.000 birmancev. Karol Žiga ga
s ponosom imenuje v kroniki „Dominus frater meus“ - (Moj
gospod brat) (" '). Tržaški škof je prišel v Ribnico v imenu
patriarha, kateremu se je prihod v avstrijske pokrajine že dolgo
časa zabranjeval. Zato se nam ni čuditi, da je škof Petazzi ob
tem svojem obisku posvetil v ribniški okolici 8 cerkva, 41 oltar

jev ter birmal vsega skupaj 16.814 birmancev. Nazaj grede so.
vikar in ljudstvo v Vel. Laščah prosili, naj se tudi tam ustavi;
in res je 20. 8. 1743. tam birmal 137 otrok ( 112).
Po več kot enoletni vakanci je prišel torej Karol Žiga Petazzi v Ribnico. Mladi župnik je bil imenovan že 23. 12. 1729
in po cesarju Karolu VI. prezentiran sv. stolici. Apostolska bula
mu je dosla po rokah gorenjskega naddiakona, ki je bil oficial
oglejskega patriarha. Njegov oče Adelm grof Petazzi je bil takrat
na Reki cesarjev tajni svetnik (Sacrae Caesareae Maiestatis Aureae Clavis Cubicularis) ter glavar avstrijskih primorskih po
krajin. Od tam je prišel Karol Žiga skozi Ljubljano v Ribnico
dne 20. 3. 1730., kjer ga je sprejel pod svojo streho za nekaj
tednov ribniški graščak Ludovik Kobencel; zakaj po lastnem po
pisu Petazzija je bilo tedanje župnišče v Ribnici v tako slabem
stanju, da je bilo bolj podobno „jami razbojnikov in svinjaku“
kot župnišču. To sploh ni bilo stanovanje za poštenega moža;
imelo je samo eno večjo sobo in še to v slabem stanju, zakaj
imela je samo 2 okni brez veternic, brez podov in stropa in
brez vrat. Zidovje je bilo treba prenoviti, peči napraviti nove,
dimnikov iz peči in kuhinje ni bilo. Kuhinja je bila tako majhna,
da se je komaj eden v nji obrnil. Puščala je dim po vsej hiši,
tako da je bilo zidovje vse rdeče in je dim pekel v oči, ki jih
je bilo treba zatiskati z roko. Ker njegov „čestiti duh“ takega
bivališča ni mogel prenašati in je smatral zase in za ves naddiakonat za sramoto, ako bi pošten človek videl to zanikerno
bivališče, je za nekaj dni sprejel stanovanje v gradu pri grofu
Kobenclju, obenem pa je sklenil, da vse popravi na svoje stroške,
ne da bi imel kdo plačati en sam groš. Ker pa je s tem koristil
bolj svojim naslednikom kot sam sebi, naj njegovi nasledniki
kdaj darujejo Bogu kai;o sv. mašo zanj ( U3).
Takoj po svojem nastopu je začel Petazzi pisati župnijsko
in arhidiakonijsko kroniko, začenši z 1. 1730., katere od poprej
ni našel. Zdi se mu, da bi tak spis bil dober zanj in za njegove
naslednike. Bil je pač res visoko naobražen mož, dasi še zelo
mlad ( 114). V kroniki trdi o ribniški župniji, da je bila od pamtiveka združena z arhidiakonatom; zato jo menuje „parochia
nata Archidiaconalis“ ( 115). Za to župnijo je bil prosil obenem
z. inkorporiranim beneficijem sv. Andreja.
Pred Petazzijem so se župniki in arhidiakoni zelo hitro me
njavali ali pa so se postarali, tako da je pod tem trpela tudi
disciplina po naddiakoniji. Mladi Petazzi je hotel spraviti v red
ves naddiakonat; zato je takoj po svojem nastopu podrejeni du
hovščini naznanil, da je njen predstojnik, ki mu gre čast in
pokorščina, ter da bo v nekaj mesecih kanonično vizitiral vse

župnije. Za to vizitacijo si je izprosil od svetne oblasti tudi
„brachium saeculare“ , ako bi kje bila potrebna kazen.
Vizitacijo je začel v domači župniji. Sklical je župane in
druge starešine, od katerih je poizvedel, da je patron župnije
cesar, da so tu od nekdaj ustanovljene 3 kaplanije in 4 benefi
ciji, katerih vsak je navezan na svoj oltar. Prvi je beneficij sv
Andreja, ki nima drugih obveznosti kot nekaj sv. maš. Drugi je
beneficij sv. Hermagora in Fortunata, ki ga oddaja cesar in ga
sedaj uživa Andrej Makovec, nekdanji tukajšnji kaplan, ki vrši
vse svoie obveznosti. Tretji je beneficij presv. Reš. Telesa, kate
rega uživatelj mora vedno bivati v trgu (residere), vsak četrtek
peti sv. mašo pred izpostavljenim presv. Reš. Tel. ter previdevati bolnike, ki so člani bratovščine presv. Reš. Telesa. Tedanji
beneficiat Jožef pl. Svort (a Swort) je prosil novega naddia
kona, naj ga umesti na ta beneficij, kar pa mu je odrekel, ker
ni bil pravilno prezentiran. Prezentiral ga je bil namreč grof
Kobencel, ki pa ni imel te pravice in je tudi dokazati ni mogel.
To pravico prezentacije je imela le bratovščina pod predsedstvom
arhidiakona. Zato je ta sklical bratovščino s posebnim s svojim
dovoljenjem (indultum) v hišo županovo, kjer so predlagali
Svorta, dasi se je morala sicer taka skupščina vršiti v cerkvi.
K tej skupščini sicer ni prišel naddiakon sam, ampak je poslal
svojega delegata. Nato je bil Svort imenovan in umeščen na
ta beneficij, četrti je beneficij sv. Treh Kraljev, ki ga ima
cerkev Sv. Štefana, pa nima nikakih dohodkov, pač pa mora
cerkev skrbeti za popravo beneficiatske strehe ter plačevati de
želno štibro (stevra) in kontribucijo. Ustanovitelji tega bene
ficija so bili gospodje Brniški ( W erneckerji).
Zoper duhovščino niso imeli možje nikake pritožbe in so
izjavili, da je vse v redu in da se sv. zakramenti redno dele.
Pri tej vizitaciji, ki se je vršila 4. 5. 1731., so bili navzoči:
Andrej Makovec, beneficiat sv. Hermagorja in Fortunata, ter
kaplani: Jožef Mrak, Ernest Kobal in Mihael Tavčar; ključarja
pa sta bila Volbenk Tertman in neki Venčan (Venzan).
Dne 2. 6. 1731. je šel Petazzi na vizitacijo v Krško, kjer
je obenem umestil na župnijo Leskovec in Krško Jožeta pl. Cergolerna (a Zergolern). Iz Leskovca je jahal v slovesnem spre
vodu v Krško, kjer je pričakujočim meščanom pokazal pismo
vlade, s katerim se mu dovoljuje vizitacija tam ter je vizitacijo
slovesno izvršil ( 116). Krško je bilo le nekaj desetletij podložno
ribniškemu naddiakonu po posebnem vladnem indultu. Ob vizi
taciji je Petazzi v Krškem našel cerkev in župnišče v slabem
stanju. Ljudje zoper duhovščino niso imeli nikakih pritožb, pač
pa se je pritožil župnik, da župljani pravočasno ne kličejo du

hovnika k bolnikom, vsled česar da jih mnogo umrje brez sv.
zakramentov, katere potem mnogi ljudje sami pokopavajo brez
duhovnika in celo na neblagoslovljenem kraju.
Dne 22. 6. 1731. je vizitiral v Kočevju, kjer je pastiroval žu
pnik Daniel Baron Moškon, in je bilo vse v redu najdeno. Samo
ključarji od Sv. Jakoba pri Starem logu so se pritožili zoper
tamošnjega vikarja, da oznani sv. mašo na Mlaki (v Kerndorfu).
pa ga ni osebno, ampak pošlje samo svojega kaplana, dasi bi
moral osebno priti, in s tem moti pobožnost.
Vikariat Loški potok, ki je spadal pod faro Bloke, je prišel
na vrsto 27. 6. 1731. Za vikarja je bil tam Janez Šmalc, poprej
vikar pri Novi Štifti, ki je tako v Loškem potoku kakor prej
pri Novi Štifti pri cerkvi mnogo prezidal. Vse se je izvršilo v
redu.
Iz Loškega potoka je šel v Lož, kjer je bila vizitacija 29.
6. 1731. Tam je župnikoval že nad 40 let Pavel švenk (Swenk),
infuliran opat, in je bilo njdeno vse v najboljšem redu. Dne
4. 7. 1731. je obiskal vikariat Vel. Lašče, ki je spadal pod župnijo
Dobrepolje. Vikar je bil Jožef Kanduč (Condus). Prezentiral je
vikarje dobrepoljski župnik, potrjeval jih je arhidiakon. Dne
6. 7. 1.1. je bila vizitacija v Dobrepoljah, kjer je župnikoval
Anton Mašič (Masiz), poprej vikar v Laščah. Sicer je bilo vse
v redu, vendar so se ključarji in starešine pritožili, da nimajo
za poroko plačati eno krono (unum coronatum) več kot poprej
in da zjutraj ob določeni uri nimajo gotove službe božje.
Isto leto je bila vizitacija v Kostelu. Tedaj je bil tam župnik
Perec (Periz) Valentin, ki je bil nastopil službo isto leto. Pred
njim je tam služboval Pavel Hlapše, ki je potem dobil župnijo
Tomaj. Ta je mnogo let vodil župnijo prav hvalevredno. Imel
je veliko pravdo z baronom Androhom (Androcha), graščakom
v Kostelu, zaradi različnih desetin, posebno radi jagnet, ribo
lova in zaradi patronstva (ius advocatiae), pa je pri vladi pov
sod zmagal. Tudi ni dovolil, da bi baron prisostvoval cerkvenim
računom, kar je tudi vlada potrdila. Hlapše nikakor ni dal
svetnemu vlastelinu izrabljati cerkve kakorkoli. Preden je bila
sodba izrečena, je Hlapše odšel v Tomaj. Njegovega naslednika
Perca je naddiakon ponovno pozval in opominjal, naj se da
umestiti, pa je vedno odlašal, češ da je prosil za župnijo Rudo,
ki jo je pozneje res tudi dobil. Ker pa se je ta prošnja celo
leto vlekla, se je moral dati prej umestiti na Kostel. Sedaj pa
ni hotel plačati naddiakonu predpisane takse 24 goldinarjev ( 11S).
Odšel je kar na skrivaj v Rudo in brez obvestila zapustil Kostel.
Toda naddiakon ga je zasledoval in je bil od vlade in celo od
dunajskega dvora prisiljen priti v Ljubljano in arhidiakonu pla-

Župna cerkev MARIJINEGA ROJSTVA
v VELIKIH LAŠČAH
Kip Brezmadežne na pročelju cerkve in Levstikov spomenik
na trgu pred njo je postavil Franc JONTEZ, p o d o b a r, rojen
1853. v St. Janžu na Dol. in b iva l v Vel. Laščah do svoje smrti.
(S B L I ., 1 9 3 2 ).

čati omenjeno vsoto - takso. Ob tej vizitaciji so kostelski klju
čarji zelo pohvalili kaplana, ki je bil Slovenec in je že 25 let
tam služboval ( 119). Pohvalno so se tudi izrazili, da so poprej
plačevali pri krstu en repar (paccus), sedaj pa plačujejo samo
en sold, kar se je vpeljalo pod Hlapšetom. Izjavili so, da so z
novim župnikom zadovoljni In se veselijo njegovih naukov; pri
tožijo pa se, ker se je odpravila procesija na Skrilj v mozeljsko
župnijo. Zato prosijo, naj se obema župnikoma ukaže, da se
procesija obnovi. Za Percem je bil tam eno leto administrator
ribniški kaplan Mihael Tavčar.
Dne 2. 7. 1731. je bila vizitacija na Blokah. Župnik Franc
Lokateli, ki je bil sicer izboren in goreč mož, je ležal 8 let v
postelji, pa je vendar zelo hvalno (laudabilissime) vladal svojo
župnijo, župljani pa so se vendar zoper njega pritožili, češ da
roboto, ki so jo dolžni cerkvi in ki je ta ne potrebuje, porablja
zase. Neki Jernej Mahne se je pritožil, da 12 reparjev od cerkve
sv. Nikolaja na Hudem vrhu ostaja v župnišču in se ne nakaže
ključarjem. Sicer pa da je bilo običajno samo ob smrti gospo
darja plačevati teh 12 reparjev. Zraven pa jim tudi ni všeč, da
vikar ne more vselej ekskurirati vsled župnikove bolezni. Zato
so ob hudi zimi in snegu mnogi brez službe božje; tudi jim
ni prav, da morajo ob porokah in krstih zapiti do tri goldi
narje, pri čemer se domače župnikovo služabništvo opije. (Ta
krat je bila na Blokah še v župnišču gostilna po stari navadi,
ko je še župnišče skrbelo za popotnike, kar pa se je pozneje
razvilo v veliko razvado.) Naddiakon je po vizitaciji opozoril
na te napake sicer izbornega moža, kateremu je bržkone delalo
neprilike le njegovo služabništvo, ki ga vsled svoje bolezni ni
mogel obvladati. V adventu 1734. je Lokateli umrl in ga je po
kopal naddiakon. Ker mu niso poslali konja, je dobil 24 goldi
narjev nemške veljave, kar je dobil ob smrti vsakega župnika,
četudi ga ni osebno pokopal. Lokatelijevo zapuščino je provizo
rično zapečatilo mesto Lož namesto vicedoma, kar je zatem storil
tudi oskrbnik šneperške graščine, za kar pa ni imel pravice in
ga je vicedom pokaral. Bloško župnijo je Lokateli vladal od
1720. do svoje smrti.
Naj tukaj pripomnim, da se ni samo na Blokah, ampak tudi
po nekaterih drugih župnijah razpasla razvada, da so imeli žup
niki gostilne po župniščih. Marsikje so bili skoraj primorani
k temu, ker so imeli sicer preslabe dohodke. Večinoma pa je
bila to le razvada, ki je zelo škodovala dušnemu pastirstvu,
katere pa so se nekateri duhovniki krčevito držali. Še leta
1749. je moral ribniški naddiakon Revec izdati strog dekret, v
katerem prepoveduje pod strogimi kaznimi vinotoče po župniš

čih, ako nima župnik iz prav važnih vzrokov od naddiakona pi
smenega dovoljenja za to ( 121).
Iz vsega delovanja Petazzijevega je razvidno, da je bil vi
soko naobražen mož, ki je hotel zopet uvesti kar naj strožjo disci
plino med duhovščino in med ljudstvom ter dvigniti cerkveno in
versko življenje, ki je dokaj trpelo vsled tega, ker oglejski pa
triarhi niti v cerkvenih zadevah niso imeli prave moči zaradi
vednega nasprotstva, ki je vladalo med njimi in avstrijskimi
oblastmi. Duhovščina često ni vedela, ali naj posluša višjega
nadpastirja ali avstrijskega cesarja. Tudi občevanje duhovščine
s patriarhom se je moralo vršiti le po skrivnih potih, kar je
povzročalo tudi v cerkvenih zadevah mnogo nereda.
Velika zmešnjava je tedaj vladala celo med duhovniki glede
na odpravljene praznike, dasi se je prva redukcija izvršila že
skoro celo stoletje poprej po papežu Urbanu VIII. (1642.) Ne
kateri župniki in kaplani so še vedno oznanjali odpravljene praz
nike kot zapovedane, s čimer se je obteževala vest vernikov,
ako ob teh praznikih niso bili pri službi božji ali so opravljali
hlapčevska dela. Ker je naddiakon pri svojih vizitacijah spoznal
ta nedostatek in ker so se tudi svetne oblasti pritoževale nad
množico praznikov, je duhovščino pod strogimi kaznimi pozval
(1736.) oznanjati samo zapovedane praznike kot take, češ da je
drugačno ravnanje samo zasebna „kaprica“ (capritium) (122).
Kljub dekretom, ki jih je Petazzi izdal 3. 12. 1736. in 30.
9. 1738., da se morajo kot zapovedani prazniki oznanjati le tisti
dnevi, ki so v oglejskem koledarju označeni kot prazniki, in
kljub zapreteni suspenziji, se vendar nekateri te zapovedi niso
držali. Tako je kaplan Franc Ks. Pogačnik na Blokah 1739.
oznanil sv. Jurija in sv. Marka kot zapovedana praznika. Drugod
so duhovniki prav oznanili te praznike, a ljudje so verjeli le
bloškemu kaplanu in se pritoževali, da jih drugi duhovniki za
vajajo. Naddiakon je poklical bloškega kaplana na odgovor. Ta
se je izgovarjal, da mu je župnik izročil kartapan, v katerem
sta tudi ta dva praznika označena kot zapovedana; zato ju je
tudi kot zapovedana oznanil, da ne bi imel z župnikom nadaljnih
prepirov. Nato je bil poklican na odgovor župnik, ki je ponižno
priznal svojo zmoto in obljubil poboljšanje; zato je bil samo
pokaran. Bil je to župnik Janez Šmalc, ki je dobil Bloke za
Lokatelijem, in je bil res dokaj rabiaten človek ( 123).
Naddiakon Petazzi posebno opozarja duhovščino, naj vestno
oznanja krščanski nauk (katehezo), da ne bodo ljudje, tako
odrasli kakor otroci, tako nevedni v verskih stvareh, ki so za
zveličanje potrebne. Vernike bodo navdušili, da bodo hodili h
kršč. nauku zlasti s tem, ker je papež Klemen XII. tudi našim

krajem dovolil odpustke, ki so jih doslej dobivali v italijanskih
delih patriarhije verniki, ki so prihajali h krščanskemu nau
ku ( 12J).
Od starih časov je bila že navada in zapoved, da so morali
vsi župniki, vikarji in kaplani ribniškega naddiakonata priha
jati na cerkveno proščenje (žegnanje) v Ribnico na nedeljo
po 2. 8., ko se praznuje ribniški farni patron sv. Štefan, papež
in mučenec. Ker so jeli nekateri to opuščati, je naddiakon 1739.
pozval podrejeno duhovščino, da pride gotovo ob proščenju s
procesijami v Ribnico, prvič, da izkaže čast patronu naddiakonske
cerkve, drugič, da drugi dan po proščenju opravi slovesno za
dušnico za umrle člane cesarske hiše. Ako bi bilo ta dan kje
drugje cerkveno proščenje, bodisi pri župnijski ali podružni cer
kvi, se mora prestaviti na drugi čas. Kdor ne bi prišel, bo
moral plačati 15 cekinov v zlatu v cesarsko blagajno ( 125) Zbrala
se je torej ta dan vsa duhovščina z ljudstvom vred od Loža
do Kostela v Ribnici; prišli so s svojimi župniki tudi vsi Cer
kveniki in organisti (ludimagistri), ki so bili navadno učitelji.
Vse d.uhovstvo in njegovo ožje spremstvo je bilo te dni prehra
njeno v župnišču, za kar so župniki plačevali nekaj takse.
Tudi sicer so morali župniki iz naddiakonata večkrat priha
jati v Ribnico, da dobijo pooblastilo za izvrševanje duhovske
službe. Tako naddiakon Petazzi kakor njegovi predniki so dajali
namreč tudi jurisdikcijo podložnim duhovnikom. O sv. Juriju
je kaplanom in vikarjem ugasnila spovedna jurisdikcija popol
noma, župnikom le za pridržane slučaje (casus reservati). Ko
so duhovniki o Veliki noči poslali po sv. Olja, ki so se delila
v cerkvi, so morali s takso za sv. Olja in honorarjem za delivca
poslati tudi svoje spovedne listine (instrumenta) v podaljšanje,
ki je bilo tudi vezano z določeno takso za pisarno. Takoj po
sv. Juriju pa so morali priti osebno k naddiakonu, da se izka
žejo, ali znajo potrebne nauke iz moralke, ter odnesejo osebno
svoja „instrumenta“ . Tako je naddiakon čuval nad tem, da du
hovščina dobro zna svojo stroko, da pa tudi vernike dobro po
učuje v verskih naukih. Zato je duhovščini naložil, naj ne pri
pušča k poroki ljudi, ki ne znajo najpotrebnejših naukov, kar
naj se oznani raz leco. Vselej naj se po pridigi moli vera, upanje
in ljubezen in naj se z ljudmi toliko časa ponavlja, da se nauče
apostolske vere, očenaš, češčeno-marijo, božje in cerkvene zapo
vedi in 7 sv. zakramentov. Zopet in zopet jim zabičuje, naj ne
oznanjajo nezapovedanih praznikov kot zapovedane, in to pod
kaznijo odvzema duhovske službe („sub poena suspensionis“ ) ( 127).
Kot sodnik nad duhovščino v naddiakoniji je Petazzi strogo
gledal na to, da drži točno disciplino in službo božjo vrši po

predpisih, ki so se bili marsikje pozabili. Vsakega, ki je kaj
pregrešil, je pozval na strog odgovor. Tako je Anton Lokar, vikar
v Loškem potoku, naznanil osilniškega župnika Andreja Mihiča,
da krščuje v zasebnih hišah in da daje obhajancem iz nepurificiranega keliha piti ablucijo. Imenovanega župnika je naddiakon
poklical v Ribnico na odgovor za dan 17. 3. 1739., ki je tudi
prišel. Izjavil je, da nikdar ne krščuje po zasebnih hišah, ampak
semintja pozimi v župnišču, kar je bilo v navadi, pa se ne bo
nikdar več zgodilo. Iz keliha pa je dajal ablucijo pri podružnicah,
ker je skozi 6 let kot kaplan v Kočevju videl tako delati, ne da
bi mu bil kdo ugovarjal, kar lahko tudi s prisego potrdi. Ker je
sicer prav izborno in vneto deloval, je bil le po občutni lekciji
(„post sensibilem correctionem“ ) odpuščen domov ( 12S).
Matija Fuks, duhovnik v Kočevju, je naznanil Jožefa Ko
priva, kaplana v Kočevski Reki, da je iz zanikrnosti odlašal iti
na obhajilo k bolni ženi Matija Loserja iz Borovca, šel je šele
čez dve uri; ko pa je ravno stopil s konja, je bolnica umrla brez
sv. zakramentov. Poklicali so ga bili ob 3. zjutraj, pa je prej še
spisal dve pismi in ob 5 šel na obhajilo. Njegov župnik je to pač
izvedel, pa ga je le nalahko pokaral. Za 20.3. 1739. je bil po
klican k naddiakonu. Za ta čas pa ga je moral nadomestovati tožitelj Matija Fuks. Kopriva je izjavil, da je bil poklican na obha
jilo ob pol štirih zjutraj. Prišla sta ponj dva dečka, ki sta se dalje
časa potikala v gostilni (in hospitio) in zunaj župnišča, ker sta
se bala priti noter, za kar ju je Cerkvenik pokaral. Šel pa je
takoj na sv. obhajilo, samo 2 pismi je še zapečatil s španskim
voskom in naslova je morda napisal, žena pa je bila še živa, ko
je prišel in je živela kake pol ure; ker ni mogla govoriti, ji je
obudil kesanje, ji podelil odvezo in sv. poslednje olje. Ker so
tudi priče pod prisego izjavile, da je bilo odlašanje le malen
kostno, je bil samo ostro posvarjen. Kajti sicer je bil poštenjak
(sacerdos probus alias curatus). Proti Fuksu, ki je več trdil,
ni storil ničesar; zato se je zadeva v miru razšla ( 129).
župnik Franc Jožef Lojk (Loykh) v Kostelu je prenesel
službo božjo, ki je bila po starem običaju na Veliko nedeljo in
nekatere druge praznike v cerkvi sv. Treh Kraljev v trgu Ko
stelu, v župnijsko cerkev. Zoper to se je na arhidiakona pritožil
baron Franc Androha, sodnik v Kostelu, češ da utegne to rav
nanje vzbuditi pri ljudeh veliko vznemirjenje, ker je župnik
službo božjo po stari navadi že oznanil, pa je potem to oznanilo
preklical. Naddiakon ga je s pretenjem kazni pozval, naj službo
božjo opravlja, kakor je bilo v prejšnjih časih običajno, toda de
kreta ni odposlal, ker je prišla baronova pritožba prepozno, nam
reč na Vel. soboto 28. 3. 1739. Pa tudi sicer je imel Petazzi mnogo

opraviti z Lojkom, ki ni hotel držati rezidence. Pozval ga je,
naj se drži rezidence ali pa naj resignira na župnijo, ker bo
sicer uradno nastavljen drug dušni pastir. Videti je, da se Lojk
ni hotel pokoriti, ker je 14. 3. 1740. v resnici resigniral na žup
nijo ( 130). Kaplan Luka Žgur (Schigur) v Dobrepoljah je duhov
nika Janeza Benkoviča pripravil ob dobro ime, kar je tudi sam
priznal. Petazzi ga je obsodil, da mora v 8 dneh prinesti v njegov
urad 6 funtov za cerkev rabljivega voska, obenem pa mora raz
žaljenega prositi odpuščanja pred župnikom in pričami, ki so ža
litev slišale. Enako je moral dati Žgur zadoščenje vikarju iz Lašč,
ker je pred ljudmi govoril, da je njegova pridiga zanič. Ako pa
ostane trdovraten, bo zoper njega nastopil z drugimi njemu pri
držanimi kaznimi („poenis arbitiro Nostro reservatis). Tako 18.
avg. 1739. ( 131).
Omenjene sodne slučaje sem navedel, da se vidi, kakšno
sodno oblast je imel naddiakon nad podrejeno duhovščino in
kako strogo je pazil na to, da vlada med duhovniki stroga disci
plina, v bogoslužju in pastirstvu pa neizprosen red.
Petazzi je tudi med svetnimi verniki pazil na strogo versko
disciplino; zato je bil nedostopen za vsako praznovanje, kakršno
se je zlasti v prejšnjih časih paslo često po naših krajih. Ko se
je blizu Kočevja nastanil neki člgvek z imenom Jakob Hessl,
ki je bil v Rimu na Aracoeli sprejet v Tretji red sv. Frančiška,
se je moral obrniti na naddiakona, da mu izda pismeno dovolje
nje za tako puščavniško življenje. Ko je pregledal avtentično
pismo, izdano v Rimu dne 3. 3. 1738., ki potrjuje njegov sprejem
v Tretji red, mu je pismeno dovolil, da se sme nastaniti v puščavi
(in eremitorio) blizu kapele sv. Frančiška Ksav. v kočevski žup
niji, dokler bo držal v pismu zabeležene pogoje ter nravno po
steno in pobožno živel, kakor je bil obljubil v Ribnici 14. 2. 1739.
Nato si je pri sv. Frančišku napravil kočo (clausa), kjer je živel
kot samotarec. Petazzi ga je pozneje res spoznal za pobožnega
in nravno neoporečnega moža (tamquam virum pietate ac morum
integritate probatum); zato mu je dal na njegovo prošnjo pripo
ročilno pismo, veljavno za 4 mesece, v katerem ga priporoča vsem
usmiljenim srcem, naj mu po svoji moči prispevajo za življenj,
potrebe ( 132).
često se je dogajalo, da so morali naddiakoni izterjavati tudi
svetni davek od podrejene duhovščine in cerkva. Tako je Petazzi
poslal 30. 9. 1738. vsej duhovščini pismo, v katerem ji naznanja,
da je papež Klemen XII. na cesarjevo prošnjo odredil med duhov
ščino zbirko za tedanjo vojsko. V 14 dneh ima vsak plačati
svoj prispevek, da se izogne suspenziji in stroškom. Po preteku
te dobe bo vsakemu odposlal sla s suspenzijskim dekretom (133).

Posestni davek (stevra posessionalis seu Vermögensteur) je de
žela cesarju plačala za 3 leta naprej. Sedaj so ga morali povrniti
duhovniki in cerkve. Naddiakon se je z deželo pogodil, da plača
duhovščina njegovega naddiakonata letno 150 goldiarjev in ob
ljubil, da bo ta davek tudi izterjal, toda le pod pogojem, da
oblast podpre tudi s svetno močjo in eksekucijo ( 1M). Plačali so
vsi, tudi naddiakon in domači kaplani ter beneficij sv. Andreja,
presv. Reš. Telesa in sv. Hermagora in Fortunata v Ribnici, izvzemši beneficij v Leskovcu, ki ga je bil užival umrli župnik
žužemberški pl. Brekei>£eTd, pa ga patron grof Aleksander Tur
jaški ni hotel doslej nikomur podeliti, in beneficij sv. Barbare
v Ložu. (1736.) Več petletij so že morali plačevati tudi papeževo
takso (taxa papalis seu subsidiaria) za pozidavo trdnjav Temešvara, Karlovca in Beograda (Alba greca), ki jo je predpisal
ljubljanski škof kot apostolski subkolektor ( 135). Za to petletje
se je taksa plačala meseca jun. 1739.; plačali so jo vsi razen
beneficija Matere božje v Leskovcu in Lambergovega beneficiata (sv. Barbare v Ložu), kar je Petazzi večkrat naznanjal
generalnemu vikarju ( 136). Uprli so se temu davku udje bratov
ščine sv. Ignacija v Ložu. Loški župnik Filip Jakob Uršič jih
je naznanil naddiakonu, ki jim je zapretil s posvetno silo in
eksekucijo („brachio saeculari ac manu Regia executionem in
pertinaces faciendam esse noveritis“ ), ako v 3 dneh ne plačajo
zneska na roke župnika ali pa v naddiakonijskem uradu (137),
kar je menda dobro izdalo.
Že dolgo časa je vladalo napeto nasprotstvo med avstrijskimi
cesarji in oglejskimi patriarhi, ki so imeli svoj sedež v beneški
republiki. Cesarji so ovirali in naravnost prepovedali, da bi
v Avstriji bivajoči duhovniki občevali s svojimi cerkvenimi po
glavarji v Ogleju, čedalje bolj se je kazalo stremljenje, da bi
postali naši kraji tudi v duhovnem oziru odvisni bolj od Dunaja
nego od Ogleja. Zato so cesarji kaj radi odredbe dunajskega kar
dinala in nadškofa raztezali tudi na naše kraje, katerim se je
duhovščina tudi pokorila, tako da nazadnje ni prav vedela, komu
naj bo v prvi vrsti podložna. Ko se je 1739. po Avstriji širila
kuga, je dunajski nadškof in kardinal ukazal post na vigilijo
svetih mučencev Fabijana ip Sebastijana. Takoj je cesar ukazal,
naj se ta post ( abstinentia) drži po vsej državi. Ta ukaz je dobil
tudi naddiakon Petazzi, ki ga je sporočil vsem župnikom in vi
karjem z naročilom, naj ta post vernikom raz leco oznanijo;
kdor pa bi ne dobil njegovega ukaza pravočasno v roke, naj
odredi post v 8 ali 14 dneh po prazniku sv. mučencev (138).
Te razmere pa niso mogle dolgo trajati brez velike škode za

cerkveno disciplino in so se v resnici že pod Petazzi j evim na
slednikom končno uredile.
Kako nezdrave so bile cerkvene razmere v avstrij. delu
oglejske patriarhije, nam kaže sledeči primer: Dne 21. 1. 1739.
se je pismeno obrnil Papežev nuncij na arhidiakona Petazzija,
na gorenjskega naddiakona, na novomeškega prošta in na oba
opata: stiškega in kostanjeviškega, naj mu poročajo, kakšno je
duhovno stanje v onih krajih oglejske patriarhije, ki leže v
Avstriji, da ne bo vinograd gospodov trpel škode sedaj, ko je
ovirana čuječnost in jurisdikcija lastnega ordinarija (patriarha).
Ali je kaj duhovnikov, ki bi pleli grehe in sadili čednosti?
Petazzi je 31. 1. 1739. odgovoril, četudi je patriarhova jurisdikcija
v avstrijskih krajih ovirana, da jo vendar skoro izza neštetih
let sem izvršujejo patriarhovi namestniki, ki se imenujejo nad
diakoni, tako da v teh krajih ni nič manj krščanskega življe
nja, obiska službe božje, cerkvene discipline in verskega pouka
kot drugod, četudi se z dekreti in okrožnicami prepoveduje zu
nanje izvrševanje patriarhove jurisdikcije, se vendar s pozorno
opreznostjo duhovniki pismeno obračajo na patriarha, tako da
se vse vrši v redu po njegovih navodilih. Tudi župniki, ki jih
predlaga cesar ali kako drugo gospodstvo, dobivajo opreznim
potom patriarhovo bulo in se tudi s politične strani potrjujejo
ter jih naddiakoni kanonično umeščajo. Eno pa je, kar bi ute
gnilo vsemu zlu odpreti vrata v ovčnjak Gospodov in napra
viti pohujšanje, ker se je namreč v tem delu vrinila zločesta
navada, ki jo župniki imenujejo „svojo pravico“ (suum jus), da
sprejemajo in odpuščajo svojevoljno ustanovljene kaplane, ki
jim ne dajejo ne hrane ne plače. Sami ne žive tako, kakor bi
morali, župnijsko breme, delitev sv. zakramentov in pridige pa
prepuščajo kaplanom, ki iz strahu, da ne bi službe izgubili, k
vsemu molče, tako da predstojniki to zvedo šele po smrti tega
ali onega. Drugi zopet, ki nič ne gledajo na čredo, sprejemajo
za kaplane samo svoje sorodnike, ne pa takih, ki so po svoji
kreposti in zmožnosti pripravnejši za službo. Ker je nuncij ob
ljubil, da bo skrbel za prospeh verskega življenja v teh krajih,
ga Petazzi prosi, naj njemu in vsem podrejenim župnikom tega
okraja pošlje dekret, po katerem naj naddiakon nastavlja in
odpušča kaplane ( 139).
že iz tega je razvidno, kako nezdrave so bile te razmere,
da se je duhovščina sedaj obračala na nuncija, sedaj zopet na
svojega pravnega duhovnega predstojnika, a na slednjega le
oprezno in naskrivaj („sedula cincumspectione“ ). Kako je v teh
razmerah trpela cerkvena disciplina, je jasno že iz tega, da si

je vsak župnik jemal kaplane, kakršne je hotel, neglede na njih
primernost.
Celo naddiakoni sami včasih niso vedeli, na koga naj se
obračajo v izrednih slučajih. L. 1740. se je na Petazzija obrnil
deželni glavar z deželnimi poslanci vred s prošnjo, naj bi se
ljudstvu v tem postu dovolilo splošno uživanje mesa do Tihe ne
delje, kar naj se razglasi tudi raz leco, češ da na Ogerskem divja
kuga in ljudstvo za ohranjenje zdravja potrebuje močnejše hrane.
Surovega masla in podobnega ni lahko dobiti, ker je bila ravno
prej tudi tukaj živinska kuga, pa tudi rib je zelo malo. Nad
diakon je menil, da nima on sam te pravice, pač pa se ni obrnil
za dovoljenje na patriarha, ampak na nuncija ( 140).
Kolikor bolj je bila ovirana patriarhova jurisdikcija, toliko
bolj so morali naddiakoni paziti, da svetna gospoda ne dobi
prevelikega vpliva na cerkvene zadeve, zlasti na njeno pre
moženje. Petazzi je zelo skrbel za strog red v upravi cerkvenega
imetja. K cerkvenim računom je tudi ribniška graščina pošiljala
svojega zastopnika skoro k vsem cerkvam razen v Nemški vasi,
kamor je prihajal oskrbnik z Brega, in Velikih Poljan, kjer je
prisostvoval cerkvenim računom zastopnik turjaške graščine. L.
173-9. so bili natančni računi pri vseh cerkvah. V Goriči vasi je
bil ključar Župan odstavljen, ker je delal pri cerkvi prevelike
dolgove, pri Novi Štifti pa sodražki župan, ker je bil zanikern in
ob shodih ni hotel nič pomagati. Razen naddiakona, kaplanov,
Cerkvenika, organista (Schulmeister) in pisača, ki so dobivali ob
računih vsak po nekaj petič, je dobivala tudi ribniška graščina
svoj delež, navadno po 4 do 8 petič. Ta znesek je navadno pre
puščala svojemu oskrbniku. L. 1739. pa je zahtevala znesek zase,
vendar pa je Petazzi tudi oskrbniku Andreju Vidmajerju prosto
voljno priznal nekaj petič (navadno 4), ker je bil posebno vljuden
in pazljiv ( 141).
Tega leta sta bili Stara cerkev in Grčarice še podružnici
ribniške fare. Pri vsakih računih teh podružnic je dobil ribniški
župnik znesek enega dukata. Knez Auersperg pa je dal svojemu
oskrbniku v Kočevju neko instrukcijo, po kateri naj župniki na
Kočevskem dobivajo ob cerkvenih računih gotove zneske, ki pa
doslej niso bili fiksirani. Oskrbnik je hotel to instrukcijo raz
tegniti tudi na Staro cerkev in Grčarice in po njej bi bil ribniški
župnik prikrajšan za polovico svojih dohodkov ob cerkvenih
računih. Zoper to pa je Petazzi ugovarjal, češ da knez Auerperg
morda lahko določi takse za kočevske župnije, ki jim je patron,
ne pa za Staro cerkev in Grčarice, ki sta podružnici ribniške
župnije in torej pod patronstvom cesarjevim. Knez zato gotovo
v svoji instrukciji (morebitni) ni mogel misliti tudi na ti dve

cerkvi. Naj se torej oskrbnik ne vtika v to zadevo, ker je on
(Petazzi) dobil ribniško faro z vsemi starimi in pradavnimi pra
vicami (cum omnibus juribus antiquis et primaevis). župnik mora
braniti svoje pravice in svojega patrona. Ako oskrbnik ne odjenja, bo moral iskati svoje pravice pri sodišču, je pisal Petazzi
9. 12. 1739. kočevskemu oskrbniku ( 142). Ker pa je ta le tiščal
v cerkvene račune, jih je Petazzi drle 11. 12. 1739. odložil, dokler
se zadeva pravno ne reši, obenem je kočevskemu župniku Fran
čišku Koslerju, njegovim kaplanom in vsem tam bivajočim du
hovnikom pod kaznijo suspenzije prepovedal udeleževati se cer
kvenih računom v Stari cerkvi in Grčaricah, ako bi jih oskrbnik
k njim povabil. Odlog računov imajo oznaniti tudi vernikom
raz leco ( 143). Računi so se delali navadno vsako 3. leto; zato
je Petazzi dne 13. 12. 1742. nanovo prepovedal kočevskim du
hovnikom udeležiti se računov pri Stari cerkvi. (Ecclesia B. M. V.
in Windischdorf) ( 144).
Kakor že omenjeno je postalo občevanje duhovščine v naših
krajih s patriarhom čedalje težje. Nazadnje se je patriarhova ju
risdikcija tako skrčila, da so mu pošiljali naddiakoni samo še
duhovniške kandidate v posvečenje. Tako je dne 17. 8. 1741. Pe
tazzi priporočil subddiakona Primoža Felicijana iz bloške župnije
v nadalnje posvečenje, ker je sam vzorno živel in dajal tudi
drugim lep zgled ter je po svojih močeh vztrajno poučeval neuko
ljubstvo v krščanskem nauku ( ld5. ) . Toliko bolj pa je politična
oblast naddiakone izrabljala v to, da so zanjo pobirali od podre
jene duhovščine različne davščine. Dne 18. 3. 1740. je moral Pe
tazzi zopet terjati takso, ki so jo morali po naredbi papeža Kle
mena XII. plačevati duhovniki in cerkve na prošnjo rajnega
cesarja (Karola VI.) za vojsko proti Turkom. Pod kaznijo so
morali plačati v dveh letnih obrokih, in sicer v goldinarjih za
vsak obrok: župnik v Dobrepoljah 5,53, cerkev 1,05, kaplan 1,38,
beneficiat sv. Andreja 1,05; vikar v Vel. Laščah 1,05; vikar v
Loš. potoku 0,52; v Ložu: župnik 7,35, cerkev z bratovščino 2,10,
kaplani skupaj 2,43, beneficiat sv. Petra 0,33, beneficiat Matere
božje v šteberku 1,05; na Blokah: župnik 4,20, cerkev 1,22, ka
plani skupaj 3,36; v škocijanu: župnik 1,38, cerkev 0,28, kaplan
0,22; v Kočevju: župnik 7,30, cerkev 2,10, kaplani skupaj 3,15;
v Starem logu: vikar 2,10, cerkev 0,35; v črmošnjicah: župnik
3,32, cerkev 0,52, kaplan 0,38; v Kočevski Reki: župnik 2,43,
cerkev 0,11, kaplan 1,30; v Mozlju: župnik 1,38, cerkev 0,33; v
Koprivniku: župnik 2,10, cerkev 0,33; v Kostelu: župnik 1,38,
cerkev 0,11; v Osilnici: župnik 1,44, cerkev 0,22; ter kaplan na
Travi 0,30; v Krškem pa: župnik 6,30, cerkev 1,05, kaplan 2,26,
zgodnjik sv. Nikolaja v krškem gradu 1,05, beneficiat M. B. v

Leskovcu 2,10. Iz teh zneskov lahko nekoliko posnamemo, koliko
je donašalo posamezno duhovniško mesto ( 14G) .
Ovirano patriarhovo jurisdikcijo v tostranski polovici patriar
hije so morali v marsičem nadomestiti naddiakoni, ki so čuvali
nad duhovščino in verniki zlasti po vizitacijah. L. 1740. je Pe
tazzi zopet napovedal vizitacijo naddiakonata, da se, kakor sam
pravi v dekretu, cerkvena disciplina utrdi, kjer pa omahuje, da
se poživi. Vse mu je na tem, da red v cerkvi trdno stoji ( 147) •
Dne 30. maja je obiskal Stari log, kjer je uredil oznanjevanje
praznikov ter razlago krščanskega nauka. Mrliške kosti so ležale
nepokrite in jih je ukazal pokriti. Duhovniki so hodili preveč v
laiških oblekah; talarjev niso imeli; zato je pod kaznijo zapo
vedal opravljati bogoslužna opravila v talarju ali vsaj poltalarju;
„sub poena suspensionis“ pa jim je ukazal nositi kolar zunaj
in doma. Dne 4. 6. 1.1. je bila vizitacija v Krškem, kjer mu je
prišel nasproti ves mestni senat. Drugi dan je pregledal farno
cerkev v Leskovcu in zatem cerkve Sv. Duha in Sv. Florijana.
V neredu so bili štolni in birni dohodki, katere je uredil po
vseh soseskah; kar tiče mesto samo, pa je potrdil pogodbe in
odloke, ki jih je bil dal že naddiakon Ludvik Kobal, njegov pred
nik, dne 19. nov. 1720. ( 14S). Dne 12. 6. t. i. je bil že v črmošnjicah, kjer je moral zopet ukazati, da se pokrijejo mrliške kosti;
v cerkvi Sv. Treh Kraljev pa je našel nakopičeno škindro (scandulas) in predale za žito, ki jih je dal zmetati ven. Zoper župnika
Janeza Težaka, ki je bil svojčas v Ribnici kaplan, potem pa 30
let vikar v Starem logu, so se ljudje zelo pritoževali. Posebno
pa so bili hudi na njegovo kuharico, ki je zmerjala ljudi, če so
prišli duhovnika klicat na previdevanje, ko je bila velikonočna
spoved že končana; vpila je: „A li ni bila pri velikonočni spovedi,
ali je copernica ali kaj? š e copernica ne bi šla ven ob takem
času.“ ( 149). župnik je dobil zelo strog dekret, da mora hoditi v
duhovniški obleki in matice, ki jih je zelo zanemarjal, natanko
spisovati; posebno pa, da zaveže jezik svoji kuharici, da ne bo
vpila nad ljudmi, ki prihajajo po sv. zakramente, do katerih
imajo pravico, ker sicer jo bo dal naddiakon uradno vreči iz
župnišča ( 150). Župnija je štela okrog 1.900 duš in je imela poleg
farne cerkve še 20 podružnic.
Naslednji dan 14. 6., je bila vizitacija v Koprivniku, kjer je
župnikoval Matija Verderber. Bilo je še dokaj v redu, samo gr
movje je raslo po pokopališču, pa talarjev duhovni niso imeli.
Ob vizitaciji v Mozlju 16. 6., pod župnikom Francetom Loyem
pa je bilo sicer vse v redu, samo talarja zopet ni bilo nobenega.
Prosili pa so župljani še za enega duhovnika, ki so mu priprav
ljeni dajati po dve meri prosa in dve ječmena ( 152). Tudi v

Kočevski Reki, ki je štela 3.000 duš, je bilo dne 18. 6. najdeno
vse v redu. župnik je bil Janez Fuks, ki ni imel nobenega ta
larja. Dne 20. 6. je Petazzi vizitiral v Osilnici. Za župnika je bil
Andrej Mihič. V njegovo župnijo je spadala še vsa sedanja fara
Draga s 3 cerkvami: Matere božje v Dragi, Sv. Lavrencija na
Travi in ,Sv. Frančiška Ksav. v Starem kotu, ki jo je bil Petazzi
sam blagoslovil. Farna cerkev je bila slabo oskrbljena. Ljudstvo
se nad župnikom ni pritoževalo, pač pa on nad ljudmi, češ da sta
v črnem potoku Jurij Mavrin in Peter Mlinar povzročila, da je
bil otrok rajnega Tomaža Žagarja naskrivaj pokopan brez du
hovnika, četudi je bil duhovnik Martin Juretič navzoč v soseski;
to pa zato, da ne bi bilo treba plačati pogreba. Na Travi pa da
odlašajo krst 3 do 4 dni, dokler ne pride župnik tja, samo da
mu ni treba plačati cele petice, ampak samo tri reparje. Porod
nice da imajo praznoverno navado, da prižgo pod zibelmi, okra
šenimi s praznovernimi podobami, luč in se dajo s križi spremiti
v cerkev. Naddiakon je župniku naročil, naj nastopi proti sko
posti Travljanov in nekrščanski navadi prebivalcev črnega po
toka na prižnici, naj odpravi razvade s cerkvenimi kaznimi, in
če to ne pomaga, naj pokliče grajskega prefekta na pomoč, da
trdovratnike zapre. Tudi trdovratne porodnice naj se kaznujejo
s cerkvenimi in svetnimi kaznimi (153).
Iz Osilnice je prišel naddiakon v Kočevje, kjer je vizitiral
dne 23. 6. 1740. Župnik Franc Kosler je imel sicer vse v redu,
samo talarjev ne, kar se je opažalo po vseh nemških župnijah.
Ker je zajemljivo, naj naštejem, koliko je imela fara podružnic.
Bile so: Sv. Petra in Pavla v Ložinah, Sv. Nikolaja, Sv. Filipa
in Jakoba, Sv. Marije Magdalene, Presv. Reš. Telesa (Corpori?
Christi), Sv. Lavrencija, Sv. Lenarta in Sv. Roka, Sv. Janeza
Krst., Sv. Ane, Sv. Treh Kraljev, kjer je bil že strop podprt, Sv.
Andreja, potem kapele Sv. Andreja v Zajčji vasi, Vseh Svetnikov,
Presv. Imena Jezusovega, Sv. Frančiška Ksav., mestna cerkev
Sv. Fabijana in Sebastiajana, ter mati-cerkev Sv. Jerneja, Sv.
Antona, Obglavljenje sv. Janeza Krst. na Fridrihštajnu, kjer se
je dajalo za službo božjo po en goldinar, pa cerkev ni imela ne
mašne obleke ne keliha; mesto goldinarja pa so dajali v gradu
duhovniku kosilo. Cerkev na Fridrihštajnu je bila blizu razpada,
pa se je le opravljala služba božja na božič, Velikonoč in Bin
košti ( 154) . Stara Cerkev pa je bila še ribniška podružnica in je
tudi Slovenska vas spadala v ribniško faro. (Windischdorf). Ob
tej priliki so soseščani Corporis Christi prosili, naj bi tudi oni
imeli eno poljsko mašo, za kar so pripravljeni plačati kakor
druge soseske. Ob tej vizitaciji sta se oglasila tudi mestni sodnik
Thin in ex-sodnik Mihič in sta prosila v imenu vseh meščanov,

naj bi bila ob delavnikih doma vsak dan vsaj po ena maša,
ker se često dogaja, da ni nobene. Naddiakon je odločil, naj bo
doma vsak dan okrog 10 ure ena sv. maša, ker so tri ustanov
ljena duhovniška mesta; odbil pa je prošnjo meščanov, naj bi
se dohodki kaplanovi tako razdelili, da bi se nekaj odvzelo
kaplanu in se dalo zgodnjiku (primissarius), ker bi s tem iz
gubil kaplan polovico dohodkov, ki so mu potrebni za vzdrže
vanje ( 155).
Posebno strogo je gledal Petazzi na to, da se redno spisujejo
matice. Črmošnjiški župnik Težak ni izročil matic vikariata v
Starem logu za leto 1705. do 1718., kjer je prej služboval; pa
tudi v črmošnjicah je v celih 5. letih zapisal samo 4 ali 5 poročencev, kar je bila velika pregreha zoper diecezanska dolo
čila, kajti sinodalne konstitucije oglejske škofije so to strogo
zahtevale. Zato je bil dne 31.8. 1740 poklican v Ribnico na
odgovor. Bil je kaznovan, da mora v 30 dneh plačati 30 cekinov
v zlatu. Ko pa je prišel domov, je naddiakonu sporočil, da je
bil tudi Franc Kosler, sedaj župnik v Kočevju, poprej pa v Črmašnjicah, ravno tako zanikern v spisovanju črmošnjiških matic
in da za te matice ni sam odgovoren. Težak je bil pozvan, da to
dokaže. In res je dokazal, da so izgubljene črmoš. matice za leto
1720., potem za leta 1721. do 1729. in od 1729. do 1731. pa niso
vpisane poroke. Takoj je bil poklican na odgovor kočev. župnik
Kosler, ki je bil vprašan, kaj pravi k tej obdolžitvi. Ta pa je
ponižno odgovoril, da „ne more ničesar reči, kjer pismo poje.“
( 156). Zato je bil 15. 9. 1740. obsojen, da plača v 15 dneh 30 ce
kinov v zlatu; ta je kazen tudi plačal, pa šele 29. X. in mu je
bila polovica kazni odpuščena. Težak pa je umrl, preden mu je
potekel rok plačila in je tako kazen odnesel; pokopal ga je
3. X. 1740. Petazzi sam.
Dne 9. 10. 1740. je Petazzi še blagoslovil pokopališče in cer
kev Matere božje in Sv. Osvalda v velikolaškem vikariatu, po
tem pa je vizitacijo prekinil do prihodnjega poletja ( 157). Imel
je premnogo dela z naddiakonatom in je mogel zmagovati le,
ker je imel doma dobrega kaplana dr. Tobija Revca in pisarni
škega vodjo Andreja Telbana, ki je bil pa 9. 10. 1742. prezen
tiran za župnika v Ložu, kamor se je tudi kmalu preselil ( 158).
L. 1741. je Petazzi nadaljeval vizitacijo po naddiakonatu.
Dne 5. 7. je obiskal vikariat Loškli potok, ki je imel 3 cerkve in
okrog 1.600 duš. Cerkev je bila v lepem redu, pritožbe ne od
strani vikarja Antona Lokarja ne od strani ljudstva nobene ( 159).
Za Loškim potokom pride 7. 7. na vrsto Lož, kjer je trajala
vizitacija 3 dni; zakaj fara je imela 26 cerkva in okrog 6.000
duš. Soseščani Sv. Križa so se pritožili, da jim dela procesija,

ki gre 5. nedeljo po Vel. noči na Križno goro, škodo po polju.
Zato je naddiakon odločil, da mora iti procesija skozi mesto
Lož. žitni predali, ki jih hranijo meščani na cerkvi Sv. Petra in
sosedje na cerkvi Sv. Martina, se imajo takoj odstraniti. Farna
cerkev si mora čim prej nabaviti nov ritual, da bodo cerkveni
obredi povsod enaki. Imela je najbrž še stari oglejski obrednik,
ki ga je župnik Filip Jakob Uršič še vedno rabil. Dne 5. 10.
1741. pa je Uršič po 4-letnem službovanju umrl ( 160). Dne 10.
7. 1741. je Petazzi pregledal Bloke, kjer je župnikoval Janez
Šmalc, župnija je štela okrog 3.000 duš in je imela 18 cerkva,
ker sta spadali vanjo tudi sedanji fari Sv. Trojice in Sv. Vida.
Sicer v župniji ni bilo večjih napak, a talarja župnik ni imel,
pa nekoliko ga je imel v glavi ob prihodu nadidakona, za kar
je bil ostro pokaran ( lel). V Vel. Laščah je bila vizitacija 12. jul.
Kot vikar je tam služboval Jurij Sladkonja, kot kaplan pa Jurij
Zabukovec. Razen vikariatne je imel vikariat še 10 cerkva in je
štel okrog 2.200 duš. Sicer ni bilo nič graje vrednega, samo
matice so bile pomanjkljive, kar si je naddiakon pridržal za
poznejšo preiskavo; pa soseska Matere božje na Vel. Slevici (ma
jor Silouza) se je pritožila, da se je tam odpravila služba božja
na prvo nedeljo v oktobru, kar je naddiakon razsodil tako, da
se mora ta služba božja umakniti zaradi rožnovenskih odpustkov,
vendar pa se ima opraviti naslednjo nedeljo. V vikarijat je
spadala tudi sedanja župnija Sv. Gregorja ( 162).
Naslednji dan 13. 7. je vizitiral župnijo škocijan, kjer je že
od 1714. župnikoval Matija Urbančič. Cerkve, ki jih je bilo
poleg farne še 8, so bile vse v redu. Duš je bilo v fari okrog
1.800. V to župnijo sta spadali tudi sedanji fari Rob in Turjak.
Prvih 6 let po svojem nastopu župnik ni spisoval poročne knjige,
ampak je poročence vpisoval samo v koledar, za kar je bil strogo
pokaran in mu je bilo ukazano napraviti posebno knjigo za te
poroke. Naddiakon mu je citiral postave diecezanske sinode,
ki ne zapovedujejo poroke vpisovati ne samo pod smrtnim gre
hom, ampak tudi pod kaznijo ene marke za vsak pregrešek ( 163).
Tudi ni z ljudmi vsako nedeljo recitiral 10 božjih in 5 cer
kvenih zapovedi, 7 sv. zakramentov, dejanja vere, upanja in
ljubezni, razven v adventu in postu, kar je bila tudi pregreška.
Zajemljiva je vizitacija v Dobrepoljah dne 15. jul. pod župnikom
Jožefom Kandučem. Poleg farne cerkve je v fari še 8 drugih;
v faro je spadala še struška župnija, ki je bila takrat posvečena
sv. Janezu Ev. (Sedaj je farni patron v Strugah sv. Avguštin.)
župnija je štela okrog 1.500 duš. Kmetje so se pritožili čez žup
nika, češ da ima le redkokdaj krščanski nauk in nimajo prilike
naučiti se rožnega venca. Tudi jim ni všeč, da župnik poleg prej-

Župna cerkev Sv. A vguština
v Strugah

šnjih 4 petič zahteva na dan poroke še 3 povrh, ako ne pridejo
svatje na kosilo v farovž. Prosijo tudi, naj bi vikar ob zapo
vedanih praznikih doma ob 7. opravljal sv. mašo, ker mu zato
dajejo biro. Razsodba se je glasila, da morajo poroke v farovž
na kosilo, maša pa naj se opravi po možnosti vsak zapovedan
praznik ob 7. uri. Da so morali ljudje na dan poroke v farovž
na kosilo, kar so seveda plačali, je bil bržkone ostanek navade
iz časov, ko so bile marsikje po župniščih še gostilne ( ,64).
Ostal je za vizitacijo še Kostel s 1.500 dušami, kjer je Pe
tazzi vizitiral in končal 25. jul. 1741. Tam je pred nekaj meseci
nastopil službo prejšnji ribniški kaplan, obojega prava doktor,
Lavrencij Tobija Revec. V cerkvah je bilo vse v redu, celo
mnogo je Revec v teh mesecih še izboljšal, ker je bil izvrsten
duhovnik in visoko naobražen mož. Vendar je prišlo 10 mož,
med njimi Jernej Ozanc, Anton Briški (Wreskhi), Jakob Bolan,
Luka Marinčič, Andrej Mihelčič in Marko Papež; pritožili so se,
češ da po župnikovi izjavi v cerkvi Sv. Treh Kraljev na božični
dan ne bo več službe božje. Marko Papež s tovariši je tudi iz
javil, da so prej dajali za poroko 23. solidov, sedaj pa župnik
zahteva 2 petici. Ključar Andrej Mihelčič in drugi ključarji, med
njimi Anton Briški, ključar Sv. Jerneja, so trdili, da so prej
župniku dajali za službo božjo na podružnicah po eno petico
brez kosila, sedaj pa zahteva petico in kosilo. Tudi nad farovško
kuharico so se pritožili, češ da z zmerjanjem sprejema njihove
žene. Ker je vedno doma sv. maša, trpe podružnice, ker ne do
bivajo milodarov; tudi da župnik ne spremlja mrliča v cerkev,
ampak kar ob cerkvenem zidu v grob. Tudi zahtevajo, da imajo
oni v rokah cerkvene račune. Možje niso povsem resnice trdili,
zlasti glede na denarne prispevke ne; župnik za poroke nikdar
ni zahteval dveh petič, ampak samo eno. Zato mu je naddiakon
samo priporočil, naj bo na prošnjo župljanov o božiču o polnoči
in zjutraj sv. maša v cerkvi Sv. Treh Kraljev, tretja pa doma.
O Vel. noči pa, če ima kaplana, naj bo ena sv. maša pri Sv.
Treh Kraljih, druga pa doma; ako pa nima kaplana, naj bo sv.
maša doma zaradi spoštovanja presv. Zakramenta. Da bodo ver
niki vedeli, kateri prazniki so zapovedani, naj samo ob teh in
na delopust pred njimi poje veliki zvon, drugače pa nikoli. To'
naj se ljudem oznani raz leco. Sicer pa je bil župnik zelo po
hvaljen, ker je njegovo gorečnost in modrost naddiakon poznal
že iz Ribnice ( 16б). Dva tedna kasneje (9.8.1741). pa je Revca
zadela velika nesreča, da mu je celo župnišče do tal pogorelo.
S
tem je bila vizitacija vse naddiakonije končana. Posa
mezne odloke sem natančno navajal, ker se iz njih spozna te-

danje versko in kulturno stanje naših krajev. Obenem se tudi
razvidi obseg tedanjega naddiakonata.
Zatem pa Petazzi ni več dolgo služboval v Ribnici. Začetkom
1744. je bil imenovan za ljubljanskega prošta; to službo je oprav
ljal do 1759 ( 166). Že poprej je opravljal marsikatere posle mesto
ljubljanskega škofa. Tako je dne 18. 11. 1742. sprejemal slo
vesne obljube pri Uršulinkah v Škofji loki, dne 24. 6. 1743. pa
v Mekinjah, vselej z lepim nagovorom: „Nolite flere super me“
(ne jokajte nad m enoj!), ki ga je zapisal v ribniško kroniko
( 167). Ko je odšel iz Ribnice, je bila naddiakonija celo leto
nezasedena. Skozi 18. mesecev jo je administriral ribniški kaplan
Blaž Klobovs. ki je bil obenem notar (vodja pisarne) in konsistorial. Poprej je služil pod gorenjskim naddiakonom grofom
Leopoldom Petazzijem, bratom ribniškega nadidakona. Ko pa
je Leopold postal tržaški škof, ga je zaradi posebne sposobnosti
(„als ein sonderbar taugliches Subjectum“ ) poslal bratu v Rib
nico v pomoč, kjer se je kot kaplan in kot upravitelj naddiakonije po gorečnosti in spretnosti tako odlikoval, da si je pridobil
priznanje naddiakona in cele fare. Pozneje je bil priporočen za
župnika v Kostelu, katere fare pa ni dobil. Za administratorja rib
niške župnije „in temporalibus“ pa je bil po odhodu Petazzija
imenovan Lovrenc Karteli (Cordel), ki ga je imel Petazzi nekaj
let za kaplana, pa ni bil kaj prida. O njem je Petazzijev na
slednik Revec pisal cesarici Mariji Tereziji, ko jo je prosil za
župnijo v Kostelu, da „si je pridobil v Ribnici bolj slavo dobrega
krčmarja kot vnetega dušnega pastirja.“ (16S). Kakor hitro je
prišel v Ribnico Revec za naddiakona, sta prišla že navzkriž. Že
Petazzi ga je večkrat svaril, naj ne hodi vedno v gostilno, ker
se ljudje nad njim spodtikajo; pa ni nič izdalo. Bil je upravitelj,
ako ne celo lastnik hiše št. 3 in 4 v Ribnici, ki je sedaj last
Hranilnice in posojilnice v Ribnici, kjer je bila tudi stara go
stilna, od katere je moral še 1754. dajati tudi župnišču dav
ščino ( 169). Svarilo je ponovil tudi Revec, ki ga pa Karteli ni
poslušal. Zaradi nepokorščine ga je dne 7. 12. 1745. obsodil „v
ječo k Sv. Petru“ (ad cameram S. Petri), pa so njegovi tovariši
zanj prosili in mu je bila zaenkrat kazen odpuščena, zapretena
pa še hujša, ako samo enkrat še stopi v nevarno hišo ( 17°).
Pozneje pa je šel v Lož, kjer je dne 1. 7. 1755. umrl. Njegov
vrli tovariš Klobovs pa je bil pokopan v Ribnici dne 5. avg.
1748.
Grof Karol žiga Petazzi pa je še kot ljubljanski prošt ohranil
vrhovno duhovno oblast nad ribniškim naddiakonatom; zakaj
še dne 18. 5. 1745., ko je bila potrjena loška opatinja Alojzija pl.

Lichtenberg, ki jo je umestil Petazzi, se imenuje dolenjskega nad
diakona ( 172).

DR. LOVRENC TOBIJA REVEC
Za Petazzijem je prišel v Ribnico za župnika in arhidiakona
dr. L. T. Revec (Reuz) ( 173). Rojen je bil v Kranju (origine
Crainburgensis), kakor sam piše v ribniški kroniki, menda 1699.
Ribniška mrtvaška matica namreč pravi, da je umrl 55 let star;
umrl pa je 14. 10. 1754. Torej je moral biti rojen leta 1699. V
mašnika je bil posvečen na naslov kranjske mestne komore 10.
8. 1723. v cerkvi Matere božje na Dobovi. Od 1727. do 1737. je
bil kaplan na Bledu v ljubljanski škofiji, kjer je mnogo in
vneto delal. Sam piše, da je v šestih tednih ob kužni bolezni
previdel nad 300 bolnikov (ribniška kronika). L. 1737. pa je
bil ne vem po kakšni usodi („nescio qua sorte“ , pravi sam) od
ljubljanskega generalnega vikarja Janeza Jakoba Schillinga po
slan za kaplana v Ribnico v pomoč naddiakonu Petazzi ju, kjer
je služil kot tak 3 leta. Ko pa je 1740. kostelski župnik Jožef
Loj k kar enostavno zapustil svojo župnijo in odšel na Dunaj, je
naddiakon Petazzi nastavil Revca za upravitelja v Kostelu, kot
„moža, ki se odlikuje po lepem življenju in najhvalnejši goreč
nosti in učenosti, ki naj nekoliko zanemarjeno župnijo versko
in nravno dvigne, z dekretom z dne 25.3.1740 (174). Kmalu
nato ga je cesar Karol VI. prezentiral za župnika v Kostelu.
Umeščen je bil na to župnijo na Belo nedeljo 9. 4. 1741. Istega
leta 9. avg. pa ga je zadela velika nesreča, da mu je pogorelo
vse župnišče ( 175). To službo je opravljal 5 let. Ko je postal
Petazzi ljubljanski prošt, je cesarica Marija Terezija izbrala in
papežu Benediktu XIV. prezentirala za ribniško župnijo L. T.
Revca, ki ga je njegov prednik Petazzi kot delegat dne 12. 9.
1745. inštaliral za ribniškega župnika in naddiakona ter beneficiata Sv. Andreja ( 176). Bil je Revec doktor obojnega prava in
apostolski protonotar. Ob njegovem nastopu je štela ribniška
župnija 4.532 duš, 233 krstov, 101 pogreb in 33 porok ( 177).
Kroniko je Revec začel pisati s hronogramom: ManlbVs Del
sors VniusCVIVsque ConstltVItVr (v božjih rokah je usoda vsa
kega) (1745.). Takoj po svojem prihodu je dal popraviti župnij
ske sobe in gospodarsko poslopje, sezidati žitnico, konjski hlev,
prezidal arhiv in obnovil vrt. Tudi v župnijski cerkvi je pri
zidal 2 novi kapeli; zaradi nekih prizidkov namreč cerkev ni
imela lepega lica; zato je te prizidke podrl. Ves material mu je

podaril graščak grof Gvidon Cobencel, vreden varuh cerkve
(„dignus advocatus ecclesiae“ ), pomagal pa mu je vrlo pri delu
ključar Janez Jurij Skube. Dne 26. 9. 1745. je blagoslovil cerkev
Sv. Križa (prenovljeno), dne 18. okt. pa cerkev Sv. Magdalene
v Sodražici, ki je bila prej posvečena Sv. Nikolaju (178).
Revec je bil vnet in resen mož, ki je zelo skrbel za red in
disciplino v cerkvi in med duhovščino. Noben novomašnik iz
njegovega naddiakonata ni smel opraviti prve daritve brez nje
govega pismenega dovoljenja. Posebno je pazil na to, da se verni
kom razlaga krščanski nauk in da se po pridigi z verniki molijo
„molitvice“ . Ko je zvedel, da nekateri kmetje pri oddaljenih cer
kvah pokopujejo mrliče brez duhovnika, je proti temu odločno
nastopil ter nepokornežem zapretil z interdiktom nad njihovimi
pokopališči. Izvedel je tudi, da nekateri duhovniki v njegovem
naddiakonatu trgujejo z vinom, da imajo celo gostilne po žup
niščih; vse to je strogo prepovedal. Samo iz važnih vzrokov bi
mogel dati tako dovoljenje, toda le pismeno ( 179).
Vsako leto je eksaminiral (izpraSal) vse kaplane in vikarje
iz naddiakonata. Kot takso mu je moral plačati vsak po 1 gol
dinar, hrano pa so imeli (na dan eksaminacije) vsi pri njem.
Prvo nedeljo v avgustu, to je nedeljo po prazniku farnega pa
trona sv. Štefana, papeža in muč. (2. avg.) je imel vsako leto
sinodo, naslednji ponedeljek pa je bilo slovesno mrtvaško opra
vilo za umrle člane cesarske hiše, (iz česar se je razvil letni
semenj). Prehraniti je moral vse naddiakon sam skozi dva dni,
in sicer okrog 24 duhovnikov, 6 učiteljev (Schulmeister), 19 Cer
kvenikov in hlapcev. Pravi, da ga stane to polovico letnih naddiakonskih akcidencij (dohodkov), ki pa niso stalno določene.
Zato prosi cesarico, naj oskrbi, da se mu to kakorkoli povrne.
(Rib. žup. kronika.)
Nad podložnimi duhovniki je vršil nekako sodno oblast ter
nalagal za prestopke tudi krepke kazni. Ko je bloški župnik
Šmalc 1746. zatožil potoškega vikarja Antona Lokarja, češ da
zanemarja sveta opravila, ga je citiral v Ribnico in ga kaznoval
za 10 zlatov, ki jih je Lokar takoj plačal in obljubil poboljšanje.
Da se je maščeval nad bloškim župnikom, ki je bil poprej tudi
vikar v Loškem potoku, ga je naddiakonu naznanil, da poroča
brez oklicnih listov; da je njega (Lokarja) na Vnebohod 1745.
surovo sprejel in nahrulil, ko je prišel asistirat, ter da je na
Vel. soboto, ko je dvignil presv. Reš. Telo iz božjega groba, v
veliko pohujšanje vernikov zavpil izza monštrance nad Cerkve
nikom: „Poj, poj, prekleti tat!“ Ker se je obdolžitev po pričah
izkazala za resnično, je naddiakon bloškega župnika kaznoval na
6 zlatov globe ( 180). Duhovnika Matija Prennerja iz Kočevske

Reke je 1747. suspendiral „ab administratione sacramentorum“
(mu je odvzel pravico delitve zakramentov), ker tri leta ni hotel
pisati mrličev v mrliško knjigo in je 2 leti izostal od slovesnega
mrtvaškega opravila za pokojne avstrijske ustanovnike v pone
deljek po sv. Štefanu, župnik Anton Abramsperg v Kostelu je
udaril nekega Jakoba Lisca z medenim svečnikom po glavi, tako
da mu jo je prebil. Župnik je, bil od naddiakona obsojen, da
plača tožniku za rano 5 goldinarjev kranjske veljave ter stroške
za njegovo pot in za pot prič, takso za sla in za pisarno 2 gold.
nemške veljave ( lsl). Kurat pri Novi Štifti Matej Ferdinand
Torta se je nekoliko vmeš&val v ribniške farne zadeve s tem,
da je na sv. Jerneja dan 1747. peljal procesijo k Sv. Frančišku
v Sajevec in tam tudi maševal. Isto je kanil napraviti tudi na
Mali Šmaren. To pa je bilo v škodo župniku in ribniškim ka
planom, ki morajo nositi težo dneva in noči in jim gredo štolni
dohodki in mašni štipendij („Quorum cum onus et aestus diei et
noctis sit, stola quoque et stipendia pro sacrificiis praeprimis
competunt“ ). Duhovniku, ki se je držal pri Torti in maševal,
je odvzel spovedno pravico, češ, „ker ne potrebuje lovcev maš“ ,
temveč duhovnikov, ki se v vinogradu Gospodovem tudi trudijo.
Torti pa je zapretil s suspenzijo, „ako ne bo oprezneje hodil v
svojih mejah.“ ( 181,°).
Prav pridno je vršil vizitacije od Krškega do Osilnice in
Loža. Povsod je poravnaval prepire, ki so nastajali med ljudstvom
in duhovščino ali med župniki in kaplani. Bil je vnet za lepoto
cerkva in bogoslužnih naprav. Iz njegovih vizitacijskih dekretov
( 182) odseva velika duhovniška modrost in izvedenost ter velika
ljubav do podrejene duhovščine, dasi tudi kazni ni štedil, kadar
je bila potrebna.
Za časa naddiakona Revca so službovali po naših krajih še
duhovniki-glagoljaši. Tako je 23.4. 1749. Revec nastavil duhov
nika Mihaela Rodeta za dušnega pastirja na Križni gori pri
Ložu pri tamošnji božjepotni cerkvi, „ki tej cerkvi za slučaj
svoje smrti podari hišo, ki jo sezida na tej gori“ . Podpisali so
ta dogovor naddiakon Revec, Andrej Telban, cesarski župnik v
Ložu, ki je bil prej kaplan v Ribnici, Mihael Rode, Franc Klemše
kaplan kot priča in Jože Friderik šušteršič, naddiakonskega urada
zapisnikar (notarius). Naddiakon mu je dal pravico izvrševati
dušno pastirstvo, kar vse je ob vizitaciji v Cerknici dne 5. 8. 1752.
potrdil tudi goriški nadškof Karol Mihael Attems 183). Ker je bil
Rode glagoljaš (glagolita, kakor je pisano v mrliški matici V
Prezidu, kjer je imenovani umrl), je bilo med njegovimi pra
vicami bržkone tudi dovoljenje, da sme službo božjo opravljati
v glagolici.

2upna cerkev Sv. M a rije M agdalene
v SODRAŽICI

Kolikor bolj je ugašala oblast patriarha, toliko večkrat je
nastopala kot vrhovna duhovska oblast nuneiatura. Ta je naddiakonom dajala razne dekrete in jim prepuščala celo zadeve,
ki so bile sicer naloga škofova. Tako je dobil Revec 1745. od
nunciature dekret, s katerim se pooblašča, da ne sme nobenega
novomašnika, pripustiti k prvi daritvi, dokler ni pregledal nje
govih listin o posvečenju, ga preiskusil in potrdil, da zna svete
obrede. Na podlagi tega mu izda pismeno spričevalo, da sme
opraviti prvo sv. mašo. Kdor bi brez tega dovoljenja pel novo
mašo, je „ipso facto“ suspendiran od izvrševanja svetih redov,
od katere suspenzije ga sme odvezati samo nuneiatura. Tudi se
prepoveduje ob novih mašah prirejati prebogate pojedine, kolo,
plese in prepovedane igre. Ako kak novomašnik to priredi ali
po možnosti ne prepreči, bo ravno tako suspendiran. Ta dekret
je Revec priobčil vsem župnikom in vikarjem ( 1S4).
Oblast naddiakona je bila tem večja, čimbolj se je krčila
oblast patriarha, ki je postal zadnja leta skoraj brezpomemben
za naše kraje. Redkokdaj se v tisti dobi še kaj čuje o patriarhu,
župnike po naddiakoniji je prezentirala vlada, naddiakon jih je
umeščal. Druge duhovnike brez beneficija pa nastavlja nad-

diakon sam in jim daje tudi pravico izvrševati dušno pastirstvo,
župniki, ki so si prej sami udinjali kaplane in subsidiarije, so
polagoma izgubljali to pravico, ki je prehajala bolj in bolj na
naddiakona.
Ker ni bilo strogo določenih mej duhovne oblasti do vsa
kega župnika, je marsikdo tudi prekoračil svojo oblast v zade
vah, ki so bile le naddiakonova pravica, bodisi po pravu ali po
višjem pooblastilu. Take zadeve so bile: v dvomljivih in zamo
tanih primerih odreči cerkveni pogreb, odločiti v zaročnih za
devah, oprostiti od posta in slično. Naddiakon Revec je strogo
prepovedal vmešavati se v njegovo jurisdikcijo ( 185).
Za naddiakona Revca je postala Sodražica župni vikariat,
kar omenjam na drugem mestu. Ob vizitaciji 1. 9. 1753. se je
določilo, kakšne ugodnosti bo imel od tega ribniški župnik in
naddiakon, da ne bo oškodovan, in sicer: 1) Taksa za štolo se
določi tako, da se plača pri vsakem krstu 25 solidov, in sicer 13
za vikarja, 8 za Cerkvenika in 4 za župnika; za oklice in poroko
skupaj se plača 4 marijane (marianni - menda šmarne petice?),
od katerih dobi župnik 7 reparjev („pacii“ ) in ta taksa se poviša
zato, da se nadomesti taksa za previdevanje; za pogreb z mašo
se plačajo 3. marijani, za imatrikulirane maše, ki so sedaj že v
navadi, pa se plača samo kaplanom doslej običajni štipendij. 2)
Glede na beneficij presv. Reš. Telesa, ki ga je doslej oddajal v
slučaju upraznjenja naddiakon in častita bratovščina, pa se je
določilo, da se, kakor hitro bo izpraznjen, za večne čase utelesi
župnijski mizi („mensae parochiali“ ) pod sledečimi pogoji: a)
da se beneficij presv. Reš. Tel. popolnoma združi z župnijsko
nadarbino (mensa), tako da se odslej ne smatra več kot eno
staven (simplex) ali kuraten beneficij, ločen od župnijske nadarbine ali službe, ampak se ima smatrati kot del te mize, kar naj
tudi bo, ter preide v župnijsko nadarbino z vsemi grunti, zem
ljišči, hišami, pravicami, dohodki, pridobitvami (obventionibus), dobrinami ( emolumentis), častmi in bremeni, in sicer za
vedno in nepreklicno (iure perpetuo et irrevocabili); b) da je
nasprotno župnik z ozirom na inkorporacijo zavezan, in sicer
za vse prihodnje čase in brezizjemno, na lastne stroške, ne da
bi se nalagalo najmanjše breme župljanom ali drugima dvema
kaplanoma ali sodraškemu vikarju, ali da bi imeli ti kako ob
težitev ali škodo, najeti, vzdržati ali plačevati tretjega kuratnega kaplana ali vikarja v pomoč celi ribniški župniji ali ime
novanim kaplanom; c) da se po župniku ali imenovanem najetem
kaplanu opravi vse, kar je doslej običajno upravljal beneficiat,
namreč da se skozi vse leto vsak četrtek poje pred izpostavljenim
presv. Reš. Telesom sv. maša pri bratovskem oltarju, in sicer

pozimi ob 7h., poleti pa ob 6h. zjutraj, na predvečer osmine
presv. R. T. večernice in na samo osmino sv. maša, in da se
vse opravi, kar se je doslej opravljalo; vrh tega, da se vsak
delavnik brez izjeme skozi vse leto bere tiha sv. maša ,poleti
ob 6h., pozimi pa ob 7h. (zjutraj) v postrežbo tržanom ( 1PG).
Dne 14. okt. 1754. je ob lih . ponoči naddiakon Revec umrl,
vdan v božjo voljo („piissime in Domino obiit“ ), star 55 let, in
bil 15. okt. pokopan. Bil je učen mož, izboren duhovnik in resen
predstojnik, kakršnega je po višjepastirskih razmerah razrahljana
disciplina duhovstva in ljudstva tudi potrebovala.
JANEZ GAŠPAR

SEMIČ

(Semiz, Schemizh) je bil v Ribnici župnik in naddiakon leta
1755. in 1756. Bil je licenciat bogoslovnih ved in ud mengeške
bratovščine Sv. Mihaela. Kot samostojen kaplan ali kurat je
služboval v šturiju pri Vipavi od okt. 1735. do 1738., ko je postal
župnik v Ihanu, kjer je pastiroval 16 let. Odtod se je preselil
v Ribnico. Kronika pravi, da ni prišel v Ribnico toliko po
svoji volji kot po volji cesarjevi, kar znači, da je bil v višjih
krogih dobro zapisan. Dne 7.5. 1755. ga je umestil na ribniško
župnijo v Gorici nadškof Mihael Karol grof Attems, dne 16.
maja pa ga je v Ribnici duhovščini in vernikom, predstavil dobre
poljski župnik Andrej Lakner, potem ko je ponovil obred umeš.čenja.
Takoj po svojem prihodu je sklical sinodo naddiakonske
duhovščine po običaju za dne 4. 8. 1755, h kateri so morali vsi
župniki prinesti popise svojih župnij (promemoria). Obenem jih
vzpodbuja k javni molitvi, da Bog odvrne živinsko kugo, ki se
je širila po soseščini.
Vladal ni dolgo ribniške župnije in naddiakonije, kajti umrl
je že 8.4. 1756., star šele 48 let. Pokopal ga je dobrepoljski
župnik Lakner. V Ribnici je torej bival le dobrih 10 mesecev, a
„kot mož učenosti, pobožnosti in najsijajnejše gorečnosti za zve
ličanje duš si je v kratkem času pridobil nesmrtno ime“ , je za
pisal o njem naslednik Bajec. („V ir doctrina, pietate et animarum zelo clarissimus brevi tempore inmortale sibi nomen comparavit.“ Ribniška žup. kronika.)
JANEZ JAKOB

BAJEC

(Waiz)

Bil je Vipavec „Carniolus Vippacensis“ kakor sam piše v
Ribniški kroniki, licenciat bogoslovja. Rojen je bil okrog 1720.

Od sept. 1749. do sv. Jurija 1752. je bil župnikov vikar v Vipavi.
Istega leta je postal župnik v Idriji, kjer je služboval do 1756.
Dne 21.8. 1.1. pa ga je cesarica Marija Terezija predlagala goriškemu nadškofu Mihaelu Karolu grofu Attemsu za župnika in
naddiakona v Ribnici. Dne 23. sept. je bil potrjen ter dne 21.
okt. instaliran za naddiakonsko župnijo ribniško (parochia nata
Archidiaconalis) in pridružene beneficije (annexa) sv. Andreja
in sv. Hermagora in Fortunata; vpeljal in slovesno umestil ga
je dobrepoljski župnik Andrej Janez Lakner. Takoj naslednji
dan pa sta mu izročila temporalia novomeški glavar baron Erberg
in ljubljanski reprezentacijski oficial pl. šluderbach kot komi
sarja.
Naslednje leto, v sept. 1757., je začel vizitacije podložnih
župnij in jih srečno dovršil, vmes pa je imel mnogo konsistorijev ter vestno obdržaval naddiakoni j ske sinode ter izpraše
vanje kaplanov in vikarjev.
Sam piše v kroniki, da je dobil župnišče v popolnem raz
padu. Predvsem je ogradil, okrasil in z drevjem zasadil župnijski
vrt ter tako preprečil, da niso vsi ljudje iz spodnjega konca
župnije hodili skozi vrt, ker je bilo zelo nevarno za kak požar,
ker je vodila pot mimo gospodarskih poslopij. Župnišče je popol
noma prezidal in popravil, kar ga je stalo 1500 goldinarjev nem
ške veljave. Dotlej je bila samo ena soba pripravna za zimsko;
zato je priredil 4 nove in jih opremil s pečmi. Obenem je odkazal
v župnišču stanovanje tudi kaplanom, ki so si morali dotlej
najemati stanovanje po zasebnih hišah, zdaj tu zdaj tam. Zato
pa je kaplane obvezal, da zanj opravi vsek 4 sv. maše na leto
ter vsak prispeva letno po 2 gold. za vzdrževanje poslopja. To
radi tega, ker je vse župnišče popravil na svoje stroške in so
kaplani prispevali le za ključavnice in peči ter za nov konjski
hlev, ki ga je kaplanom nanovo postavil.
V
letih 1759. do 1761. je nabavil 7. novih kelihov, kadilnico
in druge drobnejše priprave, omaro v zakristiji (armarium satis
nobile), nove orgle („structurae et soni mirabilis“ ). Sedaj so te
orgle v podružnici v Nemški vasi (toda brez vrednosti). Prebelil
je cerkev in postavil tudi orgle v Sodražici in pri Novi Štifti,
kar vse je stalo okrog 3.000 gold. K temu je mnogo tudi iz svo
jega prispeval. Ustanovil je bratovščino krščanskega nauka (Confraternitas doctrinae christianae) in jo uredil na svoje stroške;
postavil je križev pot v Brežah in ga zasigural kot bratovščino
peterih ran Kristusovih. Ta križev pot ima 14 kapelic na polju
od Brež do cerkve Sv. Križa. O pustnih dneh je vpeljal duhovne
vaje s popolnimi odpustki za večne čase.

Da se nekoliko povrnem k ribniškim orglam! Naddiakon Ba
jec je dal orgle napraviti duhovniku Francetu Ks. Križmanu, ro
jenemu najbrže dne 24. 10. 1726. v Riherbergu na Goriškem.
(Prim.: Dr. Jos. Mantuani: Frančišek Ks. Križman, izdelovalec
orgel, Zagreb 1928.) To je njegovo bržkone prvo večje delo. Kako
je prišel Križman do tega, da je postavil svoje prvo delo prav
v Ribnici? Ali, ako ne prvo, pa vsaj eno izmed prvih izdelkov
svoje roke? Menim, da je bila za Križmana pot v Ribnico na
podlagi tedanje cerkveno-upravne razdelitve dokaj lahka: Rib
niški župnik je bil hkrati tudi stalni arhidiakon (Archidiaconus
natus) za dolenjski del goriške (prej oglejske) nadškofije. Imel
je dokaj možnosti, spoznati Križmana osebno in zvedeti podro
bnosti o njegovi umetnosti. Morebiti je imel tudi priliko, da je
videl ali čul sam kake orgle, ki jih je Križman izdelal ali po
pravil, prenovil ali izpopolnil. In ker so bile orgle v njegovi
župni cerkvi slabe, morda že celo nerabne, je stopil z umetnikom
v stik. Ker je ta bil duhovnik, mu je bila polovica poti že v
naprej uglajena. Skratka: Naddiakon Bajec je poveril izdelavo
novega instrumenta za svojo cerkev našemu Križmanu.
Kdaj se je pogodil z umetnikom, ne vemo; župnijski arhiv
ne hrani o tem nikakšnih zapiskov. Ugotovljeno pa je, da so
bile Križmanove orgle 1760. dogotovljene in v rabi. To vemo
namreč iz priporočilnega pisma, ki ga je Bajec izstavil 26. 10.
1761. V tem pismu priporoča Križmana vsem cerkvenim pred
stojnikom kot učenega svetnega duhovnika in izvežbanega izdelo
valca orgel. V pismu pravi, da je pred letom postavil njemu
nove orgle ter hvali ljubki, a krepki glas, čudovito različnost
registrov in glasov ter stanovitnost instrumenta; čudili so se vsi
poslušalci in oni, ki so orgle preskušali, pa tudi vsi glasbeni
izvedenci. Mojster je dodal tudi novih in do tedaj neznanih spremenov, mehove je namestil na cerkvenem podstrešju, nad obokom.
Uporabil je novo vrsto mehanike, po kateri je postala igra na
orglah lažja, glas mehkejši, odmev močnejši. Piščali posnemajo
skoro vsa glasbila in celo človeški glas ( 187).
To je vse, kar izvemo o ribn. orglah iz navedenega pisma.
Mili glasovi (suavitas vocum), različnost spremenov (ordinum
varietas) in stalnost dela (stabilitas operiš) so značilnosti, ki
so odlikovale vse Križmanove orgle. Zlasti stalnost dela je velevažna točka za ono dobo, ko so povzročale lesene potezalnice
( abstrakte), kadar so se napele v vlažnem zraku, dokaj neprilik s tem, da so zastajale in se celo lomile in trgale. V duhu
dobe pa je bilo, da je konstruiral piščali oziroma intoniral spre
mene posebnega značaja, kakor so npr. slavček (luscinia), pavko
(tympanum) in podobne. Križmanova doba je želela, če ne celo

zahtevala, da orgle, dasi cerkveno glasbilo, čim najvarljiveje
posnemajo razne naravne in umetne glasove. Dandanes, po več
kot poldrugem stoletju za Križmanom, smo drugega naziranja
in vidimo prednost modernih orgel pač drugod. Okoli srede 18.
stol. in potem še dalje, ponekod do polovice 19. stol., je pa bilo
drugače. Križmanovi sodobniki, v prvi vrsti muzikalni naobraženci, so zahtevali taka umetničenja in jim smatrali za višek
tedanje kulture. Izdelovalci orgel so morali računati s to smerjo
in naziranjem svoje dobe. Naš mojster je kazal baš za take
spremene in njihove značilnosti veliko spretnost, tako da ga
ni prekašal noben njegov sodobnik na tem poprišču; ne le nobe
den izmed domačinov, ampak tudi noben izmed slavnih izdelo
valcev orgel drugih dežela. Archidiakon Bajec je mogel v po
novno omenjenem pismu zapisati mirne vesti, da priporoča Križ
mana najtopleje, obetajoč, da ne bo nikomu žal, ako mu izroči
tako delo ( 18S). Iz vsega tega sledi, da so bile ribniške orgle za
svojo dobo odlično delo ali vsaj veljale za izvrstno glasbilo, ki
je samo priporočalo svojega graditelja. O dispoziciji in ustroju
tega dela pa žal ne zvemo podrobnosti.
Velike pač te orge niso mogle biti, ker je bila tedanja
župna cerkev v Ribnici razmeroma majhna in kor tesen. To nam
dokazuje že dejstvo, da ni bilo na pevskem koru prostora za
mehove in si je Križman moral pomagati s tem, da jih je na
mestil v podstrešju in tako dobil prostora za večje število premenov v omari.
Kdaj je Bajec sklenil s Križmanom pogodbo za nove orgle,
se, kakor rečeno, ne da natančno določiti. Gotovo pa je, da jih
je mojster delal precej počasi, kakor je bila sploh njegova na
vada. Da je dovršil to delo za 1. 1760., to izjavlja Bajec v nave
denem priporočilnem pismu sam. Zato je moral Križman z delom
začeti bodisi proti koncu 1758. ali začetkom 1. 1759, tako da je
imel za izdelavo glasbila časa nad eno leto. Delal je s pomočjo
ljudi, ki so bili pač izvežbani v svoji obrti, a o orglah niso vedeli
nič. Mizarja je najel npr. na licu mesta; ta je mogel in moral
izvršiti vse, kar je sodilo v njegovo stroko, tako kakor mu je
veleval mojster, a ne da bi vedel, zakaj je mojster naročil tako
in ne drugače. Mizar je bil torej le tehnični izvrševalec Križma
novih načrtov, v kolikor so bili v zvezi z obdelovanjem lesa:
Urezal je deske, jih ostružil, spahnil, sklejil itd. Podobno je
bilo tudi pri ostalih panogah, npr. pri vlivanju, varjenju in
likanju kositarjevih piščali, katerih vsaka je v Križmanovih or
glah obrtna umetnina, vzor tehnične solidnosti in neverjetne pre
ciznosti. Seveda je bilo neobhodno potrebno nadzirati tako teh
nično delo pri obrthikih, ki takega dela niso bili vajeni tako kot

delavci v tovarnah orgel. Intonacija in uglaševanje sta bili se
veda izključno mojstru pridržano delo. Ker je moral Križman
pri obratu te vrste ves načrt izvršiti sam v celoti in v podrob
nosti ter poleg tega nadzorovati tehniško delo v vseh posamezno
stih, je umevno, da je delo napredovalo le polagoma in torej ni
čudno, da je rabil za izgotovitev enega instrumenta po več
kakor leto dni. Mogoče je celo, da v Ribnici v omenjeni dobi
(1758.-1761.) ni postavil samo novih orgel za župno cerkev, am
pak je delal tudi za dve podružnici: za Sodražico in Novo Štifto.
Ko naddiakon Bajec našteva, kaj vse je v teh letih za cerkev
nabavil, kakor je omenjeno zgoraj, istočasno navaja, da je v
Sodražici in pri Novi Štifti orgle nanovo postavil ( 188,°). To
se razume lahko tako, da so vzeli orgle vsaksebi, jih pregledali
in popravili, kar je bilo treba, in jih zopet sestavili. Na to, da
bi bil Bajec naročil popolnoma nove orgle tudi za podružnici,
pač ni misliti, ker izrečno pravi, da so bile le „nanovo postav
ljene“ (noviter collocata), dočim o orglah župne cerkve izrečno
piše, da so bile nove. Tudi jih ne omenja v priporočilnem pismu,
kar bi bil nedvomno storil, ako bi jih bil omislil kot nove iz
delke.
Lepe orgle v Ribnici žal niso imele ugodne usode. Že 1775.
je požar močno noškodoval cerkev in tedaj so morale silno tr
peti orgle, postavljene 15 let popreje; najbrže so bile uničene,
kajti mehovi so bili v podstrešju in so morali zgoreti. Ogenj je
namreč uničil streho na zvoniku, raztalil zvonove in tekoča bronovina je pokapala na zemljo. Ker je požar najsilneje divjal ob
pročelju in je zajel tudi cerkveno streho, so šle pač tudi Križ
manove orgle v nič, ker so bile z mehovi v neposredni zvezi;
omara in lesene piščali so zgorele, kositar j eve so se raztalile,
tako da je ostalo le nekaj ogorkov.
Sedem let so bili potem Ribničanje brez orgel. 1782. so
dobili nove. Postavil jih je Anton Scholz iz Celja. Te so bile v
rabi 92 let in so služile tudi v sedanji cerkvi še 3 leta. Sedanje
orgle je delal Franc Goršič v Ljubljani; te pojo od 1. 1874. do
danes. Scholzove orgle je kupila podružnica v Hrvači, ki jih ima
iše danes ( 189).
Lahko rečemo, da je naddiakon Bajec v Ribnici v kratkem
času veliko napravil. Ni pa se dolgo veselil svojega dela. Dne
9. 4. 1762. je umrl v resnici učeni, pobožni in goreči naddiakon
in župnik. Pokopal ga je dobrepoljski župnik in dekan Vincencij
Anton pl. Lazarini ( 189,°). Ob svoji smrti je bil star šele 42
let, a bil je jako zaslužen duhovnik, ki je slovel kot priden
spovednik in dober pridigar.
Po njegovi smrti je bil imenovan za naddiakona-substituta

dobrepoljski župnik Vincenc Anton pl. Lazarini, kot namestnik
ribniškega župnika (parochus seu oeconomus in spiritualibus) pa
starosta ribniških kaplanov Marko KRANJC. Kot takega naha
jamo Kranjca še 30. 8. 1762., ko je v grajski kapeli poročal
Maksimilijana pl. Pilpaha, tajnika okrajnega glavarstva v No
vem mestu, z Marijo Regino Mertel, hčerjo novomeškega sena
torja Mertela, vpričo oskrbnika ribniške graščine Andreja Ksa
verija Widmayerja in Jakoba Pečaka, nadzornika posestev grofa
Lichtenberga na Ortneku. (Ribn. poročna knjiga.)
Marko Kranjc pa je bil namestnik župnika samo v duhovnih
zadevah, dočim je bil od 1762. do 1763. upravitelj časnih in imo
vinskih stvari v župniji (administrator in temporalibus) Mihael
Brozovič (Brocovich), ki je bil od 1761. do 1763. kurat v Rib
nici. Meseca avg. 1765. pa ga nahajamo kot župnikovega vikarja
v šent Jerneju.
Izmed domačinov duhovnikov nam je iz te dobe znan Janez
Pajnič, frančiškanski pater provincije sv. Križa. Rodil se je
1760. v Ribnici in se je šolal v Novem mestu, Klanjcu in Samo
boru. Poldrugo leto je bil kaplan na Plešivici in 1. 1799. lokalni
kaplan odpravljenega frančiškanskega samostana sv. Leonarda v
Kotarih nad Samoborom ( 1S9,b).
Za Bajcem je bil imenovan za ribniškega župnika in nad
diakona Janez Krstnik Blaž Kobal, ki je bil zadnji v slavni vrsti
ribniških naddiakonov. Ob koncu njegove dobe so bile naddiakonije ukinjene in bila je uvedena nova cerkveno-pravna raz
delitev na dekanije.

DR. JANEZ KRSTNIK BLAŽ K O B A L
(Cobavio, Coballius) je bil rojen 1716., mašnik pa je postal okoli
1741. L. 1745 je služboval v Starem trgu pri Ložu kot kurat, in
sicer pri božjepotni cerkvi na Križni gori. Zatem je bil skozi 11
let župnik v Šempasu na Goriškem. Ribnico je dobil 18. 6. 1763.,
a umeščen je bil na ribniško župnijo šele 24. 11. 1772., kakor
sam piše v kroniki. („D ie 12. [prav: 9.] aprilis 1762 in Domino
obiit Joanes Jacobus Waiz, Archidiaconus Inferioris Carnioliae
et caesareo-regius Parochus, in cujus locum ab augustissima Aus
triaca Domo Ego Joannes Baptista Cobavio ut caesareo-regius
Schönpassii per undecim annos Parochus, fui suffultus die 13.
Juni 1763, spirituales tum civicam Installationem obtinui die
24. novembris 1772.“ ) Zakaj je bil šele tedaj, po 9 letih umeščen,
ni znano. Vendar pa je tudi v tem razdobju opravljal vse nad-

diakonske posle, ker je 1. 1764. in 1765. izvršil vizitacije v nad
diakonatu in je 1. 1771. drugič vizitiral ves ribniški naddiakonat
Dekrete in zapiske o vizitaciji je poslal v nadškofijsko pisarno
v Gorico. Dne 15. 11. 1764. je blagoslovil ribniško podružnico
Sv. Križa („in Wreshie“ - v Brežah; cerkev Sv. Križa je morala
biti le popravljena, zakaj zidana je bila že davno prej). V ne
deljo po sv. Jernej vi 1765. je blagoslovil podružnico Sv. Roka
v Dolenji vasi, na god sv. Lucije 1769. župnijsko cerkev v Ko
čevski reki, dne 8. 9. 1771. pa podružnico ,Sv. Janeza v Mozlju.
Ob takem blagoslovu je dobil 12 koronatov takse, njegov pisač
en koronat, sluga 3 petače (quinarios) nosač (bajulus) pa dve
petači.
Ravnotako je ves čas pokopaval v naddiakoni ji umrle du
hovnike in umeščal nove župnike. Tako je dne 6. 5. 1769. poko
paval osilniškega župnika Frančiška Štemberga, čigar, dediči so
mu poslali konja s sedlom („epiphium“ ), na Blokah pa dne
16. 5. 1770. umrlega župnika Frančiška Klempšeta, čigar dediči
so mu plačali 25. gold. nemške veljave, ker niso imeli konja.
Umestil pa je v tem času več župnikov v naddiakonatu: Dne
3. 5. 1769. v škocijanu župnika Andreja Bohinca, ki ga je po
resignaciji Mateja Megušarja prezentiral grof Ignacij Turjaški; v
nedeljo pred sv. Jakobom 1769. na župnijo Kostel Janeza Roz
mana, ko je bil Nikolaj Benaglia na to župnijo resigniral; ko pa
se je tudi ta odpovedal kostelski župniji, je nanjo instaliral dne
14.9. Lovrenca Račiča (Ratschi); dne 3.9.1770. je umestil na
nadžupnijo kočevsko Frančiška Karola Loya; dne 6. 9. 1770. Miha
ela Vogrina na župnijo črmošnjice, dne 14. 9. 1770 kuratnega
vikarja Jurija Perca (Periz) v Starem logu, dne 27. 6. 1,771. pa
Andreja Semena (Sömen) na župnijo Bloke. Ob vsakem umeš
čanju je dobil takso 6 zlatov (aureos), njegov pisač 1 zlat,
služabnik 3 petače in nosač 2 petači. (Ribniška kronika.) Iz
vsega se vidi, da je vodil naddiakonat, četudi je bil umeščen
šele pozneje.
Janez Kobal je dosegel visoke cerkvene časti: Bil je učenik
modroslovja, doktor bogoslovja, konzistorialni svetnik in prisednik goriškega nadškofa, apostolski protonotar; torej vsekakor zelo
ugleden duhovnik.
Za njegovega službovanja sta zadeli ribniško cerkev dve ve
liki nesreči. Takoj naslednje leto po njegovem nastopu (1764)
je udarila strela v cerkev in razbila zvonik. Poprava je bila
končana šele 6. 9. 1766., ko je Kobal z veliko slovesnostjo bla
goslovil križ vrh zvonika, kamor je položil več ostankov svet
nikov in spominski list; te slovesnosti so se udeležili vsi veljaki

iz okolice. Na spominski list je zapisal v hronogramu letnico
nesreče in popravila:
„InfaVsto fVLMIne Caesas sanCtl Stephani aeDes - (1764)
(Po nesrečni streli zadeto poslopje Sv. Štefana)
Larga benlgnltas saCrl tVrrIM fanl DeCoraVIt.“ - 1766) (je
okrasila radodarna dobrohotnost zvonik svetišča).
Prepis tega spominskega lista se nahaja v ribniškem graj
skem arhivu ( 190).
Kmalu pa je cerkev zadela še večja nesreča. Leta 1775. je
požar vpepelil ves ribniški trg, pri čemer je pogorela tudi žup
nijska cerkev. Kobal je imel mnogo dela pri prenovitvi cerkve,
ki je bila dovršena 1780., kakor je kazal napis (hronogram) na
prvi koloni in stari cerkvi: ,,DestrVItVr CrVDeLI InCenDIO ple-'
tate renoVatVr.“ (Razdene jo kruti požar obnovi pobožnost.)
Da se je obnova cerkve in župnišča tako dolgo zavlekla, je bil
kriv dunajski dvor, ki kot patron tako dolgo ni nakazal svojega
prispevka, še 18. 10. 1778. piše grof Gvidon Kobencel iz Gorice,
kako želi, da bi že vendar prišla za cerkev in župnišče pomoč
od dvora, ki se pridno terja, da bi se reparatura že enkrat do
vršila (mi).
škoda je, da je Kobal ravno v teh letih prejenjal pisati
župnijsko kroniko, ki bi bila velikega pomena za župnijsko
zgodovino, če bi se nadaljevala. Ob tem krutem požaru so se sto
pili tudi župnijski zvonovi, ki jih je Janez Samassa v Ljubljani
1. 1779. iz iste stopljine no novo vlil. Dva izmed teh sta še do
čakala (prvo) svetovno vojno, ko sta bila rekvirirana v vojne
namene (1917.): Stari veliki zvon. imenovan „Mohor“ , ki ga je
bil 1743. v Ribnici posvetil tržaški škof grof Leopold Petazzi,
brat tedanjega ribniškega naddiakona Karola Žiga, pa je bil po
požaru nanovo prelit (težak 1.496 kg.) je bil zgodovinska priča
s svojim napisom: „Zadela me je nesreča, da sem se stopil v
ognju; potem pa me je nanovo vlil Janez Jakob Samassa v Lju
bljani 1779.“ („Das Unglück traf mich, dass ich durch das Feuer
zerflossen, sodann hat wiederum mich Johann Jakob Samassa ge
gossen, Laybach 1779“ .) Nosil je podobo Kristusa na križu, Brez
madežne, sv. Mohorja in Fortunata ter sv. Florijana z napisom:
Pello tempestatem, fleo mortuos, voco populum, moneo devotionem. (Preganjam nevihto, objokujem mrtve, kličem ljudstvo,
opominjam k pobožnosti.) Drugi zvon, ki ga je prvič (ob požaru)
in drugič (ob vojni) zadela ista usoda (težak 784 kg.), je nosil
napis: „A peste, fame et bello, libera nos, Domine!“ (Kuge, la
kote in vojske, reši nas o Gospod.) „Fudit me Johannes Jacobus
Samassa Labaci 1779“ (Vlil me je J. J. Samassa, Lj. 1779). Po-

2upna cerkev Sv. M a rije Snežne
na gori nad Sodražico

dobe njegove pa so predstavljale Marijo, Pomočnico Kristjanov,
Marijo, Kraljico sv. Rožnega venca in sv. Sebastijana. Za te zvo
nove je Samassa dobil dokončno izplačilo šele 1. 12. 1785., ko
mu je cerkveni ključar Dominik Detoni izročil zadnji ostanek
v znesku 126 gold. 30 krajcarjev ( 192).
Janez Kobal je bil visoko izobražen, pa pohleven duhov
nik. Filipu Jakobu Repežu (Repesch), doma iz Cerknice, ki je
bil nad 43 let organist v Ložu in je posebno na Križni gori pre
peval Bogu slavo, je Kobal založil in dal tiskati (1775.) tretjo
zbirko njegovih pesmi ( 19S), z naslovom: „Romarsku drugu blagu,
tu je 25 sv. pesem, katere se zhes zeilu Leitu tukei na Kristhni
gori pojo, kir so od use sorte marterije Jezusove, inu tudi yenih
le vezh gnad ukupei, katere so Romarji tu sadobili. U Vuidmu
MDCCLXXV. Po Bratih Murero.“ Iz Repeževega predgovora spo
znamo, kak sloves je Kobal užival pri ljudstvu. Naj bo navedenih
tu nekaj odstavkov:
„Visoko vuzheni inu narvisokejshi zhasti vredni Gospud Gospud Janez Bapt. Cobauio gnadlivi Erzpriester u dolenjski strani
u ti cesarski ribniški fari, imenitni gospud faimashter: Prot. Apost.
A. A. L. L. Philosophiae Magist. SS. Theologiae Doct., etc. Moi

gnadlivi inu ta vikshi Patron inu pomozhnik. Gnadlivi duhovni
ozha! Kadar sim premishluval, kei bom jest dobiu enga taziga
patrona, de bi mu le-te tretje bukvize, morebit te zadnie od mene
sturiene s. pesme Zhez dau inu izrozhiu; na letu hitru pokashe
s. Peter te kratke besede rekozh: Obrni se k temu, kir je Pastir
Uashih dushiz. (I. Peter. 2) Sa letem she na dalei meni pokashe
S. Paul, kir praui: .,Mementote praepositorum vestrorum, qui in
vobis locuti sunt Verbum Dei. Hebr. 13.“ (Spominjajte se svojih
predstojnikov, ki so vam oznanjali besedo božjo) — Le-ta dva
SS. Apostelna inu she vezh drusih S. Vuzhenikou meni s perstam
pokashejo na njeh Narvisokejshi zhasti vredni Duhouni Ozha:
Kir Oni so koker en shlahten pungert ali gartelz te lepo dishezhe
roshize precveitajo, inu en leip duh od sebe dajo; kaker tu meni
prizha Rupertus Abbas; Hortus, quia semper inibi aliquid oriatur amoenitatis et florum suavitatis (Vrt, v katerem se vedno
poraja nekaj prijetnosti in žlahtnosti cvetic). - Satu shiher rezhem, de use lete skriunosti poune besede, so odBoga noter Nyih
Duhouni Ozha, kaker u en slahten pungert ali gartelz usajeno:
Satu k nyim pravi Gospud Bug: Ego dedi te in lucern gentium.
Is. 49. (Dal sem te v luč narodov). - Jez sim dau tebe k eni luzhi
teh jolkou, kir: Cum simplicibus sermoncitatio ejus. Prov. 3.
(S preprostimi se razgovarjajo). „Is preprostimi te pogovore ima
jo “ slasti per kershanskim nauku; toku de ta folk se sa srezhen
dershi, ker ima eniga taziga toku pohleuniga inu sa dushe skerbniga Pastirja, de se nym shiher rezhe, Pastor bonus, Joan. 10
(Dobri pastir). Satu s’velikim savupanjem na vse te visoke tugenti, katere nad nyimi s’ozhmi vidimo, rezhem: Narvisokeishi
zhasti vredvA Duhovni Ozha inu muj gnadlivi Patron: Sdei lete
bukvize inu Suete Pesme perklonienu u yih poshegnane roke
zhes dam, inu u nyih shlahtni gartelz teh roshiz doli poloshim. . .
Narvisokejshe zhasti vredniga Gospud Gospuda Erzpriesteria inu
moiga veliziga Patrona, narponishnishi inu podversheni nyih slushabnik Philip Jakob Repesch, Organist 43 leit u Loshi.“
Zadnja leta svojega službovanja je Kobal bolehal na sušici.
Zato je 1787 stopil v pokoj in se nastanil v Novem mestu, kjer
je 72 let star zaradi jetike dal svetu slovo 24. 9. 1788. Bil je
zadnji ribniški naddiakon. Cesar Jožef II. je namreč 1. 1787 od
pravil naddiakonate in mesto njih vpeljal drugo razdelitev cer
kvenih teritorijev, namreč d e k a n a t e . Tako je bila z Jane
zom Kobalom pokopana tudi mnogo stoletij stara, čestitljiva rib
niška cerkveno-pravna in cerkveno-zgodovinska edinica, ki je
imela na verski in kulturni rozvoj naših krajev veliko večji
pomen kakor oglejska patriarhijska stolica.
Sicer pa so se cerkvene razmere takoj obrnile na bolje,

kakor hitro je bil zatrt oglejski patriarh in je naša pokrajina
prišla pod goriško nadškofijo. Višji pastir je imel odtlej svobo
den dostop do svojih vernikov in duhovnikov, ki jih je pogosteje
obiskoval. Kakor omenjam na drugem mestu, je že 1753. goriški
nadškof Karol Mihael grof Attems obiskal ob vizitaciji ribniško
župnijo, da se seznani z razmerami v tem delu svoje vladikovine
Dne 4. 8. 1767. je pod naddiakonom Kobalom isti nadškof zopet
vizitiral ribniško župnijo. Iz vizitacijskega zapisnika posnemam
te-le podatke:
Patron župnije je bil grof Cobencel. Pri vizitaciji se je
popisalo, da je prvi kaplan Josip Bogataj, rojen v fari Ložu, star
38 let, duhovnik 14 let, posvečen v Gorici, služi 14 let in v
Ribnici 4 mesece. Ima le 150 goldinarjev plače, a plačuje sebi in
konju živež in postrežbo. Drugi kaplan je Simon Cvar, Ribničan,
star 30 let, duhovnik 2 leti, služi 1 leto, kaplan je tukaj 4 mesece
Vikarij je Matija Tomšič, star 33 let, duhovnik 9 let, vikarij
tu 3 leta; župnik mu daje živež, drugega nič. Janez Križnar,
Ribničan, beneficiat sv. Petra v Ložu, star 69 let; beneficij je
cesarski, ima 4 kmetije in desetino, nese 51 gold. bire; za to se
mora opraviti po 12 sv. maš na leto. Ivan Krst. Kalin, rojen v
Vipavi, star 36 let, duhovnik 13 let, služi 13 let, je vikarij v
Sodražici 9 let. Sodraška cerkev Sv. Magdalene ima 5 oltarjev
in 2 podružnici: eno Matere Božje na Gori in drugo Sv. Marka.
Duš ima Sodražica 2.000, krstov 67, mrličev 54, porok 18. Bir
manih je bilo 1.446. Ribnica s Sodražico ima 6.000 duš, mrli
čev 94. ( 194).
Ker nadiakoni niso mogli nadzirati vsega obširnega ozemlja,
so se jim na večjih in oddaljenejših farah dodelili v pomoč
DEKANI. Ribniški naddiakon je dobil v pomoč 4 dekane, nam
reč v farah: Lož, Kočevje, Krško in Dobrepolje. Nadškof Attems
je 18. 10. 1768. obhajal prvo škofijsko sinodo. Seveda so bili nav
zoči tudi naddiakoni. Iz popisa te sinode razvidimo, da je ribniški
naddiakonat obsegal omenjene 4 dekanije ( 195).
Dne 10. avg. 1775. je vizitiral ribniško župnijo goriški nad
škof Edling. Takrat so bili: Japez Lesar, vikar v Sodražici; ka
plana: Jožef Bogataj in Andrej Godina; vikarij Franc Voh (B oh ?);
beneficiat Primož Lukan; pri Novi Štifti beneficiat Franc Morač;
v gradu na Ortneku kot sacelan - duhovnik grof Ferdinand pl.
Lichtenberg; v trgu Jurij Železnik. Podružnice so bile: Sv. Tro
jice, Matere Božje, Sv. Lenarta, Sv. Marjete, Sv. Vida, Sv. Pri
moža, Sv. Ane, Sv. Tomaža, Sv. Križa, Sv. Frančiška, Matere
božje pri Novi Štifti, Matere božje pri Stari cerkvi, Sv. Marka,
Sv. Jurija, Sv. Marije Magdalene, Matere božje na Gori in Sv.
Jakoba ( 196).

Tega leta je imela Ribnica 190 krstov, 32 porok, 110 mrličev.
Ti pogostejši obiski od strani nadpastirja so morali imeti
blagodejnejši vpliv na disciplino duhovstva in vernikov, posebno
še, ko je 1. 1787. prešla ribniška pokrajina pod ljubljansko škofijo.

C. - D E K A N I

VALENTIN

ULE

je zagledal luč sveta v mestu Ložu dne 10. 2. 1749. Oče mu je bil
Valentin, mati pa Elizabeta. Duhovnik je postal 1773. Bil je ud
mengeške bratovščine sv. Mihaela. Ko je 1. 1787 ribniški nad
diakon Kobal stopil v pokoj in zapustil Ribnico, je župnijo še
isto leto dobil Ule (U lle). To leto je ribniška župnija z vso naddiakonijo prešla iz goriške nadškofije v ljubljansko škofijo; nad
diakoni j a je prenehala in Ule je postal prvi dekan ribniški,
župnijo in dekanijo je vodil do 1. 1803, ko je dne 17. 9. umrl za
živčno mrzlico (febris nervosa) v 56. letu starosti. Pokopal ga
je bloški župnik Lovrenc Babnik. (Mrliška matica v Ribnici.)
Njegova slika je še ohranjena v ribniškem župnišču; kaže ga kot
moža širokega nosa in nabreklih ustnic, kar mu daje posebno
resen značaj; na glavi nosi po tedanji šegi sivkasto lasuljo.
V
Uletov čas padajo po večini jožefinski dekreti, ki so mo
rili in ovirali vsak toplejši pojav verskega življenja. Ljubljanska
škofa Herberstein in Brigido, sama izrazita jožefinca, sta to delo
z vsemi močmi podpirala ali ga vsaj nista najmanj ovirala. Go
vorilo se je, da se imajo podreti vse podružnične cerkve, kar
je seveda v ljudeh vzbudilo silno nevoljo, ki so se je ustrašili
tudi vladajoči krogi. Zato je Ule dobil 1. jan. 1789. od ordina
riata obvestilo, da se imajo ljudem pustiti podružnice, češ da
je bil ukaz vlade samo ta, da se porušijo samo popolnoma nepo
trebne postranske cerkve in kapele v bližini farnih cerkva. Ta
usoda je v Ribnici zadela kapelo Božjega groba poleg župnijske
cerkve in podružnico Sv. Roka v trgu.
Ule se ni dal kaj posebno sukati Jožefincem. Njegova služba
je pravi boj proti jožefinizmu. Tudi proti oblastnikom je krepko
nastopal in zavrnil marsikatero jožefinsko naredbo. Dne 3. 8. 1789.
je ribniška graščina vložila pritožbo na Okrožni urad v Novem

mestu, češ da v Ribnici ob nedeljah in praznikih navsezgodaj,
včasih že ob dveh zjutraj, začno z vsemi zvonovi zvoniti in
klenkati. K temu poslu da se navadno zbirajo fantje, ki celo noč
prekričijo. Graščina je Cerkveniku to prepovedala, ki da jo je
ubogal in je po navodilu zjutraj zvonil avemarijo samo z enim
zvonom. Novi župnik Ule pa je kar zopet na svojo pest dovolil,
da se sme zvoniti po starem. Grajski oskrbnik je torej šel k
župniku in ga opozarjal, da je to zloraba in brez pomena, župnik
pa mu je odgovoril, da ni nobene prepovedi tega „svetega zvo
njenja“ in da nima graščina z zvonjenjem in Cerkvenikom ničesar
opraviti. Že 6. 8. mu je okrožni urad odgovoril, da ni to jutranje
zvonjenje nikjer prepovedano in da naj pusti graščina stvar
pri miru. Grajski oskrbnik Gatterer pa se je zoper ta odlok pri
tožil na gubernij, kjer pa je tudi pogorel ( 197).
Za zvonovi je prišlo na vrsto cerkveno petje. Dne 12. marca
se je graščina pritožila na okrožni urad v Novem mestu, da se
v nekaterih okoliških, posebno pa v župnijski cerkvi v Ribnici
ob nekaterih nedeljah in praznikih pojejo nesmiselne in celo
veri nasprotne pesmi. Marsikak svetnik se povišuje nad vsa ne
besa ter se o svetnikih pripovedujejo čudeži, ki se niso nikoli
godili, in da se jim pripisujejo čednosti, ki gredo le Bogu; da se
v njih toži in vzdihuje, se obeta gotova pomoč, da se tega in
onega pošilja naravnost v pekel, drugega pa naravnost v ne
besa. Kratko: 'Pametni se pri teh pesmih smejejo, sodrga pa
joka. Te pesmi, da izgledajo kakor one, s katerimi so včasih
menihi zamegljevali človeškega duha. Skladajo pa jih učitelji
in rokodelci, „neumni kmet“ pa te pesmi s takim zanimanjem
in spoštovanjem posluša, da ne pazi niti na Najsvetejše na oltarju.
Naj se take pesmi prepovedo, dovolijo pa samo predpisane mašne
pesmi, č e se pa že te pesmi dovolijo, naj se podvržejo predhodni
cenzuri ( 19S).
Zdi se, da je graščina s to pritožbo uspela in so se tovrstne
pesmi prepovedale. Zakaj dne 5. jan. 1791. je nadškofijski ordi
nariat ljubljanski sporočil dekanu Uletu, da je prišlo nekaj ljudi
iz Ribnice v Ljubljano in prosilo, da naj se tamošnjemu organistu
dovoli, da sme ob nedeljah in praznikih med farno mašo peti
druge pesmi, kakor so bile doslej v navadi, stare pa naj se odpra
vijo. Ker pa ta prošnja kaže veliko nevednost v načelih pravega
in čistega krščanstva, zraven pa je tudi protipostavna, se dekanu
nalaga, da svoje ljudi bolje pouči o nedopustnosti takega petja;
in sicer naj jih pouči tako, da se ne bodo več drznili delati sra
moto svojemu postavljenemu pastirju in s takimi neumetnimi proš
njami nadlegovati oblastva ( 199).
Če se graščina ni imela kaj pritožiti, je pa okrožni urad

šam kaj podregal. Tako je dne 3. 11. 1791. pisal ribniški graščini:
„Izvedelo se je, da se dogajajo v starem okrožju ribniške fare
še sledeče zlorabe: 1) Mrliči se prinašajo ob pogrebih v cerkev
v odprtih krstah in mali otroci se dajejo tudi v poljubljanje.
2) Pri raznih podružnicah se obhaja cerkveno proščenje z navad
nimi slovesnostmi od strani učitelja (Schulmeister), ki ga pokli
čejo od župnijske cerkve. 3) Ob času popoldanske službe božje
se uganjajo velike razuzdanosti po gostilnah. 4) Pobje in punice
ostajajo ob nedeljah in praznikih celo noč skupaj in fantje šele
ob zori spremljajo dekleta z godbo na dom, pri čemer se dogajajo
baje prepiri in pretepi. Te nerednosti ima gospostvo pod lastno
odgovornostjo preiskati in preiskovalni zapisnik čimpreje tja po
slati.
Dne 13. dec. 1791. se je podala komisija v Dolenjo vas. V
njej so bili: Franc Gatterer, grajski oskrbnik in krajni sodnik,
Ignac Widmayr, grajski aktuar, in Anton Tomec, praktikant. Iz
vsake vasi je bil poklican krajni župan in Cerkvenik, ki sta bila
zaslišana. Na vprašanje sta izjavila, da je bila res poprej navada
nositi mrliče v odprti krsti v cerkev; odkar pa je župnik v oktobru
preteklega leta to prepovedal raz leco, se to ni več zgodilo. Od
te navade pa bi bili že prej odstopili, ako bi bili duhovniki to
prej prepovedali. Ker pa noben duhovnik ni temu ugovarjal
so delali po svojem starem običaju. Mrliča pa niso prinesli ravno
v odprti krsti v cerkev na ogled, ampak je bil v taki rakvi z
rjuho pokrit, pokrov pa so porabili za mero, kakšna jama naj se
izkoplje. Da se je semintja pri pokopu zgodila nedostojnost, ni
tajiti, posebno od strani ženskih, ki so bile vsled smrti moža,
otroka ali starišev zelo potrte, toda taki nastopi se dogajajo tudi
pri civiliziranih ljudeh. Kar tiče cerkveno proščenje pri podruž
nicah, je res, da so to obdržavali poprej kaplani iz Ribnice in
da je bil od tam tudi učitelj (orglavec) poklican. Odkar pa imajo
svojo faro, ne prihaja niti kaplan iz Ribnice, niti učitelj k cer
kvenemu proščenju, ampak ima le domača duhovščina pri tej
ali oni podružnici tiho mašo. Kar tiče točenja pijače ob popol
danski službi božji, ne vedo, da bi se uganjale kake posebne
nerednosti; lahko pa je mogoče, da je kak mimopotujoči Ko
čevar ali Kostelec ob prazniku zavil v gostilno in se opil, toda
kdaj, kdo in v kateri gostilni je to storil, ne vedo več, ker je
od tega že dolgo, pozneje pa na to niso več pazili. Martin Zbašnik
kot grajski župan v Dolenji vasi da strogo gleda na to in bi
prestopke gotovo naznanil. Cerkvenik iz Dolenje vasi še posebej
pripomni, da je vaški kovač Simon Omerza, pri katerem je bil
nastanjen odišli župnik Šraj, nekega dne dajal med službo božjo
vino, toda od gospoda Šraja je bil zato pokaran in tega ni več

storil. Kar se tiče očitek glede na fante in dekleta, izjavlja dolenjevaški župan, da se v njegovem županstvu - kolikor ve - to ne
godi; pač pa se je dvakrat v tem letu to zgodilo v županstvu Pri
gorica pri Jakobu Bojcu, po domače Suku. Fantje pa so bili za to.
kakor je slišal, od grajske gospode kaznovani z zaporom ( 20°).
Kmalu je prišlo zopet zvonenje na vrsto. Dne 23. 2. 1793. je
grajska gosposka naznanila Okrožnemu uradu v Novem mestu
da se je v več farah utihotapila navada, po kateri ob nedeljskih
večerih zvoni k večernicam. Nedavno je tukajšnji dekan Ule to
zvonjenje odredil na lastno pest, kar se je takoj tudi vpeljalo.
Ker grajski gosposki ni znano, da bi se bile preklicale ali pre
uredile določbe, ki so to zvonenje prepovedovale, zato grajska
gosposka to dostojno javlja in prosi za navodilo, kako naj se
ravna ob takih prilikah. Dne 3. 3. je okrožni urad odgovoril, da
so se povsod po podeželskih cerkvah oprijeli tega zvonenja, s
katerim se ljudstvo spominja na praznik, na večerno molitev ali
da naj se vrne vsakdo v svojo občino. To zvonenje se vrši ob
sončnem zahodu, ko se poljsko delo nič več ne zamudi. V tem
pziru naj se ne pošiljajo nikake ovadbe več ( 201).
Čez dve leti je prišla na vrsto Nova Štifta. Dne 27. 5. 1795.
je graščina pisala Okrožnemu uradu: „ Marija Nova Štifta, podruž
nica in božjepotna cerkev v ribniški župniji, je vedno kraj, ki
tej gospoščini povzroča tako trudapolno kakor nedostatno pozor
nost. Od nekdaj se tam vrše ob več nedeljah in praznikih poleti
tja do jeseni shodi, h katerim ljudstvo vre v neverjetni množini,
dasi prihaja tja le eden ali dva duhovnika, ki mašujeta, pridigujela in spovedujeta. To naj bi še bilo; a dogaja se tudi sicer
vse preveč graje vrednega in protipostavnega. Preteklo Binkoštno
nedeljo je bil posebno slovesen dan; nad 2.000 mer vina so ta
dan tam požrli, kakor kaže register vinskega daca,. Cele črede
ščetinarjev je bilo prignanih na prodaj; kramarji so prihajali
brez konca in so prodajali vsakovrstno blago za kmeta, tako da je
imela Nova Štifta bolj lice letnega sejma kot zbirališča pobožnih
ljudi. Grajsko županstvo in sodišče, ki sta bila tja odposlana, da
vzdržujeta red in mir in preprečita javno prodajo živine in
krame, nista mogla zlepa ničesar opraviti, previdnost pa je od
svetovala, da bi se v teh razmerah rabila sila. Kratko: Kar prosto
se je pilo, zapravljajo, kupovalo in prodajalo. V koliko je to
dopustno, bo Okrožni urad sam najbolj pravilno razmeril. Graš
čina je v zadregi, da v tem oziru ne more vršiti svoje dolžnosti;
v prihodnje želi priti iz te zadrege; in do tega se ji zdita pri
pravni dve poti: Ena bi bila ta, da se o btakih konkurznih
dnevih dovoli kmetom in kramarjem le nakup in prodaja takih
stvari, ki jih podložnik neobhodno rabi in se z njimi ob praznikih

brez izgube časa in zamude dela lahko preskrbi. Druga še bolj
postavna (!) in prikladna pot pa bi bila ta, da se po duhovnih
predstojnikih maša, pridiga in spovedovanje ob nedeljah in praz
nikih prepove, kar se zgodi toliko bolj pravilno, ker ima vsak
kristjan pri svoji fari dovolj prilike za take pobožne vaje. S tako
ustavitvijo bi takoj prenehali vsi taki shodi z vsemi zlemi posle
dicami. Okrožni urad se torej naproša, naj na višjem mestu iz
posluje, da se dobi dober svet in se nerednosti v prihodnje na
kakršenkoli način preprečijo, s čimer bi se graščinska gospoda
izmotala iz neprijetnega položaja, da mora brez moči gledati
ta nered.“ ( 202), Zaenkrat pa ta prošnja še ni dosegla svojega
jožefinskega namena.

MIHAEL

AVGUŠTIN,

upravitelj

Po Uletovi smrti ribniška župnija skoro 4 leta ni imela pra
vega župnika in dekana. Od 17. 9. 1803. do Svečnice 1804 je
upravljal župnijo kaplan Mihael AVGUŠTIN, ki se je rodil v
Zapogah pri Smledniku dne 4. 5. 1760, v mašnika pa je bil po
svečen dne 22.12. 1793. ter prišel za kaplana v Gorje, od koder
ga meseca oktobra 1795. pošljejo v St. Vid nad Cerknico, leta
1796. pa je dobil ekspozituro pri Sv. Trojici nad Cerknico; leta
1799 je prišel za kaplana v Ribnico, kjer je bil tudi administra
tor. O Svečnici 1804. je postal lokalist v Dolenji vasi pri Ribnici,
o sv. Juriju 1813. pa župnik na Dovjem, kjer je pastiroval do
junija 1820. Takrat je postal Glavarjev beneficiat in oskrbnik
ubožnice v Komendi, kjer je ostal do svoje smrti. Bil je zlatomašnik, blag značaj in je umrl 88 let star dne 24. 2. 1848. Napis
na njegovem grobnem spomeniku pa slove:
„Častitljivo vstajenje
iz groba sodni dan,
prejeti tam življenje,
Gospod, iz Tvojih ran,
plačila milega tako
si upa mašnik Tvoj zvesto.“

JURIJ

PFEIFER,

upravitelj

Mesto Avguština pride o Svečnici 1804. v Ribnico za admi
nistratorja Jurij Pfeifer, ki je upravljal župnijo do 1. 1807. Luč

sveta je zagledal dne 22. 4. 1770 v Drulovki št. 12 v Šmartinu
pri Kranju. Oče mu je bil kmet Jožef, mati pa Marjeta. Mašništvo
so mu podelili 17. 10. 1795. ter ga poslali za kaplana v Gorje,
kjer je bil Avguštinov naslednik. O sv. Juriju 1796. se od tam
preseli za kaplana v Vače, odtod pa o sv. Petru 1797. v svojo
rojstno župnijo v Šmartinu pri Kranju, odkoder pride za upra
vitelja v Ribnico. Ko pa je cerkniški dekan in župnik Alojzij
Bonaventura Humel dobil spomladi 1807, župnijo Ribnico, je
Jurij Pfeifer ob istem času postal župnik in dekan v Cerknici,
kjer je kot duhovni svetnik pastiroval do 15. aprila 1832., ko
je dal svetu slovo.

ALOJZIJ BONAVENTURA

HUMEL

(tudi Humi) je bil Ljubljančan ( 203). V mašnika je bil posve
čen 6. 9. 1789. Ker je imel zelo lepo pisavo, je bil takoj po novi
maši nastavljen za škofijskega tajnika in je ta posel izvrševal
do 1795. Tedaj ga pošljejo na Vrhniko staremu dekanu Mareniku
(ki je bil doktor) v osebno pomoč kot vikarja. Poleti 1799 gre
v Cerknico za župnijskega upravitelja za eno leto, ko postane
ondi župnik in dekan. Dne 21. 4. 1807. pa je dobil dekret, s
katerim je bil postavljen za župnika in dekana v Ribnici; to
službo je nastopil 17. maja lj07.
Takoj po svojem nastopu se je lotil poprave župnišča, ki se
je vršila v letih 1807. in 1808. Delo je prevzel in vodil tedanji
najemnik ribniške graščine Anton Rudež, ki je pa postal v par
letih njen lastnik. Za delo je uporabljal tudi kaznjence, ki so
bili pri grajski sodniji obsojeni na delo pri župnišču. Tako sta
bila dne 21. 9. 1807. po grajskem sodniku Gattererju obsojena
Jernej Benčina iz Travnika in Matej žagar, ker sta v Loškem
potoku vikarju Antonu Mežanu nagajala v zakristiji in, ko je
zakristijo za prehod zaprl, sta mu v nedeljo postavila pred za
kristijska vrata leseno kobilo, da tudi sam ni mogel ven, in sta
nad njim vpila. Bila sta obsojena, da morata pri popravi rib
niškega župnišča 24 ur delati v okovih (im Eisen) ( 204).
To delo pri župnišču pa je bilo vzrok, da, se dekan Humel
in graščak Rudež nista nikoli dobro razumela, kakor so poprej
duhovniki dobro shajali z grofi Cobencli. Račun je moral graščak
polagati pri Okrožnem uradu v Novem mestu. Za delo je nara
čunal 7.441 gold. Ribničani so ga dolžili, da je delo preveč za
računal, zlasti da je predrago računal škodlje za streho in kam
nite plošče za vežo. Zadeva se je dolgo vlekla. Kresija je Rude-

žev račun priznala le do zneska 5.636 gold. 12 kr. Seveda se je
Rudež zoper to odločbo krčevito branil; posebno je bil užaljen,
da mu Okrožni urad celo očita, češ da izza leta 1804. kot cerkveni
varuh ni pošteno ravnal s cerkvenim denarjem. Pisali so mu,
ako tega popravljenega računa ne prizna, da bodo od njega iz
terjali ves cerkveni denar, ki si ga je bil na svojo pest prilastil.
Seveda je bil Rudež na to silno hud, češ da je cerkveni denar
vzel le za zidavo župnišča, kakor je bilo takrat tudi sklenjeno.
Le s težkim srcem smatra 5. 4. 1825. te račune za sklenjene, češ
da je trpel ne samo njegov žep pri tem za 1.000 gold. ampak da
je izgubil tudi svojo čast; to da ima za plačilo za veliki trud, delo
in skrbi. (Rib. graj. arh.)
Leta 1809 so Francozi zasedli tudi Ribnico in Rudež je
postal francoski maire (župan). Dasi Francozi dekanu Humlu
niso prizadeli posebno hudega, ker je gladko govoril tudi fran
cosko, so bile razmere zanj vendar težke, zlasti ker je imel maire
pri Francozih dokaj močno veljavo. Maire Anton Rudež je takoj
naslednje leto po francoski okupaciji kupil graščino od grofa
Filipa Cobencla v svojo polno last. že kot najemnik graščine
je imel poleg graščinske tudi župnijsko desetino v najemu, in to
pod naddiakonom Kobalom, ki je bil pod sekvestrom, pod de
kanom Uletom do njegove smrti in tudi pod Humlom do 1811.,
torej skozi več kot 24 let. Tega leta pa je vzel Humel desetino
v svoj lastni užitek in upravo. Rudež pa si je še vedno lastil
pravico do enega dela župnijske destine v Žigmaricah, kjer je
pobiral desetino od krompirja, in posebno desetino v Rakitnici,
kjer je zlasti jemal pri tamošnji mežnariji desetino od čebel. De
kan Humel je potrpel skozi 4 leta, ker se je bal francoske vlade,
ki ji je bilo lastno „moč zamenjati za pravico“ , (kakor je sam
dejal), da ne bi posegla po župnijski prebendi, kakor je po
novomeški prostiji, župnika pa bi plačala z letnimi 700 franki.
Po odhodu Francozov pa je Humel 12. 10. 1814. zaprosil Okrožni
urad v Novem mestu, da mu je pomagal do pravice (župn.
arhiv.)
Sicer pa je bil Humel prvi predstavitelj janzenistične struje
in je imel pozneje še več odločnih janzenističnih naslednikov.
Bil je visoko izobražen mož in navdušen šolnik, kakor so bili na
splošno skoro vsi janzenistični duhovniki tiste dobe. Zato je
postal tudi okrajni šolski nadzornik, ki je skoro vse svoje enajst
letno službovanje v Ribnici izpolnil z organizacijo nedeljskih in
vsakdanjih šol v ribniški dekaniji. Vsi uradni dekreti so polni
hvale o njegovi modrosti, uvidevnosti in ljubezni do šole („als
ein riimlich bekannter Schulfreund“ .) Ribniško šolo, ki je bila
od nekdaj na glasu, je sam vodil. Ta njegov sloves je povzročil,

da je imoviti kopanjski župnik Josip Prešeren poslal svojega mla
dega sorodnika poznejšega pesnika dr. Franceta Prešerna k Humlu
v ribniško šolo, kjer se je kot odlikovanec učil dve leti. Humel
sam ga je vpisal v „Zlato knjigo“ (Das Buch der Ehre), ki jo
je sam pisal. Za srčno pobožnost pa tisti časi niso bili ugodni,
kar nam dovolj kaže boj za križev pot, v katerem je tudi Humel
igral važno vlogo kot konzistorialni svetnik, na katerega se je
škofijstvo večkrat obračalo za svet in mnenje.
Med leti 1759 in 1761 je naddiakon Jakob Janez Bajc usta
novil bratovščino peterih ran Kristusovih in tej bratovščini po
stavil križev pot, sestoječ iz 14 postaj v kapelah med Brežami
in cerkvijo ,Sv. Križa. Ljudstvo je moralo biti vneto za to po
božnost, sicer bi ne bilo zidalo 14 kapel, kar je moralo biti
vsekakor združeno z velikimi stroški in trudom. Kapele stojijo
še danes in v postnem času ali ob nedeljah še sedaj opravljajo
tam pobožnost križevega pota.
Ta pobožnost je zadela v jožefinskih in janzenističnih časih
na hud odpor od zgoraj. Po bogoslužnem redu iz leta 1787 je
ljubljanski ordinariat pobožnost, pri kateri so ljudje hodili od
postaje do postaje, prav posebno prepovedal. Dne 9. 9. 1802. je to
prepoved z okrožnico ponovil. Dne 1. 7. 1808. pa je naročil, naj
se mesto te pobožnosti ob kvatrnih in postnih nedeljah v cerkvi
govori o Kristusovem trpljenju in iz tega izvaja moralni nauk.
škof Avguštin Gruber pa je na svojih vizitacijah videl, da se
,ne ravna povsod enako in da ljudstvo ni zadovoljno samo s
temi govori o Kristusovem trpljenju, ampak da se nahajajo
skoro po vseh cerkvah podobe križevega pota - in ga je ljudstvo
povsod prosilo, naj dovoli to pobožnost.
Da bi mogel izdati odlok, ki bi ustvaril po vsej škofiji neko
enotnost, se je obrnil škof Gruber dne 2. 3. 1818. na ribniškega
dekana Humla, ki je slovel po svoji modri prevdarnosti, katero
mu tudi škof v svojih pismih v polni meri priznava. Vprašuje
ga, kaj misli o njegovi nameri, da naj bi še križev pot molil
na ta način, da bi se verniki ne drenjali od postaje do postaje,
ampak bi ostali na svojih mestih, duhovnik pa naj bi ob gotovih
dnevih s prižnice ljudem predaval kratko premišljevanje o po
stajni sliki, nato pa bi z verniki molil primerno molitev. Dekan
naj se kar najodkriteje izjavi, kaj misli o tej ideji, obenem pa
naj mu poroča, v katerih cerkvah dekanije se opravlja križev
pot, kdaj in kako, ter če duhovnik prejema za to tudi kako
nagrado, češ ker mu ni neznano, da se ponekod opravlja križev
pot po postajah tudi ob delavnikih in da duhovniki dobivajo za
to pobožnost tudi nekaj nagrade.
Na vsa ta vprašanja je hotel dobiti dekan Humel odgovor

tudi od podrejene duhovščine. Od Sv. Gregorja mu je lokalist
Urban Poličar poročal, da so tam postajne slike, ni pa se, ko
likor on ve, križev pot nikoli opravljal. Vikar Gašper Zupanc
piše iz Loškega potoka, da se tam križev pot ni nikoli molil,
kolikor mu je znano. Iz Sodražice poročata vikar Jurij šenkel in
kaplan Brus, da nimajo nikakih podob in se križev pot ni nikoli
molil. Iz Dobrepolja piše župnik Ivan Jarnovič, da se od župnika
Lazarinija sem (1762.) križev pot ni več opravljal; tudi ni znano,
da bi duhovnik za to kaj dobival; pozneje je križev pot čisto
prej enj al in ga je njegov prednik nadomestil ob kvaternih ne
deljah s kratkim govorom o Kristusovem trpljenju; sedaj pa
nihče ne vpraša po tem, ker imajo ljudje koristnejših naukov
dovolj. Platonično je odgovoril na stavljena vprašanja lokalist
Franc Okoren z Roba: „A d a) Za mojega tukajšnjega službo
vanj a se ni nikdar opravljal križev pot. - Ad b) Na noben način
-A d c) Ni se dala nikaka nagrada.“ Vikar Jakob Pušavec iz Lašč
pa piše, da so tam postavili križev pot in se je skozi 3 leta
potem opravljala ta pobožnost raz leco ob postnih sredah brez
plačno. Struški vikar Mihael Zdravič pravi, da se v Strugah kri
žev pot ni vpeljaj ne vodil. Iz Hinj pa piše vikar Andrej Klarič
da so se tam pred približno 7 leti postavile postajne podobe,
da pa duhovščina, kolikor ve, pobožnosti križevega pota ni nikoli
vpeljala ne dovolila. Nazadnje piše še lokalist Martin Kagnus
in Dolenjevasi, da, tam ni nikakih postajnih podob in, kakor
trdijo ključarji, se križev pot ni nikoli opravljal.
Kako je bilo s to pobožnostjo v Ribnici sami, dekan ne
poroča, vendar pa iz njegovega odgovora na ordinariat z dne
30. 7. 1818. lahko sklepamo, da tudi v Ribnici ni bilo te po
božnosti, razen morda v Brežah, kjer so postajne kapele vedno
obstojale. Sporoča namreč, da se je svoj čas - in sicer že pred
več leti - križev pot pač opravljal v Dobrepoljah in Laščah,
sicer pa v nobeni župniji dekanije in tudi nobena ni zanj pro
sila. Zato je tudi on odkritosrčnega mnenja, četudi ne merodaj
nega, naj se ta pobožnost križevega pota nikar zopet ne vpelje.
Ta pa iz sledečih razlogov: a) Preveč ima zaupanja v duhovščino
in ljudstvo ljubljanske škofije, da bi moglo, ne pomneč besedi
Kristusovih pri zadnji večerji (Luk 22-19 - namreč: „To je moje
Telo, ki se za vas daje; to delajte v moj spomin!“ ) pozabiti na
največjo skrivnost, kateri se ima zahvaliti za svojo odrešitev
in na katere jih tako živo spominja daritev sv. maše. Ta je mo
gočno sredstvo za krepost in nanjo naj duhovniki opozarjajo
na leci, v spovednici, ob bolniški postelji, posebno pa v svetem
času, ko mati Cerkev obhaja spomin na to skrivnost.
b) Kateri želijo v tem duhu pobožnost križevega pota, bodo

s tem gotovo zadovoljni. Oni pa, ki svojo pobožnost nevezujejo
na 14 postajne podobe in se nasitijo le z nepretrganim premišlje
vanjem vseh okolnosti trpljenja, ki jim ga predstavljajo postajne
slike, jasno kažejo, da iščejo vse kaj drugega kot spomin Kristu
sovega trpljenja (!).
c) Pa ta pobožnost križevega pota tudi ni lahko izpeljiva.
Zakaj če se še tako kratko napravi, to je, da se dogodek, ki ga
predstavlja slika, zgodovinsko pojasni in se naveže na predidoči
dogodek, se iz tega izvajajo nravni nauki, se izmoli prikladna
molitev in se porabi za vsako sliko samo 7 minut — manj se v
resnici ne more računati -, potem bi morala pobožnost križevega
pota z uvodom in sklepom trajati približno vsaj dve uri. To pa
bi moralo biti za duhovnika, ki predava, kakor za poslušalce,
ki pazijo, preutrudljivo.
d) In ali ta hitra hoja od postaje do postaje ne nasprotuje
naravnost pravilom zdrave askeze? Ta uči, da treba misel, po ka
teri se čuti srce ogreto, kolikor mogoče dolgo vzdrževati in za
sledovati, ker se v nasprotnem slučaju človek izpostavlja ne
varnosti, da zapade v duhovno suhoto.
e) Končno pa je tudi važno vprašanje, ob katerih dnevih
naj se opravlja ta pobožnost. Ob delavnikih, četudi bi vlada ne
ugovarjala, bi se ljudje zadrževali od dela; ob nedeljah in praz
nikih pa bi ta pobožnost preveč dušila duhovnika, ki mora od
ranega jutra sedeti v spovednici, imeti službo božjo s prepo
vedjo; škodljiva pa bi bila tudi za nedeljsko šolo, ki bi morala
s cerkveno katehezo vred ta dan odpasti.
Potrebna pa se mu zdi še pripomba, da sta v škofiji dve
vrsti postajnih slik v navadi, ki se razlikujeta v tem, da ena
predstavlja dogodke, ki jih druga vrsta nima. Zaradi enotnosti
bi bilo treba eno vrsto slik odpraviti. Katero naj bi zadela ta
usoda? Ali bi to ne povzročilo med ljudstvom velikega vrenja,
povečini revnim cerkvam pa nedosegljivih stroškov? Da se pride
v okom vsem tem neljubim okolnostim, bi bilo najbolje, da
se duhovnikom zapove, naj večkrat med letom, posebno pa v
svetem postnem času govore ljudstvu o Kristusovem trpljenju v
zvezi z moralnimi pripombami. Ti govori, ki naj se govore raz
leco, pa naj se ne omejujejo na 14 postaj, ampak naj obdelu
jejo vse okolnosti, ki so jih popisali od Sv. Duha nadahnjeni
zgodovinopisci in so torej koristne za naše priučenje in spod
budo.
Tako je pobožnost križevega pota, ki se je je ljudstvo
rado oklepalo, hodila skozi jožefinske in janzenistične čase svoj
pravi križev pot.

Vse drugače pa so bili janzenistični duhovniki uslužni vlad
nim odlokom, ki so jih ljudstvu nedeljo za nedeljo razglašali
in razlagali na leci, posebno kar tiče davke. Dne 5. 3. 1815 je
Humel oznanil v cerkvi, da je cesar odpustil za leto 1813 zastanke
zemljiškega in hišnega davka; kdor pa ga je istega leta plačal,
se mu piše v dobro za leto 1814. Nekdo pa ga je naznanil na
okrožni urad v Novem mestu, češ da je ljudstvu oznanil odpust
vseh davkov. Humel je dokazal, da je prav oznanil odpust ze
mljiškega in hišnega, davka, ne pa pridobninskega in osebnega.
Da pa se je napak razumelo, je kriv grajski sluga, ki je klical,
da je davek odpuščen, kdor hoče pa natančneje vedeti, naj
bere na oglasu pred graščino. Ljudje, ki povečini niso znali brati,
so se nad tem spodtikali in godrnjali, češ, kadar se nam davek
naklada, nam gospoda vse natančno razloži; če se nam pa kaj
odpusti, nam tega noče razložiti. Dekan je bil pohvaljen, graš
čina in denuncijant pa pokarana. Pozneje je bil res odpisan tudi
davek od patentov in osebni ( 205).
Ta velika uslužnost je delala vladne organe čedalje drznejše.
Dne 22. avg. 1818. piše okrožni urad na dekana Humlja, kako
naj duhovščina vpliva na kmete, da bodo točno odrajtovali davke
in še zaostanke. Porabi naj za to prižnico, osebno občevanje,
spovednico (!), predvsem pa naj sama daje lep zgled. Navaja
naj ljudi k pridnosti, domači obrti, zmernosti; tudi domačih pri
delkov naj ne pojedo sami, da jih bodo mogli prodati in dati
za davke. Posebno kuretnino, ščetinarje, ovce, sadje in druge
pridelke lahko izvažajo v Trst in na Reko, da bodo imeli za
davke. Sicer se je v mesecu juniju tega leta po pridnem priza
devanju Okrožnega urada nabralo 23.668 gold. 25 kr. več kot se
je mislilo, vendar treba z vsemi močmi delati na večji davčni
dotok.
Leta 1818. je izšel celo cesarski ukaz, po katerem je morala
duhovščina pri vojaškem pregledu (Konskriptionsrevision) biti
osebno z maticami navzočna ali pa je morala za ta posel dele
girati učitelja. Nekateri duhovniki ribniške dekanije (in gotovo
tudi drugi po lastnem dobrem okusu) tega niso hoteli storiti,
škofijski konzistorij jih je dne 5. 10. 1818. v to pozval, čemur je
seveda tudi dekanijski urad dodal svoj pristavek.
Takrat pa je bilo dekanu Humlu že določeno drugo mesto.
Z dvornim dekretom z dne 31. 8. 1818. je bil mesto umrlega
Ivana Rodeta imenovan za ljubljanskega kanonika. Dne 6. 10. 1.1.
je bila razpisana ribniška fara. Dne 24. 10. poroča Humel, da
odstopa od užitka ribniške prebende dne 21. 10. , ker je ta dan
ravno polovica gospodarskega leta in se s tem olajša interkalarni
račun. Tega dne je bil tudi umeščen na kanonikat, faro pa je

zapustil dne 10. 11. 1818. Nekaj dni poprej (18. okt.) se je še
po okrožnici zahvalil dekanijski duhovščini za veliko ljubezen,
neomejeno zaupanje in nedeljeno navezanost, ki jo je imela do
njega; ko gre za kanonika, tudi na tem mestu ne bo pozabil svoje
duhovščine. (Žup. arhiv 1818.). Vsa ta topla čustva je vešči
in delavni mož resnično tudi užival. Kot kanonik je bil ime
novan za stolnega župnika in okrajnega dekana, katerih časti
pa v Ljubljani ni dolgo užival, zakaj dne 11. dec. 1820. mu je
zapel mrtvaški zvon poslednjo pesem.
Humel ima predvsem za vso ribniško dekanijo velike za
sluge za šolstvo, ki ga je po francoski okupaciji nanovo orga
niziral. Tudi uradne posle je po župnijah natančno uredil, na kar
oboje so janzenistični duhovniki posebno pazili in kar je strogo
zahtevalo tudi škofijstvo. Za srčno pobožnost vernikov pa se v
tem času ni delalo dosti. Suhoparen red in disciplina, to je bilo
vse. Kake pobožnosti se niso uvajale, preje dušile. Edina po
božnost, ki so jo v tem času vpeljali, je bila zahvalna nedelja
Po skrajno slabih letinah v letih 1816 in 1817 je leto 1818. pri
neslo zelo bogat pridelek. To je nagnilo škofijski konzistorij, da
je leta 1818. ukazal zahvalno nedeljo, ki se naj obhaja v nedeljo
po Vseh svetih s tem, da se med službo božjo izpostavi sv.
jRešnje Telo, da se odpoje zahvalna pesem, duhovniki pa naj
v svojih govorih vernike spodbujajo k hvaležnosti napram Bogu;
če pa so jih zadele kake šibe, naj jih z verskimi motivi tola
žijo. Tako se praznuje zahvalna nedelja še dandanes.

JANEZ NEP.

STRNAD,

upravitelj,

je bil po Humlovem odhodu v Ribnici administrator od novem
bra 1818. do 4. 2. 1819. Rodil se je v Mokronogu dne 3. 5. 1790.,
mašništvo ie prejel 11. 9. 1814 ter prišel za kaplana v Begunje
na Gorenjskem. Dne 14. nov. 1818. ga je ordinariat - 28 let
starega imenoval za župnijskega upravitelja v Ribnici -, obenem
pa tudi za dekanijskega in šolonadzornega administratorja. Tudi
Okrožni urad v Novem mestu ga je imenoval za upravitelja temporalij, za kar je prejemal mesečnih 25 goldinarjev ( 206).
To službo je opravljal komaj dva meseca, zakaj 4. febr.
1819. je že umrl, še ne 29 leta star, za kostno jetiko; pokopal
ga je 6. 2. 1819. Jakob Pušavec, vikar v Velikih Laščah. (Mr
tvaška matica.)
Za njegovega službovanja se je dne 1. 1. 1819. začela pobi
rati taksa za cepljenje osepnic, in sicer je moral vsak že pred

poroko plačati 2 gold.; drugače ga duhovnik ni smel poročiti.
Po vladnem ukazu je moral vsak ženin k poroki prinesti potrdilo
o vplačani taksi, duhovnik je to potrdila pobiral in jih prilagal
izkazu poročenih ( 207).

MARTIN

K EPE C ,

upravitelj,

je bil imenovan za administratorja takoj po smrti Janeza Str
nada ( 20S). Bil je ribniški kaplan, „Avmanov“ iz Cerkelj na Go
renjskem št. 59. Rodil se je 5. 11. 1787., v mašnika pa je bil
posvečen 11. 9. 1814. Izprva je kaplanoval v Loškem potoku od
21. 10. 1814. do 7. 9. 1816., v Ribnici do 27. 9. 1819, vmes pa je bil
5 mesecev tudi župnijski upravitelj. Bil je hvaljen kot dober in
goreč duhovnik in priden šolnik. Iz Ribnice je šel nazaj v Loški
potok za provizorja do 24. 8. 1820., ko je bil umeščen in služil
tam do 24. 4. 1833. Takrat pa so ga umestili za župnika in dekana
v Šmartnem pri Litiji, kjer je umrl dne 13. 6. 1836. kot okrajni
šolski nadzornik in konzistorialni svetnik.

VALENTIN

PREŠEREN

je postal ribniški župnik in dekan v mesecu juniju 1819. in je
ostal v tej službi do svoje smrti 3. 7. 1833. Umrl je od kapi
zadet v Ljubljani v študentovski ulici 294, previden s sv. zakra
menti; dne 14. julija ga je pokopal stolni župnik in kanonik
Karel Zorn. Rojen je bil v Rodinah pri Lescah, v sedanji brezniški fari, dne 12. 2. 1779, mašnik pa je postal že v 3. letu bogo
slovnih študij dne 8. 9. 1802. Po dovršenih bogoslovnih naukih
je prišel naslednje leto za kaplana v Idrijo (1803.-1804.), bil
potem kot kaligraf, protokolist in kancelist v ljubljanski škofijski
pisarni (1804.-1807.), dne 20. jul. 1807. pa je bil umeščen za
župnika v Tržiču na Gorenjskem, kjer je začel 1. 1808. zidati
novo župnijsko cerkev, ki pa jo je mogel vsled francoske oku
pacije in tedanjih revnih let z veliko težavo dograditi šele leta
1815. ( 209).
Videti je, da Valentin Prešeren ni pripadal stranki naj
strožjih janzenistov, ki je takrat zajela večino duhovščine. Za
kaj, ko je šlo leta 1818. za to, da se pri gubernij u v Ljubljani
postavi nov šolski in duhovni referent, so se tam bali najstrožjih

janzenistov, ki sploh v nobeni stvari niso dopuščali posvetljakom
svobodnega glasovanja in odločanja, ker so povsod videli ost
proti morali. Zato je škof Avguštin Gruber na prvem mestu
predlagal za to službo tržiškega župnika Prešerna, ki pa tega
mesta tudi ni dobil ( 21°). Bil pa je že tedaj konsistorialni svetnik
in okrajni šolski nadzornik, kar vsekakor znači veščega in izo
braženega moža.
Naslednje leto je postal župnik in dekan v Ribnici. Sodobniki
so ga popisovali kot prijaznega in doslednjega človeka, gorečega
in priljubljenega pridigarja, posebnega prijatelja šole in pozna
vatelja talentov, sploh kot „vrlega moža“ , „kakor je malo ta
kih“ ( 211). Na takem glasu so bili skoro vsi janzenistiški duhov
niki. četudi Prešeren morda ni stal v njihovih prvih vrstah
prost pa tega duha ni bil. četudi te vrste duhovščina ni po
sebno ogrevala pobožnosti v srcu, je vendar tudi mnogo ko
ristila. Za šolstvo so ti duhovniki vsi goreli; poslovenili so celo
vrsto nabožnih in vzgojnih knjig. V dušnopastirskem oziru so
koristili z razširjanjem verskega duha in čuta v najširših ljudskih
plasteh. Učili so, naj bo molitev bolj v občutkih kot v besedah;
zato tudi niso bili naklonjeni zunanjim pobožnostim in prire
ditvam (križevem potu, procesijam itd.). Slovenski janzenisti,
strogi do sami sebe in brezmadežni, so s svojimi strogimi nazori
močno vplivali, da se je duhovščina poglobila versko, moralno
in umstveno. Strogi janzenistovski vpliv na vzpodbudni zgled
duhovščine se je poznal tudi v resnem, manj posvetnem pojmo
vanju življenja, ki so ga že sodobniki opazili pri prebivalstvu
ljubljanske škofije. Duhovščina v sosednjih deželah, kjer se janzenizem ni nikoli močneje ukoreninil, ni bila tako stroga sama
do sebe, ljudstvu ni bila vedno čisti vzor, na drugi strani pa
s strogo jamzenistovsko duhovno pokoro tudi sicer dobri ver
niki niso mogli brzdati svojih strasti in niso poznali trajnega
samozataj evanj a ( 212).
Dekana Valentina Prešerna moramo šteti v vrsto zmernejših
janzenistov. To nam potrjuje tudi dejstvo, da se je na njegovo
prizadevanje, pri čemer ga je podpiral tudi graščak Josip Rudež,
obnovila božja pot pri Novi Štifti, ki izza leta 1812. ni imela
več svojega duhovnika in je tako popolnoma propadla. Jožefinec graščak Anton Rudež in janzenist dekan Humel se nista
ustavljala propadu priljubljene božje poti, zakaj ljudje teh misli
tudi božjim potem niso bili naklonjeni. Valentin Prešeren pa
je bil že toliko zmernejši, da je leta 1832 to božjo pot obnovil
in tam poskrbel zopet stalnega duhovnika. Naslednje leto pa
je umrl.

FERDIDNAND

POLC,

upravitelj

je vršil službo administratorja v Ribnici po smrti dekana Pre
šerna od 5. julija do jeseni 1833. Rojen v Tržiču dne 2. 7. 1805.
je bil v mašnika posvečen že v 3. letu bogoslovja dne 29. 8. 1829.
Po dovršitvi svojih študij je prišel naslednje leto za subsidiarija
v Ribnico, kjer je prihodnje leto postal prvi kaplan in je bil kot
tak omenjeni čas tudi upravitelj župnije. Leta 1835. so ga pokli
cali v Ljubljano k sv. Jabobu za mestnega kaplana, leta 1839.
pa se je preselil za župnika v Velike Lašče, kjer je dal svetu
slovo dne 30. marca 1848. vsled vodenice, ravno ko je bil ime
novan za župnika in dekana v Cerknici.

JANEZ EVANGELIST

TRAVEN

(TRAUN)

je bil v Ribnici župnik in dekan od leta 1833. do 1847. „Jugov“
Janez iz Doba je bil rojen na Sveti dan 1781. šolal se je v Lju
bljani, bil vseskozi prvi premijant, leta 1804. tudi iz francoščine.
Mašnik je postal zaradi francoske invazije šele v 32. letu svoje
starosti, to je 14.3.1813., dasi je bil izboren bogoslovec; kakor
so dejali, bogoslovec „ex asse“ . Francoska uprava v Iliriji je
trdila, da je preveč duhovnikov, kar pa za Kranjsko gotovo ni
moglo veljati. Da so mogli Francozi dobiti več mladeničev v
vojske, si je uprava prilaščala pravico določati, koliko bogo
slovcev se sme posvetiti v duhovnike. Posledica tega je bila, da
je bilo na Kranjskem v dveh letih posvečenih samo 6 bogo
slovcev v duhovnike. Vsled tega je bilo pomanjkanje dušnih
pastirjev tem občutneje, ker se je mnogo že službujočih duhov
nikov izselilo iz Ilirije. Zato se je 1. 1813. dovolilo, da se sme
36 gojencem semenišča podeliti mašniško posvečenje ( 213). Tako
je prišel tudi Traven na vrsto.
Traven je bil že kot kaplan strog janzenist, torej tudi jan
zenist „ex asse“ . Na binkoštni torek leta 1815. je peljal od
Sv. Petra v Ljubljani procesijo na Šmarno goro. Tamkaj je na
prižnici srdito izpodbijal romanje in hudo razjaril zbrano mno
žico. Na šentpeterskem predmestju in na Poljanah (v Ljubljani)
je zavrelo. Dva dni po zloglasni pridigi je prispela v škofijo
prošnja šentpeterčanov, naj se premestita župnik Bedenčič, ki
mu je to pridigo narekoval, in kaplan Traven. Posledica vloge
razjarjenih župljanov je bil strog ukor, dodeljen Travnu, ker
je ravnal nezakonito, ko je pridigoval ob odpravljenem prazniku,

pa tudi zato, ker je zametoval romanja sploh in celo na božji
poti vpričo romarjev, katere je pohujšal in razdražil; zabičali so
mu, naj bo v prihodnje previdnejši. Kakšen odgovor so pre
jeli šentpeterčani na svojo pritožbo? Iz škofije so jim naznanili,
da se v pridigi, ki jo je na zahtevo predložil Traven, ne nahaja
nič nekatoliškega; ker pa ni predaval v pravem duhu in na
pravem kraju, ga posvare ( 214) . Kaj drugega se Travnu ni zgo
dilo, ker je bil sicer brezmadežnega življenja; zakaj pri Sv.
Petru je ostal še do 29. 10. 1818.
Tedaj pa se je pomaknil k ljubljanski stolnici, kjer je bil
izprva zakristan, potem pa voditelj kora in vikar, katero službo
je opravljal do leta 1820. Zatem je župnikoval v Poljanah nad
Škofjo loko od 1821. do 1833. Od jeseni 1833 dalje je bil župnik,
dekan, šolski nadzornik in častni konzistorialni svetnik v Rib
nici, kjer je po kratki bolezni preminul dne 19. sept. 1847. Kme
tijske in rokodelske novice (1847., št. 152), so prinesle dne 22.
sept. „žalostno naznanilo“ : „Ravno- za trebniškega tehanta iz
voljeni častitljivi gosp. Janez Traun so po kratki bolezni v Rib
nici umrli. Za inštaliranje določeni dan je bil njih pogreba“ ( 215).
Dasi vzgleden duhovnik v zasebnem življenju, je bil eden
najhujših janzenistov tedanje dobe. Tega duha se tudi kot ribniški
župnik in dekan ni otresel. S svojo strogostjo so tovrstni duhov
niki odpodili skoro vse vernike od spovednice in obhajilne mize.
Ko je leta 1848. Ignacij Holzapfel, Travnov naslednik, ki pa
tudi sam še ni bil popolnoma prost janzenistiških misli, nastopil
veliko ribniškio dekanijo, je omenil v neki novomašni pridigi
(1849.), da v njegovi župniji več kot polovica vernikov že nad
20 let ni prejela sv. obhajila. Tako strogo je nastopal njegov
prednik Traven, ki je leta 1829. objavil svoje stroge janzenistične
pridige „Opominjevanje k pokori v svetem letu 1826.“ Učinek
janzenizma je torej bil, da so se ljudje popolnoma odtujili ver
skemu življenju ( 216).
Traven je bil skladatelj in pisatelj. Zložil je precej napevov,
ki se morejo šteti za najboljše pred Riharjem; peli so jih v
stolnici in nekaj tudi po deželi. Rihar je pozneje nekaj Travnovih napevov opiljenih sprejel v prvi zvezek svoje zbirke ( 217).
Kot pisatelj je pisal v slovenskem in brezimno tudi v latinskem
jeziku ( 21S). Priredil je tretjerednikom knjižico: „Regelza ali
kratko podučenje S. Pokore sa brate ino sestre tretiga reda
S. Frančiška (Franzhishka). Is lashkiga ino nemshkiga v kranj
sko prestauleno, s molitvami, ktere imajo Bratje ino Sestre
vsaki dan opraviti. V Karlovzu natisnjena per J. Nep. Prettnerju 1828.“ — Njegovemu duhu so prijale le stroge stvari o
pokori. - Ravnotam je izšel ponatis leta 1844. Leta 1828. je iz

dal: Opominjevanje k pokori v svetim letu 1826., to je: Pridige
od odpustkov, od pokore in nekaterih drugih resniz, ktere greshnika k pravi pokori bude. Jih je pridigoval Janez Traven, fajmosther v Poljanah nad Loko. Natisnil Joshef Blasnik.“ Marn
je označil te govore kot preostre v duhu tedanje dobe ( 219)
Traven se je resno bavil s spisi cerkvenih očetov. Sad tega pro
učevanja je objavil v treh latinskih knjigah: Sensa sanctorum
Eclesiae Doctorum ac Patrum circa usum ma.trimonii. Viennae
1835. - Regimen animarum Doctorum ad mentem ss. Patrum sive
tractatus Patristicus de summ,o officii pastoralis momento, perniciosissimisque in illud peccati sequelis. Labaci 1848. - Suplementum ad sensa ( 22°). Poleg drugih je Traven tudi sodeloval
pri Japljevem slovenskem prevodu sv. Pisma (221).
Iz vsega njegovega delovanja se vidi, da je bil Traven visoko
naobražen in marljiv človek.
Traven ni sicer nikoli pisal kaj versko zmotnega, ker je
bil predobro podkovan v bogoslovju in poleg tega tudi vzoren
duhovnik in brezmadežnega življenja. Toda njegova strogost v
verskem življenju je bila huda in polna klenih janzenističnih
misli. To se posebno kaže v njegovi knjigi „Sensa ss. Ecclesiae
Doctorum ac Patrum circa usum matrimonii.“ Pisatelj je izdal
to knjigo anonimno, Marn pa nam poroča v svojem „Jezičniku“
da jo je spisal Traven ( 222). Med našimi tedanjimi duhovniki
je morala ta knjiga vzbuditi pozornost; mnogi so jo odobravali.
Marn je npr. trdil: „Travnovim bukvam bi se po vsej pravici
smelo reči cvet sv. pisma v izrekih sv. očakov, ker v duhu sv.
pisma vsi le eno uče.“ ( 223). Nekateri pa so pisatelju ugovar
jali. Traven je hotel zbrati za svoje nazore novih dokazov.
Zbral jih je in izdal kot „Suplementum ad sensa“ , kakor pravi
sam v predgovoru, iz tega namena, „da bi zadovoljil tudi manj
prijaznega čitatelja in zaprl vsako pot ugovorom.“ Prestroga knji
ga nikakor ni mogla dobro vplivati na nravnost našega naroda
( 224). Iz sladkega bremena vere je Traven napravil prav nezno
sen jarem.
Kakor vsi rigoristi tudi Traven rad ponavlja in povdarja
misel, kako izredno težko je grešniku obuditi resnično kesanje; da
ni kesanja brez popolne ljubezni do Boga; da je treba za kesanje
mnogo časa; takemu, ki greši iz navade, da se odveza ne sme
dati, dokler navade ne premaga. Traven je pridigoval (Opominje
vanje k pokori v svetem letu 1826.) : „Pihaj v mrtev ogel kolikor
hočeš in moreš, ne boš dobil ognja iz njega. Rarvnotako je ne
boš obudil nobene prave grevinge, prezadevaj si, kolikor le hočeš
in moreš, če je tvoje serce za Boga mrtvo, če ni v njem žive žer
javice ljubezni božje. Grevenga se ne da, kadar bi človek hotel,

kakor s kljuke sneti ali iz aržeta vzeti in se mora že znajti v sercu,
da jo boš mogel obuditi; znajdlo se je pa bo le toliko v njem, koli
kor ti je za Boga mar, na njegovi prijaznosti kaj ležeče. Na to
tedaj, moj kristjan! naj gre vsa tvoja skrb, če hočeš s pravim
resničnim kesanjem in obžalovanjem svojih grehov Boga k usmi
ljenju omečiti in odpuščanje doseči, da boš Boga čez vse ljubil. Iz
te ljubezni bo grevenga tudi že sama od sebe prišla.“ (Stran
267). „Ni ga nobeniga druziga gotoviga znamenja, da je tvoje
serce spreobernjeno, da imaš pravo resnično grevengo, kakor le
poboljšanje tvojiga življenja.“ (Str. 284.) Dober spovednik mora
govoriti spokorniku: „Dokler tvojih grešnih navad ne opustiš,
zate ni in nikoli ne bo nobeniga odpuščanja grehov in se ti potim
takim ne more, tedaj ne sme dati nobena odveza (Stran 322-324.)
Tudi po več spovedih naj spovednik ne da odveze. Spovednik, „ki
odvezuje in pošilja k obhajilni mizi, ni dober in tvoja duša je v
slabih, nezvestih rokah.“ Take „nevredne odveze so ti potuha v
tvojih pregrehah, tedaj zate narveči nesreča, nar neusmiljeniši
usmiljenje.“ (str. 329). Dober spovednik ti ne bo dal odveze,
„dokler iz tvojega zadržanja, iz tvojih del ne spozna, de si ves
drugi, de si svoje grehe zapustil ali saj, de si vse perzadevaš,
storiš vse, kar le moreš, de bi jih popolnoma in za vselej zapustil.
Zaupaj z vzo svest jo, de ti bodo tvoji grehi, kadar jih bo (spo
vednik) že poboljšaniimu in spreobrnjenimu odpustil, tudi v nebe
sih odpušeni.“ (str. 33 2) ( 225). To so bili prestrogi nauki, ki so
imeli za posledico prazne spovednice in prazne obhajilne mize.
Celo strogi Holzapfel, ki je pasel duše s palico v roki, se je
spotikal nad temi trdimi nauki.

DEKAN IGNACIJ

HOLZAPFEL

Rojen je bil 15. 7. 1799. v Tržiču, umrl 21. 1. 1868. v Rib
nici. študiral je v Ljubljani gimnazijo 1812-1818. (eno leto pred
Prešernom), licej pa v letih 1818. do 1820. V teologiji je bil
1820.-24., sošolec poznejšemu škofu Baragi.
Za kaplana je služil v Kamniku od 1824. do 1825., nato v
Predvoru do leta 1827., v Mengšu do zime 1829., pri Sv. Jakobu
V Ljubljani do 1834. Bil je župnik v Črnomlju do 1848. in nato
dekan v Ribnici.
Vpliv drugovanja z Barago je pač povzročil, da Holzapfel ni
bil janzenistovski rigorist. že v bogoslovju je slovstveno delo
val. Sodeloval je pri „Slavinji“ . Prešernov sršen „Lesničniku“
je opravičen, ker pesniškega daru Holzapfel ni imel. Molitvenik:

Ribniški dekan IG NACIJ HOLZAPFEL
(S lika iz A lbum a: ,,O b 4 0 -le tn ic i zavode G luhonem nice.1
Ljubljana 1940.)

„Venec nedolžnosti“ (Ljubljana 1838.) se more šteti knjigam
Baragove smeri. Namesto janzenističnega rigorizma je skušal zlasti
v Ribnici, kjer je bil naslednik janzenista Travna, uveljaviti mi
lejšo prakso. Karlu Rudežu je veljal leta 1866. za „pravega
Cimbra in nemškutarja“ , vendar pa je 1864. pristopil k Sloven
ski Matici. Izredno zaslužen je za ljubljansko gluhonemnico, ka
teri je volil nad 50.000 goldinarjev (Po Slovenskem biografskem
leksikonu.) ( 226).

RIHARD

FRANK,

upravitelj

Rihard Frank je bil po smrti Holzapfla ribniški administra
tor do sv. Jurija 1868, ko se je preselil v Tržič za župnika. Lju
bljančan, rojen dne 2. aprila 1827. kot sin zdravnika, je bil
v mašnika posvečen 30. 7. 1850. Poslali so ga kot subsidiarija
v Novo mesto, od koder se preseli za kaplana v št. Jernej (1852.1854,). odtam pa v Črnomelj (1854.-1857.), nato pa v Ribnico.
V Tržiču je modro pastiroval do 1880., ko je odšel v Novo mesto
za kanonika, kjer je zaspal v Gospodu 24. 1. 1899. Bil je izvrsten
duhovnik, po zunanje nekoliko jeklen, pa zlatega srca. (Več o
njem v Slovencu 18 99.) ( 227).

MARTIN S K U B I C ,

dekan

Rojen je bil 9. 11. 1814. v Veliki Tari vasi 10, po domače
„Pri Skubčevih“ , župnije poliške pri šmariju. Ljudsko šolo je
obiskoval v Ljubljani, gimnazijo pa v Novem mestu. Jeseni 1835.
je vstopil v Ljubljansko bogoslovnico ter bil v 3. letu bogoslovja
posvečen v mašnika 5. 8. 1839. Po končanih šolah je moral več
kot pol leta čakati na službo, ker so bila tedaj vsa službena
m,esta zasedena. Leta 1841. pa je dobil dekret za subsidiarija in
tretjega kaplana v Semiču, kjer je ostal 9 mesecev, še isto leto
je šel za kaplana in kateheta v Metliko, kjer je ostal do sv. Ju
rija 1843. Nato je bil prestavljen za kaplana v Kočevje, kjer je
služboval 6 let, namreč do jeseni 1849. Tega leta so ga poslali
za administratorja v Črnomelj, leta 1851. pa je prišel za župnika
v Adlešiče, kjer je pa pastiroval samo eno leto. O sv. Juriju 1852.
je namreč dobil župnijo Semič, ki jo je vodil kot župnik in dekan
16 let. Dne 14. okt. 1868 je bil umeščen za župnikav Ribnico
in je službo nastopil 16. oktobra istega leta.
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Ribniški dekan, častni kanonik
MARTIN
SKUBIC
(S lika je posneta iz knjige: „D r. Jož. Lesar: Ž ivljenje in d e lo 
vanje ribniškega dekana M artina S kubica.“ Ljubljana 1892.)

S toletna vaška lipa v HRVACl
vsajena ob posvetitvi nove župne cerkve
( H o lz a p flo v e ) v Ribnici
(1 3 -7 -1 8 7 3 )

V
Ribnici je dobil novo cerkev sicer dozidano, vendar še
čisto prazno. Dne 8. 11. istega leta je bila blagoslovljena, potem
pa jo je bilo treba opremiti. Misliti je bilo treba najprej na nov
veliki oltar. Res so naročili lep, slogu primeren kamenit oltar
pri Ign. Tomanu v Ljubljani. Kipe svetnikov je napravil slo
veči France Zajec, oltarno sliko sv. Štefana, papeža in mu
čenca, pa Franc Globočnik, profesor na višji realki v Ljubljani
(umrl 24.2.1891.), ki pa se je pozneje pod dekanom Fran
cetom Dolinarjem umaknila novi Groharjevi sliki. Prihodnje leto
se je omislil nov križev pot, ki ga je po Fiihrichu slikal Matija
Koželj v Kamniku. Dne 25. 5. 1875. sta bila blagoslovljena nova
stranska oltarja. Izdelal ju je Matelič, delovodja pri vdovi rajnega
kamnoseka Ign. Tomana. Kipe sv. Jožefa, sv. Antona Pušč., sv
Neže in sv. Uršule je izvršil podobar Zajec iz Ljubljane. Ol
tarni sliki Marije rožnovenske in sv. Janeza Ev. je slikal slikar
Wolf iz Ljubljane. Veščaki trdijo, da je slika sv. Janeza Ev. eno
najboljših del Wolfovih.
Dne 13.7.1873. je škof Jernej Vidmar posvetil ribniško žup
nijsko cerkev in glavni oltar. Pripeljal je s seboj za veliki oltar
svetinje sv. Kasta, Sekunda in Fortunata. Naslednji dan pa je
birmal 908 birmancev. Leta 1874. je dobila cerkev nove orgle
ki jih je izvršil France Goršič v Ljubljani. Delo je za tisto dobo
krasno in je še sedaj prav dobro ohranjeno. Ker je eno največjih
Goršičevih del, so jim na prošnjo župnijskega urada (to je dekana
A. Skubica!) prizanesli tudi ob prvi svetovni vojni, da niso po
brali piščali, dasi je v ta namen že prišel v Ribnico vojaški od
poslanec, pa se je dekanu vendar posrečilo zadnji trenutek pre
prečiti vandalsko delo. Leta 1878. je bil za Veliko noč postavljen
nov božji grob, delo Janeza Gosarja iz Dupelj, dekoracije pa je
slikal slikar A. Jebačin. Istega leta so se postavile na korih tudi
bronsirane mreže iz litega železa, ki jih je izdelala kneza Auer
sperga livarna na Dvoru pri Žužemberku, postavil pa jih je
ključavničar Anton Kersnič iz Hrvače.
Leta 1880. je dal dekan Martin Skubic poslikati presbiterij.
Delo je na presno izvršil sloveči slikar Wolf (r. 1825., u. 1885.).
Na okroglem oboku vidiš presv. Trojico, pred njo pa ob vsaki
strani prelepo skupino angelov, ki obdajajo troedinega Boga. Na
stranskih stenah presbiterij a so slike štirih evangelistov ter podobi
Mozesa in sv. Janeza Krst. v naravni velikosti na zlati podlagi.
Nižje pa so v krogih (medaljonih) doprsne slike cerkvenih očetov
sv. Ambroža, sv. Avguština, sv. Hieronima in sv. Gregorija. Naj
na tem mestu še pristavim, da je slika Brezmadežne, ki visi
ob Marijinih praznikih in pobožnostih v glavnem oltarju, tudi
W olfovo delo.

Ivan WOLF: BREZMADEŽNA
v gla v. o lta rju župne cerkve v Ribnici

V
spomin na sv. misijon, ki se je obhajal leta 1883., je dal
dekan Martin Skubic napraviti veliki zvon, imenovan misijonski
zvon ali misijonar. Tehtal je 35 starih stotov in 71 funtov. Po
goltnila ga je I. svetovna vojna.
Zadnje večje delo, ki ga je izvršil dekan Martin Skubic v
cerkvi, pa je bilo slikanje prečne ladje 1. 1890. Kakor pridna

Ivan GROHAR: Papež in mučenec SV. STEFAN
ribniški fa rn i patron

čebelica je zbiral več let natihem, za tako delo potrebno vsoto
tako da so se farani, ko je bilo delo dovršeno, kar čudili, kje
je dobil zopet toliko denarja. Glavna opora mu je bila gotovo
bratovščina sv. Uršule, ki šteje v Ribnici lepo število udov. Delo
je srečno izvršil slikar Matija Koželj iz Kamnika.
Kakor za lepoto župnijske cerkve je Martin Skubic skrbel

tudi za dostojnost podružnic; pri vseh je dal napraviti velika
dela, tako da ima le malo kaka župnija tako lepe podružnice,
kakor jih ima ribniška.
(Podatki so posneti po ribniški žup. kroniki in po knjigi
dr. Jožefa Lesarja: življenje in delovanje Martina Skubica, Lju
bljana 1892.) ( 2 2 8 ).
Kakor za lepoto hiše božje tako je Martin Skubic skrbel
tudi za duševno lepoto svojih župljanov. Bil je prvi, ki je bil
prost vsega janzenistiškega duha; zato je vneto deloval kot dušni
pastir, bolj z ljubeznijo kot s strogostjo, širil je razne bratov
ščine in družbe, kakor: Bratovščino sv. Uršule, tretji red sv.
Frančiška, družbo treznosti, bratovščino Naše ljube Gospe, De
janje sv. Detinstva itd. Leta 1883. in 1887. je poskrbel za sv.
misijon, leta 1890. pa vpeljal 40-urno pobožnost v predpustnih
dnevih, ki rodi vsako leto krasne duhovne sadove. Bil je velik
prijatelj šole in šolske mladine; zato je bil že v Semiču in nekaj
časa. tudi v Ribnici okrajni šolski nadzornik. Takoj ob svojem
nastopu je začel spisovati župnijsko kroniko, kamor je zapi
soval vse važnejše dogodke v župniji prav do svoje smrti. Kra
sila ga je izredna gostoljubnost, usmiljenost do revežev, skrom
nost in ponižnost, vestnost v uradnih poslih, gibčnost peresa in
odločnost, kadar je bilo treba braniti cerkev in njene pravice.
Bil je mnogokrat odlikövan. Kot dekan je postal obenem
škofov duhovni svetnik; leta 1885. častni občan ribniški, 1886
častni kanonik ljubljanskega stolnega kapitlja. Sam Bog pa ga
je odlikoval s tem, da mu je dal srečo 4. 8. 1889 peti zlato mašo.
Leta 1890. je dobil vitežki križec Franc Jožefovega reda za mnogokatere zasluge v cerkvi in šoli.
Po pardnevni bolezni je dekan zatisnil svoje oči dne 9. 4. 1891.
ob 3. zjutraj. Kako je ljudstvo ljubilo svojega dušnega pastirja,
je pričal ganljiv jok ob njegovem pogrebu dne 11. 4. Ribničani
ga ne bodo pozabili in še danes nahajaš po mnogih hišah njegovo
sliko. Grobni napis pa omenja njegovo delo potomcem z reki:
Gospod, ljubil sem lepoto tvoje hiše. Ps. 25. 8. - Dajal je ubogim,
njegova pravičnost ostane vekomaj. II. Kor. 9. 9.

MATIJA

MRAK,

upravitelj

Po smrti Martina Skubica je bil imenovan za upravitelja
župnije ribniški kaplan, Matija Mrak. Rojen v Radovljici dne
20. X. 1861. je bil v duhovnika posvečen 19. 7. 1884. ter bil poslan
za kaplana v Gorje pri Bledu. Odtam je prišel leta 1889. za

kaplana v Ribnico, kjer je ostal do konca leta 1891. Od aprila
do novembra 1.1. je bil upravitelj. Zatem je bil prestavljen za
kaplana k Sv. Jakobu v Ljubljani, odtam pa za vikarja k stol
nici, nakar je odšel za župnika na Bohinjsko Belo, odtam pa za
župnika in dekana v Staro Loko, kjer kot častni kanonik pastiruje še danes.

MARTIN

POV š E

župnik in dekan Martin Povše je bil rojen v št. Juriju pod
Kumom dne 11. XI. 1833., posvečen v mašnika v nunski cerkvi
v Ljubljani dne 26. 7. 1859. Kaplanoval je v Št. Lovrencu ob
Temenici do jeseni 1860., na čemšeniku do 1863. in v Polhovem
gradcu do 1868., župnikoval pa v Rakitni do 9. 2. 1876., ko so
ga vmestili na župnijo Šenčur pri Kranju. Na župnijo Ribnica je
bil umeščen dne 20. X. 1891. Dne 11. nov., na svoj godovni dan,
je prišel v Ribnico in bil naslednji dan slovesno inštaliran.
Martin Povše začetkom ni bil Ribničanom nič kaj po godu,
ker je bil majhne postave. Zato so ob njegovem prihodu godr
njali, češ, „čemu so nam poslali tega ministranta za dekana.“
Ko pa je prvič pri oltarju zapel, tedaj so se v cerkvi spogle
dali, češ: „B o!“ Imel je močan glas in dobro je pel. Ko je iz
vedel za te opazke, je dal na prižnici odgovor: „Pomnite, da
se mož ne meri od pete do glave, ampak od tukaj do tukaj.“
Pri tem je pokazal na visokost čela. Mož je bil res nadarjen,
živahen, delaven, skromen, ponižen, blagega srca. Bila ga je sama
prijaznost in gostoljubnost in usmiljenje do revežev; zato pa je
tudi umrl brez imetja.
Dne 6. 7 1895. se je peljal v Drago na vizitacijo in se je
ob slabem vremenu prehladil. Zdravja je iskal na Rovih na Go
renjskem; naposled je šel v Rudolf inum v Gorico, kjer je ostal
do 13. 2. 1896. Ginljivo se je za ta čas poslovil od svojih župIjanov z besedami: „Dragi Ribničanje! Da si zdravje okrepim,
moram za nekaj tednov po nasvetu zdravnikov v kraj milejšega
podnebja. Priporočam se vam v molitev, da se preje čvrst in
zdrav vrnem med vas. Obnašajte se za ta čas pošteno in pa
metno in nesvarljivo, da, ko se vrnem, ne bom nobenih napačnosti
od vas slišal“ , (žup. kron.) še vedno bolehen se je povrnil do
mov in nekaj časa maševal v sobi v župnišču. Dne 29. 4. 1896 ob
7. uri zvečer je pa umrl za sušico. Za administratorja župnije je
bil imenovan kaplan Mihael Horvat, za onega dekanije pa župnik
Josip Jaklič iz Dolenje vasi.

MIHAEL

HORVAT,

upravitelj

V
Ribnici je bil administrator od maja do oktobra 1896. kot
ribniški kaplan, ki je tukaj služboval od 1895. do 1897. Štajerec
od Sv. Urbana pri Ptuju je bil rojen 23.9.1861., posvečen pa
10. 7. 1887. Predno je prišel v Ribnico, je služboval kot upravitelj
v Banji loki, iz Ribnice pa je šel v Konjice na štajerskem h
knezu Windischgrätzu za vzgojitelja, odtam pa za upravitelja v
Babno polje. Zatem je postal župnik na Turjaku, odkoder se je
preselil za župnika na Studenec pri Krškem. Tam ga je zadela
kap in ga prisilila stopiti v pokoj, ki ga je nekaj časa užival pri
minoritih v Ptuju. Ko je nekoč obiskal svojega prijatelja Ivana
Ilca, župnika v Rušah, doma iz Goriče vasi pri Ribnici, so ga
zjutraj našli mrtvega v postelji. Bil je zelo inteligenten mož,
velik in vešč humanist, pa nekoliko posveten gentleman.

FRANC SAL.

DOLINAR

Po dekanu Martinu Povšetu je dobil ribniško župnijo Franc
Dolinar, dotlej župnik v Horjulu. Rojen je bil pri Sv. Križu
župnije Poljane nad Škofjo loko dne 24. 1. 1841., v mašnika po
svečen dne 1. 8. 1863. Kot kaplan je služil v Dragatušu, Vel. Laš
čah in Horjulu, kjer je bil pozneje tudi župnik, tako da je tam
služboval skupno 28 let ( 229). Dne 27.10.1896. je bil umeščen
na župnijo Ribnica, dne 11. nov. pa je bil sprejet z velikim slav
jem v Ribnici in 15. nov. se je predstavil ljudstvu v cerkvi; ob
tej priliki je imel govor kanonik Sušnik iz Ljubljane.
Dolinar je bil izboren dušni pastir; posebno je ljubil spo
vednico. Kaplani so ga nazivali le za „očeta“ . Natančno je oprav
ljal službo božjo, za olepšavo cerkve je mnogo storil; v letu 1907.
in 1908. je dal poslikati še glavno ladjo ter cerkev od zunaj na
novo prebeliti. Prenovil je podružnico Sv. Frančiška, kjer je dal
leta 1902 postaviti nov marmornat veliki oltar in cerkev prekriti,
podružnico Sv. Ane je prenovil; pod njegovim vodstvom se je
mnogo storilo za podružnici v Goriči vasi in pri Sv. Križu; pre
novljena kapela božjega groba tamkaj je njegovo delo. Leta 1909.
je sezidal popolnoma novo cerkev v Hrvači na pokopališču, razen
zvonika, ki je ostal stari. Kronogram: „Parce MIserIS hlCCc
DefVnCtls“ - (Prizanesi revežem tukaj umrlim) oznanjuje to
delo (1909.). Pod njegovim pastirovanjem se je v Ribnici usta
novila mladeniška in dekliška Marijina družba, tretji red sv.

Pogled po g la v n i la d ji župne cerkve v Ribnici
pod dekanom D olinarjem , v letu 1904

Frančiška, katerega udje so bili prej vpisani po drugih župni
jah; leta 1911. je oskrbel župniji sv. misijon. Malodane vse
cerkve ribniške župnije so dobile pod njim nova bandera.
Ob priliki 60-letnice vladanja cesarja Franca Jožefa I. leta
1908. je dobil viteški križec Franc Jožefovega reda, v začetku
1909. je postal častni kanonik ljubljanskega kapitlja, dne 3. 8.
1913. pa je bral svojo zlato mašo obenem s svojima tedaj še ži
večima sošolcema Karlom Klinarjem, vpokojenim duhovnikom
pri Novi Štifti, in Henrikom Dejakom, bivšim in vpokojenim žup
nikom vrhpoljskim (Vrhpolje pri Vipavi), ki sta brala zlato
mašo pri stranskih oltarjih, skupaj pa so zapeli zahvalno pesem.
Ob tej priliki je Marijina družba dekanu Dolinarju poklonila
šopek cvetic, med katere je bilo vpletenih 27 zlatov po 10 kron,
duhovščina pa mu je podarila lepo zvezdo, na kateri je bilo v
spomin 50-letnice všitih 50 ogrskih cekinov po 10 kron. Prime
ren dar zlatomašniku, ki je bil vse življenje ubog. Po zlati maši
je bil dekan Dolinar silno slaboten. Junak, kakršen je bil, se je
kot novomašni govornik dne 11. avgusta 1912. na Vel. Poljanah

prehladil ter si nakopal naduho in vodenico, ki ga je spravila
pod zemljo. Dne 22. 9. 1913., dober mesec po zlati maši, mu je
zapel ob 1. uri popoldne mrtvaški zvon. Ljudstvo je kar nava
lilo na župnišče, ko je izvedelo za žalostno novico o smrti preljubljenega pastirja. Nad vse veličasten je bil pogreb dne 24. sep
tembra. Vodil ga je generalni vikar Janez Flis, pridigoval pa
dr. Jožef Lesar, častni kanonik in ribniški rojak, ki mu je go
voril tudi na zlati maši; spremljalo ga je na zadnji poti 60 duhov
nikov in nešteto oplakanega ljudstva. Svoje malo premoženje je
v oporoki zapustil župnijski cerkvi, „svoje spovedance, katerih
ni malo“ , pa je prosil, naj zmolijo zanj kak rožni venec. Njegovo
vneto duhovsko delo pa se kaže v globokovernem življenju rib
niških župljanov. Ni bil sicer kak velik učenjak, pač pa izborno
spreten v praktičnem pastirovanju in zato ljubljen od vse žup
nije. Uprav duhovnik po božjem srcu.
ENGELBERT

RAKOVEC,

upravitelj

Bil je v Ribnici kaplan od 8. 8. 1912. do 21. 7. 1915. Rojen
je bil v Poljčanah na štajerskem dne 2. 11. 1873., v mašnika
posvečen 26. 7. 1902. kot jezuit. Več časa je bival v Travniku v
Bosni kot misijonar in profesor na jezuitski gimnaziji, nekaj
časa kot misijonar tudi v Ljubljani. Pozneje je izstopil zaradi
bolezni in operacije iz jezuitskega reda in bil nastavljen kot
kaplan v Kranju, odkoder je prišel za kaplana v Ribnico. Po
smrti dekana Dolinarja je bil do prihoda dekana Skubica upra
vitelj župnije, dočim je dekanijo upravljal dobrepoljski župnik
Andrej Ramoveš. Iz Ribnice je odšel 21. 7. 1915. za župnika v
Boštanj ob Savi.
ŽUPNIK IN DEKAN ANTON

SKUBIC

Anton Skubic se je rodil na Lipoglavem dne 24. marca 1876.
in je bil v mašnika posvečen v Ljubljani dne 14. julija 1900.
V septembru istega leta so ga poslali za kaplana v Rovte nad
Logatcem, kjer pa je ostal samo 19 dni, in je odšel še isti mesec
za kaplana v Cerknico, kjer je služboval 3 leta. Odtam je prišel
v septembru 1903 za kaplana v Ribnico in je tu ostal 4 leta; s
septembrom 1907. pa je odšel za kaplana na Vrhniko. Dne 1
julija 1909. je nastopil službo župnika na Jesenicah na Gorenj
skem, katero župnijo je vodil do aprila 1914., ko je bil imenovan
za župnika in dekana v Ribnici.

If molitev
prečastiti gospođ

Frančišek Dolinar
častni kan on ik, dekan , v ite z
Franc J o ž e fo v e g a red a itd.

roje« v Poljanah 24. jau. 1841, v
maätifka posvečen 1. avg. 186S,
umrl v ßibnici 22. sept. 1913.

Anton Pad. Skubic

,
24. marca lh.f» ita Lipogiavem.
v mašnika posvečen 14.jul. 19W,
t 5 . januarja 1 9 4 0 v Ribnici. Bil je
let /upnik in dekan v Ribnici.,

Spominski p o d o b ici dekanov D olina rja in Skubica.

Občinski in župnijski žig v Ribnici s podpisi župana Češarka
in dekanov

D o lin a rja in Skubica

(1 9 1 3 -1 9 1 4 )

III.

POGLAVJE

R IB N IŠ K I K A P L A N I

Vrsta ribniških kaplanov ostane nepopolna do leta 1662
ko se začno župnijske matice. Od prejšnjih stoletij moram na
vesti le nekatere, ki so se dali izslediti po raznih spisih in listinah
FRIDERIK VALPURGER, kaplan oltarja sv. Hermagora in
Fortunata in patriarhov komisar 1479., umrl v Ribnici dne 26
11. 1486.
Ivan PEHLAR, vikar od leta 1486. dalje.
JAKOB, kaplan leta 1480.
ERAZEM, subsidiär od leta 1480 dalje.
MATIJA MARIN, Ribničan, kaplan leta 1480.
GREGOR, kaplan leta 1490.
RUPERT, kaplan leta 1503.
MIHAEL, kaplan oltarja sv. Andreja do leta 1506.
ŠTEFAN KANAPŠE, kaplan istega oltarja od leta 1506.
MATIJA SCHMALZER (Smalzl), kaplan 1581.
JURIJ KRUZIN, Ribničan, kaplan 1581.
ŠTEFAN VELA, Ložan, kaplan 1581.
MATIJA NADELO, Ribničan, kaplan 1581.
ANDREJ STECHER, kurat 1595-1596.
LUKA KNAFELJ, Ribničan, kaplan in beneficiat presv. Reš.
Telesa od leta 1595. do 1618.; nekaj časa je bil tudi župnik in
naddiakon, pa je bil zaradi lutrovskega mišljenja odstavljen.
MATIJA ZALETEL, kaplan do 1596.
MATIJA LEŠNIK, beneficiat sv. Hermagora inFortunata in
vikar 1597. do 1611., dober katoličan in nasprotnik lutrovcev,
umrl 1611. v Ribnici, star 80 let.
MIHAEL KODRIČ, Ribničan, kaplan sv. Herrn, in Fort. 1611.1618.
JANEZ JURKOVIČ, Ribničan, leta 1606. posvečen po škofu
Hrenu v subdiakona, o katerem pa ni znano, je-li po tedanji
navadi služboval tudi v svojem rojstnem kraju.
JURIJ PAUPERTAS (Reven), Ribničan, kaplan 1620., ko so
ga ribniški tržani tako pretepli, da je 8 dni zatem na poškodbah
umrl.
ADAM PUŠAR, kaplan presv. Reš. Telesa 1619-20. Poznejši
ribniški župnik.

MATIJA FIDELI (Fidelius), kaplan presv. Reš. Telesa 16261631.
FORTUNAT KAROL KELLER iz Kormina, kaplan in beneficiat sv. Hermagora in Fortunata 1623-27.
JURIJ NACHTIGAL iz Kranja, kaplan 1631.
JURIJ KODRIČ, Ribničan (Georgius Codritius, Reiffnicensis),
kaplan presv. Reš. Telesa od 1633. dalje.
JANEZ PRUNNER, kaplan 1641-42.
JANEZ JURIJ PORTICO, beneficiat presv. Reš. Telesa 1644.
ADAM HLAPŠE (Clapsche), beneficiat sv. Andreja okoli
1644.
BLAŽ TERVISAR, beneficiat sv. Hermagora in Fortunata
1644.
ADAM ŠLEBIR (Schillibir), Ljubljančan, kaplan 1646.
JANEZ KRST. ČARMAN, kaplan 1648-49., doma v Stari Loki
MIHAEL PENKO (Penkho) s Pivke, kaplan 1650-54.
MATIJA ČEŠAREK (Shusharigk), Ribničan, kaplan 1662-80
JANEZ KOSAR (Kossar), kaplan 1662-64.
GREGOR WASSERMAN (Wosserman), kaplan 1663-67.
GAŠPAR VODNIK, kaplan 1663.
ELIJA LUŠNJAK (Lusnek, Lusnak, Lusnik, Luschnak), ka
plan 1664-78.
MIHAEL ŠLIBNIK (Schlibnik), kaplan 1664-69.
GREGOR GRAHOVAR (Grahouar), vikar in kaplan 1667-69.
ANDREJ PUCELJ (Puzzl), Ribničan, kaplan 1668; umrl v
Podsredi na štajerskem 4. 12. 1711.
LUKA JURMAN (ali Jerman?), vikar in kaplan 1669-71.
VALENTIN MILOŠIČ (Milloschitsch), kaplan 1669.
JAKOB PAVLIN (Paulin) iz Kranja, kaplan 1670-73.
MIHAEL ZIHERL ( SICHERLE) iz Ljubljane-, kaplan 1671-76.
PETER JOŽEF SRAKAR, kaplan 1672-77.
ADAM IGNACIJ ŠMAJD (Schmaidt, Smaidt), sacelan v Rib
niškem gradu in župnijski kaplan 1672-97.; umrl v Mirni peči
14. 4. 1700.
ANDREJ KROMAR (Krommer), Ribničan, kaplan in benefi
ciat sv. Hermagora in Fortunata skozi 46 let, 1673-1719., ko je
dne 24. 9. umrl.
JANEZ KROMAR (KROMMER) Kaplan 1673., Ribničan.
Magister MARTIN BOŠTJANČIČ (Bostiantschitsch, Bostianziz, Wastianzic), vikar in kaplan 1676.
LOVRENC DOMINIK VOLK (W olff, Bolf, Bolfius), kaplan
1677-78.

Magister JAKOB KOCIJAN (Kozian), učenik modroslovja,
vikar in kaplan v letu 1678.
MIHAEL KOTAR (Kottar, Cottar, Cothar), kaplan 1678-80.
JANEZ KRST. PARTHE, kaplan 1680-71.; umrl kot sacelan
v Ponovičah dne 9. jan. 1712.
PAVEL HERCOG (Herzog, Herzoh), vikar in kaplan 1681.
do jul. 89, ko umre.
JANEZ HÖERNAR iz Kranja, kaplan 1683-86.
GREGOR JOŽEF HERCOG, kaplan 1685. do svoje smrti 14.
12. 1702.
JANEZ ČELEŠNIK (Zhelesnik), Ribničan, kaplan 1686.
JANEZ ČEŠAREK (Shusharigkh), Ribničan, kaplan 1688-91.
MARKO TOMEC (Thomiz), vikar 1688.
MATIJA MEŽAN (Meshan) iz Kranja, kaplan 1689. do smrti
1. 1. 1697.
SEBASTIJAN TURK, kaplan 1690-91.
MATEJ MOHORIČ (Mochorizh), kaplan 1693-94.
Magister BOŠTJAN FRANČIŠEK WEILOCH (Weilhoch) iz
Tolmina, kaplan 1693-94.
MATIJA SLUGA, kaplan 1694-96, umrl na Mirni 2. 9. 1715.
JANEZ Jurij ZORIN (Sorin), kaplan 1695-97.
JERNEJ KONTELJ (Contell), Ljubljančan, kaplan 1697-1700.
JANEZ KRIŠTOF POTOČNIK (Potoznig, Potozhnig), kaplan
1697-1700.
JANEZ TEŽAK (Thesagk), kaplan 1700-1705.
JURIJ FABER (K ovač), kaplan 1700-1709.
JANEZ KRST. HLAPŠE (Hlapshe), vikar in kaplan 1701-12.
LUKA STAMFELJ (Stamphel), kaplan 1704-1712.
ADAM AMBROŽIČ (Ambrosich, Ambroshizh), Ribničan, ka
plan 1705-1707.
JANEZ BRONDULA (Brondola, Brundula), kaplan 1707-16.
ANDREJ MAKOVEC (Makouiz), kaplan in beneficiat sv.
Hermagora in Fortunata 1712-1747.
JOŽEF MRAK (Mrach), kaplan 1713-36, umrl v Ribnici kot
upokojenec star 66 let dne 26. 6. 1740.
MATIJA FABIJAN, kaplan 1716-18, umrl kot sacelan na Čušperku in bil 27. 12. 1749. pokopan v kripti žup. cerkve v Dobre
poljah.
PAVEL RUSTIJA, kaplan 1718-19.
Magister JANEZ VALENTIN SAMNIC, kaplan 1718-20., umrl
v Križah pri Tržiču 18. 2. 1761.

FRANČIŠEK pl. GRIMŠIČ (Grimschiz, Grimbschiz, de Grimbschitz), kaplan 1719-20.

FILIP JAKOB NOVAK (Novus), Kamničan, kaplan 1720. do
' 28., ko je 16. 1. umrl.
JOŽEF TOLF (T holff), kaplan 1721-25.
JURIJ ERNEST KOBAL (Coballi, Coballius), kaplan 1725-32.
JOŽEF PIRKOVIČ, kaplan 1727-33.
MIHAEL SMOLE, kaplan 1728-29.
JOŽEF pl. SVORT (a Swort), beneficiat presv. Reš. Tel.
1731. dalje.
MIHAEL TAVČAR (Tautscher), kaplan in substitut 1730-38.
VOLBENK LUDOVIK KRIŽNAR (Chrisner), vikar 1731-33.
ko je 15. 6. umrl.
ANTON LOKAR (Locer), kaplan 1732-35.
JOŽEF JURIJ SLADKONJA (Sladkoina), kaplan 1733-38.
umrl v Kočevski reki 10. 6. 1762.
JOŽEF JERNEJ NAGLOST, kaplan 1735-36., umrl in pokopan
v Vipavi 24. 5. 1737.
FRANČIŠEK JERNEJ MARENIK (Marenigk), kaplan 17361737., umrl v Škofji Loki, kjer je bil doma, 28. 10. 1754.
Dr. LOVRENC TOBIJA REVEC (Reuz), kaplan 1737-40; po
zneje ribniški župnik in naddiakon.
JANEZ KRIŽNAR (Chrisner), Ribničan, kaplan 1737-68.
ANDREJ TELBAN, kaplan 1737-42.; umrl v Ložu 1778.
LOVRENC KARTELI (Kartheli, Carteli), kaplan in benefi
ciat sv. Hermagora in Fortunata 1738-53.; umrl v Ložu in bil
pokopan 1. 7. 1755.
BLAŽ KLOBOVS (K lobous), kaplan 1740-48, ko je bil 5. 8.
pokopan.
PAVEL MARINIČ (Tudi Marinčič), kaplan 1741-42.
ANTON FRANČIŠEK OBREZA, Cerkničan, kaplan 1742-43.
MATIJA KAJFEŽ (Kaiphas), kaplan 1743-44., umrl pri Sv.
Vidu nad Cerknico dne 16. 8. 1762.
JOŽEF FRIDERIK ŠUŠTARŠIČ (Schushtartschitsch), kaplan
in naddiakonov notar 1743-53.
FRANC KS. RINKE, kaplan 1747-53., umrl pri Novi Štifti
in bil v Ribnici pokopan 31. 1. 1775.
ANTON KRIŽNAR, kaplan in beneficiat presv. Reš. Telesa
- s presledki od 1748 do 1759, ko je 27. 4. umrl, star 42 let.
FILIP JAKOB JAGNIč (Jagnitsch), kaplan 1753.
FRANČIŠEK KS. MORAČ (Morätsch, Morätscher), kaplan

1753.; umrl je kot zlatomašnik v Kočevju 3. 1, 1807., kjer je bil
tudi doma. Bil je pravi apostolski mož.
LUKA PUCELJ (Buzell, Wuzell), bržkone Ribničan, kaplan
1753.
JANEZ JOŽEF BOGATAJ, kaplan in vikar s presledki 1754.
do 1775., umrl pri Novi Štifti 22. 3. 1796.
JERNEJ BITENC (Bittinz, Witiniz), kaplan 1756, rodom iz
vasi Labore v šmartinu pri Kranju.
JANEZ KRST. KALIN (Callin), vikar in kaplan 1756-59.
Rojen je bil v Vipavi in je umrl v Sodražici in bil tam poko
pan 9. 5. 1772.
HERMAGORA FARTUNAT ŠERJAK ( Scheriagk), vikar 1756.
PRIMOŽ FELICIJAN LUKAN, vikar in kaplan 1756-66.
JANEZ JURIJ KARLSTETER ( Carlstetter), vikar in naddiak
notar 1757.
MARKO KRANJEC (Krainiz, Kraniz), Vipavec, vikar in ka
plan 1758-66.
FRANČIŠEK ANTON pl. MORELI (de Morelli), vikar in
notar ali voditelj župnikove pisarne (notarius officii) 1758.
MARTIN JOŽEF URH (Vrch, Urich), vikar 1758-59., umrl
v Žetalah na štajerskem 1768.
JANEZ RINKE (Rinkhey), Kočevar, kaplan 1758., umrl v
Soteski 12. 4. 1781.
ANTON STEKAR (Stekhar), vikar 1759-61.
PAVEL VESEL (Vesseu), bržkone Ribničan, kaplan 1759.
LUKA FERDINAND KOSTANJEVEC ( Castainauiz), Ribni
čan, roj. 5. X. 1735., vikar 1760., kaplan 1766-68., umrl v Rib
nici kot penzionist 27. 7. 1819.
JURIJ ČELEŠNIK (Tseleshnek), Ribničan, kaplan 1761-64.
MIHAEL BREZOVIČ (Brecevich, Prezeviz), kaplan 1761-63.
MATIJA TOMŠIČ (Domsich, Tomsich, Tomshizh, Tomchiz),
Rečan, vikar in kaplan 1761-68.; od 1768-84. ga nahajamo kot
sacelana na Ortneku in v ribniškem gradu.
FORTUNAT JOŽEF POBROG, Ljubljančan, vikar 1761-62.,
umrl v Ljubljani in bil na pokopališču pri Sv. Petru pokopan
17. 11. 1775.
JANEZ KRST. MOHORČIČ (Mochortzhitzh), vikar 1762.
URBAN BAJEC (W aiz), vikar 1763-64.
ANTON CVETREŠNIK (Zwetreschnigg), vikar in kaplan
1764-67.
SIMON CV AR (Zwar, Zwaar), Ribničan, vikar in kaplan
1766-72.

JANEZ ANTON PERKOPIC (Wercopiz), vikar 1768, umrl v
Selcih kot župnik.
JANEZ KRST. LESAR, Ribničan, vikar 1768-70., umrl v So
dražici 1777.
NIKOLAJ ANDREJ BENAGLIA, kurat, subsidiarij in supernumerarius od 1769-1771. Poprej je bil župnik v Kostelu.
MIHAEL LENČEK (Lentschigg), Ljubljančan, vikar 1770-71.
JANEZ FRANČIŠEK ORAŽEM (Oraschim), Ribničan, vikar
1771., kaplan 1785-1802., umrl v Goriči vasi 17. 2. 1817., star
80 let.
FRANČIŠEK KSAV. ANTON pl. STABILE (de Stabile), Go
ričan, vikar in kaplan 1771-78., umrl kot dekan v Idriji 7. 12.
1805.
JANEZ KAFOL (C offov), vikar 1772-73.
JANEZ ŠKRJANEC (Skerjanz), vikar 1773-75.
ANDREJ GODINA, Goričan, kaplan 1775-78., umrl kot župnik
na Blokah.
FRANČIŠEK VOVK (Vouch, Wouk), Vipavec, vikar 1775-77.
MATIJA ZDRAVIČ (Zdrajeuizh, Zdravitz, Zdrauizh, Sdravich), iz Kostela, vikar in subsidiär 1777-87.
JOŽEF DAMIJAN MILOST pl. MILDENHAUS (de Mildenhaus), vikar in kaplan 1777-81.
FRANČIŠEK KS. REPEŠIČ (Repeshiz, Repessitsch), Ložan,
kaplan 1777-88.
PETER GELZE (Gelse), Ribničan, vikar 1788., umrl pri Sv.
Juriju pod Rifnikom (Reichenegg) na Štajerskem dne 28. 6. 1813.
MATIJA KALAN (Kallan), vikar 1778.; umrl na štajerskem
v Soboti, v zakristiji podružnice Sv. Lenarta, od kapi zadet
7. 8. 1792.
FRANČIŠEK KS. PREMERL (Premru), vikar 1778-79.
JOŽEF VALIČ (Ballig, Walik, Walig, Wallizh), Goričan, vi
kar 1779.
JERNEJ KRAŠEVEC (Kraschouiz, Krassoviz) iz Dan pri
Ložu, kaplan od 1781-83.
FRANČIŠEK ROŽANEC (Roshanc) iz Gorice, vikar 1781.
FRANČIŠEK SER. STEK AR (Stechar, Stecher) od Sv. Flo
rijana pri Gorici, kaplan 1781-84., Umrl kot žup: in dekan v
Vipavi, 82 let star zlatomašnik, dne 2. 2. 1838.
ANTON ERŽEN (Ersehen) iz škofje loke, kaplan 1781-90.,
umrl v svojem rojstnem kraju kot zlatomašnik, star 85 let, dne
9. 7. 1834.

JANEZ ČOLNAR (Zöllner), Metličan, vikar 1785, umrl na
svojem domu dne 15. 4. 1802.
TOMAŽ ZABUKOVEC (Sabukovic), vikar 1786.
ANTON PETRIČ, Vipavec, vikar 1786-83., umrl kot zlatomašnik pri Sv. Magdaleni na Gori 11. 10. 1832.
MATIJA GERBEC, kuratni duhovnik 1784-88.; umrl v Na
klem 10. 4. 1795.
•

-

Prvi slovenski pesnik VALENTIN V O D N I K
kaplan v Ribnici (1 7 8 8 do 1793)

VALENTIN VODNIK, doma iz šiške, razfrančiškan p. Marcelijan, kaplan od 1788-93.; slovenski pesnik, umrl v Ljubljani
8. 1. 1819.

JANEZ MATIJA MODIC (Modiz), vikar 1788-96.
IGNACIJ JELOVŠEK (Jelousheg, Jelovssik), Vrhničan, ku
rat (bržkone sacelan na Ortneku) 1789-1790.
TOMAŽ JOŽEF OBERMAN, Kočevar, kurat 1790; umrl v
Starem Logu 10. 5. 1828.
ALOJZIJ KNEE, Ljubljančan, kaplan 1790-91.
P. MAKSIMI HROVAT (Croat), frančiškan, substitut 1790.,
ki pa ni bil za rabo in bil zato odpoklican nazaj v samostan v
Ljubljano.
P. ALAN MAKOVEC, frančiškan iz Novega mesta, roj., v
Kostanjevici, vikar 1790-92., poprej profesor na frančiškanski gim
naziji v Novem mestu, pa strogo kaznovan, ker je nekemu učencu
protipostavno spisal spričevalo (Izv. muz. dr. XVI., 79).
ANTON PUŠČ. KRAŠEVEC (Krastabitz, Kraschabitz) iz Sre
dnje vasi pri Dragi, vikar 1790-91., kaplan 1794-98., umrl kot penzionist v Ribnici dne 23. 12. 1836.
FRANČIŠEK KS. MULEJ (Mully) iz Leskovca pri Krškem,
kaplan 1791-96.
JURIJ JENČIČ (Jentschitsch), kaplan 1793-94.
VALENTIN KREMŽAR (Kremscher), razfrančiškan p. Flavian, vikar 1793-1794., umrl kot zopetni redovnik v Nazarjih
1810.
FRANC BERZA, substitut 1795. (Žup. arhiv.)
JAKOB star. ČADEŽ (Tschadesch) iz Poljan nad Škofjo Loko,
kaplan 1796-98.
SEBASTIJAN KENDA, Tolminec, kaplan 1798-99.
MIHAEL BOGATAJ (Wagatay) iz Poljan nad Škofjo Loko,
kaplan 1798-99.
MIHAEL AVGUŠTIN, kaplan in administrator 1799-1804.
JOŽEF BUČAR (Wutscher), kaplan 1799-1800., nasprotnik
janzenistov, umrl kot župnik v št. Rupertu 12. 3. 1843.
JOŽEF VIDIC (Viditz), črnomljanec, kaplan 1800-1803.
ANTON PAD. MEŽAN (Meschan) iz Mekinj, kaplan 1803-06.,
umrl kot zlatomašnik v Olševku 14. 11. 1857.
ANDREJ KAVŠEK iz št. Ruperta, kaplan 1803-07. (Kauschek).
ANDREJ BRUS (Wruss), Idrijčan, kaplan 1806-08.; odšel za
kateheta k ljubljanski stolnici; ker pa ni hotel učiti po francoskem
“ Le Cathechisme de 1’Empire Francois” , so ga prestavili za
kaplana v Sodražico (Dimitz IV., 324), kjer je ob splošnem
žalovanju ljudstva umrl leta 1815.
ANTON PAD. STARE (Starre), Bohinjec, kaplan 1807-1812.

JOŽEF SUŠNIK (Suschnik), rojen na šmarjetni gori, kaplan
1809., umrl kot župnik v Hotedršici 28. 5. 1818.
JOŽEF JENKO iz Jame pri Mavčičah, kaplan 1809-10.
MIHAEL BENEDIK iz Selc, kaplan 1810-14.
ANDREJ LUŽNAR (Lusner) iz Železnikov, kaplan 183 2-14.
JAKOB KOŠAK (Koschak) iz Ljubljane, kaplan 1814. do
smrti 12. 6. 1815.
ANTON PUŠČ. PESTOTNIK, rojen v Spod. Karlovcu v Škofji
Loki, kaplan od 1814-1816.
IGNACIJ VIDMAR, Idrijčan, kurat in subsidiär 1814-15.
LUKA ZAJEC (Saitz), iz češnjic pri Kamniku, kaplan 1815.,
umrl kot župnik v Ihanu 21. 10. 1841.
FRANČIŠEK SER. BARLIČ (Barlitsch) iz Krašnje, kaplan
1815-18.
MARRTIN KEPEC (Repiz) iz Cerkelj na Gor., kaplan in
administrator od 1816-19.
MATEJ KRISTAN iz Stražišča pri Kranju, kaplan 1818-24.,
umrl na Vačah 28. 2. 1865.
JANEZ KRST. PRISTOV iz Breznice, kaplan 1819-23.
IGNACIJ BONAVENTURA VALENČIČ (Valenchich), Lju
bljančan, kaplan 1823-1824.; vnet homeopat.
JANEZ Ev. ZIHERL (Sicherl) s Trate nad Škofjo Loko, kaplan
1824-31.
ANTON PUŠČ. JAKOP iz Ježice, kaplan 1824-29.; umrl kot
župnik na Vel. Dolini 5. 6. 1832.
JAKOB JAN (Jahn) iz Zgor. Gorij, kaplan 1829-32.
MATEJ MERVAR, (Doberničan, kaplan 1830-31.
FERDINAND POLEC (Polz), kaplan in provizor, 1831-35.
JURIJ TOMEC (Tomez, Tomz), rojen na Selih pri Kamniku,
kaplan 1831. do 1835.; umrl kot župnik v Preski 23. 7. 1870.
EDVARD POLAK (Pollak) Radovljičan, kaplan 1831-33.
JAKOB FILIP FINŽGAR (Finschinger) z Breznice, kaplan
1833-37.
MATIJA VIDIC iz Zaspega, kaplan 1834.; umrl v Ljubljani
kot penzionist 28. 2. 1873.
FRANČIŠEK SER. KOZOGLAV (Kosoglav) iz Dol. Težke
Vode pri Stopičah, kaplan 1835-1837.
FRANČIŠEK Ser. ZUPANČIČ iz št. Vida pri Stični, kaplan
1837-39.
JANEZ KRST ZIMA (Sima) z Bleda, kaplan 1837., umrl v
Loškem potoku 4. 11. 1838.

JAKOB FADA, Jeseničan, vikar 1838-40.
LOVRENC ROZMAN iz Srednje vasi v Bohinju, kaplan
1838-43.
JANEZ EV. BARLIČ iz Kranja, kaplan 1839-41.
IGNACIJ MRAK, vikar 1840-43. Rojen 1810. v Poljanah nad
Škofjo Loko; pozneje je šel v Ameriko v indijanske misijone, postal
1869. škof v Marquettu in je v visoki starosti 91 let sklenil svoje bo
gato življenje 2. 1. 1901. Pokopan je poleg škofov Barage in Vrtina.
Napis na njegovem grobu se glasi: „Laudant eum opera pro
conversione Otchipwe Indianorum. Fidelis Baragae cooperator et
sucesor.“ Hvalijo ga dela za izpreobrnjenje Očipwe-indijancev.
Zvesti Baragov sodelavec in naslednik. (Trunk: Amerika in Ame
rikanci XII., 574.) Pisatelj Rev. J. A. Režek pravi o Mraku: ,,His
charity was as proverbial as his humility.“ (Njegova ljubezen je
bila tako obče znana kot njegova ponižnost.) Mrak je pač du
hovna dika ribniških kaplanov.
JANEZ KANC. VERŠČAJ (Vershzhaj) iz Črnomlja, kaplan
1841-42.
JURIJ ZABREZOVNIK (Sabresovnik), rojen v Gozdu pri
Kamniku, kaplan 1842-43.
ANTON PAD. GOLEČ (Golz) iz Zaspega, vikar 1843-45.
JOŽEF SKUBIC z Dobrave pri Stični, kaplan 1843-50. Pozneje
je skozi 24 let živel v pokoju v Ribnici, kjer je umrl kot demantni
mašnik 27. 12. 1893.
ANTON KRAŠOVEC (Kraschoviz), Metličan, kaplan in ad
ministrator 1843. do 1851.; umrl je v Metliki.
ANTON ŽAKELJ s pisateljskim imenom “Rodoljub Ledinski“ ,
rojen v Ledinah pri Idriji, kaplan 1845-49.; umrl je pri Sv. Duhu
nad Leskovcem dne 26. 4. 1868. kot „večen kaplan“ .
PETER BARTOL (Warthol), Semičan, kaplan 1850-57.; umrl
je kot župnik v Hinjah.
MIHAEL VINDIŠAR (Windischer) roj. v Mostah pri Ljublja
ni; kaplan je bil od 1850-53.
FRANČIŠEK KS. CERAR (Zörrer), Ljubljančan, kaplan
1853-55.
ANTON PUŠČ. KLEMEN iz Vnanjih goric pri Brezovici, ka
plan 1855-57.; umrl je kot župnik v šmartinu pri Kranju.
FRANČIŠEK PAVL. INDIHAR iz škocijana pri Turjaku, ka
plan 1857-62., ko je 24. 12. istega leta umrl.
RIHARD FRANK, kaplan 1857-68., umrl v Novem mestu 24.
1. 1899. kot kanonik.
DR. JANEZ FRIDERIK PREMERSTEIN (de Premerstein)

Ljubljančan, vikar 1858-59., poznejši ljubljanski in olomuški ka
nonik, papežev hišni prelat in apostolski protonotar.
JOŽEF BRONCELJ, Železnikar, kaplan 1862-63.
MATIJA SMOLEJ, Tržičan, kaplan 1863-66. Umrl v Dobrepoljah 15. 7. 1871.
MIHAEL SKUBIC iz Toplic pri N.M., kaplan 1866-67.; umrl
v Topi. 25. 6. 1877.
JANEZ KRST. VOVK iz Breznice, kaplan 1867. do svoje
smrti 21. 2. 1869.
VALENTIN ŠARABON, Tržičan, kaplan 1868-76.; umrl je v
Št. Petru na Krasu 21. 5. 1884.
ANTON PAD. ZORC z Dvora pri Žužemberku, kaplan 186972.; umrl je kot župnik v Mokronogu 14. 6. 1887.
JANEZ EV. TOMAŽIČ, Ljubljančan, kaplan 1872-74.; umrl v
škof. loki kot župnik.
SIMON PRISTOV, razfrančiškan p. Teodozij, rojen
naBreznici, kaplan od 1874-88.; umrl je kot beneficiat v Sv. Vidu pri
Stični 7. 7. 1914.
FELIKS KNIFIC, Novomeščan, kaplan 1^76-80.; umrl je v
Ljubljani.
ANTON PAD. MORE iz Kranja, kaplan 1880-87, umrl v
Kranju 4. 1. 1914.
JANEZ KRST. ALJANČIČ z Bistre pri Tržiču, kaplan 188788.; umrl je v Naklem 23. 4. 1889.
PETER OGRIN iz Mengša, kaplan 1888-89., umrl kot župnik
v Suhorju.
MATIJA ERZAR, roj. v Cerkljah na Gor., kaplan 1888-91.,
umrl kot kanonik v Novem mestu 26. 9. 1918.
MATIJA MRAK, Radovljičan, kaplan 1889-91., pozneje župnik
in dekan v Stari Loki.
JANEZ KRST. CUDERMAN s Trstenika, nastavljen za ka
plana 1891. pa takoj odšel.
FRANČIŠEK KS. VRHOVŠEK, Leskovčan, kaplan 1892., umrl
v Kandiji 30. 9. 1919.
FRANČIŠEK SER. ZAKRAJŠEK iz Zakraja na Blokah, ka
plan 1892-94., umrl kot administrator v Dragi.
DR. JANEZ EV. KREK, rojen pri Sv. Gregorju, kaplan od
4. 6. do 28. 8. 1892., največji organizator slovenskega naroda, umrl
nagloma v št. Janžu na Dol. 8. okt. 1917., objokovan ne samo
od slovenskega, ampak tudi od vseh slovanskih narodov.
FRANČIŠEK KS. FIK iz Puštala pri Škofji Loki, kaplan
1892-95., umrl v Ljubljani 13. 6. 1905.

dr. JANEZ EVANGELIST K R E K
(k a p la n v Ribnici od 4 .6 . dc 2 8 .8 .1 8 9 2 ).

FRANČIŠEK SER. KRUMPESTAR iz Tunjic, kaplan 1894-98.
poznejši dolgoletni župnik pri Sv. Gregoriju.
MIHAEL HORVAT od Sv. Urbana pri Ptuju, kaplan 1895-97.,
umrl v Rušah dne 5. 5. 1921.
DR. JOŽEF JERŠE, rojen v šmartinu pri Kranju, kaplan 18981900., poznejši gimnazijski profesor v Ljubljani.
JOŽEF VOLC iz Podkorena pri Kranjski gori, kaplan 1898-99.,
poznejši kanonik v Ljubljani.

KAREL Š K U L J (k a p la n v Ribnici 1 9 1 3 -1 9 1 4 )
rojen 1383. v Ponikvah (žu p n ija D o b re po lje )
umrl 1958. v San M artinu ( Bs. As. A rg e n tin a ).

FRANČIŠEK SAL. WATZL, Ljubljančan, kaplan 1899. po
znejši gimnaz. prof. v Kranju.
JOŽER BREŠAR, Kamničan, kaplan 1899-1902, Pozneje žup
nik v Velesovem.
JOŽEF KOBLAR iz Selc, kaplan 1900-03., umrl na Savi pri
Litiji 23. 3. 1912.

IVAN EV. TRAVEN iz Tacna pod šmarno goro, kaplan 190205., umrl kot ravnatelj Zadružne centrale v Ljubljani 14. 2. 1918.
ANTON PAD. SKUBIC iz Lipoglavega, kaplan 1903-07., po
znejši župnik in dekan v Ribnici.
KAROL GNIDOVEC, Ajdovčan, kaplan 1905.; pozneje župnik
in dekan v Žužemberku.
JANEZ KRST. PLAHUTNIK, Ljubljančan, kaplan 1905-10.,
umrl kot župnik v Motniku 29. 3. 1914.
ANDREJ OREHEK, Moravčan, kaplan 1907-09., umrl kot žup
nik v Strugah dne 18. 8. 1935.
MATEJ DAGARIN iz Puštala pri Škofji loki, kaplan 1909-13.,
umrl kot župnik v čemšeniku.
MATEJ KOŽELJ. Tuniičan, kaplan 1910-12., umrl kot kaplan
v Dobrepoljah dne 29. 12. 1915.
ENGELBERT RAKOVEC iz Poljčan na štajerskem, kaplan
1912-15., pozneje župnik v Boštanju ob Savi.
KAREL ŠKULJ iz Ponikev pri Dobrepoljah, kaplan 1913-14.,
pozneje župnik v Dolenji vasi pri Ribnici. Rojen 1883 v Ponikvah
(Dobrepolje), umrl v Argentini 1958. 75 let star.
JOŽEF GNIDOVEC iz Ajdovca, kaplan 1915-17., pozneje žup
nik v Podlipi.
ANTON PUŠČ. ROVTAR iz Sp. Idrije, kaplan 1915-16.
GABRIJEL PETRIČ iz Strug, kaplan 1916-21., pozneje župnik
v Gorjah.
VINCENCIJ PAVL. LAVRIČ iz Kozaršč pri Ložu, kaplan
1917-23., pozneje katehet v Ljubljani.
JANEZ EV. PIRKOVIČ, Šentjernejčan, kaplan 1921-24., pozne
je župnik v Osilnici, kjer je umrl.
VINCENCIJ GOSTIŠA iz Ajdovca, kaplan 1923-24.
JANEZ NEP. ČRNILEC iz Naklega, kaplan 1924-26., poznejši
župnik in dekan v Kostanjevici.
KAROL PLOT iz Hinj, kaplan 1924-33.; umrl kot župnik v
št. Janžu na Dol.
FRANČIŠEK GOLOB iz Prečine, kaplan 1926-29.; umrl kot
župnik in dekan v Kostajevici.
FRANC FISTER iz Radovljice, kaplan 1929-36.
LEON KRISTANC iz Šenčurja, kaplan 1933-39.
LUDOVIK ZAJC iz št. Vida pri Stični, kaplan in župni
upravitelj 1938-46.
IVAN SITAR iz Ježice pri Ljubljani, kaplan 1939-1945.

VIKARJI IN KAPLANI V

SODRAŽICI

Med ribniško duhovščino moramo šteti tudi vikarje in ka
plane v Sodražici, ki je postala leta 1753 od Ribnice odvisen
vikariat, leta 1862. pa samostojna župnija.
Službovali so tam kot vikarji:
FRANC KS. MORAČ 1753-59.; umrl v Kočevju 3. 1. 1805.
JANEZ KRST. KALIN 1759-72.; umrl v Sodražici.
JANEZ KRST. LESAR 1773-77.; umrl v Sodražici.
FRANC pl. STABILE 1777-96.; umrl v Idriji 7. 12. 1805.
ANDREJ SKOTIN 1796-97.; amoviran.
MIHAEL BOGATAJ (Wagataj) 1798-99., administrator.
MARTIN MUHOVEC 1800-03.; umrl v Sodražici.
JOŽEF VIDIC 1804-07.
JOŽEF BUČAR 1808-10.; umrl v št. Rupertu 12. 3. 1843.
ANDREJ BRUS (Wruss) 1810-15.; umrl v Sodražici.
JURIJ ŠENKEL 1815-20.; amoviran.
JANEZ KNAVS 1820-21.; umrl v Ribnici.
MATEJ KAVČIČ 1821-50; umrl v Sodražici 10. 6. 1850.
JOŽEF LESJAK 1850-62.; vikar in nato do 11. 9. 1875. župnik,
ko je od kapi zadet umrl v Ribnici.
KAPLANI V SODRAŽICI DO OSAMOSVOJITVE ŽUPNIJE
Luka Ferdinand KOSTANJEVEC
1759.
Matija TOMŠIČ 1760.
Jurij ČELESNIK 1761.
Janez MOHORČIČ 1761.
Tomaž ALBANESE 1762.
Frančišek KRAOS 1764.
Matija TOMŠIČ 1765.
Janez Krst. LESAR 1766.
Frančišek RINKE 1768.
Anton ZUPPARDI 1769.
Janez Krst. LESAR 1770., drugič.
Primož LUKAN 1772.
Frančišek REPEŠIČ 1777.
Jurij ZBAČNIK 1777-94.
Martin MUHOVEC 1794.

Ignacij MUHA 1796.
Frančišek OKOREN 1796.
Valentin DEMONTE 1798.
Mihael BOGATAJ 1798., administr.
Dominik ANDRIUSSI 1801.
Jakob KARPE 1806.
Jurij SVETINA 1808.
Štefan OGULIN 1809.
Jernej PATERNOSTER 1810.
Matej KAVČIČ 1812.
Martin OREHEK 1814.
Anton MENCINGER 1814.
Janez AVBELJ 1815.
Jakob BRADAŠKA 1816.
Matej BRUS 1817.
Janez ALBREHT 1819.
Jurij KOŠMERLJ 1820.
Jurij KRAŠEVEC 1821-25.
Andrej VALAND 1823-25.
Martin VRANKAR 1825-27.
Jožef ŽAGAR 1827-28.
Luka JERMAN 1828-30.
Karol TEDESCHI 1830-32.
Janez OLIPIč 1832-34.
Alojzij PIBERNIK 1834-36.
Janez ZAVRL 1836-37.
Janez HORVAT 1837-39.
Jožef PARTEL 1839-40.
Primož KLEMENEC 1840-55.
Frančišek INDIHAR 1855-57.
Štefan PETERLIN 1857-58.
Janez KAPLANEK 1858-67.

EKSPOZITURA

NA

GORI

Ko je Sodražica postala vikariat, so bile le-temu prideljene
tudi podružnice ,Sv. Marka v Zapotoku, Marije Vnebovzete pri
Novi Štifti in Matere božje na Gori; slednja je bila leta 1791.
povzdignjena v ekspozituro, s sodraškim vikariatom vred odvisno

od ribniške fare. Do osamosvojitve sodraške župnije so na Gori
službovali sledeči ekspoziti:
Frančišek ŠAVNIK 1791-92.
Jožef BRUNER 1792-95.
Jurij ŠTIMIC 1795-1800.
Jožef ZACHIA 1800-01.
Dominik ANDRIUSSI 1801.
Jurij ŠTIMIC 1801-12 (drugič).
Gregor ZBAČNIK 1813-22.
Jožef HOČEVAR 1824-31.
Janez ZIHERL 1831-33.
Matej RAVNIKAR 1833-38.
Jožef ŽAGAR 1838-55.
Primož KLEMENEC 1855-83.
DUHOVNIKI PRI

NOVI

ŠTIFTI

Božjepotno cerkev pri Novi Štifti so jeli zidati 1641. in so jo
dokončali 1671. Ker je bila kot božja pot takoj zelo obiskana, so
kmalu tam nastavili tudi lastnega duhovnika, ki se je navadno
nazival „direktor“ . Začetkom so bili to samo eksponirani ribniški
kaplani. Službovali so tam:
Janez Krst. ČARMAN 1678-82.
Peter de PORTICO pl. ZALOŠKI (Edler von und zu Praitenau und Uraltbüchel) 1683-93. ( ?).
Sebastijan TURK 1694.
MIHAEL STERBERGER 1695-97. (? ).
Mihael LAMUT 1698-1701.
Luka STAMFELJ 1701-04.
Janez ŠMALC 1705-19.
Matej Ferdinand TORTA pl. GRÜNTHAL 1719-1761.
Janez Krst. KALIN (sodraški vikar) 1761-68.
Janez RINKE 1768.
Franc Ks. RINKE 1768-75.
Franc Ks. MORAČ 1772-75.
Janez Krst. LESAR, sodraški vikar, 1775-77.
Franc Ksav. Anton pl. STABILE, sodraški vikar, 1777-84.
Janez Jožef BOGATAJ 1786-96.
Anton Erazem MERTEL pl. MITTERBERG 1796-1812.

KAREL

KLINAR

rojen v Tržiču 4. 1 1. 1836., umrl v Ribnici 2 .3 . 1923.
„ 4 0 le t je oskrboval in krasil M a rijin o svetišče pri N ovi Š tifti.
M a rija , ki ji je vneto slavo pel, mu bodi zvesta p la čn ica “
mu želi nagrobni spom enik, sam pa si je ob odhodu iz N ove
Štifte zapisal: „ V spomin . . . se p riporoča KAREL KLINAR,
ku ra t in zlatom ašnik — M o li Ti zame — jaz bom pa z a te !“
Pred svojim odhodom z Nove Štifte v letu 1914. je oslepeli
pesnik in glasbenik spesnil, uglasbil in zapel v srce sega
jočo pesem:
,,Le enkrat bi vid e ', kak sonce gor g re . . . “

V a k a t u r a 1812-1832.
Lovro STUPICA 1832-36.
Alojzij PIBERNIK 1836-43.
Franc Ser. MOČNIK 1843-44.
Jurij JANEŽ 1844-74.
Karel KLINAR 1874-1914. - Tega leta so se pri Novi Štifti
naselili oo. frančiškani, ki od tedaj oskrbujejo to božjo pot.

Ribnica je imela prav mnogo zelo starih vasi in naselbin.
V neki listini iz leta 1220. beremo o Sodražici, Vinicah in Brežah.
Druga listina iz leta 1241. navaja: Zapotok, Vinice, Sušje, Breg,
Gorenjo vas, Goričo vas, Dolenjo vas in Hrvačo. Letal291. pa
beremo o Nemški vasi (Paiersdorf), ki se še leta 1604. imenuje
Parsdorf, to je Bavarska vas, kamor so se gotovo prvotno nase
lili Bavarci, četudi je bila to le neznatna naselbina, ki jo je vpil
slovenski živelj.
Gotovo so imele tudi soseske že v davnih časih svoja podružna svetišča ali vsaj kapele in kapelice, ki so pozneje postale
podružnice. Vendar o njih ne beremo tja do leta 1576.; šele tega
leta našteva ribniški grajski urbar fare z ihkorporiranimi podruž
nicami, ki so bile pod vodstvom (patronstvom - Vogley) ribniške
graščine odnosno nadvojvode Karola. Te so: Farna cerkev Sv. Šte
fana v Ribnici, ki je od nekdaj naddiakonska ali nadduhovniška
in ima podložne župnije: Dobrepolje, Lož s pripadajočimi kaplanijami, Bloke s kaplanijo Sv. Uršule v šteberku, Kočevje, Ko
čevsko reko, Kostel, Mozelj in Koprivnik s svojimi podružnicami.
Vseh teh župnij in cerkva je patron in varuh nadvojvoda Karol
Avstrijski. V njegovem imenu pa ima najemnik graščine čuvati
cerkve in cerkveno osebje pred vsakim nasiljem in krivico.
O
Ribnici pa pravi ta urbar, da so tu trije beneficiji ali kaplanije: 1) Beneficij presv. Rešnjega Telesa, ki ga oddajajo udje
te bratovščine. Ustanovil je ta beneficij in bratovščino cesar Fri
derik III. leta 1457., ker so se mu Ribničani po izumrtju Celjskih
grofov prostovoljno podvrgli; zato jim je dal tudi patronstvo nad
tem beneficijem in pravico prezentacije. 2) Beneficij ali oltar
sv. Hermagora in Fortunata, in 3) Beneficij sv. Andreja, ki sta
bila oba pod patronstvom nadvojvoda. Dalje pa našteva podruž
nice ribniške župnije, stoječe pod varstvom nadvojvoda, oziroma
ribniške graščine. In te so: Naše ljube Gospe v Stari Cerkvi (Alt
Kirchen in der Gotschee), Sv. Križa v Brežah, Sv. Marjete v
Dolenji vasi, Sv. Petra v Prigorici, Sv. Ane na Gori, Sv. Tomaža
v Poljanah, Sv. Jurija na Ortneku, Sv. Marka in Sv. Marije Magda
lene v Sodražici, Sv. Filipa in Jakoba na Ravnah, Sv. Jakoba v
Hrvači. Ne omenja pa še podružnice Sv. Lenarta v Nemški vasi,
Matere Božje v Goriči vasi, Sv. Primoža v Grčaricah, Sv. Vida
v Rakitnici in Matere Božje na Gori; podružnica Sv. Frančiška
pa je bila itak sezidana šele začetkom 18. stoletja.

Urbar iz leta 1646. nima v tem oziru nikake spremembe in
našteva prav iste cerkve. Vzroke bom navedel pri vsaki posebej.
Dobrih sto let pozneje (1689.) pa že Valvazor našteva več
podružnic v Ribniški župniji in sicer 19: Matere Božje v Stari
cerkvi (in Gotschee), Sv. Primoža in Felicijana v Grčaricah,
Sv. Vida v Rakitnici, Sv. Marjete v Dolenji vasi, Sv. Petra v
Prigorici, Sv. Lenarta v Nemški vasi, Matere Božje v Goriči vasi,
Sv. Trojice (ne več Sv. Jakoba!) v Hrvači, Sv. Ane na Gori, Sv.
Tomaža v Poljanah, Sv. Jurija na Ortneku, Sv. Filipa in Jakoba
na Ravnah, Sv. Duha - Matere božje - Sv. Osvalda na Gori, Sv.
Magdalene v Sodražici, Sv. Marka v Zapotoku, Matere božje pri
Novi Štifti, Sv. Križa, Sv. Roka blizu farne cerkve, Božjega groba
pri farnem pokopališču (zraven cerkve). Omenja tudi kapelo v
ribniškem gradu. Ni misliti, da so bile v tem razdobju sezidane
vse podružnice, ki jih urbar iz leta 1576 še ne našteva, ampak
moremo to trditi samo o cerkvi pri Novi Štifti.
Danes ima ribniška župnija še sledeče podružnice: M. B. v
Goriči vasi, Sv. Lenarta v Nemški vasi, Presv. Trojice v Hrvači,
Sv. Ane na gori, Sv. Križa in Sv. Frančiška Ksav. v Sajevcu, vse
ostale so se povzdignile v samostojne župnije ali pa so s temi
prešle v območje teh novih župnij.

GORIČA

VAS

Dasi se v urbarju iz 1. 1576. še ne navaja podružnica v Goriči
vasi, vendar ni dvoma, da so tam imeli v davnih časih svojo
kapelo, iz katere je pozneje nastala prava podružnica, kakor jo
navaja Valvazor. Vidi se, da je bila ta kapela sedanji prezbiterij,
ki se tudi v gradnji loči od ostale cerkve. Ko so k prezbiteriju
nekdanji kapeli, prizidali ladjo, so jo s starim delom zvezali z
lesenimi vezmi v vsej dolžini, kar se je moralo v novejšem času
nadomestiti z železnimi vezmi. Tako povečana je dobila na streho
mal zvonik, takoimenovani jahač (Dachreiter) in so zvonovi vi
seli na prostem. Pozneje se je k cerkvi zgradil pravi zvonik.
Svoj čas je bila podružnica v Goriči vasi prava Marijina
božja pot, kamor so se ljudje zatekali v vseh silah, posebno ob
turških vpadih, ki so pogosto obiskovali ribniško dolino. Ko so
po zmagi pred Dunajem (1. 1683.) turški pohodi prejenjali in je
bil po tej zmagi v katoliški cerkvi vpeljan praznik Marijinega
imena, so tudi to cerkvico posvetili Marijinemu Imenu.
Lahko rečem, da je cerkev v Goriči vasi v tesni zvezi s
spominom na turške obiske. Leta 1740 so cerkev povečali in

Podružnica IMENA MARIJINEGA v G oriči vasi

postavili na oltarju zajemljivo retabulo iz rezanca s kronogramom,
ki kaže to letnico. Napis slove:
(Polm esec): noCtUrnas eXpeLLIt tenebras
(Zgodnja Danica) gaUDIUM totl eXhlbet orbl.
(Preganja nočne temine, veselje donaša celemu svetu). Polmesec,
znak turške neverske teme, ima Marija pod nogami, zato preganja
nočne temine. Zvezda, Stella matutina, Zgodnja danica, je Marija,
ki donaša veselje vsemu svetu.
Oba kosa retabule, ki se je morala kasneje umakniti seda
njemu oltarju, se hranita še sedaj pod opornikom.
Za Valvazorja je bila cerkev že dokaj tako velika, kakor je
danes, ker omenjeni zgodopisec povdarja, da je imela takrat že
tri oltarje: Naše ljube Gospe, sv. Florijana in sv. Neže ( x).
Veliko zaupanje, ki so ga imeli Ribničani do božjepotne
cerkve v Goriči vasi, se kaže tudi v tem, da so ravno v to cerkev
naravnali procesije Sv. Marka, ki se vršijo še dandanes. Svoj čas
so ob tem godu stavili v glavni oltar sliko sv. Marka, ki jo sedaj
hranijo v cerkvi. Ob hudi škodi, ki jo je delal na polju črv, sc
že pred stoletji napravili obljubo, da se vsako leto opravi v tej
cerkvi sv. maša zoper to nadlogo na petek po Kristusovem vnebo
hodu, ki se nazivlje „črvov petek“ ali „črvivi petek“ . Na ta
petek ni smela nobena gospodinja opravljati v kleti gospodinjskih
del, ne spirati kislega zelja in repe. Tak „črvivi“ petek so prazno-

O lta rn a slika cv. Družine, delo znam enitega mojstra H. G. G.
(Hans Georg G a ig e rsfe ld e r iz N ovega mesta)
( iz leta cca. 1641 )

vali tudi v drugih okoliških župnijah, kakor pri Sv. Gregorju in
drugod. Danes ima sv. mašo na ta dan le še goričevska soseska
Leta 1884. je dal zidati nov zvonik Janez Nosan „Šuštarjev“
iz Goriče vasi 24 na svoje stroške, ki je tudi veliki zvon (14
stotov) sam plačal. Kot največji dobrotnik je zapisan v zgodovini
te cerkve.
Leta 1898. se je ta podružnica temeljito popravila z raznimi
darili in z glavnico Antona Pajniča v znesku 1.500 goldinarjev

Leta 1899. se je napravil nov križev pot, za katerega je da
roval cerkv. ključar Anton Pogorelec, Gor. vas 33, 700 gold., 200
gold. so pa založili drugi.

HRVAČA
Urbar iz leta 1576. imenuje podružnico Sv. Jakoba v Hrvač:
Valvazor pa jo navaja kot podružnico Presv. Trojice s 3 oltarji:
Presv. Trojice, Sv. Jakoba in Sv. Janeza Evang. C1). Kdaj sc
cerkev prekrstili, se ne ve; dandanes je posvečena Presv. Trojici.
Za časa francoske okupacije je franc, vlada marsikje zahte
vala, da se pokopališče oddalji od farne cerkve in večjih na
selbin. Ta usoda je zadela tudi ribniško pokopališče, ki je bilo
od nekdaj nameščeno okrog farne cerkve, kjer je sedaj župnijski
vrt; leta 1812. se je napravilo novo pokopališče okrog podružnice
Sv. Trojice v Hrvači, kjer še sedaj večina ribniških župljanov
najde svoje zadnje zemsko bivališče.
Leta 1878. so bili nabavljeni 3 novi zvonovi (Samasa). že
leto poprej e (1877.) je bil postavljen sredi pokopališča nov
veliki križ. Od leta 1899. pa stoji na pokopališču sedanji križ.
Leta 1883. je bila prenovljena streha na zvoniku.
Leta 1887. je bilo s tlako podaljšano pokopališče.
V
maju leta 1842. so cerkev obokali ter postavili kor in orgije.
Zaradi gradnje na praznik presv. Trojice tega leta ni bilo tam
patrocinija (Oznanilna knjiga iz leta 1842.), pač pa se je vršilo
žegnanje dne 14. avgusta 1842. in so se pobirali prispevki za
cerkveno popravo.
Zob časa je večstoletno cerkev razdejal prav do temeljev
ki so se tudi zrahljali. Misliti je bilo na novo cerkev. Po dolgih
obravnavah je prišlo do splošne edinosti, da se zida nova cerkev.
14. decembra 1903. je prišla cerkev pod policijsko nadzor
stvo. Ljudje so morali kidati sneg raz streho. Bila je za vratmi
že tako razpokana, da se je pretila podreti. Inž. Kirchschläger je
napravil načrt za novo. Naslednje leto je bila konkurenčna ob
ravnava, ki pa ni dovedla do uspeha. Hrvačani so bili za novo,
Otavčani in Lipoveant pa za popravo stare. Kakor rečenor pa
je po dolgih obravnavanjih le prišlo do edinosti glede gradnje
nove cerkve. Dne 18. aprila 1909. je bila v stari podružnici zadnja
služba božja in 30. maja istega leta je bil blagoslovljen temeljni
kamen za novo. župljani so šli v veliki procesiji iz farne cerkve
v Hrvačo, kjer je vzpodbudno govoril dekan Fr. Dolinar. V temelj
ni kamen se je vzidalo nekaj kurentnega kovanega denarja in

Podružnica Presv. Trojice v HRVAĆI s fa rn o cerkvijo
(slika okrog I. 1930)

Del fa rn e g a p okopališča v Hrvači s podaljškom , ki je bil
zgrajen med drugo svetovno vojno

pergament, na katerem so zapisani tile, od kaplana Ivana Pla
hutnika zloženi distihi:
Stavljena bila sem leto tisoč devetsto deveto;
Stavilo ljudstva me je s svojo dobrotno roko.
Tridesetega dne v mescu Kraljice Marije
Blagoslovljen je bil kameniti podstav.
Blagoslovil ga je dekan Dolinar takratni,
Ko za škofa je bil Bonaventura Anton,
Cerkev vesoljno je Pij preslavno vladal deseti
Avstriji načeloval prvi Franc Jožef tedaj.
Dne 21. novembra 1909. je bila blagoslovljena nova cerkev,
ki jo je zgradil stavbenik Ivan Ogrin iz Ljubljane. Letnico kaže
kronogram nad zakristijskimi vrati: „ParcCe MIserIs hlCCe DefUnCtls“ (1909.)
Skupni stroški brez tlake so znašali 27.000 Kron.
Dne 19. maja 1912. je bilo dokončano tudi slikanje cerkve
in postavljen nov križev pot. Oboje delo je izvršil akademični
slikar Simon Ogrin iz Vrhnike, dočim je okvirje za križev pot
napravil Franc Jontez iz Velikih Lašč.
NEMŠKA

VAS

Dasi se tudi o Nemški vasi že 1. 1291. bere, da je naselbina
obstojala pod imenom Bavarska vas (Paiersdorf) in se tako ime
nuje še v 17. stoletju, vsaj v nemškem jeziku (Parsdorf), vendar
urbar iz 1. 1676. tam ne omenja še te cerkve. To pa zaradi tega
ne, ker ni bila pod varstvom ribniške graščine, ampak pod var
stvom Turjačanov. še 1. 1740. (? ) je prišel namreč k cerkvenim
računom te podružnice zastopnik Turjaške graščine ne pa ribni
ške. Zato se ne more sklepati, da tam še niso imeli vsaj svoje
kapele. Domnevali bi lahko, da so že Turjačani tu naselili nekaj
bavarskih uslužbencev, ki so frankovskemu svetniku sv. Lenartu
postavili skromno svetišče, ker so tega svetnika, kakor še danes,
častili kot posebnega zaščitnika goveje živine.
Valvazor pa med ribniškimi podružnicami že imenuje tudi
ono v Nemški vasi, ki je imela dva oltarja: sv. Lenarta in sv.
Matije. Kdaj je bila ta cerkev zgrajena, se ne da da dognati.
gotovo pa ima za seboj večstoletno zgodovino.
Cerkev ima znamenit gotski kelih z letnico 1526. in čisto
zlato kupo. Ta kelih je gotovo najstarejša dragocenost v ribniški
župniji. Kako je prišla ta cerkvica do njega? L. 1526. so oblastniki
segli po cerkvenih umetninah in dragocenostih, da bi tako spravili

Podružnica Sv. Lenarta v Nemški vasi
pri Ribnici

skupaj nekaj novcev za boj proti Turkom. Dne 11. oktobra tega
leta je bil v Ribnici Bernardin pl. Učan (Utschan) in so morale
oddati cerkve ribniškega grajskega sodišča: 15 kelihov, 11 paten,
1 puščico (Kepssen) z 2 srebrnima vrčkoma (Khandl), 1 mon
stranco, 1 srebrnega Sebastijana, 1 srebrnega Krištofa, 7 križcev,
med njimi 5 pozlačenih, in 1 srebrno kupo. Tehtalo je vse skupaj
58 Mark. Vrh tega je bil 1 čisto zlat križec s 3 smaragdi, kate
rega niso tehtali, gotovo zaradi dragocenosti ne ( 2). Sama po
sebi se nam vsiljuje domneva, da so tudi v Nemški vasi vzeli
kelih in so še istega leta Nemčani nabavili novega, ki ga imajo
še danes, nad 400 let starega. To pa je tudi dokaz, da so že takrat
imeli svojo podružno cerkev.
Leta 1879. je
bil prenovljen oltar.
Leta 1882. stabila nabavljena dva zvonova.
Leta 1882. so kupili orgije iz Hrvače za 50 gold.
Leta 1891. je bil postavljen nov zvonik.
Leta 1893. je padel kip sv. Lenarta z vel. oltarja in se razbil.
Novega je napravil Jožef Grošelj za 60 fl.
1903. je bil nabavljen nov veliki zvon.

Podružnica Sv. Ane, siikana iz bližine, ob ja vlje n a
po drugi svetovni vojni

Farna cerkev v Ribnici s podružnico Sv. Ane
na najvišjem vrhu M a le gore. Panorama okr. 1930.

SV.

ANA

NA

GORI

Najvišje ležeča cerkev ribniške župnije je Sv. Ana na gori,
S96 m. nad morjem, od koder je najveličastnejši razgled na vse
strani. Kakor trdi Pečnik Jernej, je ležalo na tej gori eno največjih prazgodovinskih gradišč. Za časa turških vpadov je bilo
na tej gori kresišče. Ko so se Turki bližali našim krajem, so njih
prihod naznanjali kresovi na Zdihovem ob Kolpi, Fridrihštajnu
pri Kočevju, pri Sv. Ani, na Turjaškem griču (Sv. Ahac), Kureščku, šmarni gori itd.
Ni čudno, da so na tej visoki gori tudi Ribničani posta
vili še v davnih stoletjih svetišče, ki so ga posvetili sv. Ani.
Do najnovejših časov je ljudska domišljija kazala stopinjo sv.
Ane, ki jo je v hrib grede vtisnila v kamen. Nekaj skrivnost
nega je bilo za ljudi to pribežališče na gori, zato so ga (je)
tudi opletli s skrivnostnimi domislicami. Urbar iz 1. 1576. že
imenuje Sv. Ano na gori kot ribniško podružnico. Valvazor pa
piše, da je imela tri oltarje: sv. Ane, sv. Uršule in sv. Neže.
Danes ima samo enega; sv. Ane, dočim sta sv. Uršula in sv. Neža
v oltarju stranski svetnici - ali po ribniškem izrazu - osebenki.
Dne 18. junija 1840. je zadela cerkev Sv. Ane huda nesreča.
Komaj so soseščani prenovili zvonik, že je omenjenega dne, ki
je bil ravno praznik sv. Rešnjega Telesa, od pol dvanajstih ponoči
strela udarila vanj, da je zopet popolnoma pogorel. Dekan je
naslednjo nedeljo prosil vse župljane za milodare ( 3). Enaka
nesreča je takrat zadela tudi cerkev Sv. Marka v Zapotoku, za
kar so pobirali milodare teden po 4. pobinkoštni nedelji (tam).
L. 1889. se je napravil pri Sv. Ani nov veliki oltar, ki ga je
izvršil Franc Jontez iz Velikih Lašč.
L. 1891. so napravili nov tlak in klopi.
L. 1901. se je temeljito popravil zvonik; tudi strešni stol
je nov. 16. 11. 1901. pa je vihar prevrnil na tla ves stol, ker ni
bil podzidan. Tako je bilo treba delo znova začeti. Naslednje leto
pa so Amerikanci poslali zbirko 3.148 kron, za kar se je delo
nanovo izvršilo. (Njih spomenik!)

SV.

KRIŽ

Tudi podružnico Sv. Križ omenja urbar iz 1. 1576. Imenuje
jo „Sv. Križ v Brežah“ . Tudi sredi 18. stol. še vedno beremo, da
je ta podružnica v Brežah. Valvazor ne pove, kje je, ampak jo

Ribn. podružnica POVIŠANJE SV. KRIZA
( Breže - Jurjeviča)

imenuje samo „Sv. Križ“ s 3 oltarji: sv. Križa, sv. Valentina in
Anakleta ter Sv. Duha ( 4).
Res stoji ta podružnica na svetu, ki spada pod vas Breže. Ko
so se pa ustanovile samoupravne občine, se je sedež občine
postavil na Jurjevico; po tej vasi je tudi ta občina dobila svojo
označbo Jurjeviča. Po nji se je začela tudi podružnica imenovati
Sv. Križ na Jurjeviči, kar seveda Brežancem ni bilo po godu.
Da med prijateljskima vasema ni prepira, se sedaj podružnica
kratkomalo imenuje Sv. Križ.
Kakor kaže letnica v temelju, je bila cerkev 1. 1661 (? ) raz
širjena in je tega leta dobila tudi mali zvon, ki mu je zaradi
visoke starosti celo svetovna vojna prizanesla in še sedaj oznanja
božjo čast in spremlja rajnike na okoli ležeče pokopališče, ki se
je napravilo leta 1791. Dne 9. okt. 1.1. ga je blagoslovil dekan
Valentin Ule. Prvi je bil na tem pokopališču pokopan Matija
Andoljšek, hlapec iz Slatnika, ki je nekaj dni še zdrav delal
tlako pri novem pokopališču, pa ga je pičila strupena žuželka,
da je umrl.

Na pokopališču je bila nekdaj čedna kapela Božjega groba,
ki se je pa v teku časa močno opustila, tako da so jo rabili za
mrtvašnico. Ker so pa pred nekaj leti na razširjenem pokopališču
sezidali novo mrtvašnico, se je kapela z raznimi darovi popravila,
napravil se je tlak in adaptiral oltar za maševanje. Veliko si je
za to prizadeval cerkveni ključar Janez Lesar z Jurjeviče št. 7
(Zgoranji). Sedaj je ta kapela ena najličnejših te vrste.
1903. Dr. Jožef Lesar podaril nove svečnike iz medenine.

SV.

FRANČIŠEK

Najmlajša ribniška podružnica je ona Sv. Frančiška Ksav.
v Sajevcu. Tudi Valvazor je še ne navaja. Zidana je morala bit;
začetkom 18. stol. Pobožnost na čast sv. Frančišku Ksav. so širili
posebno jezuitje. L. 1734 poroča neka knjižica, da tega svetnika
časte tudi v Sajevcu v ribniški župniji ( 5). Torej je morala biti
cerkev tega svetnika zidana nekaj časa prej.
Dne 12. avg. 1743. je cerkev posvetil tržaški škof Leopold
grof Petazzi, brat tedanjega ribniškega naddiakona Karola Žiga
Petazzija. Iz tega časa sta tudi Mencingerjevi sliki sv. Katarine
in sv. Apolonije (? ) v stranskih dveh oltarjih. Glavni oltar je iz
lepega marmorja, delo kamnoseka Fel. Tomana iz Ljubljane; slo
vesno ga je posvetil škof dr. A. B. Jeglič 9. nov. 1902. Sliko
sv. Frančiška je napravil slikar Jebačin iz Ljubljane. Ob tej
priliki je bila tudi cerkev prenovljena in pokrita z opeko, dočim
je bila poprej krita s tisovo škodijo, ki je trajala 200 let. Včasihj
je bilo mnogo tega drevja, zlasti v Veliki gori, danes je le še
redkost.
(Na drugem manjšem listu, ki ga je dekan Skubic gotovo
kasneje napisal, je na vrhu kronogram: Honorl MagnI Del aC
sanCtl XaVerll - nato pa naslednji tek st): Ko je bila cerkev v
hudih stiskah, se je posebno naklonjenega izkazal čudodelni in
dijski apostol sv. Frančišek Ksav. Tudi v naši deželi se je čutila
njegova pomoč. Zato so tudi v Ribnici sklenili, da mu postavijo
cerkvico. Naddiakon Ludvik Kobal je zaprosil pri grofu Gundakarju Cobenzlu kot cerkvenemu varuhu za dovoljenje in pomoč.
To se je zgodilo 1. 10. 1720. Grof je dovolil ves les iz svojega in
apnenco. Dne 17. 6. 1721. se je z velikim veseljem vernikov za
čelo z zidavo. Kmalu je bila cerkev pod streho in je stalo zidovje,
oltar, zvonovi itd. 775 gold. 18 kraje. Hrvača je posodila 100
gold.; še isto leto so ji vrnili 50 gold. Prva cerkv. ključarja sta

bila Jurij Gorše in Anže Klun. Prvi računi 28.3. 1727., kakor
zgoraj, še pod Lud. Kobalom.
NOVA

ŠTIFTA

PRI

RIBNICI

Dekan A. Skubic: Ilustr. Slovenec 17. 6. 1928.
Dobro uro hoda od Ribnice, na zahodni strani, med Rib
nico in Sodražico, na nizkem gričku, tik pod Veliko goro, stoji
prelepa romarska cerkev Marije Vnebovzete, imenovana Nova
Štifta. Zraven je kapelica Sv. Jožefa in samostan oo. frančiškanov.
Odtod je diven razgled po ribniški dolini. Nova Štifta ni samo
znamenita božja pot, ampak tudi krasna izletna točka. Posebno
Ljubljančanom in učencem-izletnikom je priljubljena.

Pog'ed na N O V O ŠTIFTO pro ti severu.
No levem pobočju n a d vasjo Z a p c to k (v d o lin i)
p odružna cerkev Sv. M arka

јз vidna

Marijino svetišče obkrožajo mogočne stoletne lipe. Na eni
teh lip je uta za 20 gostov. Cerkev ima v notranjosti obliko
osmerokotnika. Rotundo pokriva 26 m. visoka kupola z leterno
in štirimi okni. Cerkev je krasna romarska stavba, katere kupola

Frančiškan p. Blaž Farčnik,
ki je o b n o vil slikarijo cerkve N ove Stifte
po požaru v letu 1925

je poslikana s sedmerimi skrivnostmi Marijinih radosti. Kupolo
je poslikal frančiškan p. Blaž Farčnik. (1879. v Ljublj.)
Izven rotunde stoji pod mainjšo kupolo veliki oltar, čigar
mojstrsko sliko je napravil slovenski slikar Mencinger (umrl
1759.) in je 5 m. visoka in 2 m. široka. Včasih je imela cerkev
7 oltarjev (za Valvazorja 5) danes pa ima le še 3, ki so s prižnico
vred krasno baročno delo. Okrog cerkve vodi pokrit hodnik, čigar
streha sloni na kamnitih stebrih. Tukaj so svoj čas ob velikih
shodih postavljali spovednice in cele noči spovedovali številne
romarje. Na severni strani cerkve pa so prizidane „svete stop
nice“ , obložene z marmorjem, nalomljenim prav pod Novo Štifto.
Romarji gredo po njih le po kolenih, ker so vanje vdelane razne
relikvije.
Legenda, ki je še zelo živa v ljudskih ustih, pripoveduje,
da se je na tem griču, ki se je takrat imenoval Brinjev vrh,
Marija sama prikazala pobožnemu kmetu Matiji Furlanu iz bližnje
vasi Sušje in mu ukazala tu sezidati cerkev nji v čast. Pokazala
da mu je prav kraj za cerkev in načrt, ki naj se po njem zida.

Ribniški grajski valpet Riglar ga je dal zato zapreti v ječo, čeS
da se kmet izpametuje, za kazen je valpet oslepel, dokler se ni
vdal v božjo voljo in je graščina potem prva začela z zidavo
cerkve.
Zgodovinski viri in listine ne vedo o tej legendi ničesar, pač
pa se opirajo na neka skrivnostna prikazovanja. Listine pripo
vedujejo, da so videli ljudje v prvih desetletjih 17. stoletja na
Brinjevem vrhu ponoči večkrat različne luči. Z ozirom na to je
ribniški baron Jurij Jernej Kisel zaprosil oglejskega patriarha
Marka Gradonika, naj mu dovoli tam sezidati Marijino cerkev
in nastaviti kaplana, ki bo opravljal službo božjo. Patriarh mu je
poslal tako dovoljenje dne 31. marca 1640., v katerem se izrečno
sklicuje na neke luči
in loco ubi nocturno tempore lu
mina varia a pluribus visa sunt. .
Grajski arhivi v Ribnici),
ribniški župnik in naddiakon Frančišek Maksimilijan Vaccani pa
naj po obredu rimske cerkve položi za novo cerkev temeljni ka
men, kar se je zgodilo v nedeljo po sv. Martinu leta 1641.
Naslednje leto pa je že baron Kisel prodal ribniško graščino
in gospodstvo baronu Juriju Andreju Trileku, baronu Podkrajskemu, ki je bil istotako novi cerkvi pobožno naklonjen. Ljudje
so se kosali, kdo bo zvozil več materiala; največ pa je prispeval
baron sam. Dne 20. dec. 1650. je patriarha že zaprosil, naj tam
nastavi duhovnika, ki mu on sam odkaže kos sveta za užitek,
patriarh pa naj prevzame neposredno varstvo nad novo cerkvijo.
Patriarh mu je 15. 1. 1651. z vsem ustregel s pripombo, da se bo
moral duhovnik, ki bo tam opravljal službo, osebno javiti pri
njem, da sprejme njegova navodila.
Po sinrti barona Andreja Trileka leta 1667. se je za novo
cerkev pri Novi Štifti posebno zavzel njegov rodni brat baron
Janez Trilek, ki je cerkev dogradil leta 1671. Dne 17. 2. 1671. je
ribniški župnik in naddiakon dr. Janez Ludovik Schönleben po
ložil v jabolko nad kupolo več relikvij svetnikov, lesen španski
križ in listino, na kateri je na kratko popisal zgodovino o postan
ku te cerkve, ter jabolko blagoslovil, preden se je nataknilo vrh
kupole. Svoji pobožnosti do sv. Jožefa je Schönleben dal izraza
tudi pri novi Štifti, ko je poleg Marijine cerkve postavil osmerokotno kapelo Sv. Jožefa.
Kmalu po pozidavi je Nova Štifta dobila tudi svojega durovnika in božja pot je zelo zaslovela. Odslej je cerkev imela vedno
svojega beneficijata. Še bolj je božja pot zaslovela, ko je leta
1743. cerkev posvetil tržaški, pozneje ljubljanski škof grof Leo
pold Petazzi, brat ribniškega naddiakona grofa Karla Žige Petazzija, ob kateri priliki je v ribniški dolini birmal 16.814 verni
kov, kar znači, da je tistikrat Ribnica redko videla svojega škofa.

Karol K lin a r
kurat pri N ovi Štifti od 1874. do 1914.
Slikan s svojimi starši okrog I. 1875.

Okrog leta 1700. so ribniško gospodstvo baronov Trilekov
priženili grofi Cobenzli s Proseka, ki so nrav vdano skrbeli za
Novo Štifto in tamošnjega duhovnika. Nekateri duhovniki so bivali
v Novi Štifti skoraj vso svojo življenjsko dobo. Tako je npr
beneficija Matej Ferdinand Torta pl. Grünthal deloval pri božjepotni cerkvi kar 42 let (1719-1761.). Leta 1780. je vikar Franc
Ksav. Anton pl. Stabile tam postavil svete stopnice. Leta 1787.
je bil oskrbnik ribniške graščine Anton Rudež, ki je bil nav
dušen jožefinec in kot tak božji poti pri Novi Štifti nenaklo

njen. Leta 1810. pa je Rudež graščino kupil v last. Hinavski
ključarji od Nove Štifte so mu nosili celo milodare romarjev
tako da ljudje niso hoteli več dajati darov cerkvi. Njegovo geslo
je bilo: „Njegovo Veličanstvo cesar potrebuje več denarja kot
Mati Božja pri Novi Štifti“ . (Seine Majestät der Kaiser braucht
mehr Geld als die Mutter Gottes von Neustift.) Umetniško naobraženi beneficiat Anton Erazem Mertel pl. Mitterberg (17961812.) se je čutil prisiljenega, da je leta 1812. zapustil prilju
bljeno božjo pot, ki skozi dvajset let ni imela več svojega duhov
nika. Tako je ostala kar 20 let „opustošeno“ mesto (civitas desolata). Na listi cerkva, ki naj bi se na ukaz jožefinskih oblast
nikov porušile, je bila tudi Nova Štifta, (Carniola 1911, 150)
kar se pa na prizadevanje ribniškega dekana in idealno mislečega
graščaka Josipa Rudeža ni zgodilo, dasi je njegov prednik prodal
celo orgle.
Poznejši Rudeži so bili zopet bolj naklonjeni Novi Štifti in
od leta 1832 ima cerkev stalno svojega duhovnika. Leta 1914.
so se tam po prizadevanju ljubljanskega škofa dr. Antona Bona
venture Jegliča in prelata dr. Jožefa Lesarja naselili frančiškani,
ki oskrbujejo božjo pot. Dne 7. aprila 1925. je prelepa božjepotna
cerkev pogorela, pa je z milodari zopet vstala v vsej svoji kra
soti. Romar in izletnik, pridi in poglej! P. Oto ti bo vse v naj
lepši prijaznosti razkazal.

V.

POGLAVJE

SVETNA ZGODOVINA RIBNICE
IN RIBNIŠKE POKRAJINE

CERKVENA DRŽAVA OGLEJSKIH PATRIARHOV
Že po razsodbi cesarja Karola Velikega leta 811 so dobili
oglejski patriarhi duhovno oblast nad ribniškimi pokrajinami,
katere so odslej pokristjanjevali. Svetne oblasti začetkoma seveda
niso imeli. Kot prve svetne gospode v Ribnici najdemo plemiče
Sovneške. Sovneški so predniki celjskih grofov. Ime Sovne je
slovenski Savinjek, kar izhaja iz imena reke; to ime je zaznamo
valo reko pa tudi pokrajino na obeh njenih bregovih. K Savinj
ski grofiji na štajerskem je pripadala vsa pokrajina ob Savi tja
do Sotle ob hrvaški meji in proti severu do Pohorja in Drave. Po
kraju je tudi grad dobil ime Sovnek (Savinjak) ( г). Kdaj so ti
plemiči dobili Ribnico v last ali vsaj desetino v nji, ni mogoče
dognati, ker nam iz teh časov manjka zgodovinskih virov in
listin. Morda so bili to oni „Gospodje Ribniški“ (Die Herren von
Reiffnitz), o katerih trdi Valvazor, da je bila ribniška graščina
njih rojstna hiša in izmed katerih je zadnji, namreč JANEZ (Hans)
Ribniški, živel na Kranjskem baje še leta 1524 ( 2). O kaki ple
miški rodbini „Gospodov Ribniških“ pa zgodovina ničesar ne ve,
razen omenjenega zapiska Valvazorjevega. Morda so ravno ple
miči Sovneški pozidali ribniško graščino skoro gotovo že okrog
leta 1000 ali pa še preje. Ako sledimo nekaterim zgodovinarjem,
ki stavijo početek ribniške župnije ali krščanske občine v 9. sto
letje, v čas sv. Cirila in Metoda, smemo reči, da sega tudi početek
graščine nekako v deveto stoletje. Pripomnim pa, da so to samo
domneve, ki se ne dajo za gotovo izpričati.
Kmalu po izpolnjenem prvem tisočletju pa nastopijo oglejski
patriarhi kot vrhovni gospodarji naših pokrajin, ki so hrepeneli
tudi po svetni oblasti v krajih, ki jim jih je odločil cesar Karol Ve
liki za misijonsko delovanje. Vzor jim je bila rimska stolica, ki je
imela tudi svetno državo in s katero so se hoteli kosati v ugledu
in veljavi. Cesarji so jim bili hvaležni za usluge, ki so jih pa
triarhi pridobili zanje in jih kraljestvo. Tako so dobili od ce
sarjev tudi ribniško pokrajino, ki pa so jo pa zopet dajali v fevd
svojim zvestim pomočnikom iz plemiških rodbin, ki so jim po
magali v razširjanju in utrjevanju krščanstva, obenem pa tudi
utrjevali njih svetno oblast nad našimi kraji. Zato moremo komaj
dobro razbrati, kdo je bil v tej ali oni dobi pravi ribniški gospod.

S toletni ribniški grad z zunanjostjo
v letu 1930

Med takimi nahajamo plemiče Sovneške, Tur jačane in grofe Ortenburške, po nekaterih krajih (zlasti na Blokah) Heunburžane, go
spode iz Loža, ter deloma (po Velikih Laščah in Strugah) tudi
stiski konvent.
Oglejska cerkev je dobila že v 10. stoletju od nemških ce
sarjev minogo pravic in posestev. Leta 1001 ji je podelil cesar
Oton III. polovico vse zemlje med Sočo, Vipavo, Devinom in
Alpami. Nekaj desetletij pozneje (1027.) je cesar Konrad II. vsa
oglejska posestva izločil iz Koroške vojvodine in patriarhu priznal
knežje dostojanstvo. Zlasti se je pod patriarhom POPONOM mno
žila posest in veljava oglejske cerkve ( 2). Patriarh Popon, iz
rodbine grofov Trebanjskih na Koroškem, je leta 1028. srečno
premagal Obre, ki so bili pridrli v naše pokrajine na Kranjskem.
V zahvalo za to mu je podaril cesar Konrad II. ves Kras (totam
Car-siam), to je poleg pravega goriškega in istrskega krasa še
župnije: Vipavo, Senožeče, Postojno, Cerknico, Lož, Prem, Pod
grad in Kastav, torej vse poznejše Notranjsko. V Postojni in
Cerknici-Ložu so postale kmalu potem posebne graščine: Prvo
so dobili templarci v last, a na Kalcu in Steberku so gospodovali
roparski plemiči Stegbergi ali Stembergi, ki so napadali Benečane
v Istri in celo oglejske patriarhe nadlegovali (4) .

S tarodavna b a zilika v O G L E J U
(A q u ile ia . A g la y )

Leta 1040. je dobil patriarh na novo od cesarja Henrika III.
petdeset kraljevskih zemljišč v Cerknici in okoliških vaseh v
Kranjski Marki, kamor je spadala tudi Ribnica ( 5). S takimi pri
dobitvami je rasel tudi politični vpliv patriarhov in se je priprav
ljala pot vladarski oblasti. Stara mati-cerkev Norika in Panonije,
Akvileja ali Oglej, za rimskim prvi pastirski sedež, je hrepenela
tudi po posvetni oblasti, kakor jo je imel naslednik Petrov, ki je
utemeljil svojo posvetno oblast s svojim triumfom nad cesarjem
Henrikom IV. v Kanosi ( e). Ta želja se je tudi izpolnila.
To oblast je dosegel patriarh Sigehard. Bil je nemškega
rodu in je bil pričujoč na državnih zborih v Oppenheimu in Trierju kot papežev poslanec. Toda ko se je razvnel med cesarjem
Henrikom IV. in papežem Gregorijem VII. boj za cerkvene pra
vice, boj za neodvisnost katoliške Cerkve od svetne oblasti, boj
proti korupciji, ki se je s pomočjo svetnih vladarjev vrivala v
svetišče, je patriarh zapustil papeža in stopil na stran cesarja
Henrika IV. S tem je upal tudi sam priti do svetne oblasti. Sigehardu plačana kupna cena je bila velika. Cesar mu je dal fur

lansko grofijo z listino, pisano v Paviji, in pozneje mu je podaril
istrsko grofijo in dne 11. junija 1077. Kranjsko marko ( 7), to je
Slovensko marko, torej okolico črm ovlja in Metlike, in ravno te
daj pokrajino kočevsko (Kočevja takrat še ni bilo) in ribniško
( s), saj je ta pokrajina spadala v Slovensko marko, kakor trdi
Valvazor in drugi. Kaj natančnejšega določati, pa bi bilo zelo
težko, ker ima skoraj vsak kraj več listin iz zadnjega veka kakor
pa ribniška in kočevska pokrajina ( 9) ker so turški pohodi in
njim sledeči požari vse uničili.
Res da ni hvaliti patriarha Signeharda zaradi njegovega vero
lomnega vedenja. Vendar so tako patriarhi postali svetni vla
darji južnega dela slovenskega ozemlja. Podložen jim je bil ves
svet od Livnice in Piave na Furlanskem do hrvaške meje, od
Adrije do Karavank. Cerkvena država oglejska se je vzdržala
par stoletij. Bila je poleg koroškega vojvodstva največja upravna
skupina na slovenskih tleh. Južnemu delu slovenstva je vtisnila
čisto drugo kulturno obeležje, kakor so ga imeli Slovenci severno
od Drave. Saj so vsi slovenski razumniki patriarhove države čr
pali svojo izobrazbo na italijanskih vseučiliščih, medtem ko so
bili severnejši Slovenci pod vplivom nemške kulture. Patriarhom
moramo priznati, da so v prvi vrsti skrbeli za utrjevanje krščan
stva, dasi so nekateri porabili največ časa za boje, nemški pokristjanjevalci pa so Slovence le bolj izrabljali za svoje politične
namene. Vendar patriarhova država ni bila nikdar posebno utr
jena. Patriarhova oblast ni mogla zabraniti, da bi razne plemiške
rodbine ne dobile obsežnih posestev na Kranjskem, Goriškem, v
Istri - in tamkaj svojevoljno gospodarile. Zato se je zgodovinski
razvoj poslej razvijal v znamenju razkosavanja slovenskih oze
melj ( 10).
Zvezda mogočnega patriarha Sigeharda pa je kmalu zatonila.
Ko se je namreč meseca maja 1077. Henrik IV. vračal iz Italije
domov na Nemško, da prične vojsko zoper protikralja Rudolfa
(švabskega), ga je Sigehard spremljal na tej poti. Na državnem
zboru v Ulmu je patriarh predložil celo ponarejena papeževa pi
sma, ki naj bi dokazala, da je Henrik IV. pravi kralj. S tem je
nemške kneze tako zbegal, da niso vedeli, pri čem so. Ko se je
Sigehard s tega zborovanja vračal domov, se mu je začelo blesti
in je popolnoma izgubil pamet. Neki stari zgodopisec pravi: „B o
lezen ga je mučila nekaj časa v svarilo verolomnikov in od
padnikov, Dotem pa je umrl in šel v pekel. A umrl ni le Sige
hard, temveč z njim vred tudi nekaj služabnikov. Mrliče so od
peljali v Akvilejo.“ Sklepati bi smeli, da sta bila patriarh in
njegovo spremstvo zastrupljena od protikralja Rudolfa ( 11). Tako
je preminil prvi patriarh, ki je bil tudi svetni gospod naših krajev.

To je bil začetek oglejskega svetnega gospodarstva na Kranj
skem, ki je - četudi v presledkih - trajalo skoraj 300 let in se
je končalo šele po hudem sporu s Habsburžani (mir z dne 21.
4. 1363.). Ko je Sigehardov naslednik patriarh Henrik zopet od
padel od svojega cesarskega gospoda in se oklenil papeževe
stranke, mu je bila menda odvzeta Kranjska marka. Ko pa se
je patriarh Udalrik zopet oklenil cesarja, mu je leta 1093. na
novo podaril Kranjsko marko ( 1?). Ni čudno, saj je bil patriarh
Udalrik cesarjev sorodnik. V darilni listini z dne 12. 5. 1093. se
cesar Henrik IV. izgovarja, češ da so mu slabi svetovalci sveto
vali, naj odvzame patriarhu Kranjsko marko in jo podeli dru
gemu. Ko pa je izprevidel ukano, je hotel svojo zmoto poravnati.
In res vidimo ravno v teh letih tudi v Ribnici vstajati druge
gospodarje ( 13).
To patriarhovo gospodarstvo je papež Inocencij II. leta 1132
potrdil patriarhu Peregrinu s posebno bulo ( 14). Iz te bule je
jasno razvidno, da ima patriarh svetno oblast že nad vso ob
sežno okolico, namreč nad Istro, Kranjsko marko in Furlanskim,
nad 16 škofijami in 7 opatijami. Videti je, da so bili poslej pa
triarhi mirni lastniki naših krajev tja do začetka 13. stoletja.
Leta 1208. pa je cesar Oton IV. podelil Kranjsko marko
vojvodi Ludoviku Bavarskemu ( 15). Ker prejšnja podaritev pa
triarhu ni bila nikdar preklicana, ampak večkrat od papežev in
cesarjev potrjena, je patriarh Volker Ludovika Bavarskega prisi
lil, da se je tem krajem odpovedal - in patriarh jih je zopet dobil
od cesarja Otona IV., ki je leta 1210. znova potrdil to podaritev
in je dežele z vsemi pravicami podelil oglejski cerkvi ( 16). Ven
dar pa se je menda patriarhovo gospodstvo raztegalo le čez
takozvano furlansko-istrsko Kranjsko, to je blizu do Vrhnike
in do Krke, torej čez Kras, Pivko; Ribnico, Kočevje, Metliko; Ljubljane, Gorenjskega in Dolenjskega do Uskokov (Gorjancev)
koroško-ortenburški vojvode in grofje niso izpustili iz rok ( 17).
Kranjska marka pa je bila par let pozneje zopet podeljena
vojvodi Ludoviku Bavarskemu; toda patriarh Volker je zahteval
od cesarja Henrika IV. leta 1077. podeljene pravice do Furlanije,
Istre in Kranjske nazaj in jih je od cesarja Friderika II. leta
1214. tudi dobil. Toda že leta 1215. vidimo zopet vojvodo Otona
Meranskega kot lastnika naših krajev, vendar pa jih je imel že
leta 1224. zopet Oglej. To zmešnjavo si moremo razlagati le tako,
da so nekateri cesarji kljub prejšnjim podaritvam smatrali naše
pokrajine le kot leno (fevd), ki jo je mogel cesar patriarhu
dati in zopet odvzeti, kakor je že patriarh držal z njim ali pa z
njegovimi sovražniki in nasprotniki, kar se je često dogajalo ( 18).

Dasi so imeli oglejski patriarhi vso oblast nad našimi pokra
jinami, tudi sodno oblast ( 19), moremo izmed njih komaj o enem
ali dveh tja do 16. stoletja reči, da sta kdaj obiskala svoje slo
venske podložnike; vsi drugi so bili zapleteni v politične boje
v toliki meri, da je tudi njihovo cerkveno delovanje trpelo hudo
škodo. Tudi za svoje gradove se niso patriarhi mnogo brigali
ampak so jih dajali v fevd raznim plemičem, ki so jim bili zvesti,
da so jih tako nagradili za zasluge, ki so si jih pridobili bodisi
za cerkev ali pa za svetno oblast patriarhov. Izročali so jim tudi
patronstvo nad različnimi župnijami, ki so nastajale na njih
teritoriju. Nazadnje pa so ti plemiči potegnili gradove in obširna
posestva popolnoma nase ter postali neomejeni gospodarji, dasi
so se dajali nekateri plemiči vsaj formalno še od patriarha in
vestirati na različna lena, in so patriarhi te svoje pravice tudi
vedno trdili.
Lahko rečemo, da so se povečini vse infevdacije v tej dobi
vršile še v sporazumu z vrhovnimi gospodi, oglejskimi patriarhi.
Dasi je vsled pomanjkanja virov zgodovina ribniških krajev v
tem času še dokaj nejasna, je vendar gotovo, da so bili patriarhi
začetkom 13. stol. lastniki gradov čušperka, Ortneka, Kostela,
Poljan ter pokrajin Ribnice in Kočevja poleg mnogih drugih. Od
teh posestev pa so jih patriarhi dali veliko v fevd ortenburškim
grofom, tako čušperk, Ortnek, Poljane in Kostel ter okolico Rib
nice, Kočevja in Loža. Druga posestva pa so dobili tudi grofje
Celjski, Turjačani in nekateri drugi plemiči v leno ( 20).
Naj že tukaj omenim, da so ta lena prehajala počasi v po
polno last poprejšnjih fevdnikov in so se sčasoma popolnoma
izgubila za oglejsko cerkev. Sicer je grof Ortenburški še leta
1377. sprejel od patriarha Markvarda svoje gradove kot fevde,
in neka, leta 1386. pisana spomenica o pravicah oglejske cerkve
še vedno govori, da morajo celjski in ortenburški grofje sprejeti
svoje gradove od patriarha kot leno. ( 21) • Vendar se ravno po
slednji niso več glede na svoja posestva menili za svoje oglejske
nadgospode, dasi so jim bili sicer zelo vdani, ampak so že svoje
voljno sklepali dedinske pogodbe. Patriarhi so bili že nekaj
časa le še po imenu vrhovni gospodje naših krajev. Ko pa so
leta 1363. patriarhi izgubili avstrijski del svoje cerkvene države
pri čemer je prišla tudi Ribnica v avstrijsko oblast, (o čemer
na drugem mestu), in so pozneje nastale na Furlanskem samem
različne stranke ter je tam izbruhnila še notranja vojska, vsled
katere je moral patriarh Ludovik pl. Teck, ki je bil Svaštvu
z ribniškimi ortenburškimi gospodi, zapustiti svoj sedež v Ogleju
in se je Furlanija podvrgla Benečanom leta 1420., je bilo konec
tudi navideznega gospodstva patriarhov nad našimi kraji ( 22)

Tega leta se je patriarhova država zrušila za vedno. Toda o tem
bomo govorili še pozneje. Za sedaj se povrnemo k ribniškim
fevdnikom, kolikor jih moremo zaslediti v zgodovinskih virih.

PATRIARHI IN STIŠKI MENIHI
Dasi patriarhova država, kakor rečeno, ni bila nikoli po
sebno trdna, moramo vendar patriarhom priznavati velike za
sluge za kultiviranje naše okolice. Poleg svetnih veljakov, ki
jih bom navajal pozneje, so iskali patriarhi posebno zvestih du
hovnih zaveznikov, da bi na eni strani z njihovo pomočjo utrje
vali vero, na drugi pa si zagotovili tudi svetno oblast v teh krajih,
ki jih je bilo povečini treba šele kultivirati. Saj so obširni goz
dovi še v 12. in 13. stoletju pokrivali ribniško okolico, posebno
velikolaški svet in kočevsko pokrajino. Kakor imajo Ortenburžani velike zasluge za kultiviranje kočevskega sveta, tako pa
triarhi za velikolaško dolino, ki so jo začeli izsekavati s pomo
čjo stiških menihov, ki so svet izpreminjali v rodovitno polje.
Tukaj so med drugimi imeli lastninsko pravico tudi gospodje
Višnjegorski, ki so bili stiškemu samostanu zelo naklonjeni. Oglej
ski očak Peregrin, ustanovitelj stiškega samostana, je izdal leta
1145. listino, ki v nji med raznimi dobrotniki stiškega samostana
navaja v prvi vrsti gospode „Višnjegorske“ . Eden izmed njih, in
sicer DITRIH (Dietericus), je podaril samostanu naselbino (pri
stavo) v Laščah (villam in Lasis ( 23).
Kaj pomeni ime „villa“ ? - Frankovski kralji in drugi cer
kveni in svetni mogotci, katerim se je klanjala Kranjska, so
imeli navado ustanavljati na svojih zemljišččih velike kmetije, ki
so jim donašale desetino; te kmetije so imenovali „villae“ . Na
takem velikem posestvu in prostoru (na farmi) so dali tu in
tam zgraditi manjša in večja gospodarska poslopja, v katerih
so stanovali in opravljali svoje posle njih podložniki. Najvažnejše
med temi poslopji je bilo ono, v katerem je stanoval nadzornik
ali oskrbnik vseh kmetij, imenovan tudi „praeceptor“ . Kmetovalci
pa niso bili edini ljudje, ki so prebivali po teh kmetijah; у.р
Karol Veliki je ukazal, da se mora naseliti na njih razen kme
tovalcev po najmanj 30 rokodelcev. Temu ukazu in navodilu
so sledili očaki, grofje in vsi tedanji velikaši in poleg kmetov
naseljevali tudi rokodelce in obrtnike ( 24).
Na velikolaškem svetu so imeli oglejski patriarhi kot vr
hovni gospodje dve taki večji naselbini (villae). Poleg one v
Laščah (in Lasis), ki jo je Ditrik Višnjegorski prostovoljno od

stopil stiškim menihom, za kar ga očak Peregrin hvali, se omenja
leta 1230. še „praedium“ , t. j. dvorec na Veliki Slevici pri Vel.
Laščah. Obe je dobil v dar stiški samostan. Od tod je s a m o s t a n
po svojih bratih izsekaval gozdove in postavljal pristave, ki so
se razvijale v vasi. Svetlišča presekanih gozdov so slovenski
delavci imenovali laze. Prvi laz, ki so ga bili izsekali še pred
stiškimi menihi, so porabili gospodarji tega sveta za prvo na
selbino in so jo imenovali „villam in Lasis“ , to je naselbina na
lazih (laziščih). Od tu so potem začeli izsekavati zaraščene go
zdove ter ustanavljati nove naselbine in vasi. Ta nalog so imeli
od očaka oziroma od frankovskih kraljev razni plemiči, ko so
ti odstopili ta svet samostanu, ki je imel isto nalogo. O teh me
nihih poje slovenski pesnik:
„šume slovenske so v raj izpreminjali žulji meniški
tod, kjer ponosno
polje ziblje zdaj polni svoj klas.“ ( 25)
Umljivo je, da so se
po lepih poljih začele tudi drugimcediti
sline; zato so nekateri začeli stiške cistercijane motiti v njihovi
posesti. Toda papež Inocencij III. jih je vzel s pismom z dne
21. 3. 1215. v zaščito ter jim priznal vse pravice do izsekanin in
gozdov v Laščah, tako da nihče ne sme motiti mirne posesti ali
od njih zahtevati kako destino. Ta posest obsega vso obdelano
in neobdelano zemljo, travnike, vinograde, polja, loge, pašnike,
vode, mline, pota in meje, ki jih menihi obdelujejo z lastnimi
rokami ali stroški ( 26).
Kljub temu pa se je kmalu zopet vnel prepir zaradi meje
na Veliki Slevici med Viljemom starejšim, grofom Heunburškim
instiškim samostanom. Grof Heunburški je imel zemljišča po
bloškem svetu, pa si je
lastil tudi posest Velike Slevice,ki je
bila last stiških menihov, kar pomeni, da svetni mogotci niso
posebno spoštovali patriarhove nadoblasti in ukazov. Leta 1230.
pa se je končal prepir med obema. Viljem Heunburši je izdal to
leto listino, v kateri pravi, da je sedaj prepir za dvorec na Sle
vici končan in da je meja med obema lastnikoma določena. Meja
je držala „od križpota, kjer je stal križ, do vasi Lašč (t. j. od
Lužarjev mimo Sv. Gregorija do Lašč) in od te križpoti proti
zahodu do potoka Raščice (t. j. od Lašč do Raščice) in na drugi
strani te križpoti proti globini, kjer teče neki studenec (t. j. od
Lužarjev preko gorskega grebena Sv. Primoža do Banov, kjer
izvira črna voda, ki teče v Raščico ( 27). Po tej listini tudi ne
smejo grofovi uradniki stiških menihov na Blokah, ki stoje pod
njegovim varstvom, s posebnimi bremeni obteževati in tudi daca
ne zahtevati od prevoza njihovega blaga.
Kot priči sta na tej listini podpisana dva stiska meniha, ki
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sta stanovala v Laščah. Prvi je „Herandus magister“ (oskrbnik
kmetije in učitelj), drugi pa „Heidenricus infirmarius“ (lekarničar, oskrbnik bolnišnice). Poleg teh se navaja še „officialis“ (pi
sar ) Conradus. Ti menihi so nadzirali in skrbeli v dušnem in
telesnem oziru na svoje delavce, ki so trebili zaraščene gozdove
po tem svetu ( 28).
Izsekavanje gozdov okrog Velikih Lašč in proti vzhodu skozi
Struško dolino je zelo hitro napredovalo, tako da stiški menihi
niso mogli obvladovati vsega velikega dela. Zato je dne 11. sep
tembra 1256. prepustil stiški konvent na posredovanje pičenjskega škofa Otona in Kostanjeviškega opata Rudolfa bratom Her
bertu, Otonu in Majnhalmu Turjaškim v Laščah in okolici toliko
gozda, kolikor ga hočejo in morejo na lastne stroške izsekati
in obdelati, vendar pa s pogojem, da pripade tretjina izsekanin
samostanu ( 29). Tur jačani so bili namreč vsled ponovnega raz
dejanja in zopetne pozidave gradu obubožali, zato jim je bilo
treba novih virov za dohodke. Kot nižji plemiči - saj tedaj še
niso bili grofje - pa tudi niso imeli upov na lena kakor drugi
grofje, ki so jih vrhovni gospodje iskali za zaveznike in pomočnike
ter jih za izkazane usluge bogato obdarovali z raznimi leni.
Ker so Lašče označene kot vas (villa) že v listinah iz leta 1145.,

potem iz leta 1230. in tudi Struge že najdemo v pismih iz leta
1229. in 1251., moremo iz tega sklepati, da je korak za korakom
napredovalo izsekavanje velikolaške in struške doline ter rib
niške okolice ( 30). Stiškim menihom so tudi Ortenburžani, ki so
izza zadnjih let gospodarili na čušperku, priznavali velike za
sluge za kultiviranje velikolaške in dobrepoljske doline in oko
lice; zato jim je grof Herman Ortenburški v soglasju s svojima
sinovoma Henrikom in Friderikom leta 1256. zapisal dva grunta
v Zdeški vasi (Tendorf) pri Dobrepoljah ( 31).
Naselbine po teh dolinah so postale tako mnogoštevilne, da
je bilo potrebno ustanoviti in urediti nove župnije. V Dobrepoljah
je bila doslej samo podružnica šentviške fare na Dolenjskem.
Leta 1260. pa so Ortenburžani ustanovili v Dobrepoljah samostoj
no župnijo, Turjačani pa istega leta župnijo v Škocjanu pri
Turjaku ( 32).
Tudi patriarhi so stiškim menihom priznavali zasluge, ki so
jih pridobili za kultiviranje velikolaškega sveta in so jim izročili
tudi desetino v teh pokrajinah. Tako je patriarh Gregor leta
1264. podaril stiškemu stamostanu vso desetino na novih izsekaninah samostanske pristave v Laščah ( 33).
Iz omenjene listine patriarha Gregorija izvemo, da so sa
mostanski bratje iz Stične polagali posebno važnost na to, da so
izsekavali gozde in jih predelovali v polja, na katerih so puščali
svoje slovenske kmete (rusticos), ki so vsem naselbinam dajali
tudi slovenska imena. Tako so delali tudi v Laščah (In Lasis),
kjer so imeli svojo veliko in poglavitno pristavo. Tam so izseka
vali od gozda Bušinec (Bossencyr) na hribu Strmcu (Stermeniz)
do vasi Poljan (Poljanica pri Toplicah). Zato so bili prosti vse
desetine, in ta prostost se je raztegala na vse vrtove, vinograde,
ribnjake in travnike ( 34). Poleg te prostosti pa so še sami imeli
pravico pobirati destino.
Patriarh Gregor, ki je bil tudi mejni grof Istre in Kranjske
( 35), je bil stiškemu konventu zaradi njegove delavnosti zelo
naklonjen. Ko je izvedel, da nekateri ljudje delajo škodo na po
sestvu stiskih menihov in jim tudi odtegujejo dolžne dajatve, se
je toplo zavzel zanje ter je pisal dne 8. 4. 1265. vsem župnikom
in vikarjem Slovenske marke, naj opozorijo svoje župljane na
njihovo dolžnost, da povrnejo vso škodo, ki so jo prizadeli me
nihom; ako tega ne store, naj jih iz cerkve izobčijo, tako da
se jih mora vsakdo izogibati (vitandi), dokler ne dajo popolnega
povračila ( 36). Tudi se je stiski opat pritožil, da patriarhovi urad
niki sami v Cerknici, na Blokah in po nekaterih drugih krajih
preveč stiskajo ljudi, podložne stiškemu samostanu. Patriarhi so
namreč imeli po vseh večjih krajih svoje uradnike, ki so pobirali

različne davščine in desetine ter izvrševali sodstvo. Takoj je
patriarh Gregor iz Čedada dne 14. 4. 1265. pisal pismo, v katerem
omenjene prebivalce izvzema izpod jurisdikcije svojih uradnikov
ter jih oprošča vseh davkov, bremen in dajatev. Patriarhovim
uradnikom ti prebivalci niti odgovarjati niso dolžni (37). Izvzeti
so samo največji zločini, kakor: prelivanje krvi, tatvine in očividno nasilstvo.
Stiska cisterca, ki je bila svoj čas tako cvetoča in je sto
rila za kulturo našega naroda sploh, posebno pa še za našo rib
niško okolico izredno veliko, pa je začela gmotno in nravno
propadati. Svetni mogočnjaki so ji tudi po velikolaškem svetu
trgali kos za kosom. Proti koncu 14. stoletja je bil znameniti
samostan skoro na robu propada, četudi je papež Bonifacij IX.
samostan oprostil dajatve vseh desetin in je isti dobival mnogo
darov, zlasti po vojvodinji Viridi, vendar ni nič izdalo, življenje
v njem je bilo prerazkošno. Tako si je zlasti opat Albert pl.
Lindeck (1388-1405) prizadeval, da bi se čimveč okoliških župnij
inkorporiralo samostanu, s čemer bi se povišali tudi dohodki.
Ko se mu je posrečilo doseči inkorporacijo šentviške župnije
pri Stični in nekaj drugih, je segel tudi po dobrepoljski, ki da
je bila nekdaj podružnica šentviške fare, ter tudi po župniji
Sv. Štefana v Ribnici; po tej pa brez vsakega prava, ker je bila
že od pamtiveka samostojna župnija in nadžupnija in nikdar
odvisna od kake druge župnije na Dolenjskem. Skoro gotovo
je morala nuditi dobre dohodke, ki bi jih bil samostan krvavo
potreboval; Ribniški župnik Urban in dobrepoljski Ivan Gali pa
sta se odločno uprla nakanam opata Alberta, ki se je sicer zelo
trudil, da bi pomagal svojemu propadajočemu samostanu na noge,
a je bil sicer nasilen in moralno manj vreden človek ( 3S).
Opat Albert pa ni bil zadovoljen samo s tem, da se fare
inkorporiraj o konventu, ampak je hotel z njih zriniti svetne du
hovnike in nanje nastavljati svoje samostanske brate, da bi imel
te župnije in njih dohodke popolnoma pod oblastjo. Papež Boni
facij IX. pa ni rad videl, da bi se inkorporirane fare upravljale
pa samostanskih bratih; zato je z bulo z dne 27. 12. 1402. dovolil,
da naj ima sicer konvent od teh župnij nekaj dohodkov, uprav
ljajo pa naj jih svetni duhovniki. Kljub temu je nazadnje opat
Albert zmagal glede šentviške fare, ne pa tako glede na ribniško
in dobrepoljsko. Tudi ta proces je prišel pred rimsko kurijo, pa
je za opata Alberta slabo uspel. Prisiljen je bil z obema župni
koma zlepa se pogoditi, tako da sta obe župniji ostali neodvisni;
priznal je, da konvent nima do teh župnij nikakih pravic, ker
so Ortenburžani dokazali pravico do patronstva na obe župniji,
ter se je zavezal, da plača 160 dukatov kot odškodnino za pravdo,

in obljubil, da jih v prihodnje ne bo več nadlegoval ( 39). S tem
pa je bil menda konec stiškega gospodstva po ribniški pokrajini,
kateri je storil stiški konvent svoj čas toliko dobrega in ki je
dajal svetnim velikašem zgled, kako se iz prostranih gozdov
napravlja rodovitno polje.
V
12. in 13. stoletju zavzema izsekavanje obširnih gozdov
po ribniški okolici velik obseg. Samo ribniška dolina je bila
res že takrat gotovo obljudena, saj nahajamo v listinah teh sto
letij zaznamovane skoro vse sedanje vasi, kakor bomo videli
Kakor so po velikolaškem svetu stiški menihi izsekavali gozdove
in jih spreminjali v rodovitna polja, tako so delali svetni velikaši tudi po ribniški dolini, da so si z desetino zagotovili vir
rednih in bogatih dohodkov. Ljudje so dajali tudi tem naselbi
nam podobna imena (kakor L ašče): npr. Gornji in Dolenji lazi.
Naselniki so plačevali določene desetine svojim svetnim in du
hovnim gospodom. Med temi so bili seveda v prvi vrsti oglejski
očaki kot- višji svetni in duhovni vladarji, za njimi po veliko
laškem svetu stiški samostan, dalje Ortenburžani po dobrepoljsko-struški dolini kot lastniki gradu čušperka, ter Sovneški in
Turjačani in pozneje Ortenburžani po ribniški dolini in po ko
čevskih pokrajinah. Z obdelovanjem zemlje je napredovala tudi
duševna in umska kultura.
Ker so ti plemiči dobivali sem in tja od očaka in tudi sa
mostana posestva in desetine, so v sporazumu in na pobudo Ogleja
zidali na svojih posestvih cerkve, naklonili jim nekaj desetin in
preskrbeli, da so dobivali v dušnopastirskem oziru zapuščeni kraji
svoje duhovnike. V prostrani Dolenjski je bilo takrat malo žup
nij: št. Peter v Ljubljani; njena soseda je bila Ribnica in Cer
knica in z njo na vzhodni Dolenjski št. Vid, pod katerega so
šteli tudi krčanski (K rka), dobrepoljski in laški svet ( 40). Poleg
Ribnice, ki je brez dvoma najstarejša župnija dolenjska, katere
ustanovnik in ustanovno leto se ne da določiti, - nekateri sta
vijo njen začetek v deveto stoletje - , je stara škocijanska žup
nija pri Turjaku in Dobrepoljska, ki je mati-fara Strug, Lašč in
Sv. Gregorija. Obe sta bili v istem času ustanovljeni, škocijansko župnijo, (iz katere se je ločila leta 1789. župnija Rob), so
ustanovili Turjačani leta 1260. Kot ustanovitelj te župnije se
navaja Baltazar, nezakonski sin Herberta I. Turjaškega. Bil je
kancler na očakovem dvoru, vpliven in bogat mož, ki je podprl
obubožano rodbino turjaško in ustanovil župnijo v Škocjanu. Na
stara leta je zapustil Oglej in opravljal službo škocjanskega žup
nika (1280.) V istem času, ko so Turjačani ustanovili škocjansko
župnijo, so utemeljili Ortenburžani dobrepoljsko, nad katero so
imeli patronat do leta 1418. ( 41). Drugih župnij v ribniški okolici

ni bilo in je ribniška segala prav do Črnomlja in Metlike. - Toda
to naj bo omenjeno le mimogrede. Povrniti se je treba k svetnim
ribniškim gospodom, ki so imeli ta kraj od patriarha v leno.
S tem odlomkom sem hotel le pokazati ob roki zgodovinskih
virov, kako je Cerkev s skrbjo za duševno kulturo pospeševala
tudi svetno kulturo in blagostanje - in obratno.

GOSPODJE

RIBNIŠKI

O zgodovini Ribnice iz prvega tisočletja je težko kaj zane
sljivega povedati. Veliki papež Gregor VII. (1073-1085) je začel
boj s cesarjem Henrikom IV. (1056.-1106). V tem boju je hotel
papež osvoboditi katoliško Cerkev od svetne oblasti in narediti
konec korupciji, ki se je ob pomoči svetnih vladarjev vrivala
v Cerkev. Cesar pa je dobil na svojo stran oglejskega očaka Sigeharda (1068-1077) s tem, da mu je dal furlansko grofijo in
pozneje še istrsko grofijo in kranjsko marko (leta 1077.) Kot
svetni vladar je očak izročil upravo svojih dežel posameznim
plemičem in jim nakazal določeno mero sveta. Vso pokrajino
okrog Ribnice, to je ribniško dolino, so vladali v očakovem imenu
„Ribniški gospodje“ . Katerega rodu so bili, se ne da z gotovostjo
reči. Najbrž so bili pradedje mogočnih Celjskih grofov, ki nasto
pajo kot plemiči Sovneški. Njih rod izvira iz rodu grofov Plajenskih, ki so bili mejni grofje v Savinjski marki. To so bili prvi
znani ribniški gospodje. Z dovoljenjem očakovim so smeli podar
jeni svet podeljevati ali odprodati tudi v druge roke. Sovneški
so odstopili Ribnico ter pristavi na Vinicah in v Sodražici, torej
troje posestev, Turjaškim leta 1082. Tega leta se je poročil
Konrad Turjaški (1067-1107) s Katarino Sovneško, ki mu je
prinesla za doto omenjena tri posestva. Konrad je umrl leta
'1107. o sv. Juriju in je bil pokopan v Ribnici v cerkvi Sv. Šte
fana. (Schumi: Arhiv II., 240, in Schönleben: Genealogia Auersp.)
To poročilo je za Ribnico velevažno. Pove nam, kako so prišli
Turjaški v Ribnico in da je bila takrat že cerkev gotovo župnija.
Kdo jo je ustanovil, se listinsko dognati ne more.

SOVNEŠKI

IN

TURJAcANI

Kot prve svetne plemiče, ki so imeli v Ribnici svoje pravice,
dobimo v zgodovini plemiče Sovneške, prednike celjskih grofov,

ki pa so brez dvoma že gospodovali v Ribnici, ko oglejski patriarh
še ni imel svetnega gospodarstva v naših krajih (pred letom
1077). Kdaj in kako so prišli v Ribnico s svojo oblastjo, nam
pomanjkljivi viri ne povedo. Gotovo pa so imeli te pravice že
v 11. stoletju, ako ne že preje. Zakaj Katarina Sovneška, ki se
je leta 1082. poročila s Konradom II. Turjaškim, je temu prinesla
kot doto desetine v Ribnici za 600 mark oglejskih novcev. S to
desetino so sedli Turjačani na ribniško zemljo ter postali ribniški
gospodje, katerim se je nekaj časa posestvo množilo, dokler niso
dobili v Ortenburžanih mogočnejših tekmecev, ki so jih izrinili
iz ribniške doline. To je bilo tem laže, ker so bili Turjačani le
plemiči nižje vrste brez posebnega plemiškega naslova. Grofje
so postali šele mnogo stoletij pozneje, ko so se bili posebno odli
kovali kot junaki v raznih bojih zlasti proti Turkom. Dvignili
so se šele po izumrtju Ortenburžanov, ki so jim bili od nekdaj
veliki nasprotniki. Turjačani, katerih rodbina še danes obstoja,
imajo za seboj vsaj tisočletno zgodovino v ribniški dolini.
Turjačani so ena prvih plemiških rodbin, ki se je prise
lila v deželo. Prišli so s švabskega in je njih najstarejše ime
URSPERG; v svojem grbu so imeli tura (Ur, Auerochs), ki so
ga gotovo takrat še lovili po gozdovih svoje domovine (42) . Pri
šli so na Kranjsko še s Franki v 9. stol. ali pa vsaj kmalu po
leški bitki leta 955. in si postavili svoj trdni dom na enem
izmed onih gričev, ki so obkroževali ljubljansko barje. Kako
star je bil ta „spodnji“ grad, sklepamo iz dejstva, da je že leta
1067. Konrad Turjaški postavil nad njim novo, razsežnejše in
udobnejše poslopje, sedanji Turjak. V bojevitih časih srednjega
veka je ta grad zadela marsikaka nesreča. Leta 1140. je grof
Oton I. Ortenburški, ki se je prepiral s Turjačani zaradi neke
dediščine, Turjak do tal požgal in razdejal. Petdeset let je ležal
v razvalinah, dokler ga ni Adolf Turjaški leta 1190 zopet dvignil
in obnovil v prejšnjem sijaju (43). Razumljivo je, da je hotela
za tedanje čase mogočna in ugledna rodbina tudi v Ribnico, naj
večji tedaj obstoječi kraj v okolici, postaviti svojo nogo in priti
v sorodstvo s prvo ugledno in mogočno rodbino Sovneških.
Kakor že omenjeno, je bila rodbina Turjačanov ena naj
starejših plemiških rodbin, ki se je naselila v naših krajih in
ki si je znala pridobiti tudi naklonjenost oglejskih patriarhov,
po katerih se je ustalila za nekaj časa tudi v Ribnici. Leta 1057.
je bil lastnik Turjaka Konrad I., ki se je leta 1067. poročil z
Barbaro Finkenberško in se navaja kot ustanovitelj rodbine Tur
jačanov v sedanjem turjaškem gradu. Imel pa je še dva brata
kakor poroča v verzih pisana genealogija Turjačanov, pisana leta
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1584, ki pa se opira prav na listine iz 11. stoletja ( 44). Ta dva
brata sta bila Adolf in Pilgrim.
Konrad I. je umrl leta 1081., ko je bil sezidal leta 1067.,
menda za svojo ženitev, gornji turjaški grad ( 45). Za Konradom I.
je prevzel gospodstvo njegov sin Konrad II., ki se je, kakor
že omenjeno, leta 1082. poročil s Katarino Sovneško. S to ženi
tvijo je prišla Ribnica pod oblast tega Turjačana, ki je tukaj
priženil desetino za 600 mark oglejskih novcev (46). Konrad l i 
je bil rojen leta 1068. in je bil torej ob svoji poroki (1082.)
star šele 14 let, kar se je v tedanjih časih tudi dogajalo, vendar
mu je tudi patriarh priznal ženitev ter mu Ribnico izročil v
fevd ( « ) .
Konrad je umrl 39 let star na dan sv. Jurija leta 1107 ter

bil v Ribnici pokopan v cerkvi Sv. Štefana z velikim žalovanjem
(„m it grösser Clag“ ). Iz tega je razvidno, da je bila takrat
Ribnica še edina župnija v tej okolici, kjer so stanovali tudi
Turjačani in se dajali pri župniji kot katoličani pokopavati ( 48).
To poročilo je za Ribnico velevažno. Pove nam, kako so prišli
Turjačani v Ribnico in da je bila takrat cerkev že gotovo žup
nijska.
Iz zakona Konrada II. in Katarine Sovneške se je leta
1084. rodil sin Pilgrim III., ki se je sprl z grofom Otonom Ortenburškim, tako da mu je poslednji razdejal turjaški grad do tal,
o čemer govorim obširneje pri Ortenburžanih. Dvakrat so Orten
buržani porušili turjaški grad, pa so ga Turjačani obakrat na
novo pozidali ( 49). Poročen je bil Pilgrim III. z Zofijo Hercogburško, ki mu je rodila sina Adolfa. Pilgrim III. je umrl v pone
deljek pred sv. Jurijem leta 1181., star 97 let ( 50). Za njim je
nastopil gospodstvo njegov sin Adolf IV., ki ga ima v mislih
Valvazor, ko našteva po Schönlebnu še nekatere Turjačane kot
ribniške gospode, in sicer imenovanega Adolfa IV., ki je imel
za ženo Karanko Falkenberško, s katero je imel naslednika Oto
mana I. in Engelberta II. ( 51). Zdi se, da je Otoman I. dobil po
svojem očetu posestvo na Turjaku, Engelbert pa je podedoval
dohodke in posestva po ribniški in sodraški dolini, kjer so imeli
Turjačani svojo pristavo s podložnimi kmeti in delavci, kakor
so jo imeli stiški menihi v Laščah. Poleg ribniškega gradu so
imeli tako pristavo v Sodražici in na Vinicah. Engelbert II. je
dal že dne 7. aprila 1220. gospodom iz Loža, bratom Karolu,
Rupertu in Albertu v užitek Sodražico in pristavo na Vinicah,
ležečo v ribniškem gospodstvu, z vsemi pravicami in koristmi
v vodi, gozdovih, travnikih in pašnikih. Dal jim je tudi pravico,
da smejo na novo izsekavati gozdove. Te pravice imajo imenovani
trije in njihovi dediči. Bratje iz Loža pa se nasprotno odpovedo
trem gruntom v Brežah pri Ribnici, ki so bili zavezani dajati
12 mark, in plačajo poleg tega še 12 mark Engelbertovi ženi.
Priče te pogodbe so bili razen nekaterih plemenitašev tudi do
mačini, kakor Herbart in Gebard iz Dobrepolj, Majnalm in Hart
man iz Ponikev, Hartnid z Osolnika, Veriand iz Podloža, Maj
nalm z Brega, Valhun iz Loža, ki so bili gotovo ugledni svo
bodnjaki ( 52). V tej listini se izrecno povdarja, da je Ribnica
last Turjačanov („in domino nostro in Rewenicz“ ). Tu so imeli
Turjačani svoj grad, iz katerega so upravljali tudi sodraške kme
tije. Po zgledu stiških menihov so tudi Turjačani skrbeli za iz
sekavanje gozdov po sodraški dolini in te pravice so tudi pre
pustili loškim gospodom.
Po navedeni pogodbi je prišla Sodražica v užitek (fevd)

loškemu gospodstvu, ki pa je leta 1227., kakor piše Valvazor,
od Turjačanov kupilo v last tudi posestva na Vinicah, v So
dražici in Ribnici. Engelbert pa je prodal to posest, ker je bil
njegov zakon brez zaroda in je sam tega leta odpotoval v Sveto
deželo C52/ 1). Obenem pa so imeli tudi plemiči Sovneški še vedno
svoje desetine po ribniških vaseh. V turjaškem gradu se nam
reč hrani kopija pisma z dne 8. 5. 1241., pisanega na Perovem
pri Kamniku, s katerim Konrad Sovneški izroča svojemu zve
stemu Herbartu Turjaškemu vso desetino v ribniški okolici, in
sicer v dveh vaseh, ki se imenujeta v domačem jeziku „Zapotok“
(t. j. Zgornji in Spodnji Zapotok), in v drugih vaseh, namreč na
Vinicah, v Sušju, na Bregu, v Gorenji vasi, Goriči vasi, Dolenji
vasi in Hrvači; to desetino je imel sam od oglejskega patriarha
Bertolda v leno ( б3). To pismo nam kaže, kako gosto je bila
že v tej dobi naseljena ribniška dolina, ker nahajamo imenoma
vse sedanje vasi. že samo ta okolnost je njene prebivalce silila,
da so prodirali v pragozdove na Kočevsko ter si na svojih novih
izsekaninah postavljali koče. Ker jih domača obdelana zemlja
ni preživljala, so se v pradavnini oprijeli domačih obrti: rešetarstva, strugarstva in lončarstva.
Zlasti patriarh Bertold ( + 1251.) je bil plemičem Sovneškim zelo naklonjen; zato jim je podeljeval mnogo ugodnosti in
fevdov v ribniški dolini. Tako je Konradu Sovneškemu podelil
v fevd desetino v Dobrepoljah, v Ribnici in na Velikih Poljanah.
Bržkone pa se je ta infevdacija izvršila takoj ob nastopu patriarha
Bertolda leta 1218. Patriarha Bertolda moramo prištevati med
one redke patriarhe, ki so se res zanimali za slovenski del svoje
škofije. Ta se je mnogokrat mudil v naših krajih, skrbel za
dušni blagor svojih slovenskih podložnikov in mnogo storil v
njihovo korist. Zato je tudi vsako pomoč plačeval z bogatimi
fevdi. Med svoje sorodnike šteje tudi dve svetnici: Hedvigo,
kneginjo šlesko, ki mu je bila sestra, in nečakinjo Elizabeto Turinško, hčer svoje sestre Gertrude, poročene z ogrskim kraljem
Andrejem II. Njegove mladosti ne moremo ravno hvaliti, vendar
pa je po prizadevanju svoje častihlepne sestre Gertrude dobil
nadškofijsko stolico v Kaloči, čeprav je bil šele 24 let star in
malo poučen v bogoslovju. Leta 1209. ga je imenoval kralj Andrej
za bana na Hrvaškem in leta 1212. je postal celo upravitelj
ogrskega kraljestva. Leta 1218., star 36 let, je postal oglejski
patriarh; v tej službi je pokazal mnogo resnosti in skrbnosti.
V slovesnem sprevodu je prijahal v svojo oglejsko prestolico.
Ko je pri glavnih vratih stopil s svoje mule, mu je po nesreči
spodrsnilo in je padel na cerkveni prag. Ljudstvo bi bilo to malo
nesrečo ob taki slovesnosti gotovo imelo za slabo znamenje in

bi jo smatralo za napoved nesrečne vlade. Toda Bertold je imel
razsodnega duha in je spoznal položaj. Razprostrl je roke na
cerkvenih tleh, kakor bi jih hotel objeti in je zaklical s psal
mistom kraljem Davidom: „Hic requies mea in saeculi saeculum“
(„Tukaj je moje počivališče na vse veke“ ), češ da si je že sedaj
izbral mesto za svoj grob. Res so ga pozneje pokopali ob cerkvenih
vratih in mu omenjene besede vdolbli v spominsko ploščo za
nagrobni napis. Po svoji intronizaciji in pontifikalni maši, med
katero so zastopniki ljudstva, plemstva in mest darovali novemu
poglavarju razne dragocenosti, je patriarh podeljeval fevde in
razne darove zaslužnim vojakom in podložnikom ( 54). Tudi Kon
rad Sovneški je bil deležen njegove naklonjenosti in najbrže
ob tej priložnosti dobil desetino v Dobrepoljah, Ribnici in na
Velikih Poljanah.
To desetino je Konrad Sovneški s pismom z dne 8. 5. 1241.
pisanem na Perovem pri Kamniku, izročil Herbartu Turjaškemu;
„svojemu zvestemu“ in svojemu sorodniku z vsemi pravicami, s
katerimi jo je imel sam od Patriarha Bertolda. Rodbina Turjačanov je bila takrat v slabih gmotnih razmerah. Te pravice so
obsegale vsa polja in obdelano zemljo, vasi, travnike, pašnike
in gozdove. Imajo naj jih moški in ženski potomci, in ako ti izumrjejo, naj preide ta desetina kot fevd na najbližje sorodni
ke ( 55).
Omenjeni Herbart Turjaški je bil rojen leta 1230. in je bil
torej ob tej daritvi star šele 11 let, vendar se mu je posest v
naših krajih nekaj časa čedalje bolj množila. Ker je bil nave
deni Konrad Sovneški z njim v rodu, ga je zato hotel menda
zopet postaviti na trdno imovinsko podlago in mu je zato poleg
opisane desetine prepustil še desetino v Zapotoku in okoliških
vaseh, in sicer v večno posest, ki pa za Tur jačane ni posebno
dolgo trajala. Kot priča je na tem pismu podpisan avstrijski
vojvoda Friderik. Leta 1257. ga v nekem pismu imenuje koroški
vojvoda Urh „ministerialis de Obersperg“ . Leta 1260. je poleg
grofa Heunburga (Heunburškega) podpisan na ustanovni listini
kartuzije v Bistri pri Vrhniki. Herbart je sklenil leta 1267. z
Urhom, vojvodo koroškim in gospodom v Marki, medsebojno
pogodbo, da naj bodo ljudje, rojeni iz očeta, podložnega Her
bartu, in matere, podložne vojvodi Urhu, pod gospodstvom Herbartovim in nasprotno ( б6). Te zveze s koroškim vojvodo bi ute
gnile Turjačanom zelo koristiti, ko bi Ortenburžani ne imeli še
tesnejših zvez z njim.
Tudi oglejski patriarh Gregor je visoko čislal Herbarta Tui
jaškega; zato mu je tudi on povišal njegove dohodke in pravice.
Imenuje ga svojega služabnika, kar se da izvajati iz tega, ker so

Turjačani ravnokar ustanovili novo škocjansko faro. Herbart je
umrl leta 1283. in je bil pokopan v turjaški župniji v Škocjanu.
Vse te desetine in daritve pa niso mogle dvigniti Turjačanov do
mnogo boljših gmotnih razmer. Nekoliko jim je pač pomagal
Baltazar Turjaški, Herbartov nezakonski sin, ki je bil opravljal
dokaj visoko službo v Ogleju, ustanovil škocjansko faro, ki ji je
postal tudi sam župnik leta 1280. in je bil imovit; toda v nase
kraje so prišli v tem času mogočni Ortenburžani, ki so počasi
izrinili Turjačane iz Ribnice in jo sami vzeli v posest ter jo
držali v rokah malone 200 let. Vsi boji, ki so jih imeli Turjačani
z Ortenburžani, jim v ribniški dolini niso mogli več pomagati na
noge.
Turjačani so se torej morali umakniti iz ribniške doline.
Politika Ortenburžanov je bila preveč premetena, da bi se ji
mogli Turjačani ustavljati. Vendar pa jih patriarh kot zvestih
služabnikov ni mogel kratkomalo pustiti brez posebnih sredstev
ki bi jih rabili, četudi jim kot nižjim plemičem ni bilo treba
vzdrževati tako sijajnega dvora, kakor so ga imeli drugi, npr.
Ortenburžani. Zato jim je prepustil v eksploatacijo gozdove po blo
škem svetu. Leta 1260., ko so ustanovili škocjansko faro, jim je
patriarh izročil velik kompleks gozdov od Blok do Raščice. S pi
smom z dne 1. 9. 1260., pisanim v Vidmu in potrjenim od avstrij
skega vojvode Albrehta, podeljuje namreč oglejski patriarh Gre
gor „svojemu zvestemu služabniku“ (Dienstmanne) Herbartu Tur
jaškemu in njegovim dedičem „les na Blokah od toka potoka
TJbla do potokov Iške in Raščice.“ ( 57). Iz teh gozdov sme Her
bart vzeti lesa, kolikor ga hoče; tudi sme tam imeti svoje goz
darje in delavce (Pawlewt), torej svoje pristave in naselbine.
Zraven pa mu izroči še sodstvo nad ljudmi in posestvi, ki jih
ima Herbart od patriarha v fevd in mu izkaže tudi „veliko mi
lost“ , da naj v primeru, ako kupi Herbart kako fevdalno po
sestvo patriarha ali oglejske cerkve, to velja, kakor da bi se to
zgodilo pred patriarhom in kakor da bi to bilo podeljeno od
patriarha samega ter bi ta potrdil s svojim pismom in pečatom.
Na pismu je za pričevanje podpisanih tudi več svobodnjakov iz
okolice, še danes ima po teh krajih turjaška graščina svoje
gozdove, v kolikor jih ni morala odstopiti kmetom. Ker so bili
Turjačani tako iztisnjeni iz lepe ribniške doline, ki je bila že
kultivirana in je donašala lepo desetino, nam je tembolj razum
ljiv boj, ki so ga imeli z Ortenburžani. Pomisliti namreč mo
ramo, da je bila v tedanjih časih le že obdelana zemlja zaželjena
posest, gozdovi pa le toliko, kolikor so jih upali izsekati in tam
naseliti svoje kmete, rokodelce in obrtnike, za kar pa je bilo
treba velikih investicij. Turjačanom pa je manjkalo denarja, med

tem ko so bili Ortenburžani imoviti. Zato Turjačani v koloniza
ciji niso nikdar dosegli niti približno takih uspehov kakor Orten
buržani.
Gotovo so že Turjačani napravili prve poskuse, da bi kolo
nizirali ribniško okolico, iztrebili gozdove in goščave, razširili ob
delan prostor in si tako povišali dohodke. Slovenski kmet, ki je
imel že obdelano zemljo, ni rad rinil v gozdove, da bi si na
novo ustvarjal kmetije. Pa tudi graščakom bi to ne pomagalo
dosti, ako bi delavci zapuščali obdelane kmetije, ki so jim donašale desetino. Zato so iskali novih naselnikov, ki so jih kakor
na Gorenjskem tako tudi na Dolenjskem dobivali z Nemškega.
Nemška vas pri Ribnici je bila v začetku prav verjetno taka
nemška kolonija, ki so jo v ribniški dolini nastanili Turjačani.
Začetkom se je imenovala tudi Bavarska vas „Paiersdorf“ ; torej
so bili tamošnji naseljenci Bavarci. Tako se imenuje ta vas v
neki listini z dne 15. 6. 1251. ( 5S). Isto ime nosi v ribniškem ur
barju iz leta 1573. in tudi še leta 1604. beremo ime „Parsdorf“
( 05), in „Pairischdorf“ . še v 18. stol. so bili Turjačani varuhi
tamošnje podružne cerkve, katerih zastopnik je hodil tja k cer
kvenim računom (60). Zato ima podružnica tudi za patrona Sv.
Lenarta, nemškega svetnika iz starofrankovske rodbine. Toda ti
kolonizacijski poskusi so bili le male in neznatne prikazni brez
večjega uspeha. Vsi koloni, namreč nemški, pa so polagoma po
stali Slovenci.
ORTENBURŽANI - RIBNIŠKI GOSPODJE
Med vladarji, ki so si v 13. in 14. stol. z oglejskimi patriarhi
in Habsburžani delili oblast v slovenskih deželah, je predvsem
omeniti Ortenburžane in Celjske grofe, ki so tudi za ribniško
župnijo in okolico velikega pomena. Ortenburžani so dobili svoje
ime po gradu Ortenburgu pri Spittalu na Koroškem, ki je bil
njihov rodni grad, potem, ko so prišli iz Ljubnega na Štajer
skem. Od tod so ustanovili „Lipniško gospodstvo“ , tako imeno
vano po lipniškem gradu pri Radovljici. Druga velika ortenburška posest je bila na Dolenjskem. Imenovati bi jo smeli po
poglavitnem gradu „Ribniško gospodstvo“ . Z Ortenburžani je zve
zan velik del ribniške zgodovine; saj so imeli Ortenburžani že
v 13. stol. od oglejskih patriarhov v fevd Ribnico, Poljane ob
Kolpi in čušperg. Ortneški grad ter gradič Otenštajn so sami
pozidali. Začetkom 14. stol. sta jima pripadla še Kostel in Lož.
To gospodstvo je torej segalo od čušperškega gradu do reke Kolpe
in je merilo več kot pet nemškim milj na dolgost O ).

Ortenburžani so bili ugledna plemiška rodbina; uživali so
čast kakor neodvisni državni knezi in so morali Turjačani kot
navadni plemiči - (takrat še niso bili grofje) - stopiti zelo v
senco. Po večini so se Ortenburžani odlikovali po hrabrosti, pre
vidnosti in globoki vernosti. Zato je rodbina tudi v cerkvenih kro
gih, katerim je tudi sama dala mnogo uglednih moških in žen
skih članov, uživala velik ugled ( 2) Njih pobožna misel se kaže
v mnogih pobožnih ustanovah, v mnogih cerkvah in župnijah,
ki so jih ustanovili po ribniški okolici, kakor Dobrepolje in
skoraj vse starejše župnije na Kočevskem, katero deželico so
tudi obljudili z novimi naselniki. Mnogo jih je stopilo v duhov
ski stan; tako je bil grof Ulrik I. naddiakon in prošt v Ogleju,
grof Herman I. izvoljen, pa ne potrjen škof v Krki in naddiakon
Zgornje Koroške, njegova sestra Gertruda opatica, grof Ulrik JI.
škof v Krki, grof Ulrik III. kanonik v Solnogradu, grof Erih prošt
v Marija-Verdu nad Celovcem, grof Oton izvoljen pa ne potrjen
patriarh oglejski, grof Albert III. škof v Tridentu in njegova
sestra Katarina nuna v Velesovem na Gorenjskem itd. Ne trdim,
da so vsi vstopili v duhovski stan iz pobožnosti; nekatere so po
tedanji navadi tudi vsilili v duhovske službe, če je bilo več
otrok in niso mogli vseh oskrbeti z gradovi in posestvi, duhovske
službe pa so nosile dobre dohodke. Vendar pa se vidi, da so
duhovski stan častili. Za Kranjsko, posebno za našo ribniško
pokrajino, so si pridobili velikih zaslug s tem, da so obljudili
in kultivirali Kočevsko, izsekali gozdove in dotirali mnogo novih
župnij ( 3).
Ni čudno, da so tako ugledno krščansko rodbino odlikovali
tudi mnogi oglejski patriarhi in ji dajali fevde tudi po naših
ribniških in okoliških krajih. Pa so tudi sami često raje pre
bivali v Ribnici, kjer je bilo vendar milejše podnebje kot v
ostrem zraku na Ortenburgu v bližini Visokih Tur. Ortenburg
sploh ni bil prijetno prebivališče. A tudi iz denarnih ozirov so
potrebovali čedalje več posestev. Ortenburžani so imeli velike
sodne pravice ,,ius gladii“ ali kakor so pozneje dejali „ius san
guinis“ (krvavo rihto), katero so prenesli tudi na ribniško graš
čino. Imeli so velik dvor, ki ga je držal v vsem sijaju zlasti
zadnji Ortenburžan grof Friderik IV. Imeli so svoje maršale (marescalcus), miznike (truchsess), točaje (pincerna), komornike (camerarius), mnogo vitezov in plemičev, častnih dam, gospodičen,
svetovalcev, dvornih kaplanov in notarjev (pisarjev) ter mnogo
ministerialov; dalje so imeli mnogo „purkgrofov“ , gradnikov
(Burgvogt), kastelanov in načelnikov vojaštva kakor tudi sodnih,
gospodarskih in davčnih ali desetinskih uradnikov, kakor jih
nižji plemiči niso imeli. Vse to je bilo treba preskrbovati. Plače

vali pa jim niso v denarju, ampak so jim dajali v užitek različna
posestva in desetine, ki so prehajale tudi od očeta na sinove (4).
Za vse to je bilo treba vedno širiti posest.
Ribniške okolice Ortenburžani niso dobili od patriarhov v
fevd vse hkrati, ampak kraj za krajem, desetino za desetino, grad
za gradom. S tem pa so seveda počasi izpodrivali Tur jačane, ki
so doslej uživali te kraje, dokler jih niso popolnoma izrinili iz
ribniške doline. Zato so prišli z njimi v dolgotrajne prepire ir
prave vojske. Prvo priložnost, da so postavili svojo nogo v naše
kraje, pa je dala ženitev med Turjačani in Ortenburžani.

OTON

II.

Kakor že omenjeno, se je Konrad II. Turjaški (rojen leta
1068. umrl v Ribnici leta 1107.) leta 1982. poročil s Katarino
Sovneško, ki mu je za doto prinesla desetino v Ribnici za 600
mark oglejskih novcev, kar je bilo takrat velika vsota. Iz tega
zakona se je rodilo pet otrok: Pilgrim III., Konrad III., Engel
bert I., Neža in Zofija. Neža Turjaška se je poročila z Otonom
I. Ortenburškim ( 5). Imela sta tri sinove: Henrika I., Otona II-,
in Hermana I. Poslednji je postal duhovnik, naddiakon koroški
in pozneje izvoljeni škof krški, ki pa na škofijsko stolico ni bil
umeščen in je postal zopet naddiakon. Ponižanje je nosil s
pravo krščansko heroično vdanostjo. Umrl je leta 1200. ali vsaj
kmalu potem. Ti trije bratje pa so imeli tudi sestro Gertrudo, ki
je postala opatica in umrla tudi okrog leta 1200. ( 6).
Henrik je postal gospodar ortenburških posestev, dočim nje
gov brat Oton II. ni imel lastnega posestva. Delilo pa se rodno
posestvo navadno ni ali vsaj ne brez vojske. Zato je Oton po
smrti Konrada II. Turjaškega, materinega očeta, zahteval od svo
jega ujca Pilgrima III., ki je bil lastnik turjaškega gospodstva
in ki je segalo tudi v Ribnico, dolžni del materine dediščine
ali dote ( 7) Ker je ni dobil zlepa, ga je napadel z vojsko in leta
1140. razdejal turjaški grad ( 8). Oton Ortenburški si je sam vzel
del materine dote, ko je Turjačanom iztrgal kos zemlje v ribniški
okolici, to je ortneško pokrajino, ter je tako ločil Ribnico od
Turjaka, kar je bilo za Turjačane zelo nevarno. Na ortneškem
hribu, (kjer pa še ni bilo kasnejšega ortneškega gradu), si je
leta 1161. zgradil stolp, gradič, raz katerega je gledal tja proti
Turjaku in se Turjačanom posmehoval in ki ga je imenoval po
sebi Otenštajn. Gradič je stal le nekaj korakov od poznejšega
gradu, ki leži sedaj v razvalinah, in je bilo za Valvazorjevega

časa, torej v drugi polovici 17. stol. od tega gradiča videti le
še en stolp v razvalinah ( 9). Zato so se ortneški gospodje često
nazivali „Die Herren zu Orteneck und Ottenstein“ . To je bila
prva stopinja Ortenbur Žanov na ribniško zemljo, kolikor se da
izslediti v zgodovinskih virih.
Pa še drugi vzrok je, da si je Oton II . sezidal gradič Otenštajn. Zaradi dediščine po očetu Otonu I., ki je umrl bržkone
leta 1146. ( 10), in njene delitve je bil prišel navzkriž s svojim
bratom Henrikom; zato ga od leta 1166. skozi dvajset let ne
najdemo v nobeni listini skupaj z bratom. Sprla sta se zaradi
gradu Zaloga (Wartenberg) pri Moravčah C11). Na to se najbrže
nanaša Valvazorjevo poročilo, ki pravi: „Gotovo je, da sta grad
Ortnek nekoč imela dva ortenburška grofa; ker pa se nista mogla
zediniti, da bi bivala pod eno streho, je grof Oton sezidal ta
grad ali stolp in ga imenoval Otenštajn.“ (12). Samo da se Val
vazor bržkone moti v tem, da je ortneški grad takrat že obstojal;
gotovo pa je, da sta bila ta sovražna brata Henrik in Oton, ker
pozneje ne zasledimo kakega spora med bratoma tega imena.
Pozneje se je Oton II . spravil s svojim bratom Henrikom,
vendar pa je največ časa preživel na Kranjskem, bržkone na
Otenštajnu. Pa tudi svojim pretenzijam na zaloški grad se ni
odpovedal. Ker pa ga za življenja svojega brata Henrika, ki je
umrl najbrže leta 1192, ni mogel dobiti v svojo last, ga je takoj
po njegovi smrti vzel in prodal z vsemi pritiklinami frizinškemu
škofu Otonu, ki ga je dal pa kmalu do tal podreti, da bi ga ne
mogli Henrikovi sinovi kot dediči nazaj zahtevati in posesti.
To je menda zahteval Oton sam, ker v listini navaja kot vzrok,
da ne bi gradu zasedli njegovi nečaki ( ’-3).
Leta 1197. je šel Oton II., otenštajnski gospod, v Palestino.
Ker ni bilo takrat nobene večje križarske vojne, se zdi, da je
bilo to le bolj privatno romanje ali pa izpolnitev kake obljube.
Pač pa je bilo trdnega sklepa, da je šel mož pri 60 letih na tako
nevarno pot, in zdi se skoraj gotovo, kakor da bi bil šel v Sveto
deželo samo zato, da tam umrje. Dozdeva se, da se res ni več
povrnil, ker se od tega časa ne omenja v nobeni listini več. Ali
je našel svoj grob v Palestini ali v morju, kdo ve ( 14).
8 svojo ženo Brigido, ki je bila bržkone iz rodu grofov
heunburških, je imel Oton II. več sinov in nemara tudi več
hčera. Iz listin so nam znani 4 sinovi: Henrik II., Herman II.
Ulrik II. in Oton I I I . ( ls). Drugi imenujejo še petega, namreč
Viljema ( 16), ki pa ni gotovo, da bi bil tega rodu.
Naj starejši sin Henrik I I . je moral umreti prav zgodaj, zakaj
po letu 1197. ga ni več z gotovostjo najti v listinah. Ali je šel
morda z očetom v Palestino? Ulrik II . je postal leta 1220. ali

1221. škof krški, katero škofijo je vladal modro, marljivo in
miroljubno skozi 32 let tja do svoje smrti leta 1253. ( 17). Oton
III. je bil bolj bojevite narave in se je držal bolj na dvoru boje
vitega avstrijskega vojvode Friderika. Kakor je znal njegov brat.
Herman II. denar skupaj spravljati, tako je znal Oton III. le-tega
razmetavati. Zdi se, da je umrl kmalu po letu 1243., ko se
zadnjič imenuje v listinah, neoženjen in brez otrok, ker ni
nobene sledi o kaki ženi ali otrokih ( 1S). So li Otonovi otroci
rojeni na Otenštajnu ali drugje, se ne da dognati.

HERMAN

II.

Ostal je torej le še Herman II., ki je združil vse ortenburško gospodarstvo zopet v eni roki, torej gotovo tudi Otenštajn
na Ortneku, ki ga je sezidal njegov oče. To pa je bilo mogoče
le vsled tega, ker se gospodstvo med njegovim očetom Otonom
in stricem Henrikom, ni definitivno razdelilo. Imel je tudi Her
man II. sijajen dvor kot državni knezi. Na njegovem dvoru tudi
nahajamo miznike, točaje (pincerna), maršale (marescalcus), ko
mornike ( camerarius), ki jih po gradovih navadnih plemičev
ni bilo ( 19) .
Za vse to je seveda potreboval tudi dosti denarja, ki naj
bi ga dobil tudi po naših krajih bodisi od desetin ali pa morda
tudi od patronstva nad cerkvami. Zato je leta 1248. zaprosil
oglejskega patriarha Bertolda, naj mu izroči patronstvo nad cer
kvijo (kapelo) v Poljanah ob Kolpi, ki pa bržkone še ni bila
samostojna župnija, ampak samo dušnopastirska postaja, spada
joča v ribniško župnijo, in desetino okrog Čušperka. Patriarh
mu je ugodil z zanimivim pismom z dne 9. 5. 1248. (in castro
Shorphenberg): „Mi Bertold, po božji milosti patriarh sv. sto
lice v Ogleju javljamo, da je Herman, grof ortenburški (Hor
tenberg), naš zvesti, osebno prišel pred Nas in Nas nujno pro
sil, naj mu podelimo v fevd patronsko pravico nad župnijsko
cerkvijo v Poljanah in dva dela desetine od vseh izsekanin, ki
so že sedaj obdelane ali pa se bodo šele v prihodnje obdelale,
na zemljišču, posesti ali okraju, ki spada k čušperškemu gradu,
vsled smrti plemenitega moža Konrada Turjaškega (Aursperc),
njegovega rajnega zeta blagega spomina. Z milostno ugoditvijo
smo mu dali v fevd patronsko pravico nad imenovano cerkvijo
in zaprošeno desetino.“ ( 20).
Navedena listina je tudi v tem zanimiva, ker iz nje izvemo,
da je bila ena Hermanova hči žena Konrada Turjaškega, ki pa

je bila že pred 9. 5. 1248. ovdovela. Zakon je ostal bržkone brez
otrok, ker bi sicer desetina, ki jo je imel Konrad Turjaški v
tfevd, prešla gotovo na njegove otroke, ne pa na grofa Her
mana ( 21). Tako si je znal Herman II. čedalje bolj širiti svojo'
posest in pravice po ribniški okolici in izpodrivati Turjačane.
Sicer nekateri zgodovinarji trdijo, da je že leta 1247. dal
oglejski patriarh Bertold vso kočevsko pokrajino v fevd Fride
riku II. Ortenburškemu, Hermanovemu sinu, z vsemi pritikli
nami ( attinentiis) (22). Vendar pa je to težko izpričati, ker je
bil Friderik (umrl 28. marca 1304.) leta 1247. še premlad; zakaj
šele v listinah leta 1256. ga nahajamo kot nesamostojnega. Tudi
v pismu z dne 9. 5. 1248., v katerem je očak Bertold poklonil
Hermanu II. patronat cerkve v Poljanah ob Kolpi in nekatere
desetine, se Kočevsko sploh še ne omenja ( 23).
Kočevsko je bila takrat skoro še sama pušča in gozd, brez
večjih naselbin, ako izvzamemo nekaj slovenskih selišč okrog
Poljan in Kostela. Kostel sam so dobili Ortenburžani šele leta
1336. v leno ( 24). Tudi trditev drugih, da so Ortenburžani dobili
leta 1248. v fevd Ribnico in Ortnek, se bo menda le zmotno na
slanjala na zgoraj navedeno pismo patriarha Bertolda ( 25).
Kako se je imenovala Hermanova žena, ni znano, tudi ne
zagotovo, iz katerega rodu je bila. Bržkone mu je prinesla za
doto čušperški grad ( 26), in bi bilo torej čušperško gospodstvo
prvo večje posestvo Ortenburžanov v naši okolici, od koder so
leta 1260. ustanovili dobrepoljsko župnijo. Zato je Herman II.
zaprosil pri patriarhu še za ostale desetine, ki so svoj čas pripa
dale Turjačanom. Gotovo je, da je bil Herman II. lastnik čušperškega gospodstva. Njegov zakon je bil zelo bogato blago
slovljen. Imel je 4 sinove: Henrika, Friderika, Otona in Ulrika
(po drugih celo 6) ter 4 hčere: Elizabeto, Evfemijo (Ofmijo,
kakor so jo takrat klicali) ter dve ,katerih imeni sta nam ne
znani, med temi tudi ono, ki je bila poročena s Konradom Tur
jaškim (utegnila je biti Margareta) ( 27). Po smrti tega je Her
man dobil desetino okrog čušperka ( 27). Elizabeta je poročila
Wülfinga pl. Stubenberga na Štajerskem, Evfemija pa grofa Kon
rada pl. Hardecka.
Herman II. je umrl kot 78 do 80 letni starček med 19. mar
cem in 18. junijem 1256, bržkone v svojem ortenburškem grodu
pri Spittalu. Herman je videti bolj mož miru kot boja, dasi
mu priložnosti za boj ni manjkalo, pa se ni bojeval iz bojaželjnosti, kakor marsikateri tedanji plemiči, ampak za svoje gospo
darske koristi. Denar in posest mu je bila več kot čast in slava.
Radodaren ni bil, pač pa pravičen; zato so ga često klicali za
razsodnika prepirov. Njegovo razmerje do cerkvenih knezov in

s a m o s t a n o v menda ni bilo vedno najprijaznejše; samo s krškim
Škofom Ulrikom, svojim bratom, je ostal vedno v dobrih odnošajih. Samostane, posebno Stično in Vetrinj, je obdaroval šele
na smrtni postelji ( 2S).

HENRIK

II.

IN

FRIDERIK

II.

Kakor omenjeno, je Herman II. zapustil ob svoji smrti 1256.
štiri sinove: Henrika, Friderika, Otona in Ulrika. Drugi zgodovi
narji vedo še o dveh sinovih: Egonu in Konradu, kar pa je
gotovo zmota ( 29). Oton in Ulrik sta se posvetila duhovskemu
stanu in je bil prvi kanonik in prošt v Bambergu, drugi pa ka
nonik v Solnogradu. O kanoniku Ulriku se bere, da je bil bolj
pripraven za pretep in bodalo kot pa za molitev in blagoslav
ljanje, zgled zgrešenega poklica, sploh žrtev one srednjeveške
hišne politike, ki je mlajše sinove obsojala v duhovski stan, da
jih je materialno oskrbela ( 30). Za našo domačo zgodovino pri
deta torej le prva dva v poštev, namreč Henrik II. in Friderik II.,
ki sta bila leta 1256, četudi morda še mlada, vendar pa polno
letna. Z listino, pisano dne 18. 6. 1256. v Velikovcu ju je koroški
vojvoda Urh vzel v svoje posebno varstvo ( 31), ker je bil njun
oče takrat že mrtev, in z njima sklenil pogodbo medsebojne
pomoči (Schutz - und Trutzbund.)
Henrik in Friderik sta v začetku posedala očetovo dediščino
skupno in nedeljeno. V letu 1259. ali 1260 pa sta prišla v prepir
in medsebojne boje. Tedaj je mlajši brat Friderik zahteval, da
se posest razdeli, toda starejši jo je razdelil tako nepravično,
da Friderik te delitve ni mogel sprejeti, ampak je zahteval novo
delitev. Ko pa Henrik tega ni hotel in je vsled tega prešel spor v
očitno sovražnost med bratoma, je Friderik zaprosil koroškega voj
voda Urha za pomoč, ki mu je to pomoč z listino na sv. Jerneja dan
- 23. 8. 1261. tudi zagotovil, češ da ga ne bo prav nič oviral, ako
svojemu bratu šiloma iztrga kako trdnjavo ali pokrajino. Listina je
bila pisana v Velikovcu. Henrik pa je kljub tej izjavi vojvode nada
ljeval svoje sovražnosti proti bratu, šele poldrugo leto pozneje je
Henrik, bodisi vsled premoči z vojvodo zvezanega brata, ali na
očitke svoje vesti, ali pa na prigovarjanje svojih prijateljev in
vazalov udaril na milejšo struno in je s svojim bratom dne 25.
4. 1263. sklenil pravičnejšo delilno pogodbo očetnje dediščine (32).
Ta listina je za našo ribniško zgodovino predvsem zato velevažna, ker v njej prvikrat beremo, da je bila Ribnica ortenburška posest. Kdaj so jo Ortenburžani dobili, se za gotovo ne

Župna cerkev sv. Križa v D obrepolju

da dognati, vsaj listine ali kakega regesta o tem nisem mogel
izslediti. Da so že dosti pred letom 1248. imeli Ortenburžani
Otenštajn, da so tega leta dobili patronstvo nad cerkvijo v Polja
nah ob Kolpi in desetino okrog čušperka, da so imeli tudi čušperk sam, morda s pogojem, da ustanove v Dobrepoljah samo
stojno župnijo, ker je bila dotlej dobrepoljska cerkev le podruž
nica šentviške fare na Dolenjskem, smo že omenili. Da do takrat
Ribnice še niso imeli, je tudi gotovo; da pa so jo leta 1263. že
imeli, je zgodovinsko dejstvo. Ali jo je res dobil od patriarha
Bertolda leta 1248. Herman II., ali pa šele njegova sinova, ostane
odprto vprašanje, ker določne listine ni. Leta 1263. pa je bila
Ribnica že sestavni del obširnega ortenburškega gospodstva.
Gospodstvo ribniško je bilo takrat zelo obsežno, ker se
raztezalo v daljavi najmanj 5 nemških milj do hrvaške meje in
je bilo široko vsaj 4 nemške milje. V tem času pa je bil le en
del obdelan, okrog Ribnice in Dobrepolj, dočim je bil večji del
- južni - pokrit z ogromnimi gozdovi, ki so bili šele celo stoletje
pozneje izsekani ( 33). Središče teh posestev je bila Ribnica. „So
li grad in župnijo ustanovili Ortenburžani, ali pa sta oba sta
rejša, se ne da dognati,“ pravi dr. Gruden v svoji „Zgodovini
slov. naroda“ , dasi je gotovo, da so bili pred Ortenburžani rib
niški gospodje že Turjačani in Sovneški in sega začetek župnije
in gradu daleč nazaj pred Ortenburžane. Saj je bil že leta 1107.
v Ribnici pokopan Konrad II. Turjaški, kar pa bi se gotovo ne

bilo zgodilo, ako bi Turjačani že ne bili imeli v Ribnici svojega
gradu in bi tu že ne bilo župnije, katere začetek nekateri zgo
dovinarji stavijo v deveto stoletje. Po ženitvi s Konradovo hčerjo
Nežo so ravno Ortenburžani prišli v naše kraje, kakor smo že
omenili.
Iz gori omenjene listine z dne 25. 4. 1263. je razvidno, da
je bila tega leta Ribnica že ortenburška posest. Tega dne je grof
Friderik Ortenburški delil po nasvetu koroškega vojvode Urha
in na prošnjo svojih vazalov ortenburško dediščino s svojim
bratom Henrikom. Dediščino sta prijateljsko razdelila tako, da je
dobil Henrik grad Ortenburg, trdnjavo (stolp) pri špitalu s trgom,
na Kranjskem pa gradove Kamen, čušperk in Ribnico z ljudmi in
vsemi posestvi ter pritiklinami od reke Sore do reke Kolpe. Vsa
kočevska pokrajina do Kolpe je bila torej takrat samo pritiklina
(attinentia) ribniškega posestva, brez kakega trga ali imena
vredne naselbine ( 34). Grofu Frideriku pa so po tej pogodbi pri
padli gradovi Kellerberg, Sumrek, Steyerberg, Hohenburg ter
na Kranjskem Lipniški grad pri Radovljici. Tako so se Orten
buržani delili na Kranjskem v dve betvi, lipniško in ribniško.
Friderik v tej listini tudi določa, da, ako bi jo hotel kdaj pre
lomiti - kar Bog varuj —, so vsi njegovi podložniki odvezani
njemu dane prisege in naj stopijo na stran brata Henrika ter
se bojujejo proti njemu (Frideriku) ( 35).
Tako je postal Henrik Ortenburški gospodar vsega ribni
škega in čušperškega gospodstva in poleg tega je imel še grad
Kamen na Gorenjskem ter njemu pripadajočo votlino (antrum et
castrum Lapis). Otenštajn se v tej pogodbi ne omenja, ker se
je smatral le kot pritiklina ribniškega gospodstva. Tudi o Ort
neku v tej pogodbi še ni nikakega glasu. Po tej pogodbi sta
se sprta brata spravila in sta odslej živela v dobrem sporazumu,
ker sta posedala vsak svoj delež; v vseh zadevah pa, ki so tikale
skupne interese njune hiše, sta delala skupno in složno. Kmalu
nato se je Friderik Ortenburški spravil tudi s frižinskim škofom
Konradom II., ki je imel svoja posestva v Loki in ki je za časa
bratskega spora stal na strani Henrika. Listina o tej spravi je
bila pisana v Loki dne 2. 6. 1263. (3e).
Henrik in Friderik sta v smislu pogodbe ostala vedno zvesta
koroškemu vojvodi Urhu. Ko je ta dne 4. 12. 1268. sklenil z
Otakarjem II., kraljem češkim, dedinsko pogodbo, ne oziraje se
na svojega brata Filipa, sta tudi ob tej priložnosti stala na strani
Urha. Filipa so hoteli napraviti neškodljivega s tem, da so ga
potisnili v duhovski stan. Bil je izvoljen za solnograškega nad
škofa, pa ni bil nikoli potrjen, ker ni hotel sprejeti duhovskih
redov, kar znači, da so ga res drugi potisnili v duhovski stan.

Sedaj je bila zopet nevarnost, da Filip nastopi; zato sta si Otokar
in Urh na vso moč prizadevala, da ga spravita na oglejsko
patriarhovsko stolico in ga tako spravita s poti. Dne 8. septembra
1269. je umrl patriarh Gregor in dne 23. 9. je bil res Filip so
glasno izvoljen za njegovega naslednika, mož, ki ni imel niti
iskrice duhovskega mišljenja, ampak mu je bilo le za bogastvo
patriarhije. Kazen za to ni izostala. Filip za patriarha ni bil
potrjen, njegov brat koroški vojvoda Urh je umrl že 27. 10. 1269.,
slabič, ki mu je manjkalo moči i za dobro i za slabo in je bil
le igrača v rokah Otokarjevih. V to nečedno igro pa sta bila
zapletena tudi Ortenburžana Henrik, ribniški gospod, in Friderik.
Sedaj je Filip hotel imeti Koroško in se je podal z vojsko
nad Otokarja, pa je bil ujet in zaprt v Kremsu, in Otokar je
postal gospod Koroške in Kranjske. Ortenburžana Henrik in
Friderik sta ga kot takega priznala v listini z dne 6. 12. 1270.,
v kateri nastopata kot priči, da sta tako tudi od njega dobila v
ieno ona posestva na Kranjskem, ki sta jih imela od Urha. V tej
listini nastopa Henrik Ortenburški zadnji pot in moramo sumiti,
da je leta 1271. umrl. Kje in kateri dan, ni znano (37). Umrl
pa je ribniški gospod Henrik II. bržkone dne 17. avgusta, ker
je ta dan označen kot njegov smrtni dan v nekrologu osojskega
samostana na Koroškem (3S). Tudi ni znano, ali je bil oženjen
ali ne; v listinah ni nikake sledi o kaki ženi, vdovi ali otro
cih ( 39).
Ker je torej Henrik II. umrl, brata Oton in Ulrik pa sta
bila duhovnika, je vsa ortenburša posest prešla na Friderika II.,
ki je s tem postal tudi gospod ribniški in je vso posest nedeljeno
upravljal skozi 33 let. Ko je bil izvoljen Rudolf Habsburški za
nemškega cesarja (kralja) — 29. septembra 1273. —, je Friderik
stopil na njegovo stran ter se z oglejskim patriarhom in drugimi
vred boril zoper Otokarja. Ker je bil zvezan s patriarhom, je od
njega dobil in bil dne 25. septembra 1276. investiran na dva
dela desetine vseh novih izsekanin okrog čušperka proti temu,
da odrajtuje patriarhu skozi dvajset let po enega golobarja (go
lobjega sokola, znak podložnosti) in po 50 hlebov sira ( 40).
Otokar se je dne 25. novembra 1276. podvrgel Rudolfu. Brž
kone v zahvalo za pomoč je bil Friderik Ortenburški imenovan
za glavarja na Kranjskem in Slovenski marki ( 41). Marsikake
stranke, ki so bile doslej sovražne, so se spravile in sklenile
medsebojno zvezo, boječ se, da morda Otokar še kdaj dvigne svojo
glavo. Tako je tudi Friderik Ortenburški sklenil na novo zvezo
s patriarhom Rajmundom, ki mu je bil dne 20. 9. 1277. (In dictione V. die undecima exeunte septembri) v Trebnjem na Ko
roškem podelil vsa lena, ki jih je imel od oglejske cerkve njegov

oče. V tem pismu patriarh oznanjuje, da je izročil grofu Fride
riku Ortenburškemu lastnoročno s podelitvijo neke kapuce (cum
quodam capucio) v leno vse pravice in koristi (de omnibus iuribus et rationibus), katere so imeli njegovi predniki od oglejske
cerkve v leno, vendar pa s pogojem, da grof patriarhu in nje
govi cerkvi stoji ob strani proti vsakomur, da odvrača od njega
in njegove cerkve po svoji moči vsako škodo; če pa tega ne more,
da patriarha obvesti o preteči škodi, da v vseh zadevah, ki se
bodo obravnavale pred patriarhom ali njegovim namestnikom,
sodi po svoji vesti, da patriarha ali njegovega namestnika pod
pira, kadar treba izrečeno sodbo izvršiti nad trdovratniki, da
čuva kot skrivnost, kar se mu je od patriarha povedalo ustno
ali sporočilo pismeno, da sploh vse stori in reče, kar je vazal
dolžan svojemu gospodu, in da v 6 tednih napravi po javnem no
tarju ali pod svojim lastnim pečatom običajni reverz o tem (42).
Posestva, ki jih je Friderik dobil v leno, se sicer v tej listini
ne navajajo, iz poznejših listin pa se izve, da so to bila čušperk,
Ortnek (ako je takrat že obstojal?), Ribnica, Kočevsko itd.,
kratkomalo posestva na Dolenjskem, ki se navajajo v delilni po
godbi iz leta 1263. ( 43). Iz tega je razvidno, kako je v tem
času patriarh še trdil svoje posestne pravice, češ da sme on po
deljevati lena in plemiče nanje tudi investirati.
Friderik II. je umrl 28. 3. 1304. Zakaj nekrolog dominikan
skega samostana v Čedadu na Furlanskem navaja 28.3. sledeče:
,,V letu Gospodovem 1304. je umrl gospod Friderik, plemeniti
grof Ortenburški, ki je bil prijatelj in velik dobrotnik reda in
najbolj tega konventa.“ ( 44). Najbrž je bil pokopan v rodbinski
grobnici v Spitalu. Ob svoji smrti je bil star skoraj gotovo nekaj
nad 70 let.
Njegov značaj je odgovarjal njegovemu imenu (Miroslav).
Ljubil je mir, toda ne kot slabič, zakaj ustavil se je svojemu
starejšemu bratu Henriku, ki se je hotel pri očetnji dediščini
na njegov račun okoristiti. Vsled bratove zgodnje smrti in vsled
vstopa svojih mlajših bratov Otona in Ulrika v duhovski stan
je postal sam lastnik vseh ortenburških posestev in je zato imel
ugledno moč, s katero je bil lahko kos marsikakemu protivniku,
ako bi bil prepirljiv. Zvezo s koroškim vojvodo Urhom II. je
zvesto držal do smrti tega, s svojima svakoma Majnhardom, gro
fom tirolskim in poznejšim vojvodo koroškim, in njegovim bratom
Albertom, grofom goriškim, je živel v neskaljenem miru, kar je
bilo v tedanjem času med plemiči nekaj čudnega, in je delil njuno
politiko, in svojemu nečaku Albrehtu, vojvodi avstrijskemu in
štajerskemu, kakor tudi njegovemu očetu - kralju Rudolfu - in
sploh vsej habsburški hiši je bil srčno vdan tja do svoje smrti,

kar je pokazal posebno ob svojem sodelovanju pri padcu kralja
Otokarja in poznejšega kralja Adolfa. Zato je mnogokrat sprem
ljal legitimne kralje na njihovih potih. Tudi s cerkvenimi knezi,
oglejskimi patriarhi, nadškofi solnograškimi, škofi krškimi, bamberškimi, frižinskimi in briksenskimi je živel v miru, kolikor
so mu dopuščale rodbinske zveze z vojvodi Albrehtom in Majnhardom. Posledica te miroljubnosti, zvestobe in pravičnosti je
bilo splošno spoštovanje, velik ugled in zaupanje, ki se je je bil
pridobil grof Friderik pri vsakomur. Njegove dobrodelnosti napram samostanom se je ohranil vsaj en dokaz, namreč nave
deno mesto iz mrliške knjige samostana v Čedadu ( 45).
Friderik II. Ortenburški je bil poročen z Adelhajdo, hčerjo
goriškega grofa Majnharda III. in Adelhajde, ki je bila hči zad
njega tirolskega grofa Alberta III. Poročil se je najbrž leta 1262.
Adelhajda pa je morala umreti že leta 1283. ali pa spomladi
1284.; drugi pa trdijo, da šele leta 1291. (Avernig), zapustivši
Frideriku II. tri sinove: Majnharda I., Otona V. in Albrehta II.
ter hčer Evfemijo, ki se je že leta 1281 poročila z Hugonom,
grofom Werdenberskim, in je dobila od očeta za doto 1500 mark
srebra beneške teže; vsekakor precejšnja dota, ki kaže, da so bili
Ortenburžani petični. Sicer pa listine ne govore o njej ničesar
več ( 46).
Friderikov najstarejši sin Majnhard I. je moral biti rojen
že leta 1263., ker je bil okrog leta 1283. že oženjen; zakaj leta
1301. je bil že oženjen njegov prvorojenec Herman, kar za tista
čase ni nič posebnega. Oton je bil brez otrok, najmlajšega brata
Albrehta otroci pa nastopijo šele 30 let pozneje. Iz tega je
razvidno, da je bil Majnhard I. mnogo starejši nego njegova
brata ( 47).

MAJNHARD

I.

Grof Majnhard I. se je začel že za časa svojega očeta Fri
derika živahno udeleževati vnanjega političnega življenja. Pr*
vič nastopa javno 1289., ko spremlja v boj avstrijskega vojvode
Albrehta (4S). Od tega časa ga nahajamo skoro vedno v različnih
bojih, največkrat ob strani avstrijskih vojvod in nemških ce
sarjev. Dve leti je samo vojvodo Albrehta spremljal po Nemčiji.
V neposredni bližini kraljevi je videl skoro vse pokrajine in
mesta nemškega kraljestva, in kakor se je začetkom udeleževal
bitk in obleganj, tako pozneje državnih zborov, kraljevih sodnih
obravnav, diplomatskih posvetovanj in drugih javnih poslov vsake

vrste ter sijajnih dvornih prireditev, kjer se je vse odlikovalo po
rodu, stopnji, časteh, junaštvu, oliki in lepoti. Vse to je moralo
biti za mladega grofa neprecenljive vrednosti kot resna predšola
za življenje. Sicer ga je vse to stalo na stotine mark srebra, toda
njegov ugled in vpliv se je takoj po njegovi vrnitvi pokazal tudi
v oglejski patriarhiji ( 49).
Patriarh sam si je zaželel zvezo z grofom Majnhardom, zato
ga je imenoval za furlanskega glavarja in s 1. avg. 1300. ga
nahajamo že v Vidmu ( 50), ko s« posvetuje s patriarhom o predstoječi vojski. Furlansko plemstvo, številno, mogočno in bojaželjno, je bilo vedno uporno nasproti svojemu vrhovnemu go
spodu, patriarhu, in to tembolj, čim manj so znali poznejši pa
triarhi v primeri s predniki sukati svoj meč. V patriarhovi državi
se je razvilo strankarstvo, iz katerega so se izcimili srditi boji.
Plemstvo je zatiralo mesta in njihove pravice; zato je patriarh
vedno skrbel za procvit mest, ki so mu bila brezpogojno vdana.
Ti boji so uničevali vso kulturo v deželi. Niso samo opustošili
mest, trgov, gradov, cerkva in vasi, ampak so uničevali tudi de
želno kulturo, s tem da so požigali gozdove, ruvali trte, sadno
in oljčno drevje, pokončavali setev, žrtev in domače živali. Taki
so bili boji tedanjih časov. V te boje so krepko posegali tudi
goriški grofje, ki so bili večkrat patriarhu sovražni. Dne 23.
2. 1299. je umrl patriarh Rajmund, ki je bil leta 1277. izročil
našo Ribniško pokrajino Majnhardovemu očetu. Na njegovo me
sto je dne 24. 6. 1299. imenoval papež Bonifacij VIII. patriarha
Petra iz Gere (Gerra), moža izbornih lastnosti, ki bi bil v mirnih
časih dika patriarhata. Toda takrat ni bil pripraven za Oglej,
zakaj bil je že v visokih letih in nasproti nemirnemu furlan
skemu plemstvu preslaboten. Zato je poklical na pomoč Majnharda Ortenburškega, in, da si zagotovi njegovo zvestobo, ga je
imenoval furlanskim glavarjem ( 51).
Majnhard je v svoji častihlepnosti in bojaželjnosti, pa gotovo
tudi iz hvaležnosti, da so imeli Ortenburžani od patriarha v fevd
Čušperk, Ribnico in druge kraje, ponuđeno mesto tudi sprejel
in takoj prišel v Videm, da se posvetuje o boju. Toda kmalu se
je povrnil na Kranjsko in Koroško, najbrže da si nabere čet.
Koncem avgusta 1300. mu je grof Valter šternberški prodal svoje
moštvo iz čušperške okolice za 60 oglejskih mark ( 52). Iz tega
je razvidno, da je imel takrat grof šternberški še nekaj ministerialov okrog Čušperka. So li tudi Ribničani takrat odrinili v
vojsko, nam listine ne povedo izrečno, vendar smemo to skoraj
z gotovostjo sklepati; zakaj če je grof Majnhard v okolici kupo
val vojake, je gotovo - in to v prvi vrsti — poklical v boj tudi
svoje podložnike, zlasti ker je bil tudi njegov še živeči oče po

pogodbi zavezan, da priskoči patriarhu na pomoč. Boj se je vršil
le bolj s poškodovanjem različnih dobrin in dne 7. 11. 1300. se
je sklenil mir. Majnhard bi se bil sedaj rad rešil furlanskih
homatij, ker mu gotovo ni bilo prijetno bojevati se zoper svoje
rodovinske goriške grofe, toda nova zadeva ga je zopet zapletla
v furlanske spore.
Dne 1. 2. 1301. je v Vidmu umrl patriarh Peter in že dne
24. 2. je oglejski kapitelj volil novega patriarha. Večina je volila
oglejskega stolnega dekana Pagana della Torre, trije pa so volili
Majnhardovega brata Otona Ortenburškega ( 53). Ta volitev je
vsekakor izvirala iz osebnih interesov in nas mora toliko bolj
Iznenaditi, ker grof Oton, kakor se zdi, ni bil nikdar duhovskega
stanu. Zakaj niti ene listine ni, ki bi ga označevala kot duhovnika.
Vidi pa se iz tega, kako prekanjeno so si znali Ortenburžani širiti
in utrjevati svojo moč in veljavo. Oglejski kapitel pa si je odtuji1
mesta, ki so vedno držala s patriarhom in ki so bila sedaj na
strani Ortenburžanov, dobil pa je na svojo stran goriškega grofa
Henrika, dočim so nekatera mesta dobila na svojo stran Majnharda Ortenburškega in ga imenovala za generalnega kapitana v
patriarhatu. Tako sta si stala zopet nasproti tako bližnja sorod
nika: goriški grof Henrik in Majnhard Ortenburški ( 54). Bržkone
~v veliko žalost njunih še živečih očetov, ki sta živela vedno v
naj lepši slogi ( 55).
Majnhard bi bil rad videl svojega brata Otona na patriarhovski stolici, ker bi bila s tem njegova veljava neprimerno dvig
njena. Toda boj je bil kmalu končan. Papež Bonifacij je zavrgel
oba od oglejskega kapitla voljena kandidata in postavil padovanskega škofa Otobona za patriarha, dočim je Pagana della Torre
imenoval za padovanskega škofa. Oton Ortenburški pa je odšel
praznih rok, in to po pravici, ker ni bil kanonično voljen in ni
bil duhovnik ( 56).
Leta 1304., dne 28. 3., je umrl grof Friderik Ortenburški in
Majnhard je kot njegov najstarejši sin postal glavar svoje hiše,
kar je bil vsled svojega duha, podjetnosti in pridobljenih izku
šenj že zadnja leta očetovega življenja. Zakaj on je bil prvi v
svojem rodu, ki je že za življenja svojega očeta popolnoma samo
stojno nastopal in si pridobil tak ugled, kakor se vidi pri drugih
navadno le kot sad dolgega življenja. Da so ga mesta v patriarhiji
imenovala za generalnega kapitana, je velik dokaz njegovih iz
bornih vrlin, četudi mu pri majhnih sredstvih ni bilo mogoče
izpeljati kaj posebno velikega. Naslednja leta ga nahajamo skoro
v vednih bojih, zlasti ob strani avstrijskega vojvode Rudolfa.
Leta 1305. je bil zopet zamotan v furlanske homatije, toda to
pot kot nasprotnik patriarha Otobona; bržkone zato, ker patriarh

ni izplačal za svoječasno pomoč pogojenega salarija. To je raz
vidno iz pisma, ki ga je patriarh Otobon dne 15. 8. 1305. pisal
gornjegrajskemu opatu kot naddiakonu Savinjske doline, ki mu
v njem nalaga, naj položi natančen račun o kolektah, ki jih je
zanj nabral v naddiakonatu, ter da izkaže, koliko je dal ortenburškemu grofu od tega, da more z njim napraviti obračun ( 57).
Pod Otobonom, ki je bil v vednih denarnih zadregah, so se
jele kazati sledi razpada patriarhata ( 5S), ker se patriarh ni mogel
vedno otepavati svojih prevzetnih plemiških sosedov, zraven pa
je še izgubil nekdanje podpornike Ortenburžane. Pozneje se je
pač Majnhard spravil s patriarhom Otobonom. Zakaj dne 27. 3.
1309. je patriarh Otobon dal grofu Majnhardu in njegovima bra
toma Otonu in Albertu na prošnjo prvega v fevd vas Dobri'e
(Dobriach) na Koroškem in grad šternek; v tej listini ga imenuie
„svojega ljubljenega zaveznika“ ( 59). Morda mu je dal ta lena
na račun zgoraj navedene odškodnine.
Kot rojen bojevnik se grof Majnhard ni udeleževal samo bo
jev po drugih deželah, ampak se je boril tudi po naših krajih posebno s Turjačani. Nasprotstvo med obema plemiškima rod
binama je bilo že staro, kakor smo videli že prej. Ni čudno, ker
so Ortenburžani tako korak za korakom izpodrivali Turjačane.
Ortenburžani so ponovno napadali Turjak, enkrat v zvezi z goriškimi grofi, pa zopet proti njim, ki so Turjačane branili. Dne
25. 6. 1316., v petek po kresu („nach Sunewenden“ ) se je sicer
Majnhard glede na Turjak spravil z goriškimi grofi ( 60), toda
spor s Turjačani samimi se je nadaljeval, šele leta 1320. sta se
Turjačana Volker in Herbart v Ljubljani pogajala z ortenburškim grofom Majnhardom in njegovim sinom Hermanom o med
sebojni spravi ( 61), do katere je tudi prišlo. Na sv. Lovrenca
dan 1320. so se spravili pod sledečimi pogoji: 1) Vsa vojska naj
preneha. 2) Turjačani prepuste Ortenburžanom vas Slivnico. 3)
Vsi ujetniki naj se popolnoma oproste; kdor pa je že pred tem
mirom obljubil za svojo oprostitev kako odkupnino, naj jo plača.
4) Ljudje, ki so prišli s turjaškega ozemlja, naj gredo nazaj.
5) Turjačani in njih prijatelji ter pomočniki naj se od Ortenburžanov sprejmejo v milost. 6) Turjačani naj Ortenburžanom zvesto
služijo, razen proti vojvodi koroškemu ali goriškim grofom; pa
tudi goriškim ne smejo pomagati proti ortenburškim grofom ter
proti Fricu Reutenburškemu ter njega sinovom. 7) Ko bi med
Ortenburžani in Turjačani nastala zopet kaka praska, naj posre
dujeta Miklavž s črnelega in Fric s Cveteža; če pa bi se ta dva
ne zedinila, naj bo načelnik razsodišča Grifon (Greyf) s Čreteža.
8) če Ortenburžani to pogodbo v kaki točki prelomijo, naj jim
Vid (Veidel) in Dominik s čušperka ter Gizelher s Kamna ne
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pomagajo proti Turjačanom. 9) če pa Turjačani ne bodo držali
pogodbe, naj jim Fric s Cveteža in njegovi sinovi ne pomagajo
proti Ortenburžanom ( 62). Turjačani v tem času niso bili posebno
imoviti, Ortenburžani pa mogočni in bojeviti, zato tudi govor le
o bojih in medsebojni pomoči v teh bojih.
Kakor razvidno, so bili Turjačani s to pogodbo zelo ponižani;
zato tudi ni dolgo držala. Leta 1325. vidimo grofa Majnharda zopet
v sporu s Turjačanom Volkerjem in Herbartom - in sicer zaradi
nekega posestva na Turjaku („wegen des Melczen Hofstatt“ ).
Posredovalo je 11 razsodnikov, ki so pripravili obe stranki do
tega, da sta se dne 17. (ali 18.) decembra 1325. v Ljubljani po
botali. ( 63). V teh listinah se navaja grof Majnhard kot glavar
na Kranjskem in v Marki ( 24), kar znači, kako velik ugled je
užival v javnosti. Pa tudi ta sprava ni trajala dolgo, kakor bomo
videli pozneje.
Kakor s svojimi sosedi Turjačani, tako je bil Majnhard tudi
s patriarhom Paganom v sporu. Za vsako ceno je hotel in skušal
svojo oblast razširiti nad vso ribniško okolico. Grad v Ložu je bil
zasebna last patriarhova, toda grof Majnhard si ga je prilastil
kot svojo posest, dasi je bil samo lena. Patriarh je izjavil, da je
Majnhard izgubil to leno, ker si jo je krivično lastil, in ga je
dne 25. 7. 1327. poklical na odgovor. Prepir je preživel patriarha
in grofa in se je končal šele pod njunima naslednikoma leta
1335., ko je patriarh podelil Ortenburžanom Lož v fevd ( 65).
Grof Majnhard je moral umreti leta 1332., ker je bil to leto na
njegovo mesto imenovan drug deželni glavar (66). Dosegel je
starost okrog 70 let.
Opombe vredno je, da niti v delilni pogodbi iz leta 1263 niti
pozneje do zadnjih let Majnhardovega življenja ni še nobenf
besede o gradu Ortneku zunaj stolpa Otenštajna, kar pomeni,
da ga takrat še ni bilo in da so ga Ortenburžani pozidali šele
po letu 1263. Ko bi bil takrat že obstojal, bi bil brezdvomno v
pogodbi omenjen in bi bil pripadal grofu Henriku. Ortnek se
prvič omenja, kolikor je nam znano, v neki listini z dne 16
10. 1329. Tega leta je gospodoval na Ortneku Majnhardov sin
Herman III., ki je na dan sv. Gala (16. 10.) 1329. pisal priporo
čilno pismo za svojega kaplana Henrika, da bi dobil vikariat
šmartinske fare pri Kranju. Pismo je pisal Pavlu Bojanu, gla
varju v Monfalcone (T ržič???), čigar sin je bil župnik v šmartinu, češ da bo kot njegov (Hermanov) kaplan toliko častneje
lahko zastopal svojega župnika. V pismu, ki je pisano na Ortneku
(„in Ortnek“ ), imenuje svojega kaplana Henrika „bratranca po-'
štenega našega služabnika Gizelherja“ . Gizelher pa je bil kašte
lan na Kamnu pri Begunjah; ta grad je bil že po delilni po

godbi iz leta 1263. last ribniške betve Ortenburžanov. Najvažnejše
pa je to, da se ortenburški grof Herman v tej listini imenuje de
želnega glavarja na Kranjskem in v Marki. Morda je bil samo
namestnik svojega ostarelega očeta Majnharda, ki je bil do leta
1332. deželni glavar ( 67).
Sovraštvo med Ortenburžani in Turjačani in hrepenenje po
maščevanju je ostalo dolgo živo, kakor smo že prej slišali. Zato
ni izključeno, da so si hoteli Ortenburžani potem, ko so dobili
od patriarha tudi Ribnico v fevd, zavarovati pred Turjačani zlasti
svoje ribniško posestvo, ki je segalo do Kolpe in kjer so imeli
tudi Turjačani svoj čas posest in desetino. Samo stolp Otenštajn
jim v ta namen ni zadostoval, zato so si postavili visoko v ortneškem hribu, ki je že takrat nosil ime „Rtnek“ (od rt), mo
gočno utrjen grad. Od tu so videli na eni strani proti Turjaku,
na drugi pa na svoje posestvo okrog Ribnice. Turjačanom je
bila s tem pot proti Ribnici zastavljena.
Z ozirom, na navedeno bi smeli sklepati, da je bil ortneški
grad sezidan okrog leta 1300. (med letom 1263. in 1329.). Gotovo
pa so ga ustanovili Ortenburžani, kar trdi tudi Valvazor (68).
Ga je li zgradil Henrik, Friderik ali Majnhard, ostane pri pomanj
kanju listin še odprto vprašanje; vsled svoje bojevitosti pa bi
utegnil biti njegov ustanovitelj Majnhard.
Grof Majnhard je bil čisto druge narave kot njegov oče
Friderik. Kakor je oče ljubil mir, Tako je sin ljubil boj. Zato
ga nahajamo od leta 1289., ko javno nastopi, do njegove smrti 1332.
leta, torej skozi 43 let v vednih bojih, sedaj v zasebnih praskah,
sedaj v javnih vojskah, še leto pred svojo smrtjo se je udeležil
vojske med Avstrijo in češko. Avstrijskim in štajerskim vojvo
dom je bil vdan z nezlomljivo zvestobo, dočim se je s patriarhi
ponovno skavsal. Da so se morali tudi njegovi podložniki udele
ževati teh bojev, je jasno. Podložniki turjaški in ortenburški
so se tepli vse vprek. Okrog leta 1283. se je oženil z Elizabeto.
(Iz katerega rodu, ni jasno; bržkone iz rodu bavarskih vojvod).
Ta je leta 1314. še živela; kdaj je umrla, ni moč dognati. S svo
jima bratoma Otonom in Albrehtom je živel v neskaljeni ljubezni,
miru in slogi, zakaj v nobeni listini ne nahajamo niti najmanjše
sledi o kakem sporu. Žal nimamo nobene listine, ki bi nam pove
dala, kako so si trije bratje med seboj razdelili očetnjo dediščino;
morda so sploh vsa posestva skupno uživali, glavar hiše pa je
bil Majnhard. Nekoliko pa vendar moremo sklepati iz listine
z dne 7. avgusta 1338., pisane v Beljaku. Po tej listini je Majnhardov starejši sin Herman, potem ko je po letu 1337 umrlem
bratu Majnhardu II. podedoval vsa posestva, ob svoji smrti leta
1338. zapustil med drugimi na Kranjskem sledeča gospodstva:

Ortnek, Kostel, Poljane, čušperk. Ribnica se sicer med temi ne
imenuje ( 69), vendar pa bi smeli sklepati, da je bila tudi ta
sestavni del Majnhardovih dolenjskih posestev - in gotovo njih
glavni sedež
dasi ni izključeno, da bi jo ne imela tudi brata
Oton in Albreht v užitek.

HERMAN

III.

IN

MAJNHARD

II.

Majnhard I. je imel dva sinova: Hermana III. in Majnharda II. ter hčer Ano (morda celo več). Oba sinova sta pre
živela svojega očeta le malo let in sta oba pomrla brez otrok.
Kakor njegov oče, je tudi sin Herman III. bil v sporu s patriar
hom Bertrandom zaradi gradu in gospodstva v Ložu, ki si je je
sam prilaščal, dasi je bilo to last patriarhova. Patriarh je po
klical na pomoč vojvodo Otona, ki je spor z mirnim potom
poravnal in sicer tako, da je dal Herman Lož patriarhu nazaj,
patriarh mu ga je pa potem izročil kot leno. Poravnava se je
zgodila leta 1335. in se je Herman III. zavezal ,da bo patriarhu
zvesto služil skozi tri mesece s svojo lastno osebo ter z 20 šlemi
in 10 strelci - na svoje stroške, kadarkoli ga bo patriarh pozval,
da brani in nazaj pridobi pravice oglejske cerkve ( 70). Obenem
pa je tudi Hermanov brat Majnhard II. postal solastnik tega
fevda. Na katero listino oprti nekateri zgodovinarji poročajo, da
je leta 1335. dobil grof Henrik Ortenburški gospodstvo Lož v
leno ( 71), nam je po zgornji navedbi neznano; razumljivo bi bilo
le, ako je dobil pravico do Loža tudi Hermanov mlajši sorodnik
Henrik.
S
tem je bil spor poravnan in patriarh Bertrand je bil Ortenburžanom zopet naklonjen. Vidi pa se, da patriarhi niso imeli
v tem času več tistega mogočnega svetnega vpliva, pa so vendar
hoteli trditi svoje posvetjne pravice s tem, da so vsaj formalno šs
podeljevali naše gradove v fevd. Zahteval pa je patriarh, da fevdniki priznavajo gradove naše pokrajine kot leno, na katero mo
rajo biti investirani. Zato je s pismom v Beljaku dne 24. 6. 1336.
grofu Otonu, svojemu vazalu in njegovim nečakom, sinovom grofa
Majnharda I. in Albrehta, ki je že umrl, ter njihovim dedičem
izročil v fevd gradove Ortnek, Poljane, Kostel in čušperk. Tako
sta tudi Herman III. in Majnhard II. postala solastnika teh
gradov ( 72). Ribnica se v tej listini ne imenuje, kar utegne po
meniti, da je bila že itak ortenburška last, ali pa je resnica, da
jo je tega leta res dobil mimogrede od patriarha v fevd Leopold
Sovneški, kakor poroča Valvazor ( 73).

Majnhard II. je moral umreti leta 1337., ker leta 1338. na
stopa Herman III. kot edini lastnik šternberške grofije ( 74). Majnhardova žena Belingerija, hči Zumfredina della Torre in neča
kinja bivšega oglejsktiga patriarha Pagana della Torre, je umrla
že pred svojim možem; mu je li zapustila kako hčer, ni znano,
sina pa nista imela nobenega. Zato so poleg šternberške grofije
pripadla tudi druga posestva Hermanu III. ( 75), ki je bil poročen
z Nežo Schaumburško, pa nista imela nič otrok ( 76).
Pa tudi Herman III. te posesti ni dolgo užival, zakaj leta
1338. je tudi on umrl. Ali je padel pod sovražno puščico v vojni
ali po zavratnem umoru ali umrl zaradi kake bolezni, kje, kako
in zakaj se je pripetilo eno ali drugo ter kje je bil pokopan, je
popolnoma neznano.
Majnharda I. sinova nista uživala sreče ne posebne slave.
Zalezovala ju je neka nemila usoda. Marsikaj je bilo treba od
posesti prodati, mlajši umrje v svoji mladosti, da m,u starejši
kmalu sledi v grob, dasi je bil edini posestnik očetnje dediščine,
ki mu je nudila vso možnost stanu primernega življenja. Da je
Herman III. res umrl leta 1338., pred 10. avgustom, in zapustil
ugledno premoženje in da je ta lastnina prešla na njegovega
strica Otona starejšega ter na njegove bratrance (Albrehtove
sinove); Henrika, Otona, Friderika, (Albrehta, Ruprehta, Ru
dolfa), grofe ortenburške kot dediče, sledi iz te listine: „1338.,
petek pred sv. Lovrencem (7. 8.) v Beljaku. Grof Oton Orten
burški starejši in njegovi (nečaki) Henrik, Oton in Friderik,
bratje, grofje Ortenburški, se odpovedo na korist vojvod A l
brehta in Otona avstrijskih vsem pravicam, ki so jih imeli do
varuštva (Vogtei) in gospodstva stiškega samostana in prejmejo
zato v leno vse fevde, katere je posedal njih bratranec (oziroma
stričnik) rajni grof Herman Ortenburški, in sicer gradove šternberk, Ortnek, Kostel, Poljane, čušperk itd“ ( 77). S tem pa so ti
Ortenburžani priznali, da so omenjene gradove dobili v fevd tudi
od vojvode Albrehta ( 78) in ne samo od patriarha, kar znači, da
so se morali patriarhi čedalje bolj umikati s tega poprišča.
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Grof Oton starejši je že po smrti svojega starejšega brata
Majnharda I. postal glavar ortenburške hiše. Ker je tudi njegov
mlajši brat Albreht že leta 1335. ali začetkom leta 1336. umrl,
nastopa Oton V. čedalje pogosteje kot starosta hiše („m ajor et
senior domus suae de Ortenburg“ ) . Kot takega ga imenuje tudi

patriarh Bertrand, ki je, kakor omenjeno, dne 24. 6. 1336. v
Beljaku dal „Otonu Ortenburškemu, svojemu vazalu, njegovim
nečakom, sinovom grofov Majnharda in Albrehta, ki sta že umrla,
ter njihovim dedičem v fevd gradove Ortnek, Poljane, Kostel in
čušperk z vsemi pritiklinami, sodišči, pravicami in koristmi,
kakor so jih imenovani ortenburši grofje že od pradavna imeli
od oglejske cerkve.“ Začetkom te listine se naziva Oton: „Veli
časten mož Oton grof ortenburški, vazal naš in oglejske cer
kve.“ (Vir magnificus Otto comes de Ortenburg vasallus noster
et Aquilegiensis ecclesiae.) V poteku listine pa ga imenuje pa
triarh „glavarja in starosto ortenburške hiše“ (Majorem et seniorem domus suae de Ortenburg.) ( 7S) .
Grof Oton ni preživel le svojih obeh bratov, ampak je mo
ral videti tudi smrt obeh svojih nečakov, sinov svojega brata
Majnharda I., lastnikov naših gradov, in izmed katerih je umrl
Majnhard II. leta 1337., Herman pa leta 1338. v najlepši moški
dobi. Zato ni čudno, da nastopa starosta Oton z neko častitlji
vostjo pred svojimi nečaki.
Grof Oton star. ni bil posebna vojaška narava, zato so ga
bili hoteli napraviti tudi za oglejskega patriarha, kakor smo sli
šali, dasi ni bil nikoli duhovskega stanu. Ortenburžanom, ki so
bili dobri diplomatje, pa bi bilo to gotovo prav hodilo. Morda
bi se bil Oton posvetil duhovskemu stanu, ako bi bil papež potrdil
njegovo izvolitev, kar pa se po pravici ni zgodilo. Vidi pa se,
da je bil Oton dober kristjan, ki je tudi v verskem oziru skrbel
za naše kraje in ribniško župnijo. Za naš del Kranjske, posebno
za ribniško župnijo, ki je segala prav do Črnomlja in Kolpe,
je bila oblast Ortenburžanov posebno zato pomenljiva, ker so
v neobdelane kraje svojega gospodstva poklicali nove nemške
naseljence in tako ustanovili nemški jezikovni otok - Kočev
je ( 80). Ni pa se to zgodilo iz germanizatoričnih namenov, kakor
nekateri trdijo ali vsaj sumijo, ampak iz gospodarskih vzrokov.
Na obsežnem teritoriju ribniške župnije pa so ustanovili mnogo
novih župnij po Kočevskem.
Prvo tako versko občino je oskrbel grof Oton V. v Mošvaldu (Mahovnik) pri Kočevju. Ko se je tam množila naselbina,
je bilo treba zanjo skrbeti tudi v verskem oziru. Grof Oton je
v ta namen zaprosil pri patriarhu, da sme ustanoviti v Mošvaldu
dušnopastirsko postajo. Patriarh Bertrand mu je v Vidmu dne
1.9. 1339. dovolil, da sme pri kapeli Sv. Jerneja v Mošvaldu,
ki jo je postavil isti Oton in ki je preoddaljena od župnijske
cerkve v Ribnici, ustanoviti tako dušnopastirsko postojanko. Tam
naj se nastavi kaplan, ki ga naj grof prezentira ribniškemu žup
niku v potrjenje; ta naj z njegovim (župnikovim) dovoljenjem

tam opravlja službo božjo, deli cerkvene zakramente, in kadar
bo pokopališče izgotovljeno in blagoslovljeno, naj na njem poko
pava mrliče; toda vse to brez kvara za pravice farne cerkve v
Ribnici („salvis juribus dictae parrochialis ecclesiae“ ). Vse to
je dal Oton napraviti na svoje stroške ( 81). Vsekako si je Oton
s to ustanovitvijo pridobil velikih zaslug za kulturo tedanje
ribniške župnije in kočevske pokrajine. Ta kapela je bila po
dlaga, na kateri se je dobrih 20 let pozneje razvila samostojna
župnija v Kočevju.
Grof Oton starejši se imenuje zadnjikrat v neki listini z
dne 11. novembra 13 42. (82), ki pa je ne navajam, ker je za
našo ribniško zgodovino brez pomena. To pomeni, da je kmalu
nato umrl (1343.?). Vojak pač ni bil in je umrl brez otrok.
Nemara da se je oženil šele v poznejši starosti zoper tedanjo
navado, po kateri so se plemiči često ženili že pred 20-tim letom.
To pa zato, ker je vedno upal na patriarhovo stolico in bi se
dal v tem slučaju posvetiti za duhovnika. Ko pa mu je up
splaval definitivno po vodi, se je oženil. Grof Oton je videti
prikupljiva plemiška osebnost. Njegovo premoženje je prešlo'
na sinove njegovega brata Albrehta, ki so postali že leta 1338.
solastniki ortenburških posestev, tako da je Albrehtova betva
zopet združila v svojih rokah vso ortenburšo posest.
Oton V. je bil poročen z Zofijo, bržkone magdeburško gro
finjo, ki je umrla okrog leta 1349. Bila je pobožna žena, ki je
hotela v špitalu na Koroškem ustanoviti samostan, do česar pa
ni prišlo, ker je njeni nečaki bržkone niso dovolj podpirali (83),
ker so pač drugje potrebovali mnogo denarja.

ALBREHTOVI

OTROCI

Grof Albreht, ki je umrl leta 1335. ali v prvi polovici 1336.,
je bil poročen s Heleno (Hailn ali Hayln), ki so jo imenovali
tudi „Halweig“ . Umrla je dne 7. februarja, kakor kaže nekrolog
runskega (Rein) samostana, ki pa ne navaja letnice. Kakor se
zdi, je preživela svoja vdovska leta v Radovljici, kjer je bržkone
tudi umrla in bila tam pokopana, ker je tam ustanovila kot svojo
obletnico eno peto in tri tihe sv. maše (84) . Zakon grofa Albrehta
je bil bogato blagoslovljen; imela sta 12 ali 13 otrok, namreč
6 ali 7 sinov in 6 hčera. Sinovi so bili: Henrik, Oton, Friderik,
Rudolf, Albreht, Ulrik (in bržkone tudi Rupreht), hčere pa:
Adelhajda, Neža, Ana, Elizabeta, Katarina in ena, katere ime je
neznano (8S). Nekateri so pomrli zgodaj, zlasti izmed sinov, tako

da razen Otona ni imel nihče nobenega sina - in še ta samo
enega (86). Grof Friderik je postal škofijski bamberški vicedom
na Koroškem, dva druga brata pa sta bila duhovnika, izmed
katerih je zasedel grof Albreht leta 1363. škofijsko stolico v Tridentu (87).

GROF
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Komaj nastopijo Albrehtovi sinovi bogato ortenburško de
diščino, jih že vidimo zopet v sporu s Turjačani, ki so menda
hoteli sedaj zopet dobiti nazaj-, kar so po naših krajih izgubili
vsled premetene in močne politike Ortenburžanov. Šlo je zopet
za posestva in pravice po ribniškem okolišu. Zopet sta se s
Turjačani prepirala Albrehtova sinova Oton VI. in Friderik. Boj
se ni vršil samo med obojestransko gospodo, ampak so si bili
v laseh tudi obojestranski služabniki in podaniki. V sredo pred
Kresom („Mittchen von sand Johannistag ze Sunewenden“ ) leta
1343. pa sta se na Ortneku obe sovražni stranki pobotali. Ortenburška grofa Oton in Friderik sta izjavila zase, za svoje brate
in dediče (iz tega lahko sklepamo, da je bil Oton „senior“ v
tem času že mrtev, ker nič več ne nastopa), da sta si izvolila
glede na svoje prepire, ki sta jih imela z bratoma Volker jem
in Herbartom Turjaškima, za razsodnika celjskega grofa Fride
rika, svojega svaka (Sweher und Vater), čašnika („Schench“ točaj) Rajnerja Ostrovrškega ,ki je bil že leta 1326. v Ljubljani
za razsodnika v prepirih med grofoma Majnhardom in Herma
nom Ortenburškima ter bratoma Volkerjem in Herbartom Tur
jaškima, in Otona Himelberškega (Himmelberch) ter sta pri
svoji zvestobi in moški besedi mesto prisege obljubila, da se
hočeta razsodbe držati.
Sodniki pa so razsodili tako: 1) V prepiru živeči stranki in
njuni služabniki (uradniki, valpti) se morajo popolnoma spraviti
2) Ortenburžana se odpovesta terjatvi 2.100 mark oglejskih fenigov, ki bi jih morala Turjačana plačati mesto pokojnega Kon
rada Aufenštajnskega, ki je bil ubil dva poštena služabnika
( ortenburška). 3) Zato pa Turjačani izgube vse pravice do graj
skega griča na Ortneku („Purchperg ze Ortnek“ ) in posestev
(desetine) v Sodražici in Zamostcu ter do vasi Višenj („zu Weychssl“ ) pri Ambrusu in do vseh zemljišč, ki so jih doslej Orten
buržani dobili v svojo korist (to so vasi po ribniški dolini, kjer
so poprej desetinili Turjačani) ter morajo vas Višnje z ljudmi,
pravicami in pismi vred, ki govore o njih, izročiti Ortenbur-

Žanom. 4) Z desetino v Ribnici, ki jo oddaja njih prej imenovani
„svak in oče“ celjski grof Friderik, naj se zgodi, kar je pra
vično. 5) Glede na Ernesta s Poljan se popolnoma končajo oboje
stranske zahteve in terjatve (v čem so obstojale, ni znano).
6) Gümpeler in njegovi otroci naj bodo ortenburški in naj jih
Turjačani ne zahtevajo zase. 7) O posestvih Gümpelerjevih naj
prestanejo vse obravnave („Tage“ ), sodniki naj o tem ne sodijo,
to spada pred gospoda, ki daje ta posestva v leno, ali pa naj si
Turjačani iščejo pravico, kjer hočejo. 8) Ravnotako naj se kon
čajo vse terjatve Turjačanov do Andreja, ortenburšega služab
nika. 9) Kar ima kaka stranka kmetov od druge, naj jih obdrži;
kar pa imajo služabniki (uradniki, valpti) obeh strank kmetov
naj se po pravici uravna med Ortnekom in Turjakom. 10) Ako
imajo Turjačani o meji („Pym erk“ ) v Ložu od patriarha pisma
in listine, naj pri tem ostanejo; o morebitnih prepornih točkah
pa naj razsodi pet najstarejših mož, ki žive v tamošnji okolici.
11) Pri mitnici v Ložu naj Turjačani od tega, kar vozijo v svojo
hišo, ne plačajo mitnine, dokler imajo Ortenburžani to mitnico
v zakupu. 12) Glede na posestvo, ki je imajo Turjačani v loški
sodniji (v Ložu), naj v smislu patriarhovega pisma izvršuje
sodno oblast ortenburški sodnik. 13) Prepire zaradi mitnice na
Raščici naj Obe stranki poravnata pred vojvodom. 14) Ako bi pa
imenovani turjaški podaniki, ki so v službi Ortenburžanov, trpeli
kako škodo, ki jo dokažejo, naj jim jo Ortenburžani milostno
(„von ihren Genaden“ ) poravnajo kakor drugim svojim podlož
nikom. V poravnavi je še nekaj drugih določb, ki pa za našo
pokrajino nimajo pomena ( 8S).
Turjačani so bili po tej pogodbi izredno ponižani in so izgu
bili vsa posestva in desetine po ribniški dolini. Samo v okolici
Sodražice so si ohranili še nekaj malega, kar pa se jim ni izplačalo
upravljati. Zato sta dne 21.9.1347. („S. Mathew Tag“ ) Ortolf
in Albert Turjaška, Friderikova dediča, prodala v Lipovščici (Mitter-Lipowiz) pri Sodražici menda zadnji grunt (hweben) Ditrichu
Schonberškemu (Von Schöberch) za, 8 mark oglejskih fenigov.
Za priče te pogodbe so bili sodnik Majnhard, Hanzel Ogorelec in
vikar Janez, ki je bil najbrž vikar v Ribnici ( 89).
Iz omenjenih pogodb je razvidno, kako je v teh časih že
prišel patriarh, ki je bil svoj čas tudi svetni sodnik v svojih
pokrajinah, ob svojo svetno veljavo. Sedaj ga že nihče več ni
vprašal za razsodbo, dasi so njegove listine še smatrali za pravoveljavne, ampak so se preporniki zatekali k svojim svetnim raz
sodnikom ali pa k vojvodu. Nekdanji patriarhovi fevdniki so se
čedalje bolj osamosvajali izpod njegove oblasti, dokler niso po
stali na svojih nekdanjih fevdih popolnoma samolastni. Po ome

njenih razsodbah pa je tudi videti, da je bil s tem dolgotrajen
boj med Turjačani in Ortenburžani končan, ker so bili Turjačani
iztisnjeni iz ribniške doline. Pa tudi za Otona Ortenburškega je
bila ta rešitev velikega pomena, ker je imel premnogo drugega
posla po kančanem boju.
Omenil sem že, da so še v 14. stol. pokrivali obsežni gozdovi
ortenburško ozemlje južno od Ribnice pa do hrvaške meje ob
Kolpi. Pač so že prej obstojale večje slovenske naselbine okrog
Poljan, Kostela in Osilnice; tudi so obstojale naselbine Slovencev
po kočevski in reški dolini, ki pa so bile manj številne, vendar
v notranjost kočevskega gozdovja še niso prodrli številnejši na
seljenci. čisto naravno je, ako so ortenburški grofje, ki so imeli
v Ribnici središče svojih dolenjskih posestev, stremeli za tem,
da tako razsežne gozdove, kakor so bili od Ribnice do Kolpe,
tudi gospodarsko izrabijo. Industrije takrat ni bilo, les se ni pro
dajal, ker ga je bilo povsod dovolj; za lov ga pa tudi niso mogli
rabiti, ker je bil preobsežen, in lov je bil le zabava brez dohod
kov, ki pa so jih Ortenburžani potrebovali mnogo, ako so hoteli
vzdrževati svoj sijajni dvor. Izrabiti so mogli te obširne pokrajine
samo s kolonizacijo. Tako so delali tudi stiski menihi po velikolaški in dobrepoljski okolici. Ta sistem je bil vzgleden tudi za
Ortenburžane. Edinole kmet, ki bi zemljo obdeloval, bi mogel
grajski gospodi z desetino in tlako donašati dobrih novcev, ki jih
je rabila v veliki meri, in tako povzdigniti vrednost grajskega
posestva. Patriarhi pa so bili tudi naklonjeni vsem kolonizatorjem
in so jih ščitili s posebnimi predpravicami.
Treba je torej bilo to gozdnato pokrajino naseliti s kmeti.
Toda kje jih dobiti? Kar je bilo bliže, so najprej vzeli, in to
so bili kmetje okrog Ribnice in Loža. (Odtod še sedaj ime Ložar
ali Loser, ki se še danes nahaja pogostokrat okrog Ribnice in po
Kočevskem). Kar je bilo okrog Ribnice odvišnega prebivalstva,
ki ni moglo' ostati na domačem gruntu - (in Ribnica je bila
takrat zelo gosto naseljena) - je šlo v „kot“ pod Ribnico; odtod
je tudi dolina Kotnica (sedaj Gotenica) dobila svoje ime. Da so
se v tej dolini res naselili Slovenci, kažejo imena skoro vseh
večjih krajev, ki so v korenini slovenska. Tako Gotenica, Bo
rovec (Morobitz), Topli vrh, Morava (Mrauen), Brezje (Pröse),
Brezulja (Prösul) itd. ( 90). V 13. stol. sta stala ob Kolpi tudi
že poznejša ortenburška gradiča Kostel in Poljane s slovenskimi
oziroma Hrvaškimi naseljenci (91). S tem so si hoteli Ortenbur
žani napraviti tudi ugodnejšo pot do Ribnice, kjer so prebivali,
do Kostela, ki je bil tudi njihova last. Mala selišča so se za tem
razvila v večje naselbine, ki so bile zvezane s cesto do Kostela.
Enako so tudi to dolino proti Kočevju naselili najpreje Slovenci;

odtod imena Slovenska vas pri Stari cerkvi ( Windischdorf), Mala
gora (Malgern), Kleče (Kletsch), Selo (Seele), Stari log (Altlag) itd. ( 92). V 13. stol. še nikjer ne beremo imena Kočevje.
Iz tega je razvidno, da tega sveta takrat še niso tako imenovali
in da je bil bržkone še brez vsakega imena, ker je bil zaraščen
s prvotnimi gozdovi brez selišč in brez prebivalcev. Ker je ime
Kočevje slovensko (od „koča“ ), pomeni, da so se tudi tam
prvotno naselili Slovenci. V pismih pa najdemo ime Kočevje
šele v drugi polovici 14. stol., dasi je bilo že prej dovolj prilike,
da bi se bilo navedlo, ako bi bilo že obstojalo. Ko je očak
Bertrand leta 1336. 'ali pa vojvoda Albreht leta 1338. podeljeval
fevde po naših krajih, kakor sem še zgoraj omenil, se v nobeni
listini ne nahaja ime Kočevje, šele leta 1363. beremo v listini
prvikrat ime „Gotsche“ ( 93).
Niso pa to bila naseljevanja v večjem obsegu, ampak so se
naseljevale le posamezne družine drvarjev in gozdarjev, ki so
izsekavali gozde. Temu neznatnemu začetku pa so sledila na
seljevanja v večjem obsegu pod gospodstvom grofa Otona VI.
Ortenburškega, ki nosi naslov kočevskega kolonizatorja. Ta grof,
ki je svoja dolenjska posestva od leta 1336. do 1374. (po neka
terih zgodovinarjih do 1370.) upravljal največ iz Ribnice, je vzel
V roke in izpeljal naseljevanje sistematično. On je tisti, ki je
oživil kočevsko puščo v mejah ribniške župnije. Počasno samonaseljevanje iz ribniške okolice mu očitno ni zadoščalo. Stvar je šla
prepočasno za njegovega podjetnega duha in treba je bilo ener
gično odpomoči v večjem obsegu. Sledeč zgledu frižinskih škofov,
ki so izza leta 1174. imeli v Škofji loki in drugod na Gorenj
skem in pozneje tudi ob Krki in Kolpi na Dolenjskem obsežna
posestva in so jih že okrog leta 1000 bogato naselili s kolonisti
z Bavarskega, Tirolskega in Koroškega, so tudi Ortenburžani
dobili naselnikov od zunaj, bržkone s svojih lastnih posestev na
Koroškem in Gorenjskem ( 94). Prva manjša truma takih nase
ljencev je došla okoli 1336. Da so Kočevci res deloma koroški
priseljenci, dokazuje njihov jezik in mnogo imen krajev, ki se
popolnoma skladajo s koroškimi. Na Koroškem nahajamo Schwar
zenbach, Krapffeld, Winkel, Ebenthal, Mooswald, Reichenau, Rein,
Feuersberg, Friesach; istoimenske kraje imamo tudi na Kočev
skem ( 95).
Prvi poskus nemške kolonizacije se je bil napravil že v ribniški
dolini sami. Ribnica je bila sedež grajske gospode in upravno
središče velike posesti, h kateri ni spadala samo pokrajina okrog
Ribnice s poznejšim Kočevjem, ampak od začetka 14. stol. tudi
gospodstvo Kostel in Lož. še danes spominja Nemška vas pri
Ribnici na ta prvi poskus nemške kolonizacije v ribniški do

lini ( 96). Nemška vas pri Ribnici se je imenovala v začetku
Bavarska vas (Paiersdorf); torej so bili tamošnji naseljenci Ba
varci. Tako se imenuje ta vas že v neki listini z dne 15. junija
1251. (97). Tudi še leta 1604. nosi ime „Parsdorf“ ( 9S). Toda ti
poizkusi so bile le male in neznatne prikazni, ki topot na Ko
čevsko še niso segale.
V plačilnem imeniku iz leta 1323, ki našteva kranjske fare,
plačujoče papeževemu legatu pristojbino, ne nahajamo niti ene
kočevske fare, kar dokazuje, da jih takrat še ni bilo ali pa da
še niso bile samostojne ( 10°). Samo o Poljanah (Starem trgu
pri Poljanah) beremo že leta 1248, da je bila tam cerkev.
Do 1339. je kolonizacija v kočevski dolini tako napredovala,
(bržkone samo še po Korošcih) da se je pokazala nujna potreba
vsled oddaljenosti od župnijske cerkve v Ribnici, - (saj je bilo
4 ure hoda) - ustanoviti ekspozituro ali lokalno kaplani j o na
kočevskem ozemlju. Zato je zaprosil Oton V. senior Ortenburški
dovoljenja pri patriarhu. Dne 1. sept. 1339. je oglej, patriarh
Bertrand dovolil temu grofu, da sme pri kapeli Sv. Jerneja
V Mošvaldu, ki jo je bil sam sezidal, nastaviti kaplana, ker so
prebivalci preoddaljeni od župnijske cerkve. Takrat je bila torej
pokrajina okrog Stare cerkve in Kočevja že toliko obljudena,
da je bila potrebna dušnopastirska postaja ( 101). Kaplan naj bi
maševal, delil sv. zakramente in pokopaval na mošvaldskem poko
pališču, kadar bo dodelano. Farne pravice (ribniške) pa morajo
ostati nedotaknjene („salvis juribus dictae parrochialis ecclesiae” ).
Kaplana naj prezentira grof ribniškemu župniku v potrjenje, ker
je popolnoma od njega odvisen ( 102).
Osebje ortenburških grofov v Ribnici je bilo večinoma nem
ško; uradniki, oskrbniki, pisarji, stavbeniki so bili gotovo Nemci.
Le nižje služabništvo ^e bilo slovensko. Ti uradniki so uredili
pristavo v Mošvaldu (villa in Mooswald). Ortenburžani so gotovo
spoznali, da ne morejo svojih posestev na Koroškem, Gorenj
skem in Dolenjskem koristonosno obdelovati s svojimi doma
čimi močmi. Slovenci, od pamtiveka vajeni svoje domače zemlje,
niso hoteli v večjem številu iti v gozdove kot koloni; saj so
nekateri Ribničani celo od grajske gospode kupovali užitne pra
vice. Tako so na sv. Jurija dan (24.4. „S. Georgen-Tag“ leta
1343. prodali brata Ortolf in Fridel Turjaška ter Jera (Trauta),
hči Hermana Turjaškega, v Bruhanji vasi (Munkendorf) pri
Dobrepoljah desetino Lestalerjeve kmetije Levu Kranjcu iz Rib
nice („an Leven den Chrainer ze Reyfnicz“ ) za 10 mark oglejskih
novcev (fenigov) ( 103). Torej so morali dobiti Ortenburžani Nem
ce, kar se je bilo prav dobro obneslo že frižinskim škofom na
Gorenjskem (v Loki).

Kmetje so bili takrat ali prosti (število teh pa se je vedno
bolj krčilo) - ali pa so bili podložniki. Prosti niso hoteli postati
podložniki, podložniki pa niso smeli brez dovoljenja svojega go
spoda zapustiti svojih kmetij ( 104). Nihče bi s svojih posestev ne
dal kolonov ter tako opustošil svojo lastno posest, ki mu je že
donašala vsaj desetino. Leta 1349. pa je „črna smrt“ pobrala
izredno veliko prebivalstva; zato lahko razumemo, zakaj so si
morali Ortenburžani zopet od drugod preskrbeti novih kolo
nov (105).
Prav takrat je bil cesar Karel IV. (Luksemburški) na Nem
škem premagal svojega tekmeca Günter j a in njegove frankovskoturinške zaveznike. Za kazen so ti kmečki uporniki izgubili
svojo prostost in postali cesarju podložni. Ta je podaril 300
frankovskih in turinških kmetov z ženami in otroki vred grofu
Frideriku Ortenburškemu, ki je gospodaril na Koroškem, in ta
jih je poslal v gozdnate kraje Otonovega ribniškega gospodstva
leta 13 50. ( 106). Naselitev frankovsko-turinških kmetov v te
danjo obširno ribniško župnijo menda ni zabeležena v kaki zgo
dovinski listini, ki bi se nam ohranila, pač pa imamo zelo ver
jetno opombo o nji. Valvazor namreč pripoveduje, da je lju
bljanski škof Tomaž Hren leta 1509. v škofijskem arhivu našel
zapisano to zgodovinsko dejstvo, ki ga je zabeležil v svoj kole
dar. Tam se pripoveduje zgodba, ki sem jo zgoraj zapisal ter da
so ti naseljenci na Kočevskem izsekali gozde in v teku časa
zgradili 7 župnijskih cerkva ( 107).
To poročilo se popolnoma ujema s takratnimi zgodovinskimi
razmerami. Cesar Karel IV. je v mesecu maju 1349. prisilil proticesarja Günterja Schwarzenburškega, da se je svojim zahtevam
odpovedal, njegove privržence na Frankovskem in Turinškem je
premagal in se trudil, da zopet upostavi mir v teh pokrajinah.
Na drugi strani pa je zopet vse storil, da pridobi za-se kneze in
veljake v Avstriji in nemških južnih markah. Grof Friderik
Ortenburški, brat grofa Otona, tedanjega lastnika Ribnice in dru
gih ortenburških posestev na Dolenjskem, ki jih je bilo treba
rele kolonizirati, je bil tedaj škofijski bamberški vicedom na
Koroškem. Kot tak je bil gotovo iz Bamberga dobro poučen o
razmerah med cesarjem in Giinterjem ter je lahko dospela njegova
prošnja do cesarja. Intervencije mu gotovo ni manjkalo, ker je
bil njegov drugi brat grof Albreht, pozneje (od leta 1363) škof
v Tridentu, v posebno dobrem soglasju z Rudolfom IV. Avstrij
skim, zetom cesarja Karola IV. Luksemburškega. Da se je grof
Friderik Ortenburški tako toplo zavzel za kolonizacijo posestev
brata Otona, bodisi zaradi bratske ljubezni bodisi vsled posebnih
pogodb ali pa vsled družinskih interesov, se ne smemo čuditi, saj

je imel grof Oton samo enega sina, oba druga brata pa sta bila
duhovnika. Torej je bilo upati na dediščino. S tem, da je cesar
uslišal prošnjo grofa Friderika, si je na eni strani otresel z vratu
neprijetnost v Srednji Nemčiji, na drugi strani pa si je obvezal
k hvaležnosti mogočne Ortenburžane na jugu, kar je prav dobro
prijalo njegovim namenom. Te tri stotorice moških, ki so bili
kaznovani s tem, da so z ženami in otroki postali podložniki, so
bili prej svobodni kmetje, katerih posest je cesar bržkone konfisciral in tako zopet napravil dobiček ( los).
četudi sta se, kakor se domneva, grof Friderik Ortenburški
in cesar Karel IV. Luksemburški zaradi izročitve teh naselnikov
pogajala že 1349., se je mogla naselitev izvršiti šele po preteku
zime, torej v zgodnjem poletju leta 1350. Preselitev tolikega
števila ljudi — ceniti jih smemo na 1500 - v kratkem času zaradi
prometnih sredstev ni bila lahka.
Treba je bilo skrbeti započi
vališča in hrano, pri čemer sta na
Tirolskem in Koroškem bratu
Otonu morda pomagala tam živeča brata Albreht in Friderik
Poglavitna stvar pa je bila, da so jim ob prihodu v Ribnico
preskrbeli streho, hrano, orodje in drugo ( 109). Od tu so jih na
selili izprva v bližini že obstoječih naselbin v Starem trgu pri
Poljanah, na Toplem vrhu, v Kostelu in Mošvaldu. Že poprej
so prebivalci v Mošvaldu izsekali gozde ob Rinži, kjer so si sedaj
novi naselniki postavili koče ob vodah in gozdnih robovih. Zato
so Slovenci ves ta okraj imenovali „koče“ ali „v kočah“ . (Prim.
Kotsch na štajerskem in „Kötschach“ na Koroškem!). Odtod je
ostalo tudi nemško ime Gottschee, ki izhaja iz slovenskega Ko
čevja, kar je prvotno pomenjalo vse naselbine v tem okraju.
Naselbine so bile kmalu tako velike, da jim je bilo treba postaviti
cerkve in duhovnike ( 110), za kar
je bil posebno vnet
indober
grof Oton VI. Ortenburški. To pane samo v Mošvaldu (Kočev
je) ampak tudi po drugih naselbinah. Leta 1362. so obstojale že
v petih naselbinah na Kočevskem nove cerkve, namreč v Kočevju, Poljanah, Kostelu, Osilnici in Gotenici (Kočevski Reki).
Nekatere izmed teh, kakor Poljane, pa so datirane že iz časov
prvotnih kočevskih naseljencev, ki so bili Slovenci. Grof Oton
je mislil na to, da svoje delo ovenča s cerkveno ureditvijo
svojih novih naselbin. Zato se je obrnil na oglejskega patriar
ha C "). Iz tega časa šele imamo zgodovinske listine, ki govore
o teh novih naselbinah.
Patriarh Ludovik I. della Torre, ki se je grof Oton nanj
obrnil, je vodil ravno vojsko na Furlanskem. Dotlej so bili patriar
hi tudi svetni vladarji naših krajev, dasi zadnji čas le bolj po
imenu. Umljivo je, da je hotel patriarh dobiti tudi mogočnih
svetnih zaveznikov, ki bi mu pomagali ohraniti oglejsko cerkveno
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državo, v katero je spadala tudi ribniška pokrajina. Posebno so
mu bili dobrodošli mogočni celjski grofje. Zato je patriarh Ludovik dne 23. 3. 1360. V Čedadu (in civitate Austria) podelil grofoma
Urhu in Hermanu Celjskima zaradi zaslug njihovega pokojnega
očeta Friderika v fevd posestva in lena oglejske cerkve na
Kranjskem, in sicer tako, da naj posedujejo vsa posestva skupno,
po smrti enega pripadejo drugemu, po smrti obeh pa zopet oglejski
cerkvi ( 112). Toda prišlo je kmalu drugače. Štiri dni po tej poda
ritvi, na Cvetni petek t. j. 27. marca (kajti Velika noč je leta
1360. padla na 5. 4.) - je sprejemal 21-letni deželni knez Rudolf
IV. v Ljubljani poklonstvo. Med drugimi veljaki so bili takrat
v Ljubljani tudi oglejski patriarh Ludovik, ortenburški grof in
ribniški gospod Oton, Celjska grofa Urh in Herman, ki sta ravno
kar dobila od patriarha kranjska posestva, in mnogo drugih svet
nih in cerkvenih knezov, med njimi 8 nadškofov in škofov.

Navzoč je bil tudi solnograški nadškof Ortolf kot legat rimske
stolice. Iz tega je razvidno, da so se obravnavale predvsem cerkvenopolitične zadeve.
Predvsem so se posvetovali o razmerah v patriarhovem go
spodstvu. Oglejski patriarhi namreč že od 1218. zaradi propada
mesta Ogleja niso več stanovali v Ogleju, ampak v Vidmu, vsled
česar so postajali v marsičem odvisni od beneške republike, ki
ni le vedno krčila posestva in gospodstva patriarhovega, ampak
se je vtikala tudi v njegovo duhovno nadzorstvo med cerkvami,
ki so bile v avstrijskem delu patriarhije. To je povzročalo vedne
prepire, ker se je s tem ovirala patriarhova jurisdikcija. K temu
pa se je pridružil še prepir med patriarhom in avstrijskimi v oj
vodi. Avstr, vojvoda Albreht II. in Oton sta namreč po svoji
materi dobila gradova v Postojni in Vipavi, ki so ju bili goriški
grofje ugrabili patriarhu. Ti gospodstvi je papež Inocenc VI. leta
1358. zahteval nazaj za novoizvoljenega patriarha Ludovika della
Torre. O tej zadevi so obravnavali na ljubljanskem kogresu, pa
niso prišli do povoljnega zaključka. Zamotana stvar se je razvozljala šele naslednje leto (1361.), ko je cesar Karel IV. oba
gradova kot izpraznjena državna fevda kratkomalo podelil v oj
vodi Rudolfu IV. ( 113). Patriarh Ludovik pa se je z Rudolfom
zapletel v vojsko.
Vojska pa je bila za patriarha nesrečna in v dunajski mirov
ni pogodbi z dne 21. 4. 1363. se je moral odpovedati patriarh po
sesti na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem v prilog vojvode Ru
dolfa IV. Avstr., ki si je že naslednje leto nadel naslov „vojvoda
Kranjski“ . S tem se je spremenilo tudi razmerje Ortenburžanov
do Avstrijcev, ki so postali tudi v naših krajih njihovi vrhovni
poglavarji. Patriarh ni bil več svetni vladar naših krajev, pač
pa je ostala njegova cerkvena oblast nedotaknjena. Deset dni po
tem nesrečnem miru je izdal patriarh odgovor na prošnjo Oftona
grofa Ortenb, datiran v Vidmu dne 1.5.1363. ( 114), s katerim
ureja cerkvene razmere na Kočevskem, ki je doslej spadalo v
celoti v ribniško župnijo. Tega dne je pravzaprav Ribnica postala
nadžupnija.
Najvažnejša, ali pravzaprav edina listina, ki poroča o naselje
vanju na Kočevskem,, je listina oglej, patriarha Ludovika della
Torre z dne 1. maja 1363. Patriarh v njej naznanja, češ da je
izvedel, kako je v nekaterih krajih, logih, izsekaninah in gozdovih
znotraj meja župnije Sv. Štefana v Ribnici, ki so bili doslej neob
delani in nepripravni za bivališča, nastalo mnogo človeških selišč,
in da so ti logi in gozdovi izpremenjeni v polja in se je tam na
selila nemala množica ljudi. Ti naselniki da so s sodelovanjem
in privoljenjem svojega gospoda grofa Otona Ortenburškega na

novo sezidati v čast božjo, častite Matere Device, v tolažbo ljud
stva in potomcev ter v pomnoženje pobožnosti nove cerkve in
sicer v Kočevju, Poljanah, Kostelu, Osilnici in Gotenici (t. j. v
Kočevski reki); on (namreč patriarh) da dovoli grofu in njegovim
dedičem nastavljati pri teh cerkvah vešče duhovnike in jih dati
ordinirati ter jih župniku v Ribnici predlagati v potrjenje ( 115).
Ti duhovniki in njih župnije so bili popolnoma odvisni od ribni
škega župnika, ki so mu morali izkazovati vso čast in pokorščino.
Ako bi mu odrekli pokorščino, jih sme k podložništvu prisiliti
tudi s cerkvenimi cenzurami. Naseljevanje je po Kočevskem
tako hitro napredovalo, da se Kočevska Reka okrog leta 1370. že
iimenuje „velika vas in dobra fara“ . („Ein grosses Dorf und eine
gute Pfarr“ .) ( 116). L. 1373. pa grof Oton Ortenb. že nazivlje Ko
čevje, to je staro naselbino Mošvald, ki se je posebno hitro raz
vijala, „naš trg v Kočevju“ (unser Markt in der Kotschee) ( 117).
Iz leta 1377. pa nam je znan že prvi župnik v Kočevski reki z
imenom ZINK (Zing, Zeng), ki je bil prej pri Orteburžanih v
Ribnici za pisarja.
Umevno je, da je kolonizacija Kočevske stala tudi mnogo
denarja, ki ga je bilo treba investirati. Ako beremo, da je grof
Oton Ortenb. v letu 1358. in 1364. od ljubljanskih Židov Mošeta
in Kačima (Mosche und Katschim) oziroma od Mošeta in Avidorja
vzel vsak pot po 1.000 mark na posodo, je bil skoro gotovo vzrok
ta, ker je denar potreboval za veliko delo kolonizacije ( 11S).
Grof Oton je zajemljiva osebnost v vrsti ribniških ortenburških gospodarjev. Noben zgodovinar mu ne bo odrekel velikih
zaslug za naše pokrajine. Njegova energija za naseljevanje in
kultiviranje naše okolice je vredna občudovanja. Njegova zve
stoba do cerkve in do oglejskih patriarhov je bila tolika, da so
ga sovražniki patriarhovi preganjali, ga ujeli in vrgli v ječo ter
ga oropali vseh gradov in vsega imetja ( 11S)). To je bilo menda
vzrok, da je moral patriarh Ludovik dne 23. 3. 1366. izročiti vsa
kranjska posestva celjskima grofoma, kakor smo prej omenili.
Pozneje so dali Celjani Otonu ta posestva nazaj, ker je bil Urh
Celjski poročen z Otonovo hčerjo Adelhajdo, Otonova žena pa je
bila tudi iz rodu Celjskih. Ob tem ponižanju je Oton, (ki je bil
od 1358. do 1360. tudi kranjski deželni glavar) ( 12°), izgubil tudi
to častno mesto.
Grof Oton Ortenb., kočevski kolonizator, je umrl 29. 1.
1374. ( 121) v svojem gradu v Ribnici in je zapustil razen žene
Ane, rojene grofinje Celjske, še edinega sina Friderika in hčer
Adelhajdo. Poslednja se je bila omožila 1361. z Urhom Celjskim,
ki je bil 1363. do 1367. deželni glavar na Kranjskem, in je umrla
1391. Ana, grofica Celjska, vdova Ortenb. je ustanovila avguštin-

ski samostan v Ljubljani, dotirala župnijo v Radovljici in nunski
samostan v Mekinjah, v katerega je kot vdova tudi sama vsto
pila (122)- Gospodar Ribnice je postal edini sin Otona in Ane
grof Friderik Ortenburški.

GROF

FRIDERIK

ORTENBURŠKI

Grof Friderik, ki je bil bržkone rojen v Ribnici, kjer se je
njegov oče skoro stalno držal, je nadaljeval, ali pravzaprav ure
jeval od očeta započeto in tako krepko opravljano delo kočevske
kolonizacije. Proti koncu 14. stol. oziroma v zadnji četrtini istega
je bilo naseljevanje na Kočevskem završeno. Okrog 1400 se
imenuje tudi Koprivnik že kot župnija ( 12:i). Tudi Kočevje samo
okoli tega leta ni bilo več sama kuracija ribniška, ampak samo
stojna župnija ( 124). Kočevje se je tako hitro razvijalo, da ima
leta 1471 že svoj lastni grb, namreč na višnjevem ščitu s plotom
pregrajeno trdnjavo, pred katero stoji farni patron sv. Jernej
s knjigo in nožem v rokah ( 124). Pozneje so župnijo posvetili
sv. mučencema Fabijanu in Sebastijanu. Hitri razvoj Kočevja
je pripisovati tudi vednim napadom Turkov, ki so se začeli za
četkom, 15. stoletja.
Grof Friderik je bil poročen z Marjeto vojvodinjo Teck, ka
tere brat Ludovik je postal pozneje (leta 1412.) patriarh v Ogleju,
bržkone po vplivu Ortenburških sorodnikov. Z vojvodinjo Marjeto
je prišel iz Memmingena na švabskem tudi neki Zink ali Zing
kot pisar v deželo, ki je postal okrog 1370. ali kmalu potem
župnik v Kočevski Reki („an der Rieg“ ) in je torej najstarejši
duhovnik na Kočevskem, kar jih nahajamo v listinah. Posvetiti
ga je dala vojvodinja Teck. K temu župniku je prišel okrog leta
1370. iz Memmingena tudi njegov nečak Burkhard Zink, ki je
postal pozneje župan v Memmingenu. Njegov duhovni stric je
poslal mladega nečaka v šolo v Ribnico, središče ortenburških
posestev na Dolenjskem, ki jo je obiskoval skozi 7 let in je do
zorel za vseučilišče na Dunaju. Zdi se, da je bila to latinska šola,
nekovrstni sedemrazredni gimnazij, torej najstarejša gimnazija
na Kranjskem. Gotovo ga je ustanovil kak ribniški nadžupnik
s pomočjo ortenburških grofov ,da so se mladeniči vzgajali za
duhovnike, ki jih je bilo potreba zlasti po novoustanovljenih
župnijah na Kočevskem. Mladi Zink je bil na stanovanju in na
hrani pri nekem ribniškem tržanu z imenom Hans Schwab, ki je
bil stavbni mojster Ortenburžanov in je zidal pristavo na Ortneku
(menda sedanji ortneški grad v „Peklu“ ) ( 125).

Dasi so bili Ortenburžani dokaj neomejeni gospodje nad
našimi kraji in se v poslednjih časih mnogi fevdniki niso dali
več od patriarhov investirati na razna lena, so vendar nekateri
Ortenburžani še toliko držali na patriarha, da so si dajali od
njega vsaj formalno podeljevati fevde. To pa radi tega, ker so
hoteli ostati s patriarhi kot dobri kristjani na dobrih nogah in
ker so s tem postajali tudi patroni raznih župnij, na kar so
prav veliko dali in tudi večkrat prosili patriarha, naj jim podeli
to patronstvo ( 12C). Tako je grof Friderik Ortenb., sin kočevskega
kolonizatorja Otona, dobil od patriarha Markvarda dne 12. 9.
1377. gradove Ortenek s pritiklinami, Poljane, Kostel in čušperk
v fevd; grad Lož v tem ni bil obsežen, ker je bil specialna last
patriarha samega. Tudi Ribnice ni v tem seznamu, ker je bila
že popolna last Ortenburžanov. Dne 20. 11. istega leta je grof
Friderik postavil v oporoki za primer, da umrje brez otrok,
svojega strica Albrehta Ortenburškega, škofa v Tridentu, in po
tega smrti svojega ujca grofa Hermana Celjskega, kakor tudi
njegovega sina Hermana mlajšega in grofa Viljema Celjskega
za dediča vseh svojih posestev, kjer se poleg gradu Ortnek omenja
grad Ribnica s trgom vred, čušperg, Kostel, Poljane s trgom in
dr. ter Kočevje, ki ga imenuje „naš trg v Kočevju'“ ( 127). Videti
je, da Friderik ni imel upanja na kako potomstvo.
Ko so prišli Ortenburžani v našo deželo, so se pokazali
marsikdaj velike in požrtvovalne dobrotnike cerkve. Zato so jim
dali patriarhi že v pradavnih časih patronstvo nad ribniško žup
nijo, četudi je niso ustanovili Ortenburžani ( 12S). Poznejši pa
triarhi so to patronstvo tudi na novo potrjevali. Tako se je zgodilo
tudi grofu Frideriku.
Oglej, patriarh Janez je dne 10. 6. 1394. podelil ozir. nanovo
potrdil grofu Frideriku patronstvo nad župnijami: Ribnica, Lož,
Radovljica, Gorje, Naklo, Mošnje in nekaterimi drugimi v pri
znanje velikih zaslug, ki si jih je pridobil za oglejsko cerkev on
in njegovi predniki, posebno še njegov oče, ki da je bil zaradi
svoje zveste službe napram Cerkvi od njenih sovražnikov osebno
ujet in oropan gradov in vseh posestev. Ker pa Friderik kljub
temu pregovarjanju ni jenjal biti iz srca naklonjen Cerkvi, mu
v osebno počeščenje in zadoščenje podeli patronat nad omenje
nimi župnijami ( 129). Patronat naj ima on in njegovi nasledniki.
Patronstvo pa naj ima nad radovljiško župnijo v tem smislu, da
za tam izbere in prezentira veščega duhovnika, ki ga potrdi
patriarh; za župnije Gorje, Naklo in Mošnje pa duhovnika pre
zentira radovljiškemu župniku, ki ga potrdi. Ravnotako mora
prezentirati ribniškega župnika, kar je bilo že od davnih časov
v navadi, ki ga pa potrdi patriarh; za župnijo Lož pa predlaga

duhovnika ribniškemu župniku v potrjenje ( 13°). To pravico
ima ribniški župnik za vedno, ne da bi mu jo smel kdo kratiti
ali ji ugovarjati in sme duhovniku v Ložu dati pravico, da izvršuje
dušno pastirstvo, samo da je vešč in pripraven ( 1S1). Tako se je
pripravljala pot ribniškemu naddiakonatu, katerega začetke vi
dimo že v pismu patriarha Ludovika z dne 1. 5. 1363. ter se z
gornjim pismom razširja in v katerega je spadala tudi župnija
v Ložu.
Grof Friderik Ortenb. pa se je obrnil tudi na papeža Boni
facija IX. s prošnjo, naj mu potrdi te pravice, ki mu jih je podelil
ozir. znova potrdil patriarh Janez. Ker pa izvirne listine o do
voljenju patriarha Janeza zaradi nemirnega pota in nevarnosti,
da se utegne izgubiti, ali ker bi utegnil kdo ugovarjati, češ da
to dovoljenje ni veljavno, ker se ni izročilo s predpisanimi slo
vesnostmi, ne more papežu poslati v izvirniku, zato ga prosi
naj pooblasti v teh krajih kakega duhovnika, ki bo pregledal
to izvirno listino in njena določila ter jo potrdil z apostolsko
veljavo, papežu pa pošlje le prepis te listine. Papež je tej prošnji
ugodil ( 132) in dne 26. 4. 1403. za ta posel določil opata osojskega
samostana, ki naj listino pregleda in naštete pravice potrdi, četudi
bi bila v listini spodletela kaka napaka in se niso držale sicer
običajne slovesnosti. Dovoljenje naj velja, kakor ga je izdal
patriarh Janez ( 133).
Umevno je, da so Ortenburžani ob velikem posestvu v naših
deželah dosegli velik vpliv. Večkrat so opravljali službo deželnih
glavarjev na Koroškem in Kranjskem, glavarjev na babenberških
posestvih in so bili mnogo zaželeni zavezniki. Zlasti so jih odliko
vali Habsburžani s svojim zaupanjem. S Celjskimi grofi so skle
nili 1377., kakor omenjeno, medsebojno dedinsko pogodbo, ki
bi jim bila utegnila posest še pomnožiti. Toda ta pogodba je
postala le poslednjim v veliko korist. Ortenburžani so se skoro
vedno naslanjali na Cerkev in so tudi pospeševali njene interese;
saj so imeli od tega veliko korist. Pobožnost ortenburške rodbine
se kaže v tem, da se je mnogo njenih članov posvetilo duhovski
službi, kakor sem že omenil, izmed katerih nahajamo nekatere
kot župnike v Radovljici in v Št. Vidu pri Stični. Razen župnij
in cerkva, ki so jim bili Ortenburžani ustanovitelji, imamo od
njih še nešteto pobožnih ustanov pri drugih cerkvah. Take po
božne ustanove so napravili v Radovljici, Velesovem, Avguštinskem samostanu v Ljubljani, Ribnici, itd. ( 134), ki pa so se poizgubile najbrže v protestantovski dobi. Danes ne obstoja v Ribnici
nobena pobožna ustanova Ortenburžanov.
Ortenburška posest se je večkrat delila, vendar je zopet pre
šla na rodbino nazaj. V patriarhih so imeli kot dobri kristjani

vedno mogočno zaslombo, in dasi so poslednji leta 1363. izgubili
svojo posvetno oblast nad avstrijskim delom patriarhije, so jim
vendar še Ortenburžani priznavali vsaj neko formalno nadoblast
in so se dajali od njih investirati na posamezne gradove, da so
si tako ohranili njihovo naklonjenost. Vso ortenburško dediščino
je še enkrat združil grof Friderik III. Bil je bogat na časteh,
posestvih in ugledu. Njegov vpliv je bil tolik, da je postavil
svojega svaka vojvodo Tecka kot Ludovika II., kot omenjeno,
leta 1412. celo na patriarhovo stolico ( 135).
Vlada patriarha Ludovika II., ki je sedel na stolici sv. Mo
horja od leta 1412. do 1439., pa za patriarhijo ni bila srečna. Bi!
je plemenite bavarske rodbine, brat vojvodinje Marjete Teck,
žene Ortenburžana Friderika III. Po vplivu svojega svaka Fri
derika Ortenburškega in Hermana Celjskega ga je oglejski ka
pitelj 6. julija 1412. izvolil za patriarha. Imel je takrat šele nižje
redove („in minoribus constitutus“ ) in dolgo časa ni mogel do
biti papeževega potrjenja za svojo izvolitev. Zato je cerkveno
oblast še nekaj let izvrševal oglejski kapitel, dočim se je patriarh
Ludovik brigal le za svetne posle v svoji šibki državi. Da to ni
bilo dobro za patriarhijo, je umljivo ( 13p).
Za našo ribniško pokrajino je zlasti zanimivo poročilo o ne
kem pohodu patriarha Ludovika proti Turkom. Leta 1415. je bil
naval Turkov posebno mnogoštevilen. Ena truma je pridrla v
Savinjsko dolino, druga črez Vinico, Kočevje in Ribnico proti
Ljubljani. Pota skozi Kočevsko so jim bila po kolonizaciji od
strani Ortenburžanov in po izsekanju gozdov in ureditvi cest
odprta. Spričo velike nevarnosti, ki je pretila Furlaniji, je Ludo
vik v Vidmu zbral svoj parlament, ki je sklenil, da mora polovica
vsega sposobnega moštva iti s patriarhom v vojsko, med tem
ko druga polovica ostane doma za varstvo dežele. Toda le majhna
truma je spremljala Ludovika, ki se je 21. 5. 1.1. odpravil proti
Kranjski. Na poti se je število še skrčilo. Patriarh je hotel pri
Ribnici prehiteti in zajeti turške tolpe, ki so se vračale iz ljub
ljanske okolice. Toda prišel je prepozno v Ribnico; o Turkih
ni bilo več sledu ( 137). že iz tega poročila je razvidno, da je bil
patriarh bolj svetni knez in vojak kot škof. Sicer pa cerkvene
oblasti dokaj časa ni mogel izvrševati, ker ni bil od papeža
potrjen, šele na cerkvenem zboru v Konstanci (Konstanz) ga je
novoizvoljeni papež Martin V. dne 26. 2. 1418. priznal za pa
triarha in mu s tem podelil popolno oblast v cerkvenih zadevah.
A prav takrat, ko je Ludovik dosegel zaželeno priznanje in
utrdil svojo veljavo, se je zrušila njegova svetna oblast ( 138).
Bil je velepomenljiv zgodovinski dogodek, ko so Benečani
v letih 1418. do 1420. storili konec svetni oblasti oglej, patriarhov

in zasedli še oni del ozemlja, ki so ga bili v Furlaniji ohranili
patriarhi še potem, ko so izgubili avstrijski del. Razpad staro
davne cerkvene države na avstrijsko- beneški meji ni mogel biti
brez usodnih posledic tako v političnem kakor v cerkvenem
oziru. Začele so se dolgotrajne vojske med Benečani in avstrij
skimi vojvodi, ki so istotako skušali prisvojiti si dediščino oglej
skih duhovnih vladarjev. Pa tudi cerkvena uredba in z njo versko
življenje sta v slovenskih deželah trpela mnogo škode. Pričele so
se usodne cerkvene homatije, ki so trajale skoro pol stoletja in
docela izpodkopale cerkveno disciplino, zlasti pa legitimnemu
oblastniku, oglej, patriarhu, v avstrijskih deželah odvzele vso
veljavo in ugled, kar je močno pljusknilo tudi v Ribnico (13S>),
o čemer je govor na drugem mestu.
Razpad patriarhove cerkvene države, katere del je bila svoj
čas tudi Ribnica, je imel za cerkvene razmere važne posledice.
Ludovik je za vedno zapustil Furlanijo in se poslej mudil v
avstrijskih deželah. Tudi o cerkveni vladi na Beneškem ni hotel
nič slišati. Ko so mu odvzeli žezlo, je odložil še pastirsko palico.
Za patriarhijo sta bila postavljena dva apostolska vizitatorja, ki
sta v odsotnosti patriarha dala nekaj najpotrebnejših navodil
glede izvrševanja božje službe in življenja duhovstva po naših
krajih ( 14° ) . Da za prospeh verskega življenja v naših krajih,
od škofijske stolice oddaljenih in politično ločenih krajev to
brezvladje ni bilo koristno, ni treba posebej omenjati.
Ob istem času kot patriarhova pa je morala tudi ortenburška
zvezda hitro zatoniti. Friderikov edini sin je umrl v otroških
letih. Zakon z Marjeto vojvodinjo Teck je bil nesrečen. In neko
poročilo trdi, da je bil grof Friderik po svoji lastni ženi dne
28.4.1418. umorjen ( 141). Nekoč ko je bil na Upniškem gradu
pri veseli gostiji, mu je soproga prerezala jabolko in mu ga
polovico podala. Friderik se je kmalu mrtev zgrudil na tla. Nož
je bil na eni strani rezila zastrupljen ( 142) . Tako je žalostno
preminul zadnji ribniški gospod iz ortenburške rodbine. Ogromna
je bila dediščina, ki so jo Ortenburžani zapustili; štela je celo
vrsto cvetočih mest, trgov in gradov z razsežnimi zemljišči in
številnimi podložniki, ki so dajali bogato desetino.
Friderikov svak patriarh Ludovik je medtem bival kot gost
pri svojem prijatelju in sorodniku, celjskem grofu Hermanu, ki
je po Friderikovi smrti vsled dedinske pogodbe iz leta 1377. po
stal lastnik vse te ogromne dediščine in v katerem je tudi Rib
nica dobila novega gospoda. Večinoma se je patriarh s svojim
spremstvom mudil v Celju, kjer je imel svoj dvor in svoje so
dišče. Tam je bival od 1420. do 1430. in je bilo torej Celje več
kot 10 let sedež oglejskega patriarha. Celjskim grofom se je za

gostoljubnost hvaležnega izkazal s tem, da jih je obdaril z raz
nimi duhovnimi privilegiji, jim dal patronstvo nad ribniško žup
nijo in vsemi župnijami, ki so jih bili Ortenburžani ustanovili
v mejah nekdanje ribniške fare, in jim izročil v fevd vsa posest
va, ki jih je imela oglejska cerkev na štajerskem, Koroškem
in Kranjskem ( 143).
Ker je Herman I. Celjski, ki je z Ortenburžani (1377.) skle
nil dedinsko pogodbo, že dne 21.3. 1385, dal svetu slovo, in
Viljem umrl dne 10. 9. 1392., je nastopil po izumrtju Ortenburžanov njih posestva Herman II. Celjski, kateremu je bil patriarh
Ludovik tako zelo naklonjen. Njegov zet - cesar Sigismund (Žiga)
mu je dne 28. 2. 1420. v Bratislavi podaril nasledstvo ortenburške
in šternberške grofije pri Beljaku; očak Ludovik mu je pet let
kasneje dne 13. 5. (ali 6. 5.) 1425. dal v fevd vsa nekdanja ortenburška-oglejska lena, med drugimi tudi grad „Ortnek s Kočev
jem “ („castrum Ortneg cum Kotsche“ ), gradove Lož, Ribnico,
Kočevje, čušperk in dr. ( 144). Dasi je bila ta izročitev le for
malnega pomena, je vendar patriarh izvršil ta čin z vso sloves
nostjo, sedeč na prestolu ( 145).
Sicer pa so Celjani že v prejšnjem stoletju po ženitnih zvezah
imeli v naših krajih svoje podložnike, od katerih so dobivali
predpisano desetino, posebno po dobrepoljski dolini, katero pa so
prepuščali bolj siromašnim Turjačanom, s katerimi so bili istotako v radbinskih zvezah, v fevd. To jasno sledi iz pisma z dne
23. 4. 1343., s katerim prodajata brata Ortolf in Friderik Turjaška
in Jera (Trauta), hči Heranda Turjaškega, Levu Kranjcu iz Rib
nice in njegovi ženi Kunigundi deset in pol zemljišč v Dobrepo
ljah, in sicer v Bruhanji vasi, za 10 mark oglejskih fenigov. To
desetino naj imata omenjena dva v fevd pod pogojem, ako dobita
za to dovoljenje od grofa Friderika Celjskega, od katerega jo
imajo Turjačani sami v fevd. Ako torej dobita to dovoljenje, jima
dajejo Turjačani to desetino v leno z vsemi pravicami in koristmi,
kakor so jo imeli oni sami ( 14G) . Tako Celjski skoro nikoli niso
bili brez vseh pravic v naši okolici.
Bogati Celjski so z ortenburško dediščino jako utrdili svojo
moč in svoj vpliv. Samo na Kranjskem so jim pripadali gradovi:
Zgornja Lipnica pri Radovljici, Gorenji in Dolenji Kamen pri
Begunjah, Ortnek, čušperk, Kostel, Altenburg, Kravjek itd. ter
pet trgov: Radovljica, Ribnica, Poljane, Lož in Kočevje z dotičnimi graščinami. Ako dodamo, da se je Herman II. že leta 1406.
imenoval grofa Zagorskega, bana dalmatinskega, hrvaškega in
slavonskega, da je bil tast nemškega cesarja Žiga in da je bila
njegova rodovina v rodu s poljskim kraljem, bavarskim vojvodo,
goriškim grofom Henrikom, bosanskim kraljem itd., smemo brez

pretiravanja reči, da so bili ti grofje najveljavnejši prvaki v
tačasnem političnem življenju in kos, da se pomerijo z vsakim
sovražnikom, tudi s habsburškimi vojvodi ( 147) .

CELJSKI GROFJE
RIBNIŠKI G O S P O D A R J I
Leta 1418., ko je pripadla po dedinski pogodbi bogata ortenburška dediščina grofom celjskim, se je tudi za Ribnco začela
čisto druga zgodovina. Takrat je vladal celjsko grofijo Herman
II. (1385-1435.), ki je dosegel višek slave in oblasti v svojem
rodu. Leta 1390. je postal celo kranjski deželni glavar. V tej službi
se je izkazoval posebno velikega dobrotnika Cerkve in duhov
ščine. Napravil je mnogo pobožnih ustanov ( ] ), kar je nadaljeval
tudi v poznejših letih. Toda kljub svoji visoki časti, službam in
dostojanstvom, ki jih je užival, je bil nesrečen človek. Njegove
družinske razmere so ga trle do kosti. Njegovo hčer Barbaro je
leta 1405. poročil sam cesar Žiga. Kraljica Barbara je bila žena
izredne lepote in bistroumnosti, pa tudi častilakomna in strastna
kakor vsi Celjani. Svojemu soprogu je pozneje prizadela z razuz
danim življenjem mnogo bridkosti. Žiga jo je celo pognal z dvora
in je morala dolgo časa preživeti v nekem ogrskem gradu za
prta ( 2). Bila je prava slika razbrzdanosti zadnjih Celjanov. Po
zneje se je pač spravila s svojim cesarskim možem.
Herman je imel tri nam znane sinove. Ludovik je umrl že
okoli 1414., Herman III. je v najlepši starosti okoli leta 1426.
pri Radovljici padel s konja in se ubil. Ostal je le najstarejši
Friderik II., s katerim je imel preveliko žalosti in ki mu je odločil
v posest in rezidenco Krško ob Savi, kakor je bil Hermanu od
ločen grad begunjski ( 3). Friderik II. se je leta 1405. poročil z
Elizabeto, edino hčerjo kneza Frankopana. Navadno je bival s
svojo ženo na krškem gradu, kjer je imel svoj lasten, sijajen
dvor. Krško mesto mu ima zahvaliti svoj poče tek in razvoj, ker
je mnogo storil za naselbino, živel je nekaj let s svojo ženo v
srečnem zakonu in imel z njo sina Urha. ki se je rodil leta 1407
Friderik, ki se že prej ni nič menil za posle svoje hiše in je vso
skrb prepuščal le svojemu očetu, se je vdal nenasitnemu živ
ljenju in uživanju. Po Urhovem rojstvu se je jel čedalje bolj
odtegovati svoji ženi, katere resna in mirna narava ni prijala
njegovi strastnosti, in se je končno po osemletnem zakonu po
polnoma ločil od nje. Okoli leta 1412. se je zakon razdrl in je
poslej Friderik skoro 10 let živel ločen od svoje žene (4). Močno
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ga je vleklo k plemeniti in lepi deklici Deseniški iz plemenite
viteške rodbine Deseničev pri Krapini ( 5), ki jo je bil spoznal
v okolici svoje žene. Friderikov oče si je prizadeval, da bi za
konca zopet spravil; zato je mlademu paru odstopil leta 1421.
na Kranjskem gradove Krško, Kostanjevico, Novo mesto, Mehovo
in ortenburško dediščino na Dolenjskem, torej tudi Ribnico in
Ortnek ter druge gradove. Toda Friderik je bil preveč zaverovan
v Veroniko. Leta 1422. se je očetu sicer posrečilo pri neki slo
vesnosti zediniti razprta zakonca. Odvedli so ju spravljena na
grad Krapino. Elizabeta je bila žalostna in ni slutila nič dobrega.
Ko so prispeli v grad, je rekla svojim spremljevalcem: „Dragi
gospodje in prijatelji, kaj mi pomaga ta poravnava. Vem, da me
boste jutri našli mrtvo kraj mojega gospodarja.“ Dvorjaniki so jo
pogovarjali, češ da je sedaj vse dobro in da bo še mnogo let

živela v zakonski ljubezni. Toda Elizabetina slutnja se je zares
izpolnila. Drugo jutro so jo našli mrtvo v postelji. Nekateri viri
poročajo, da jo je grof Friderik zabodel z lovskim nožem. Zjutraj
je baje rekel smešljivo dvornim služkinjam: „Le pojdite in po
glejte svojo gospo, kako ji je!“ Ko so prišle v njeno spalnico, so
našle grofico mrtvo in nastala je silna žalost po vsem gradu. Celj
ska kronika pa poroča: „Ko je po Kristusovem rojstvu leta 1422.
bilo, je umrla soproga grofa Friderika, ki je bila modruška kne
ginja. Zgodilo se je v Krapini, od koder so jo odpeljali v Celje
V samostan. Javno se je po svetu govorilo, da jo je mož, ko sta
bila ponoči v spalnici, v postelji prebodel in usmrtil in sicer za
radi neke deklice po imenu Veronika, katero bi rad vzel za
ženo“ ( 6). Tako je tragično končala prva ribniška gospodarica
iz Celjske rodbine, kakor je bila tragična smrt zadnjega Ortenburžana.
čez dobri 2 leti (1425.) se je Friderik res poročil z Veroniko
Deseniško. Očeta Hermana je to silno grizlo in čedalje bolj strast
no je sovražil Veroniko, ki je po njegovem mnenju povzročila
vse zlo. Grof Friderik je to pač dobro vedel; zato se je hotel
strastnemu očetu umakniti. V Ribnici se menda ni upal nastaniti
s svojo osovraženo nevesto; zato si je sezidal drugo bivališče
na visokem, skoraj nedostopnem hribu blizu Kočevja. Tam si je
zgradil med leti 1422. in 1425. grad, ki se je po njem imenoval
Fridrichstein in je danes le še neznatna razvalina. V ta grad je
pripeljal svojo ljubljeno nevesto, da bi bila varna pred razjar
jenim očetom Hermanom. Na južni strani gradu je dal postaviti
tudi gotsko kapelo, posvečeno obglavljenju sv. Janeza Krstnika
( 7), kjer je imel bržkone tudi svojega duhovnika, ki mu je
opravljal službo božjo, zakaj Celjani so bili kljub svojim grehom
verni ljudje.
Dnevi Friderikove mlade domače sreče pa so po poroki z
Veroniko hitro minuli. Njegov kraljevski svak kralj Žiga ga je
povabil k sebi na Ogrsko, in ko se je poslovil od Fridrihštajna
in Ribnice ter svoje drage Veronike, pa niti zdaleč ni mislil, da
temu slovesu ne bo sledilo svidenje. Komaj je bil prišel na Ogr
sko, že so ga proglasili za ujetnika in ga izročili njegovemu
srditemu očetu, zakaj tudi kralju Žigi ni bilo po volji, da se je
poročil z Veroniko. Grof Herman je dal svojega nepokornega
sina vkovati v verige in na gradu Ostrovcu pri Celju dobro za
preti. Ko je na Fridrihštajnu vrnitve svojega moža čakajoča Ve
ronika izvedela za to strašno vest in slišala, da ji njen neizprosni
tast streže po življenju, je zbežala iz gradu v divji gozd Hornvalda pri Kočevju in se več mesecev skrivala kot plaha srna
v neki hiši v Kučenu. še danes tam kažejo razvalino te hiše.

Grof Herman je vzel svojemu sinu vsa prej dana mu posestva
in je dal komaj z velikim trudom dozidano trdnjavo Fridrihštajn
do tal podreti, ali kakor pravi Celjska kronika: „in grund obbre
chen“ . Kakšna bolečina za Veroniko, ko je morda gledala iz
nasproti ležečega Hornvalda, kako plameni požirajo mesto njene
mlade ljubezni! ( 8).
Morda so bile ravno te zmešnjave v celjski plemiški rod
bini vzrok, da je prišla Ribnica 1424. za nekaj časa v last goriških grofov ( 9), ki so bili že tako s Celjani v rodbinski zvezi.
Ni nemogoče, da bi jih ne bil grof Herman poklical v deželo
proti svojemu lastnemu sinu. Mogoče pa, da jih je tudi Friderik
poklical na pomoč proti svojemu razjarjenemu očetu. Goriški
grofje so še po izumrtju Celjskih zahtevali kot njihovi sorodniki
Ribnico zase.
Mladi grof Friderik je bil, kakor že omenjeno, najprej zaprt
v gradcu Ostrovcu, potem pa so ga vrgli v ječo v celjski grad,
kjer ga je vitez Jošt pl. Helfenberg strogo stražil. Veronika, ki
se ni čutila več varno v svojem skrivališču v Hornvaldu, je mo
rala bežati dalje. Njeni sorodniki Frankopani so jo spravili po
stranskih potih na štajersko in jo skrivali blizu Ptuja. Kmalu
pa je srditi grofovski tast izvohal tudi to skrivališče in Veronika
je bila prignana na Ostrovec, kjer so jo vrgli v ječo. Stari grof
Herman jo je postavil na zatožno klop pri sodišču v Celju, upa
joč, da jo bodo sodniki obsodili kot čarovnico, ki je s svojo čarov
niško umetnostjo zapletla njegovega sina v ljubezen in zakon.
Toda njen zagovornik jo je pred celjskim sodiščem tako spretno
zagovarjal, da so jo pravično misleči sodniki spoznali za ne
krivo. Toda grof Herman je ni dal izpustiti. Na njegovo povelje
so jo privedli nazaj v ječo na Ostrovec, kjer jo je hotel grof s
počasnim izstradanjem končati. Ker pa je to pri njeni močni na
ravi trajalo predolgo, se je zatekel k zavratnemu umoru. Ko je
bila že od lakote in žeje napol mrtva, je Herman poslal k njej
dva viteza, med njima tudi Jošta, ki sta jo utopila v ribnjaku
pod gradom, ali kakor trdi Valvazor, v kopalni banji, dne 18. 10.
1428. ( 10). Ta dan označuje kot njen smrtni dan tudi nekrolog
v Jurjevem. Nekateri zgodovinarji trdijo, da so se morilci de
lali, kakor da bi jo hoteli skopati v banji, pa so glavo toliko
časa tiščali v vodo, da se je utopila. Celjska kronika pa pravi:
„Do schickt er (Herman) zween Ritter hin, die sie unter Oster
witz in einer Pottingen trecken Hessen.“ ( “ ■). Tako je tudi druga
ribniška gospodarica tragično končala.
Menda v zadoščenje za svoje grozotne naklepe je stari grof
Herman Celjski ustanovil v Ribnici že 1427., (kakor so Celjani
sploh večkrat ravnali) beneficij sv. Hermagora in Fortunata, da

si tako zagotovi dušno pomoč in odpuščanje svojih grehov. Ni
pa izključeno, da ne bi bil tega storil tudi za dušni blagor svojega
sina Hermana III., ki se je leto prej pri Radovljici ponesrečil.
Ta ustanova je obstojala še v 18. stol. iz nepremičnin, namreč
iz 6 gruntov, male desetine v vasi Rakitnica, enega vrtiča in
male beneficiatove hišice (menda št. 8 poleg Dekliške šole). Od
gruntov, ki so jih imeli najemniki v zakupu, so ti dajali beneficiatu pogojene letne dajatve. V 18. stol. je znašal letni dohodek
po odbitku stroškov (deductis deducendis) 60 goldinarjev nemške
veljave, ki se porabijo za vzdrževanje beneficiata, za razsvetljavo
oltarja sv. Hermagorja in Fortunata v župnijski cerkvi v Ribnici,
ki ga je gotovo obenem ustanovil grof Herman Celjski, in za
vzdrževanje beneficiatove hišice. Beneficiatova dolžnost pa je
bila, da je moral vsak praznik pri omenjenem oltarju brati sv.
mašo za ustanovnika grofa Hermana Celjskega ( 12).
Tako se je končala celjska žaloigra s smrtjo nesrečne Vero
nike Deseniške, ki je bila le malo časa gospa ribniška, pa so
bila še ta leta tako nesrečna. Odkar sta živela z grofom Fride
rikom v zakonu, sta pač z raznimi pobožnimi ustanovami skušala
popraviti zločin, ki je kakor prekletstvo ležal nad njima. Grof
Friderik je bil bržkone tisti Celjan, ki je v Ribnici ustanovil
beneficij sv. Andreja ( 13), ki je še v 18. stol. obstojal iz 6 gruntov
in 6 malih hišic, ki so se postavile ob beneficiatovem vrtu. Be
neficij je znašal (deductis deducendis) letno okrog 45 goldinarjev
nemške veljave. Pozneje je bil ta, kakor tudi preje imenovani
beneficij, inkorporiran žup. prebendi.
Enej Silvij Piccolomini, poznejši papež Pij II., po pravici
sodi, da Veroniko zadene manjša krivda, ker je najbrže grešila
iz človeške, posebno ženske slabosti („sexus fragilitate“ ) ali pa
celo prisiljena. Pokopali so jo najprej v Braslovčah, pozneje pa
prenesli v kartuzijanski samostan v Jurjevem. Med pobožnimi
menihi je slednjič našla mir, ki ga na svetu ni mogla najti.
Smrt Veronike Des. je spravila očeta s sinom. Po skoro 5-letni
ječi je Herman svojega sina Friderika oprostil 1429., ker je
začel v ječi bolehati („v or Herzenleid kränkeln“ pravi kronika),
in tako je bil po besedah Eneja Silvija „po dobroti ohranjen v
pogubo mnogih“ . Starega očeta je k temu nagibala skrb za pri
hodnost svoje hiše, ki je slonela le na Frideriku II., zakaj Her
man III. je 1426., kakor rečeno, pri Radovljici padel s konja in
se ubil („und viel sich todt“ ). Zdravnikom se je posrečilo Fri
derika ozdraviti, vendar pa mu oče tudi sedaj ni izročil vseh
gradov, ki jih je bil prej imel, ampak mu je dal za stanovanje
le Lipniški grad pri Radovljici, kjer mu je priredil tudi sijajen
dvor. Zatem se je Friderik zadrževal nekaj časa v Krškem, kjer

je živel, kakor se vidi, zopet lahkomiselno in zapravljivo. To je
razvidno iz dolžnega pisma z dne 1. 11. 1429., v katerem zastavlja
svojemu očetu za posojilo 32.000 goldinarjev svojo in svoje ma
tere posest; ravno tako je dne 3. 2. 1430. povrnil 4.500 gold. po
sojila, ki mu ga je na ukaz cesarja dala njegova sestra cesarica
Barbara ( 14). Po Veronikini smrti je zelo žaloval in je večkrat
obiskoval njen grob v Jurijevem, kamor jo je dal po očetovi
smrti prenesti in kjer je zanjo ustanovil tudi pobožno obletnico.
Leta 1431. se je odpravil na romanje v Rim, da s tem spokornim
de(lom javno zadosti za storjeni zločin ( 15).
Friderikov oče Herman II. je umrl v visoki starosti, pa do
konca čil na duhu in telesu, v mestu Bratislavi dne 13. 10. 1435
Pokopali so ga v kartuzijanskem samostanu v Pleterjih na Dol.
( 16), ki ga je bil 1407. grof Herman sam ustanovil ( 17). Tudi ta
Celjan, ribniški gospodar, je po bridkem življenju in strastnih
bojih našel svoj končni mir med molčečimi menihi in njihovimi
molitvami.
Moč in veličina Celjanov je bila Hermanovo delo. Že 1. 7.
1432. je grof Herman II. za primer, da izumrje njegov moški
rod, obljubil ortenburško grofijo sorodni avstrijski hiši. Morda
je to storil v temni slutnji skorajšnjega tragičnega konca svojega
rodu. S tem je bila tudi ribniška zgodovina zasukana že v naprej
na habsburško hišo. Grof Herman pa je s tem hotel doseči tudi
svoj najvišji cilj, namreč čast državnega kneza. Že 1. maja 1430.
je kralj Žiga povzdignil grofa Hermana II., Friderika II. in Urha
II. v stan ogrskih državnih baronov, s čimer so bili Celjani
potegnjeni v nov delokrog, ki pa je končno povzročil njih pogin.
Poleti 1434. je cesar Žiga poklical svojega tasta Hermana Celj
skega v Bratislavo in ga je hotel napraviti za „pokneženega
grofa“ . Herman je šel tja in je pustil doma svojega sina Fride
rika kot gospodarja, ki se je bil z njim do dobra spravil. Tam
pa je, kakor že omenjeno, starega grofa prehitela smrt. „Za
njim je bilo veliko žalovanje, zakaj bil je brumen gospod, ki je
spravljal in miril uboge in bogate,“ ga hvali celjska kronika (,18).
Točno ga karakterizira neki zgodovinar: „Naj nas častihlepna,
trda miselnost tega moža, njegovo neumorno in brezobzirno pe
hanje za častjo in posestvom, popolno vtoplenje v zahteve zuna
njega sveta, brez vidnega blažilnega čustva, pusti hladne, da, naj
nas popolnoma odbije od sebe; vendar nas njegova energija, visok
polet njegovih življenjskih ciljev, veličine vse njegove osebnosti
sili na drugi strani k priznanju njegove stalne zgodovinske vred
nosti“ (19).
Kakor je videti, je grof Herman izročil svoje posestvo sinu
Frideriku še pred svojo smrtjo; zakaj že 1434. je prišel grof

Friderik do vlade in je mnogo storil za korist Celja in svoje
grofije, pa tudi živel zelo razkošno in burno, divjajoč za boji
in vsakovrstnimi nasladami ( 20). Na Lipniškem gradu pri Radov
ljici, kjer je imel doslej svoj dvor, njegovo srce ni bilo zado
voljno; tudi Ribnica mu ni bila priljubljeno bivališče, ampak
gnalo ga je v gozdno idilo pri Kočevju. Komaj je njegov trdi
oče Herman umrl, je odhitel grof Friderik v Kočevje, kjer je
1435. nanovo pozidal od očeta razdejani grad Fridrihštajn kot
spomin na lepo, nesrečno, srčno ljubljeno Veroniko ( 21). Tam
je živel zelo razuzdano. Grad je obstojal še v začetku 17. stol.
in so v njem še stanovali ljudje, dokler niso Turjačani (Auers
pergi) sezidali novega gradu na bregu Rinže. Ko so turški napadi
pojenjali, so plemiči počasi lezli iz visokih, skoro nedostopnih
gradov v udobnejše nižine, kar se je zgodilo tudi v Kočevju. Fri
drihštajn je začel razpadati in je bil ob Valvazorjevem času
gori samo še stražar (guardian). Kamen so valili v dolino, da so
ga porabili za nove stavbe v mestu. Leta 1791. so odnesli tudi
oltar in zvon iz nekdanje kapele ter ju porabili za novo mestno
župnijsko cerkev ( 22). Grad je bil Kočevcem zelo dobro služil
kot pribežališče pred Turki, ker ga ti nikdar niso mogli pre
magati.
Kot starosta svoje hiše Friderik po očetovi smrti ni imel
nikogar več, ki bi ga mogel svariti in kaznovati. Zato njegove
strasti odsvitajo čedalje v živejši luči. Njegovo življenje je bilo
življenje uživanja brez mere in meje. Novega zakona ni več
sklenil ( 23). Enej Silvij ga slika v nekem spisu kot pravo pošast
v človeški podobi, kot razuzdanega pohotneža, ki pred njim ni
varna družinska čast podložnikov, kot razuzdanega nasilneža, ki
ravna s svojimi ljudmi kot s sužnji, kot cerkvenega roparja, kot
zaščitnika ponarejevalcev denarja, kot zastrupljevalca, kot ča
rovnika itd. Po tem popisu je moral biti grof Friderik izvržek
zlobe, ki je v vsakovrstnih grdobijah razlival svoj žolč nad raz
dejanjem svoje druge zakonske sreče C24) . So se te grdobije
odigravale le po Ribnici in Fridrihštajnu, zgodovinar ne pove.
Vsekakor pa stoji Friderik v tej luči po popisu Piccolominija,
Valvazorja in drugih ( 25). Drugi glasovi pa zopet pravijo, da
Friderik ni bil ne boljši in ne slabši kot mnogi drugi njegovega
stanu ( 26).
L. 1436. je pripadla celjskim grofom najvišja odlika, po kateri
je že grof Herman hrepenel. Cesar Žiga je dne 30. 11. 1436. v
Pragi imenoval celj. grofa Friderika, ribniškega gospoda in nje
govega sina Urha za državna kneza in je povišal združeno celj
sko, ortenburško in šternberško grofijo v državno kneževino. No
vim knezom je podelil samostojno sodstvo, jim dovolil kovati
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denar s svojim grbom, kopati zlato in srebro in jim dal sploh
vse pravice, ki so jih imeli drugi državni knezi v cesarstvu.
To povišanje pa je vzbudilo hudo nasprotstvo habsburških
vojvod, ki so se pričeli bati za svojo oblast na jugu. Tedanji
vojvoda, poznejši cesar Friderik III. se je prav tisti čas mudil
v 'Palestini in ni mogel ugovarjati. Po svojem povratku pa se
je takoj pritožil pri cesarju, kar pa ni nič izdalo. Vnel se je
strasten boj med Habsburžani in Celjani, zlasti ko je Friderik III.
postal nemški cesar. Boj proti Celjanom je bil menda vzrok, da
si je sicer dobri, pa vendar slabotni cesar Friderik III. začel iskati
zaveznikov, pa naj so bili tudi roparski vitezi. Tako se je zvezal
tudi z roparskim vitezom Viljemom Baumkirchnerjem in mu po
daril za slučajno pomoč leta 1437. neki stolp (grad) pri Vipavi
in več zemljišč v Ribnici ( 27). Boj proti Habsburžanom je vodil
posebno Friderikov sin Urh II., ki je oblegal Ljubljano, Kranj,
Novo Mesto, toda vse brezuspešno. Krvavi boji so hudo priza
devali našo deželo.
Kmalu sta si obe stranki zaželeli miru. Dne 16. 8. 1443. se je
sklenila poravnava v Dunajskem Novem mestu, kjer je cesar Fride
rik III. priznal celjskim grofom knežje dostojanstvo in se je

sklenila važna dedinska pogodba, ki je bila velikega pomena
tudi za poznejši razvoj ribniške zgodovine. Cesar je v tej po
godbi obljubil za primer, ako bi Habsburžani preje odmrli kakor
Celjani, njim zapustiti avstrijsko Istro (grofijo Pazin), Metliko,
Mehovo, Novo mesto, Kostanjevico, Laško, Vojnik, Žalec, Postojno
in Vipavo; Celjska grofa pa sta Habsburžanom obljubila celjsko,
ortenburško in šterberško grofijo, torej vsa posestva, ki so jih
imeli prej Ortenburžani, tudi Ribnico in Ortnek, ako bi njun rod
prej izumrl kakor habsburški. S tem je bil spor poravnan. Rib
niški gospodje so bili državni knezi. Cesarju Frideriku je že
dobro desetletje pozneje pripadla bogata celjska dediščina, h
kateri si je bil pripravil pot z umno dedno pogodbo C28).
Po nesrečni smrti nepozabne Veronike se je polotila Fri
derika Celjskega neka čemernost in se je v svoji starosti čedalje
bolj odtegoval vladnim poslom. Vse boje in politične zadeve je
prepuščal svojemu sinu iz prvega zakona z Elizabeto Frankopansko, Urhu. Ta čemernost in nejevolja je bila tolika, da se je
ogibal resnega dela. Razuzdanost in razkošnost pa ga tudi na
stara leta nista zapustili ( 29).
Zadnja leta svojega življenja je skušal grof Friderik z do
brimi deli popraviti prejšnje razuzdanosti, če se sploh more go
voriti o dobri volji. Tako so sploh delali razuzdani Celjani, da
so hoteli svoje hudobije pokrivati z mnogimi pobožnimi ustano
vami. Leta 1450. (po drugih virih 1447.), ko se je praznovalo
sveto leto, se je odpravil 86-letni starec v sijajnem spremstvu
desetih (30), po drugih virih 100 ( 31) konjenikov v Rim, da dobi
odpuščanje svojih grehov. Toda zdi se, da je šel tja bolj iz gizdavosti kakor pa iz pobožnosti in kesanja. Ob svojem rimskem
obisku je grof Friderik prosil papeža Nikolaja V., naj pozakoni
njegovega nezakonskega sina Ivana, ki mu je bil dal dedne
pravice do gradov Ribnice, Fridrihštajna, Poljan, Ortneka in čušperka. Iz tega bi morda sklepali, da je bil rojen v tukajšnjih
krajih; Papež mu je željo izpolnil. Ta Ivan je moral biti sin
nesrečne Veronike, morda rojen še pred poroko, ali pa se njegov
zakon z Veroniko ni smatral veljavnim. Dati mu je hotel Fri
derik kot dediščino gradove, kjer je preživel z Veroniko nekaj
časa svoje strastne ljubezni. Toda pozneje se o Ivanu ne sliši
ničesar več ( 32) in nam je uganka, kam je izginil. Poslednja leta
svojega življenja se je grof Friderik nazival „po božji milosti
knez in grof celjski“ . Na pomnožitev svojega posestva je mislil
vse življenje, višje politične posle pa je prepuščal le svojemu
sinu Urhu, ki mu je tudi delal mnogo bridkosti. Ko je čutil, da
se mu bliža zadnja ura, se je pripravljal na smrt pod vodstvom
nekega dominikanskega patra ( 33). Umrl je 13. 7. 1454. na Sov-

neku star 93 let. Pokopali so ga v minoritski cerkvi v Celju (34).
Valvazor pripoveduje, da je 1454. pičenjski škof Martin po
svetil oltar v ribniški grajski kapeli, kakor spričuje listek, ki je
poleg drugih stvari položen v oltar ( 35). Ali je nanovo priredil
kapelo grof Friderik ali njegov sin Urh, se ne da ugotoviti. Tega
Martina je za pičenjskega škofa imenoval protipapež Feliks V.
Ker pa je v tem času že drug zasedel pičenjski prestol, ga je
patriarh Ludovik III. Scarampo de Mezzarotta postavil 1449. za
generalnega vikarja v Ljubljani. Umrl je 8. junija 1456. ( 36).
Valvazor trdi, da je grof Friderik Celjski še svoja zadnja
leta preživljal v vseh nasladah in grdobijah. Ko je bil že 90 let
star, je živel v grešnih zvezah. Ko mu je neki prijatelj prigo
varjal, naj vsaj na večer svojega življenja, ko je zrel za grob
kot prezrela hruška za odpad, misli na svoj konec in se pri
pravi na smrt, mu je dal grof Friderik zali odgovor: „O, na
svojo umrljivost sem že zdavnaj mislil in zato sklenil, naj se na
grob postavi sledeči napis: To so moja vrata na oni svet; kaj
dobim, ne vem. Vem, kaj sem zapustil; vsega sem imel v izobilju,
od česar ničesar ne nesem s seboj kot to, kar sem spil in snedel in
kar je nenasitna sla užila“ ( S7). Enej Silvij, ki sporoča te besede,
ga imenuje popolnega epikurejca. Pečat Friderika II. ga označuje
kot grofa Celjskega, Ortenburškega in Zagorskega „po milosti
božji“ ( 3S).
Ulrik II. ali navadno imenovan Urh, ki je po Frideriku
prevzel bogato celjsko dediščino, je bil zadnji svojega rodu. Bil
je edini sin grofa Friderika iz njegovega zakona z nesrečno Eli
zabeto Frankopansko. Ker je Friderikov nezakonski, pa pozakonjeni sin Ivan izginil iz zgodovine, je postal Urh tudi ribniški
gospodar. Za ženo je imel Katarino, hčer srbskega kralja Jurija
Brankoviča in carigrajske Irene Kantakuzene. Že to dovolj priča,
kako zelo je želel on in njegovi predniki razširiti svoj vpliv po
slovanskem jugu. Da ni bil Urh zadnji Celjan, ali da bi bili
Celjani moralneje živeli, bi bili imeli morda že pred stoletji
mogočno Jugoslavijo. Trije Urhovi otroci pa so mu pomrli že
v mladih letih ( 39). Grof Urh je še prekašal svojega očeta v
častihlepju, brezobzirnosti in strastnosti ( 40). Spustil se je v
visoke in nevarne cilje, da ustanovi na jugu samostojno državo.
Grof Urh je že za časa svojega očeta stopil v politično ospredje
in je sodeloval leta 1443. tudi pri dedinski pogodbi s cesarjem.
Posegli pa so Celjani tudi na Balkan, posebno Urh s svojo ženit
vijo. Grof Friderik II. je imel po pogodbi slediti Štefanu Tvrdku
na kraljevem prestolu v Bosni. Pogodbo je bil sklenil že z nje
govim očetom in jo je cesar Žiga tudi potrdil. Po Tvrdkovi smrti
pa bosenski bojarji niso hoteli ničesar slišati o tujem Celjanu

in so volili za kralja Štefana Tomaska, ki je bil prijatelj ogerskemu Hunyadiju. Ta je s tem dobil mogočnega zaveznika zoper
Turke. S tem pa se je tudi začel boj med obema sovražnima
hišama, ki je pripeljal Urha v pogin. Kakor je usoda hitro pori
nila Celjane v višavo, tako je bil nagel tudi padec, ( 41) kar bomo
kmalu videli.
Urh že v zakonu ni imel sreče. Nebo mu ni dalo, da bi mu
ostal pri življenju kak potomec, dasi je imel dva sina in eno
hčer. Prvorojenec je umrl takoj po rojstvu, Herman pa je umrl
12 let star. Hčerka Elizabeta je bila že v otroških letih obljub
ljena kot nevesta ogrskemu kralju Matiji Korvinu (kralju Ma
tjažu), pa je tudi umrla, preden je dorasla. Tako je ostal grof
Urh brez potomstva ( 42). Valvazor popisuje grofa Urha kot brez
božnega, ne mnogo boljšega kot je bil njegov oče. Bil da je
pravi epikurejec, kar je jasno kazal tudi v svojem življenju;
zato je „prišel neblagoslovljen v mir, ali pravzaprav v večni
nemir in njegovi lasje niso mogli brez krvi pod zemljo“ ( 42).
S svojo ženo Katarino je živel grof Urh sprva v srečnem
zakonu. Ko pa mu je smrt pobrala otroke in ni imel več upa
na potomstvo, se je vdal uživanju in njegovo čustvo za ženo Ka
tarino, „lepo in častivredno“ Srbkinjo, se je ohladilo. „Vzplam*
tel je “ , tako piše zgodovinar Gubo, „v ljubezni do žene nekega
dunajskega meščana in trgovca, ki se je dala odpeljati na njegov
grad pri Dunaju. Nekega dne so našli njenega moža v gozdu
prebodenega s puščicami. Grof se je hotel sedaj z njo oženiti.
Katarini Brankovičevi je sedaj pretila usoda, kakršna je bila
zadela Elizabeto Frankopansko. Tu pa je nastopil ostrejši oče,
ki ga je jezilo sinovo početje. Poklical ga je domov in mu za
pretil z razdedinjenjem, ako ne pride, s pristavkom, da se bo
lahko pravno oženil s deklico nekega podložnika. Obenem je dal
takrat svojega nezakonskega sina Ivana pozakoniti. Končno je
Urh ubogal, vendar pa je naprej poslal svojo ljubimko z velikim
spremstvom. Friderik jo je dal po eni svojih dvornih dam spre
jeti s knežjim sijajem. Ko je dospel še mladi grof, ga je oče
še enkrat opomnil, naj zapusti žensko, drugače ga razdedini. Na
to pa mu je Urh odgovoril,: „Pusti oče, da ljubim to žensko, ako
hočeš, da živim; zakaj v slučaju ločitve umrjem. Ne zahtevaj od
sina, česar sam nisi držal! Pusti me, da stopam po tvojih stopinjah
in življenje, kar se da, uživam.“ Nato pa je oče dejal: „Živi,
kakor se ti zljubi, toda vedi, da s teboj in po tebi pogine naš
rod, staro ime Celjanov“ ( 43). Koliko je v tem zgodovinske resnice,
ne moremo presoditi. Strastnost Celjanov pa nam nudi dokajšnjo
verjetnost.
Pozneje se je grof Urh zapletel v ogrske homatije, kjer se

je ob strani vojskovodja Vitovca boril za svojega nečaka Ladislava Posmrtnika proti Janošu Hunjadyju Korvinu, ki je bil
poklical na ogrski prestol poljskega kralja Ladislava III. S Hunjadyji je bil na slabih nogah že od časa, ko so Celjani jeli gledati
na bosanski kraljevski prestol. Ko je bil mladi kralj Ladislav Po
smrtni šele 3 mesece star (15. maja 1440.), je bil že v pre
stolnem Belgradu kronan za ogrskega kralja. Urh Celjski mu je
takrat držal krono sv. Štefana nad glavo in je prisegel namesto
njega. Pozneje so ga Ogri složno priznali za svojega kralja in
tako ga vidimo, kako gre s svojim stricem grofom Urhom leta
1456. na križarsko vojno proti Turkom, kjer je grofa Urha za
del smrtonosni udarec. V Belgradu so ga namreč njegovi so
vražniki, Hunjadyjevi pristaši, ponoči napadli, ga pobili, po
ložili na mizo in mu odsekali glavo. Tako je padla zadnja glava
ribniških gospodov iz celjskega rodu. Celjska kronika natančno
popisuje ta žalostni dogodek in med drugim pravi: „Prišel je
tudi kardinal (Karvajal), ki ga je poslal naš oče papež h kri
žarjem, ko je izvedel, kaj se je zgodilo celjskemu grofu, k mrtve
mu truplu, ga objokoval, pregledal in popisal vse rane in se
vrnil zopet domov. Tudi drugi križarji so se vrnili in vojnega
pohoda v Turčijo je bilo konec. Na povratku je bilo še mnogo
križarjev od Ogrov pomorjenih. In vse to se je zgodilo po Kristu
sovem rojstvu v letu 1456., na dan pred praznikom sv. Martina
( 44). To je bilo dne 9. novembra.“
Urhovo truplo so prepeljali v Celje in ga pokopali v mi
noritski cerkvi poleg očeta. Pri pogrebu se je še enkrat raz
vil ves sijaj, s katerim so se celjski grofje tako radi obdajali
v življenju. Navzoča je bila tudi kneginja Katarina, Urhova vdova,
ki je pri maši prinesla spominski dar za svojega pokojnega
soproga in za njo so isto storili mnogi vitezi in dvorniki. Po kon
čani zadušnici je prišlo dvanajst črno oblečenih dvornikov in so
postavili na oder oklep, kopje, meč, čelado in ščit ubitega kneza.
Za njimi je nastopil vitez ves v železni opravi, ki je vrgel na
tla ščit, čelado in grb in trikrat na ves glas zaklical: „Heute
Grafen von Cilli und niemer mehr! Danes grofje celjski in nikdar
več!“ Naposled je zlomil rodbinski grb v znamenje, da je izumrl
mogočni celjski rod. In tedaj, pravi celjska kronika, so zagnali
možje in žene tolik vik in jok, da ni mogoče popisati ( 45).
Niso bile osebne vrline, zaradi katerih je ljudstvo žalovalo
po celjskih grofih. Najbolj je bil ljudstvu znan lahkoživi in boje
viti grof Friderik II., ki je umrl 1454., in nesrečna Veronika Deseniška; prav tako mogočni Urh II., zadnji Celjan. Ljudsko izro
čilo slika celjske grofe kot pohotne, nasilne ljudi, ki so podložnim
kmetom ugrabljali hčere in žene in jih jemali k sebi v grad.

Tudi nagli pogin celjskega rodu spravlja ljudska pripovedka
v zvezo z njihovim razuzdanim življenjem. Grof Urh je ugrabil
kmetu edino hčer. Zaman pride žalostni oče prosit in rotit ne
usmiljenega moža, naj mu vrne ljubljenega otroka. Zasmehujoč
ga spodi grof iz gradu. Zdaj mu kmet razsrjen napove kazen
božjo: Zgodnjo smrt, pogin celjskega rodu in razpad celjske
grofije ( 46). In vendar je ljudstvo žalovalo po celjskih grofih;
to pa zato, ker ga je prešinjala žalostna zavest, da je zopet izumrl
domač plemeniti rod, ki se je dvignil do velike moči in slave
in ki mu je bila odmerjena naloga v jugoslovanski zgodovini ( 47).
Za ribniško zgodovino se Celjani pri vednih medsebojnih in
javnih bojih, zlasti vedno se ponavljajočih družinskih tragedijah,
niso mogli dosti brigati. Tudi turški pohodi po naših krajih jih
niso mogli nič kaj mikati. Ljudstvo pa je od njih mogočnosti pri
čakovalo pomoči zoper te svoje sovrage. Zato je tudi žalovalo ob
njihovem izumrtju. Šlo pa je Celjanom le za to, da dobe iz naših
krajev svoje bogate dohodke. Upravljali so naše graščine le po
svojih oskrbnikih, ki so opravljali v teh krajih sodstvo in pobirali
mitnino in desetino. L. 1457. so dobili Ribničani že cesarske oskrb
nike in sodnike.
Od vsemogočnosti teh ribniških gospodarjev je ostalo le še
18 lobanj, ki jih lahko vidiš za oltarjem mestne cerkve v Celju,
med njimi tudi lobanjo grofa Urha, na kateri se še vedno vidi
udarec z mečem. Mesto njih zadnjega zemskega počitka kaže
napis: „Celjskih grofov in knezov, v orožju nekdaj mogočnih, z
vsem bogastvom obsutih, mali ostanki tukaj počivajo. Cesar Lu
dovik IV. Bavarski je leta 1341. naredil Friderika, barona Sovneškega, za prvega celjskega grofa, katerega rod je leta 1456.
izumrl, ko je bil grof Urh ubit“ ( 4S).
Leta 1814. so odprli v minoritski (nemški) cerkvi grobnico
celjskih grofov, ki je bila izza smrti zadnjega Celjana zaprta, in
so zbrali njihove lobanje ter jih spravili v preprosto, s steklom
zaprto shrambo za velikim oltarjem, kjer jih še danes vidimo.
Na lobanji grofa Urha je nalepljen listek z napisom: „Zadnji iz
presvetle rodbine grofov Celjskih, ubit po Ladislavu Hunjadyju v
Beogradu 26. marca (prav: 9. novembra) 1456. (49).
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Po izumrtju Celjanov se je vnel srdit boj in prepir za nji
hovo dediščino, dasi so bili cesarji po pogodbi upravičeni dediči.
Saj je bila celjska posest tako velika, da so se gotovo marsi

komu cedile sline po nji, zlasti sorodnikom celjskih grofov. Samo
na Kranjskem so spadali v dediščino gradovi: Postojna, Kostel,
Smlednik, Fridrihštajn, Goričane, Krško, Begunje, Kranj, Krupa
pri Črnomlju, Lož, Kostanjevica, Metlika, Mehovo, Planina (Montpreis), Ortnek, Polhov gradeč, Koprivnik, Radovljica, Radeče,
Ribnica, Novo mesto, Žužemberk, Kamnik, Turn, Lipniški grad,
Višnja gora, Bela peč, čušperk, Svibno, Kočevje, Poljane, Vinica,
Mirna, Naklo in drugi. (!) Poleg tega se je raztezala celjska posest
še na štajersko, Avstrijsko, Ogrsko, Hrvaško, Slavonijo, Istro,
Furlansko, Koroško in Tirolsko. Ni čudno, če jih je hotel vsakdo
imeti na svoji strani. Njihova gotovina je bila za tisti čas nekaj
nenavadnega. Tako je razumljivo, da se jih je potegovalo 24 za
bogato dediščino ( 2). Najimenitnejši med njimi so bili: cesar
Friderik III., ogrski kralj Ladislav (Urhov nečak), vojvoda A l
breht IV., goriški grof Ivan in Frankopani, grofi modruško-krčki.
Zahtevala pa je dediščino tudi Urhova vdova grofica Katarina.
Po znani pogodbi iz leta 1443., je bil postavni dedič celjske,
ortenburške (torej tudi Ribnice) in šternberške grofije cesar
Friderik III. Stanovi štajerski, koroški in kranjski so se zbrali
v Gradcu in se posvetovali o celjski dediščini. Sklenili so, da
se izroče vsa grofova mesta, trdnjave in gradovi, ki spadajo k
državi, v roke cesarja kot državnega poglavarja. Kdor bi trdil,
da mu gre kaka dediščina, jo mora izprositi od cesarja. Toda
vdova grofinja Katarina je hotela z orožjem braniti središče po
sesti, to je Celje in kranjske gradove, pri čemer jo je podpiral
ogrski kralj Ladislav. Veliko vlogo je v tem boju igral zviti po
veljnik Vitovec, ki je tudi hotel dobiti nekaj drobtin, od bogato
obložene mize. Zdaj je bil na cesarjevi strani, pa zopet na strani
kralja Ladislava in vdove Katarine. Cesarju se je posrečilo za
nekaj časa dobiti na svojo stran mogočnega Vitovca in burggrofa
Zgornjega Celja in je neovirano vkorakal v Celje. Mnogo celjskih
vazalov se mu je pridružilo. Samo posadka v Radovljici se je
ustavljala vsem obljubam. V tem pa se je tudi Vitovec skesal;
odpadel je od Ladislava in je v sporazumu s celjskimi prebivalci
z napadom zavzel Celje. Cesar se je komaj rešil v Zgornje Celje.
Tu pa se je izkazala zvestoba Kranjcev. Stanovi so poslali konje
nike, mesto Ljubljana pa 40 pešcev. Sicer pa ga je Vitovec samo
8 dni brezuspešno napadal, potem pa je odkorakal, nakar je
cesar sprejel svoje notranjeavstrijske dežele, predvsem Kranjsko,
kjer je v soboto pred sv. Trojico in na praznik sam Juriju Hohenwarterju ml. podpisal menjalno pogodbo za posest gradu in gla
varstva v Metliki za 2.500 goldinarjev v dukatih in za urad na
Slivnici z 19 grunti v Strugah in 12 grunti v Cesti; kot drugo
zastavščino pa je dal bratoma Juriju in Andreju pl. Lamberg

grad in urad v Ribnici. Tudi ribniški tržani, ki so bili doslej pod
ložni Ortenburžanom in potem Celjanom, se cesarju niso več
upirali, ampak so se malo dni zatem dne 9. julija 1457. ( 3) prosto
voljno podvrgli ter obljubili zvestobo habsburški hiši ( 4) .
V
poplačilo za to lojalnost je cesar Friderik III. to leto
(1457.) ustanovil v Ribnici beneficij (bratovščino) presv. Reš.
Telesa in zanj podaril od graščinske posesti pol grunta. S tem
so Ribničani dobili eno duhovniško mesto več. Duhovnikov pa so
tedaj Ribničani zelo potrebovali; saj je še v tem času obsegala
ribniška župnija sedanje fare: Gotenico, Grčarice, Dolenjo vas
Staro cerkev, Goro, Sodražico, Velike 'Poljane, Ribnico samo in
še podružnico Ravne na Blokah, poleg vseh poslov, ki jih je
moral ribniški nadžupnik še opravljati po vsem Kočevskem. So
ustanovitelji tega beneficija so bili: Brata Bodner, gospod Jurij
Schönberg (Schoneeberg?) s svojo ženo Kunigundo, gospa Grazberger in gospod Urh pl. Thurn ( 5). Ta beneficij se je pozneje
združil z župnijsko posestjo (nadarbino) in je obsegal sedanje
župnijske njive „na Vidmu“ med Ribnico in Hrvačo.
Meseca novembra 1457. je umrl ogrski kralj Ladislav in boj
za celjsko dediščino je bil hitro končan. Katarina in Vitovec
nista imela sedaj nobene opore več in z lastnimi sredstvi tudi
nista mogla nadaljevati vojske proti močnejšemu cesarju. Prišlo
je do poravnave v decembru istega leta. Katarina je prepustila
cesarju celjsko, ortenburško in šternberško grofijo, cesar pa ji
je dal kot vdovi v dosmrtni užitek grad Krško in dva tisoč
funtov vinarjev v letnih dohodkih. Grofica je imela Krško le
malo časa v posesti. L. 1460. je izročila upravo gradu svojemu
oskrbniku in se preselila v Dubrovnik, kjer je zanjo skrbela
sestra Mara, žena turškega sultana Murata. L. 1469. se je odpove
dala svojemu vdovskemu deležu in odšla k sestri na grad Ješovo
ob Strumi in je tam tudi umrla. Pokopali so jo v Kočni nad
Strumico ( 6). Tako je preminula tudi zadnja bivša gospodarica
ribniškega gospodstva iz Celjskega rodu. Z njeno smrtjo se za
čenja doba vsakoletnih turških napadov na naše kraje, o čemer
govorimo na drugem mestu.
Z izumrtjem Celjskih je bilo konec enotne celjske grofije.
Največ si je pridržal cesar, drugo pa je razdelil med svoje pri
jatelje in privržence. Za cesarja je pomenila ugodna rešitev tega
vprašanja velik korak k utrditvi avstrijske oblasti v južnih de
želah ( 7), jugoslovanske dežele pa so se s smrtjo celjskih grofov
skorajda za pol tisočletja oddaljije od ideala jugoslovanske države,
katero so Celjani z modro, zlasti ženitno politiko pripravljali,
pa jih je pogoltnila nenravnost.
Ko so se Ribničani 1457 prostovoljno podvrgli in poklonili

cesarju Frideriku, je ta postal neoporečen gospodar ribniškega
gospodstva. Ali so se tudi Kočevci takrat podvrgli cesarju, ne
vemo ničesar trdnega; res pa je, da so bili Ribničani in Kočevci
od te dobe dalje vedno ločeni, ker so imeli vsak svoje oskrbnike.
Bržkone pa je cesar tudi Kočevje še isto leto zastavil, zakaj 1466.
je imel celjski vicedom laški Friderik Absprecher (Laško na
štajerskem) med drugimi v najemu gornje in dolenje Kočevsko
ter Reški (Rieg) urad (8).
Tudi Ribnico so cesarji upravljali le po svojih oskrbnikih ali
glavarjih, katerim so jo izročali kot zastavščino (Pfand-schilling)
za posebne zasluge ali pa za dolgove, ki so jih cesarji imeli pri
njih. Zakaj v tej dobi so bile cesarske blagajne vedno prazne.
Slišali smo že, da sta jo takoj po letu 1457. dobila kot zastavščino

brata JURIJ in ANDREJ pl. L A M B E R G

(9).

Iz plemiške rodbine Lambergov je bilo pozneje še več oskrbnikov
ali najemnikov v Ribnici ( 10), ki pa so jo imeli le od časa do
časa.
Plemiški rod Lambergov je prišel na Kranjsko iz Nižje Avstri
je. Viljem pl. Lamberg je bil v službi Ortenburžanov na Lipniškem gradu pri Radovljici in se je 1366. poročil z Diemuto iz
Podvina, ki mu je za doto prinesla gradova Ortnek in Lichten
berg. Ne smemo sicer misliti, da je s tem Lamberg dobil last
ninsko pravico do Ortneka, ampak je dobil samo užitninske pra
vice, desetino in drugo; lastniki so bili in so ostali Ortenburžani. Oče Diemute je moral imeti iste pravice na Ortneku, ki jih
je ob poroki prepustil svojemu zetu. S tem se je rodbina Lam
bergov udomačila v deželi. Viljemovi sinovi so ustanovili 3 glav
ne linije Lambergov: prvo na črnelem pri Kamniku, drugo na
Guttenbergu in Kamnu, tretjo pa na Ortneku in Ottenštajnu.
Lamberge nahajamo v 15. stol. na Kranjskem po raznih službah:
Jurij Lamberg je bil 1438. deželni upravitelj in je nadomestoval
deželnega glavarja v sodnih zadevah. Izmed njegovih sinov je
bil Gašper 1487. poveljnik čet cesarja Friderika III. v Slov. kra
jini, Jurij stotnik in oskrbnik freisinških škofov v Loki, Sigis
mund prvi ljubljanski škof. Torej je bila rodovina zelo ugledna.
Tudi plemiška rodbina Ravbarjev si je pridobila mnogo pra
vic v Ribnici in če že ni imela graščine same, pa je imela urad
(A m t), kjer je pobirala tudi desetino. Ravbarji so imeli urad v
Ribnici že pred celjskimi grofi. V sredo po sv. Apoloniji („Erch-

Gotski kip MARIJE z JEZUŠČKOM
(verje tn o iz 15. sto!, a li še od p re j), ki je stal v nekdanji k a 
pelici na koncu trg a Ribnica ob zidn i ograji nekdanjega
„P u n g e rta “ (m ed Schiffrerjevo hišo in s o d n ijo ). Kip je bil po
il. vojni poškodovan, a nato restavriran. Sedaj je v župnišču.

tag nach St. Apolonia“ ) 1460. pa je bilo na Dunaju izdano za
stavno pismo, s katerim se Hermanu Ravbarju odvzemajo pra
vice do posestev oz. desetin v ribniškem uradu, ki si jih je bil
isti tam pridobil. Mesto teh pa dobi Herman Ravbar pravice do
gradu in urada v LožU s trškim sodiščem vred do zopetnega od
kupa Ta reverz je Herman Ravbar tudi podpisal C11). Gotovo
se je to zgodilo na prizadevanje Lambergov, ki sta hotela imeti v
Ribnici oboje: grad in urad.

Najemnika Jurij in Andrej pl. Lamberg pa nista dolgo bivala
skupaj v Ribnici; zakaj v tem času je Andrej sezidal grad na
Bregu, samo dober četrt ure daleč od Ribnice, kjer so Lambergi
prebivali skozi celo stoletje ( 12). To se je moralo zgoditi po letu
1465., ker je bil tega leta Andrej pl. Lamberg še najemnik Rib
nice, ko je 10. avgusta 1.1. kot tak prodal Engelbertu Turjaškemu
desetino 6 gruntov na Velikem vrhu (zu Grossenperkh) in 6
gruntov nekje drugje v bloški župniji - in obljubil, da v teku
enega leta prodano desetino opraviči pred oglejsko cerkvijo ( 13),
ki je morala gotovo s tem biti oškodovana; vsaj v svojih pra
vicah. Pismo je pečatil tudi tedanji ribniški župnik Klemen.
Gotovo pa je, da je grad na Bregu ob koncu 15. stol. že stal; zakaj
na dan sv. Gregorija 1496. je prezentiral Ivan pl. Lamberg z
Brega (de Willingrein) kot patron kapele sv. Andreja v farni
cerkvi v Dobrepoljah po resignaciji Nikolaja Gerge za ta bene
ficij Hermagora štruklja ( 14). Valvazor trdi, da so nekaj let pred
njim (namreč pred Valvazorjem) dobili grad na Bregu gospodje
Brniški (von Werneck) (15). Res pa je, da so bili Brniški last
niki na Bregu že 1635., ko je 6. julija obitelj Brniških z Brega
prezentirala za beneficij sv. Andreja v Dobrepoljah Frančiška
Mrava, ki je bil tudi potrjen ( 16). Leta 1686 pa so Brniški pro
dali graščino na Bregu Janezu Krst. baronu Witzensteinu ( 17)
Vendar pa so morali dobiti Brniški graščino kmalu zopet nazaj
ker se 1710. baron Henrik pl. Brniški (Bernegh) imenuje kot
gospodar na Bregu ( 18).
Toda povrnimo se k ribniškim Lambergom. Koliko časa so
pravzaprav gospodovali v Ribnici, ne moremo reči; gotovo pa
prav dolgo ne. Po njih se še danes imenuje kompleks ribniških
njiv ob poti proti Zadolju „Lambergarice“ . Prvi ribniški Lam
berg Jurij je bil posebno junaški vojak. Ko se je 1462. cesar Fri
derik bojeval s svojim bratom nadvojvodo Albrehtom, mu je
Jurij pl. Lamberg stal tako krepko' ob strani, da mu je cesar v
znak hvaležnosti še istega leta podaril grad na Ortneku. Dosegel
je visoko starost 99 let in je zapustil mnogo potomcev. Prva nje
gova žena Elizabeta je bila rojena čušperška. Drugič se je po
ročil 80 let star z Magdaleno pl. Thurn, s katero je imel še
10 sinov in 4 hčere. Bil je utemeljitelj ortneških Lambergov.
Njegov nagrobni spomenik je vzidan v zunanjo steno ljubljanske
stolnice ( 19).
Ko si je ena veja Lambergov sezidala grad na Bregu, ki pa
niti od daleč ni imel istega pomena kot ribniški, druga pa se
naselila na Ortneku, so prišli v Ribnico drugi oblastniki. 10. 5.
1470. je dobil ribnški grad in urad v najem

ANDREJ pl.

ROHENWARTER,

najvišji miznik (Truchsess) na Kranjskem in Slov. marki. Tega
dne je namreč cesarju Frideriku podpisal reverz, zadevajoč urade
v Ribnici z vsemi rentami, obrestmi in pritiklinami, ki mu jih
je cesar prepustil za letnih 500 funtov fenigov. Istega dne pa je
Hohenwarter dal tudi reverz za grad in trdnjavo v Ribnici, ki
se je zamenjala za grad v Metliki in za 200 funtov fenigov do
hodkov, ker mu je Hohenwarter posodil 2500 ogrskih dukatov
( 20). Tako je cesar dajal naše gradove na račun svojih dolgov,
za obresti pa so ti najemniki že sami skrbeli, da so jih izželi
od podanikov.
Poprej je bil Andrej Hohenwarter stotnik v Metliki in mu
je cesar Friderik III. dne 16.2. 1468. tja pisal, češ da tam v
Metliki pobira v njegovo korist vino, sliši pa, da tega vina ne
more vsako leto po metliškem spraviti v denar, vsled česar trpi
cesarjeva blagajna. Zato mu resno naroča, naj to vino vsako leto
razdeli na tri dele: 1/3 naj izroči sodniku, svetovalcem in me
ščanom v Metliki, drugo 1/3 njegovim uradnikom v Kočevju in
Kočevski Reki, tretjo oskrbnikom in uradnikom v Ribnici, čušperku in Ortneku, vsakemu po eno vedro za 40 vinarjev. Vsem
tem da je pisal in zapovedal, naj to tretjino vina od Hohenwarterja sprejmejo, postavijo v gostilne in drugam in jo razprodajo
med ljudmi, izkupiček pa vsako leto o sv. Juriju izročijo Hohenwarterju. Leta 1473. pa je Andrej Hohenwarter padel v boju
zoper Turke ( 21).
Za njim je dobil ribniški grad

ŽIGA

PIRŠ

(Tiers, Pyers, Pirsch), ki se je poročil z Nežo pl. Lamberg, hčerjo
Andreja pl. Lamberga, graščaka na Bregu. Zoper tega Pirša se
pritožuje 11. 5. 1476. kočevski vikar in poznejši ribniški župnik
Daniel, češ da mu je naredil škodo pri cerkvi sv. Jerneja v
Kočevju ( 22). Ti najemniki so namreč često posegali tudi po
cerkvenem imetju, da so si tako iztisnili kolikormoč mnogo do
hodkov. Odkar so namreč naši kraji prišli pod oblast cesarja ozir.
njihovih najemnikov in grajskih valptov, so postale razmere za
podanike mnogo slabše, kakor pa so bile pod Ortenburžani in Ce
ljani. Zato tudi ljudje niso nikdar mogli pozabiti prejšnjih boljših
časov, svoje „stare pravde“ . Dne 30. 5. 1478. je žiga Pirš kupil

od cesarja Friderika III. tudi deželno sodišče v Kočevju, ki je
spadalo še k gradu Fridrihštajnu ( 23). S tem si je Pirš zago
tovil tudi dohodke na Kočevskem, pa tudi pravico je rezal pre
bivalcem vse okolice.
Kočevci namreč takrat zaradi vednih turških napadov niso
mogli plačevati zaostalih davkov. To pa cesarju ni bilo všeč.
Zato piše 1478. iz Gradca jako osorno pismo sodniku in sveto
valcem: „Ljubi zvesti! Večkrat smo vam že pisali, da plačate
dolžne letošnje davke v znesku 1700 goldinarjev zvestemu na
šemu kapitanu v Trstu. Toda imenovani kapitan piše, da mu
doslej niste ne samo nič plačali, ampak da ste celo naše pismo
zasramovali in smešili, kar nam ni prav nič všeč. Zato vam pri
poročamo in terjamo, da nemudoma pošljete dolg imenovanemu
Ravbarju. Ako tega ne storite in se boste posmehovali našemu
pismu, treba vam bo sodišče v Kočevju odvzeti in drugemu po
deliti, ki bo v vašo škodo skrbel, da se omenjenemu Ravbarju
plača dolg.“ - Sodnik dolga ni izplačal; zato je bil odstavljen in
ribniški graščak Pirš je prevzel kočevsko sodstvo za letnih 32
ogrskih zlatov. Davki so pod njim redno odhajali, vsaj pritožbe
so umolknile ( 24). O Ribnici ne nahajamo takih tožb, kar je
znak, da je bil Pirš dober izterjevalec davkov in trd gospod.
žiga Pirš je postal 1492. glavar v Metliki. Dne 17. 1. tega
leta je moral namreč Pankracij Turjaški, ki je bil od 1470, ko
mu je Andrej Hohen warter zapustil Metliko in prevzel Ribnico,
glavar v Metliki, odstopiti to glavarstvo žigi Piršu in cesar
Friderik III. je tega dne uničil pogodbo, ki jo je doslej imel s
Pankracijem Turj. ( 25). Vendar pa je ta Pankracij še upravljal
glavarstvo v Metliki do sv. Jurija istega leta, za kar je plačal
cesarju pogojeno najemnino ( 26). Leta 1517. je bil Pirš še glavar
v Metliki, pa se je še vedno zanimal za Ribnico. Tega leta sta
ustanovila on in njegova žena Neža pl. Lamberg z Brega pri
oltarju Matere božje v župnijski cerkvi Sv. Štefana v Ribnici
vsak teden eno peto sv. mašo, vsake kvatre pa da naj se opravi
očitna spoved ( 27). V čem je ta očitna spoved obstojala, ne
morem povedati.
Za Piršem je bil ribniški graščak bržkone

GAŠPAR

RAVBAR

To lahko sklepamo iz tega, ker mu je dal cesar Maks 29. 10.
1493. nalog, naj posodi Ribničanom seme za setev, ker so ljudje
vsled vednih turških napadov in vsled takratne strašne slabe

letine prišli v velikansko pomanjkanje ( 2S). Ribničani so bili
že prejšnje leto vsi obupani vsled turške sile, tako da so mislili
kar trumoma zapuščati svojo domovino in si drugje poiskati mir
nejših in boljših selišč, kakor so to storili prebivalci okrog Poljan
in Kostela, na katerih mesto so se naselili Uskoki iz Bosne.
Da se v Ribnici to ni zgodilo, je cesar Friderik III. že 1492. izje
moma dovolil Ribničanom in Kočevcem, da si smejo s prostim
krošnjarstvom služiti svoj kruh ( 29). Da v teh razmerah tudi
velikih davkov niso mogli zmagovati, je umljivo; zato si je tudi
vestni izterjevalec Pirš pomagal na Metliško.
V
soboto pred sv. Katarino 1499. je cesar Maks izročil urad
in sodišče v Ribnici bratoma

ŽIGI in VOLBENKU HODIŠKIMA (von Keutschach)
kot zastavščino, ker sta mu posodila 1.600 renskih goldinarjev
(rajnišev) ( 30). Cesarji so bili v tem času zaradi turških napadov
v vedni denarni stiski; zato so dajali svoje gradove v najem
tistemu, kdor je obljubil več najemščine ali pri katerem so se
cesarji bolj zadolžili. Seveda so ti najemniki skušali dobiti povra
čilo tega od podložnikov. Zato so gradovi romali iz rok v roke.
Cesarji so tudi prodajali gradove, samo da so iztisnili še kak
novec. Tako je baron Jurij pl. Thurn dne 3. 2. 1507. kupil od
cesarja Maksa za 12.000 renskih goldinarjev grad Fridrihštajn z
mestom Kočevjem in nekaterimi okoliškimi uradi vred, pač pa
s pridržkom, da sme vse to cesar po 16 letih spet odkupiti ( 31).
Toda denarja pri cesarju ni bilo nikoli. Tudi je dne 3. marca
1507. baron Jurij Thurn obljubil, da bo v 16. letih zazidal v
grad Fridrihštajn in mesto Kočevje 1.000 goldinarjev ( 32).
Ko so po izumrtju OrtenburŽanov in Celjanov prešle graščine
v roke cesarja, ki jih je izročal različnim najemnikom in ministerialom, so se razmere za podložnike močno poslabšale. Kmetje
so bili odirani na vse pretege. Zato niso mogli pozabiti svojih
starih pravic, ki so jih imeli pod prejšnjimi gospodarji, svoje
„stare pravde“ . Najemniki so nalagali podložnikom čedalje huj
ša bremena, dajatve in davščine, samo da so iz njih več izželi, dasi
so se navadno z reverzom zavezali, da ne bodo od podložnikov
terjali več, kakor določajo stari urbarji, še celo to, kar so mo
rali ti gospodje sami plačevati od graščin cesarju, so navadno
zvalili na podložne kmete ( 33). Zato ni čudno, da so kmetje
začeli misliti na samoobrambo in tudi s silo zahtevali svojo
„staro pravdo“ , češ: „Kar je pisano, radi damo, več pa ne.“

Kmetje so se začeli organizirati v svojih zvezah (puntih, Bund),
kar je naznanjalo vihar. Na nebu so bila videti tri sonca in
tri mavrice, ki so napovedovale hude čase. Kmetje so vabili
meščane in duhovnike, naj se jim pridružijo, toda oboji so stali
ob strani.
Najprej so se leta 1515. uprli kmetje v Kočevju zoper prev
zetnega in surovega fevdalca grofa Jurija pl. Thurna, ki je go
spodoval tam od leta 1493. in je kmete neusmiljeno odiral ( 34).
Jemal je davke od mest in trgov, cerkva in duhovnikov, sam pa
ni nič plačeval. Prior v Pleterjih ga je tožil, da mu je tri vasi
razdejal in več repov živine odvzel. Razjarjeni kočevski kmetje
so kratkomalo napadli grad in ubili grofa in njegovega oskrb
nika Jurija Stržena. Nič ni pomagalo, da so pozneje pomorili
vodje upora: ta se je širil naprej ( 35).
Nič bolje kot kočevskim se ni godilo ribniškim kmetom.
Tudi ti so 1515. napravili „punt“ in se dvignili ter jo mahnili
nad ortneško graščino. Nekateri so namreč dajali davščine rib
niški, drugi pa ortneški; graščine Ribnice menda niso napadli;
vsaj zapiskov o tem ni. Na Ortneku in Ottenštajnu je tedaj go
spodoval Jožef pl. Lamberg, poznejši kranjski deželni glavar
(1547-1554) in sorodnik Pirševe žene. Oče mu je bil Jurij pl.
Lamberg, ki mu je cesar 1457. dal ribniški grad, leta 1462. pa
tudi ortneško graščino v zastavščino. Jožef se je rodil na Ort
neku 1489. Odgojeval se je doma in se naučil tudi slovenskega
jezika, kar mu je pozneje mnogo koristilo. Kot 17 letni mlade
nič je prišel 1506. na cesarski dvor ter ostal od tega časa dalje
skoraj vse svoje življenje v službi avstrijskih vladarjev. Že precej
prvo leto (1506) spremlja cesarja Maksa I. v benečansko vojsko,
ki je trajala več let med Benečani in Avstrijci ter je našim slo
venskim krajem mnogo škodila; kajti bila se je večinoma na
slovenskih tleh in vodila skoro edinole na stroške slovenskega
naroda. Leta 1514. nam imenujejo listine in viri izrečno Jožefa
Lamberga med slovenskimi plemenitaši, ki so se bojevali z Be
nečani. Med tem časom se je vnel upor kmetov (36), ki so napa
dali Ortnek, ko je bil Jožef Lamberg ravno doma.
Nekaj časa se je Lamberg krepko branil upornikom; ko pa
je videl, da pri razjarjenih kmetih s silo ničesar ne doseže, jih
je začel prijazno nagovarjati, ker je znal slovensko ( 37). Kmetje
so se dali prebrisanemu gospodu preslepiti in so se z njim toliko
časa razgovarjali in pogajali, da so prišle od Lamberga na skriv
nem poklicane čete cesarja Maksa, ojačene s štajerskimi oddelki.
Kmetje so bili premagani in trdo kaznovani. Vzeli so jim premo
ženje in mnogim „tudi kri“ . Veliko so jih nataknili na kole, jih
pobesili ali pa jih s palicami nabili; mnogim so požgali tudi hiše.

„Tako so jim razčistili žolč,“ pravi posmehljivo z grajsko gospo
do držeči Valvazor ( 3S).
Večjo srečo pa so imeli kmetje v čušperku, ki je padel po
polnoma v njihove roke.
Imenovani Jožef Lamberg je bil pozneje silno veljaven mož.
Mnogo se je vojskoval zoper Turke, bil je kranjski deželni glavar
in svetovalec cesarja, ki ga je poslal tudi kot odposlanca na sul
tanov dvor. Umrl je v Ljubljani 1554. in bil v stolni cerkvi po
kopan ( 39).
Ti nastopi upornih kmetov so bili prve kmečke organizacije,
kmečke zveze (Bauernbund), ki jih je poklicalo v življenje pre
hudo stiskanje prešerne gospode, dasi Jožef Lamberg v svojem
življenjepisu trdi, da kmetje niso imeli vzroka za take nastope.
Zato so se ti zvezarji imenovali „puntarje“ , ker so za besedo upor
rabili nemško besedo „punt“ (Bund - zveza).
Jožef Lamberg vsled obilnih drugih poslov bržkone ni sam
upravljal Ortneka do svoje smrti, zlasti ker je leta 1534. kupil
še ribniški grad. Na nagrobnem spomeniku Volbenka Lamberga,
umrlega 20. 6. 1550., ki je vzidan na severni steni župnijske cer
kve v Starem trgu pri Ložu, je namreč le-ta označen kot baron z
Ortneka in Ottenštajna ( 40).
Za Žigom in Volbenkom Hodiškima je dobil urad v Ribnici
cesarski svetnik Erazem Braunbart, za tem pa Mihael Costa. Ka
kor nam listine povedo, pa je dobil 25. 5. 1515. urad v Ribnici
Moric Purgstaler. Po opisanem kmečkem uporu pa je cesar 24. 12.
1515. zapisal v najem in zastavščino Moricu Purgstalerju grad in
urad v Ribnici kot priznanje pridobljenih zaslug in zato, ker mu
je dal posojilo, vendar pa mora Purgstaler bivšemu ribniškemu
najemniku Erazmu Braunbartu, ki je bil postal kranjski vicedom,
plačevati letnih 100 renskih goldinarjev. Tako je dobil Purgstaler
za Mihaelom Costo urad v Ribnici, grad pa za Katarino Hohenwarterjevo, ki ga je imela kot vdova prejšnjega graščaka. Purg
stalerjev reverz z dne 17. 1. 1516. je podpečatil Martin Reit?r
(Retar?) iz Goriče vasi, podložnik župnišča ( 41). Ako Dimit?;
piše, da je cesar Karel V. izročil okrog 1523. oskrbništvo v Rib
nici Moricu Purgstalerju v plačilo za zasluge, ki si jih je pri
dobil za državo, (42), bo to vsekakor pomota v letnici. Zakaj
s cesarjevim dovoljenjem, izdanim v Wormsu 5. 2. 1521., je že
6. 2. 1521. kupil od Purstalerja ribniški grad
BERNARDIN
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za 2.000 renskih goldinarjev. Dne 3. 10. 1521. pa je isti Ričan na

novo kupil z dovoljenjem nadvojvode Ferdinanda od Morica Purgstalerja oboje, grad in urad v Ribnici, za 2.000 renskih goldi
narjev ( 43).
Ričan je kot ribniški graščak krepko branil Ribnico pred
Turki. Bil je junaški vojskovodja; zato je menda za plačilo dobil
ribniški grad kot dosmrtno posest, ki preide od njega tudi na
njegove dediče. Zakaj 8. 5. 1543. je od dedičev Bernardina Ričana
kupil grad in gospodstvo v Ribnici
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graščak na Ortneku. Za odkupnino 2.000 goldinarjev in za 5.000
gld., ki bi jih moral dobiti od cesarja za dvakratno nevarno po
tovanje k turškemu sultanu, ki jih pa ni dobil, se mu zagotovi
dosmrtna posest Ribnice (44).
Ti oskrbniki so si skušali bolj ali manj utrditi in razširiti
svojo oblast nad ribniško okolico, da bi imeli več dohodkov.
Tako so vzeli dediči pok. barona Jurija pl. Lamberga v najem
nadvojvodski urad v Strugah (Amt Strug), kateremu so bile
podložne vasi v struški dolini in mu dajale desetino in davščine.
Vrhovno lastninsko pravico pa si je pridržal nadvojvoda sam.
Zakaj nadvojvoda Karel je dal 8. 12. 1570. v kupno pravico Ja
kobu Puglju (Puegel) zemljišče v Raplovem (zu Raplanach) v
struški dolini ( 45), ki pa nikdar ni spadala pod ribniško gospod
stvo, ampak pod čušperško. Pozneje se je urad v Strugah raz
delil med čušperško in boštanjsko gospodstvo (46).
Vsled oblastne samovolje grajske gospode so se skozi vse
stoletje ponavljali sem in tja kmečki upori. O pomembnih uporih
v Ribnici sicer ne beremo, ker so bili Ribničani od nekdaj mirni
ljudje ( 47) . Pač pa je še leta 1633. ribniški arhidiakon F. M.
Vaccano poročal o Kočevcih: „V kočevskem okraju je ljudstvo
divje in trdovratno“ (4S). Tudi znani Ilija (Elija) Gregorič, ki
je vodil kmečki upor 1. 1573., je bil doma na Kočevskem v
Ribniku ( 49). Da bi se razmere uredile, se je po prizadevanju
nadvojvode Karola izdelal za Kočevje 1574. nov urbar, kakrš
nega je dobila Ribnica že 1573.; enake urbarje so dobila tudi
druga gospodstva ( 50).
še začetkom 17. stol. so se uprli kmetje v Selih (Seele)
pri Kočevju. Ko so nadnje poslali vojaštvo, so se zazidali v
neko jamo in skozi luknjo streljali, da jim nihče ni mogel blizu
( 51). Zelo značilna je slika, ki so jo dali naslikati v podružnici
v Selih in s tem dali duška svojemu mišljenju. Predstavljala je

pekel; v desnem kotu spodaj je glava peklenskega pozoja, ki ga
drži privezanega sv. Mihael in mu iz odprtega žrela sikajo pla
meni. Naslikana je prava sodrga pogubljencev: kralji, knezi in
gospodje, duhovni in svetni so mučeni od hudiča z vilami in
bodali. Spodaj pa je napis: „Potentes potenter tormenta patientur.“ (Mogočnjaki bodo zelo velike muke trpeli). Slika nosi let
nico 1632 ( 52). Odkrili so jo leta 1888., ko je cerkev pogorela,
žal da so jo potem ob prenovitvi cerkve zopet ometali in tako
zadelali znameniti zgodovinski in kulturni spomenik.
Rekel sem že, da so bili cesarji vsled turških vojsk v vednih
denarnih zadregah, na drugi strani pa so jih tudi graščinski
oskrbniki in najemniki izkoriščali, kar se je dalo, pa tudi pod
ložnike marsikdaj izžemali, kolikor so mogli. Cesarji so bili
skoro prisiljeni, da so začeli po Celjanih podedovane gradove
prodajati. Predno je prišla Ribnica na vrsto, je nadvojvoda Karel
že začel prodajati različna svoja posestva, prisiljen vsled denarnih
in drugih razmer. Pod pogojem, da dovolita cesar in njegov brat
Ferdinand, je s pismom, pisanim v Gradcu 6. 2. 1589., prodal
grad in gospodstvo na Ortneku, ki ga je imel doslej v najemu
baron Baltazar pl. Lamberg kot zastavščino (Pfandschillings
weise), z vsemi pritiklinami in pravicami, izvzemši rudnike, du
hovska lena, lovske in deželnoknežje pravice ( „Hochheiten“ ),
bratoma Krištofu in Francu Moškon. Pridržal pa si je, da ima
v primeru prodaje on prvi kupno pravico. Tudi je določil, da
podložniki ne smejo biti stiskani proti urbarskim določbam, pra
vicam in navadam. Obenem se gospodstvo in grad na Ortneku
izvzema izpod nadoblasti in sodstva vicedomskega urada na Kranj
skem in se podvrže navadnemu sodstvu svobodnih posestev ( 53).
Zato ortneško gospodstvo ni imelo pozneje nikdar tistih pravic
kot ribniško.
Dne 1. 12. 1595. je dal nadvojvoda Ferdinand v Gradcu iz
javo, da sta cesar Rudolf II. in nadvojvoda Ferdinand privolila
v to prodajo, katero dovoljenje pa da je prišlo šele kratko pred
smrtjo njegovega očeta nadvojvoda Karola. Omenjeno dovoljenje
je dal cesar v kraljevem gradu v Pragi (Hradčani) 10. 5. 1590.,
nadvojvoda Ferdinand (vojvoda Kranjski) pa v Innsbrucku 29.
4. 1589. (**)• S to pogodbo so torej postali Moškoni pravi last
niki ortneškega gradu, ki ga cesar nikoli več ni dobil nazaj v
svoje roke, ker nikoli ni imel za odkup potrebnega denarja.
Ko so bili Moškoni pregnani iz dežele, je dobil ortneško
graščino baron Janez Jurij Lichtenberg, za njim pa njegov sin
Volk Andrej, za tem pa Franc Bernard, potem pa njegov sin
Gottfried grof Lichtenberg ( 55).

Po smrti Jožefa Lamberga (1554.), ki je imel Ribnico v
dosmrtno posest, je dobil to graščino
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ki jo je obdržal do 1579. v najemu. Dne 10. maja istega leta
pa je nadvojvoda Karel imenoval v Gradcu Friderika pl. Brniš
kega (Wernecker), graščaka na Bregu pri Ribnici, in nekega
Mihaela Pleškoviča za komisarja, ki naj odvzameta Gallu rib
niško graščino in jo izročita

ADAMU

MOŠKONU

ki naj podpiše tozadevni reverz. Prevzameta naj grad in gospod
stvo ter zastarelo najemnino in dolžna pisma Baltazarja pl. Lam
berga, očeta, ki je imel prej graščino v najemu, in vse izročita
Moškonu. Videti je, da se je Gallu odvzela graščina zato, ker ni
plačeval določene najemnine. Obenem naj prebereta komisarja pre
bivalcem nadvojvodovo pismo v njegovem (t. j. slovenskem) je
ziku. Prebivalstvo naj pa potem položi Moškonu običajno za
obljubo. Zatem naj od Galla zahtevata, da izroči grad, opravo,
urbarje in inventarje, ki naj jih pregledata in, ako česa manjka,
zahtevata povračilo. Nato naj napravita dva nova inventarja, ka
terih enega naj podpišeta sama in ga izročita Moškonu, drugega
pa naj podpiše Moškon in tega naj z reverzom in starimi Lambergovimi dolžnimi pismi ter z zapisnikom o poteku predaje vred
pošljeta njemu, nadvojvodi ( 56).
Adam Moškon, ki si je pridobil tudi grad v Višji gori v
najem, pa je dal na binkoštni večer 4. 6. 1588. ribniški grad v
podnajem cesarskemu služabniku

FRANCETU
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iz Ljubljane. Za priče pogodbe je naprosil ribniškega kaplana
Matijo Lešnjaka, podnajemnika Višnje gore Wolfa Einstallerja,
Ribničana Nikolaja Reviča ter ljubljanskega meščana in sveto
valca Mihaela Hörnerj a. Pogodba se glasi: Moškon izroči hibniško
graščino Francu Homerju z vsemi malimi in velikimi, rednimi

in izrednimi dohodki ter z vsemi pravicami, naj bodo v refor
miranem urbarju zapisane ali pa ne. Pogodbe Hörner ne more
preklicati in stopa v veljavo na sam binkoštni večer 4.6.1588.
ter velja za tri leta. č e bi pa hotel Moškon po preteku enega
leta ali pa v teh treh letih sam osebno voditi graščino in v njej
stanovati, se mu mora Hörner umakniti. Moškon pa bi tega ne
storil rad; zato naj Hörner ohrani vse v najemu in uporablja.
Pogoji predaje so: 1) Hörner mora Moškonu vsako leto pla
čevati 1.330 fl. rajnišev v dobri deželni veljavi, računanih pa
60 krajcarjev. 2) Ker pa si Moškon pridržuje v gradu eno sobo,
mora Hörner njemu, kadar tam stanuje, in dvema njegovima
služabnikoma dajati navadno hrano; vino za-se in za služabnika
bo Moškon vsako leto sam postavil v grad. 3) Kar bo Moškon
rabil ovsa za svoje konje, se bo vračunalo; seno in steljo zanje
pa mora dajati Hörner, ki sme v zameno zato uporabljati konje
in služabnika, kadar jih potrebuje, in mu morata biti pokorna.
4) Hörner mora paziti na 3 Moškonove konje, ki jih ima le-ta
pri deželni upravi, seveda na Moškonove stroške. 5) Podložnike
naj drži Hörner v pravi disciplini, ne sme pa od njih več terjati
kakor določa stara pravda; tudi v kaznovanju naj bo zmeren in
pravičen; davke naj redno in pravočasno izterja in položi v vice
domski urad, da Moškon ne bo trpel kake škode. 6) Ribniško
sodišče naj Hörner tako upravlja, da bo dobil bogatin in revež
svojo pravico; če pa bodo zaradi grajske posesti potrebne kake
tožbe, naj zadeve prej predloži Moškonu in jih potem izpelje z
njegovim odobrenjem na njegov račun; privatno pravo naj si
Hörner oskrbi na svoj račun. 7) Grad in pristavo naj ohranja v
dobrem stanju; ničesar naj ne prezidava brez Moškonove vednosti;
če pa bi na njegovo povelje kaj prezidaval, naj predloži natančen
izkaz izdatkov, da mu jih bo povrnil, č e pa bi se kdaj - kar
Bog varuj! - na gradu, pristavi ali drugod po ognju ali sovražni
sili napravila kaka škoda - a ne po krivdi Hörnerj a ali njegovih
svojcev - , naj bo Hörner brez odgovornosti. Če pa po treh letih
Moškon ne bo zase rabil graščine in bi jo zopet dajal v najem,
ima Hörner prvi pravico do nje“ ( 57).
Rodbina Moškonov je bila bogata in med plemenitaši zelo
ugledna. Bogate gospode pa so imeli cesarji radi, ker so jim gotovo
dajali pogojeno najemnino in so tudi davščine podložnikov točneje
oddajali vsak božič v vicedomsko blagajno, kar je cesarjem zaradi
praznih njihovih blagajn vedno prav hodilo. Poleg tega so ce
sarji pri bogatih najemnikih često iskali posojila. Tudi Adam
Moškon je 1. 8. 1591. posodil mlademu nadvojvodi Ferdinandu
Avstrijskemu, ki je bil v velikih denarnih zadregah, 10.000 ren
skih goldinarjev za dobo 3 let po 6 % obresti, za kar mu je nad

vojvoda tudi izstavil zadolžnico. Dolg bi se lahko poravnal tudi
z urbarskim davkom, ki da ga sme Moškon obdržati zase, ne
da bi mu ga bilo treba oddajati v vicedomsko blagajno (58).
Dasi poprej pravoveren katoličan, ki je 1584. še zvesto držal
z ribniškim župnikom Davidom Reiffenbergerjem, ko je zoper
njega nastopila sekta „mučenikov in štiftarjev“ in je dal tri
vodje tega gibanja zapreti v grajski stolp ter prosil nadrejene
oblasti za navodilo, kako naj z njimi ravna, je vendar postal
pozneje navdušen luteran. Vsem novovercem je dajal pribežališče
in shajališče v gradu. Tudi grajsko kapelo so si prilastili lute
rani. Ravnotako so se krivoverci shajali tudi v gradu na Bregu,
kjer je imel popreje že Trubar svoje pribežališče, in na Ortneku,
ki so ga imeli v lasti poluteranjeni Lambergi. Patriarhov odpo
slanec Frančišek Barbaro, ki je 1593. vizitiral Ribnico, da se
prepriča o verskih razmerah, je imel mnogo opraviti z Adamom
Moškonom zaradi krive vere (59). Sicer se mu je dozdevalo, da
ni na pravi poti, a vrniti se pa vendar ni hotel.
Dne 16. 11. 1596. se je Adam Moškon, ki je bil takrat tudi
najemnik Višnje gore, v Ljubljani poročil z Marijo, hčerjo vi
pavskega graščaka Janeza pl. Edlinga in njegove žene Lukrecije
roj. Hofer (Hofferin), ki mu je prinesla za doto 2.000 renskih
gold. On pa ji je zapisal kot proti doto („nasprotno“ ) 2.000
rajnišev in povrh še 2.000 gold. kot „jutrnjo“ (zaradi njenega
deviškega vedenja in časti), kakor je bilo pogojeno v ženitovanjskem pismu ( 60). Da je bil Moškon bogat, cesarjeve bla
gajne pa prazne, se vidi tudi iz tega, ker je Moškon leta 1601
posodil cesarju zopet 20.000 gold., za kar mu je bila zastavljena
urbarščina Višnje gore in Ribnice. S takimi upniki je moral
cesar seveda vljudno ravnati (61).
Tudi Moškonovi oskrbniki niso bili revni in so celo grašča
kom posojali denar. Tako je ribniškemu oskrbniku Ottaviju Portico 4. 5. 1599. izstavil Nikolas Ursini grof Blagaj, najemnik
kočevske graščine, dolžno pismo za 800 gold. (po 15 pacejev ali
60 krajcarjev), za kar mu je zastavil vas Koblarje, ki je imela 8
urbarskih gruntov in 16 podložnikov. Ti so morali dajati Porticu
žitno, čebelno in mladinsko desetino (kozliče in jagnjeta), davčno
žito, zemljiško služnost, tlako itd., dokler ni teh 800 gold. do
zadnjega vinarja plačanih. Drugo dolžno pismo pa mu je isti
izstavil 2. 8. 1599. za 100 gold. ( 62).
S temi večnimi zastavami so se meje posameznih gospodstev
tako zmešale, da so jih morali nanovo določati. Za 16. 11. 1613.
so bili povabljeni vsi sosedje, med njimi tudi ribniški Adam
Moškon, v Zgor. Ložine, da obhodijo meje in jih nanovo zazna
mujejo ( 63). To pa zaradi tega, ker je bila rodbina Ursini-Blagaj

na vseh koncih in krajih zadolžena ter je za te dolgove zastavljala
posamezne kose kočevskega gospodstva, tako da je bilo na tem
gospodstvu nad 30 gospodarjev, med njimi Moškon, Portico in
tudi ribniški naddiakon. Nadvojvoda je zaradi tega sklenil, da
bo odvzel tej rodbini Ursini-Blagaj gospodstvo Kočevje in ga je
res izročil baronu Janezu Kislu. Leta 1613. je namreč pogodba
z Ursiniji potekla in Kisel se je potegoval zanjo ter jo tudi
dobil v njem. Zato pa je bilo treba popreje določiti meje in
pravice, ki so bile sporne tudi z ribniškim gospodstvom.
Za komisarja sta bila imenovana neki Jurij Diener in An
drej Ziegelfest. Prebivalci vasi Grčarice, kjer sta bili sporni
meji med obema gospodstvoma, so imeli pismo najemnice kočev
ske graščine vdove 'Elizabete grofice Blagaj z dne 6. 1. 1613., ki
jim je dovoljevalo izsekavati grmovje, napravljati laze in njive;
ko bo zemlja začela donašati plodove, bi plačevali predpisani
davek. Pritoževali pa so se, da so Slovenci iz Ribnice ( C4) skozi
to grmovje naredili prehod, da vozijo les po njem iz gozdov
ribniške graščine in s tem Grčevljane oškodujejo. Komisija je
22. 11. 1613. odločila, da se imajo Grčevljani pustiti v mirni po
sesti svojih pridobljenih pravic ( 65). Zoper odločbo Zeigelfesta
pa se je ribniški Adam Moškon že 19. 12. 1613. pritožil na spod
njeavstrijsko komoro, češ da je njegov urbar starejši kakor ko
čevski (bil je izdelan 1573. dočim kočevski 1574.), zato je tudi
merodajnejši. Ziegelfest da si sam svojo malho polni, ker da
je prodal prebivalcem Grčaric neki hrib za 15 dukatov ali 20
gold., kjer pa imajo pravico gozdariti le njegovi podložniki. Če
pa mu je cesar ukazal prodajati gozdove, ne more imeti nič proti
temu, toda njegovim podložnikom se morajo pustiti stare pravice,
da tamkaj gozdarijo.
Dne 16. 1. 1614. je vicedom poslal v Kočevje že novega komi
sarja Tomaža Reringerja, da zadevo preišče. Njegovo poročilo je
komora že 14. 3. t. 1. lahko poslala cesarju s predlogom, naj se
imenuje za določitev meja nova komisija, „ker to gospodstvo
prinaša letnih 8 in več tisoč gold. rednih dohodkov.“ Komisija
naj preišče obdolžitve zoper Ziegelfesta, in če so resnične, naj
se kaznuje „drugim v svareč zgled“ . Uspeh komisije je bil za
Ziegelfesta porazen.
V
Reringerjevem poročilu stoji med drugim, da je bil v
zadevi vprašan kočevski meščan Tomaž Wiederwohl. Ta pove,
da je komisar Ziegelfest obhodil mejo proti ribniškemu gospodstvu
in je pri njivah v Rakitnici (dem Gatter zu) dal vsekati v bukev
križ. To naj bo mejnik. To pa je nezaslišano, da bi bil tukaj
mejnik. Od te bukve je šel po dolenjevaškem polju v župnico
(Suppnitz), ki jo je imel župan iz Dolenje vasi od nekdaj kot
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svojo pravdo in postavil v sredini križ na mejnik, kar je nemo
goče; če ostane tako, ne bo izšlo med podložniki brez pobojev.
Vsa grčariška soseska tudi priča, da ji je Elizabeta grofica Blagaj
prodala grmičevje in kos gozda za 20 ogrskih dukatov kovanega
denarja. To pismo so komisarji potrdili s podpisom, zato pa so
vzeli 10 (deset) rajnišev. Iz vse okolice je bilo polno takih
pritožb ( 66). Dne 22.8.1614. je bila imenovana že nova komi
sija za določitev meje.
Baron Janez Jakob Kisel, ki je dobil 6.1. 1614. v najem
kočevsko graščino, je imel takoj v začetku namen, da jo kupi
v svojo last. Naslednja leta so se vršile cenitve kočevske in
ribniške graščine in posesti. Nekaj pred 1618. je umrl Adam
Moškon in njegova žena je ostala kot vdova najemnica ribniške
graščine. Toda že 1. 3. 1618. je Ferdinand sklenil z baronom Kislom pogodbo, s katero mu prodaja Kočevje, Ribnico in Poljane
ob Kolpi. Glede na Ribnico cesar Fedinand priznava, da je pro
dal gospodstvo Ribnice, ki jo je imel v najem pok. Adam Moškon,
Janezu Jakobu Kislu, njegovim dedičem in dedičev dedičem za
večne čase, z vsemi graščinskimi in gosposkimi svoboščinami,
oblastmi, deželnim sodiščem, podložniki, tlačani. . ., sploh z vsem,
kar je od nekdaj pripadalo gradu in gospodstvu ribniškemu in
je zapisano v urbarju, tudi z vsem onim, kar v urbarju ni obse
ženo, a pripada omenjenemu gospodstvu, in bi Kisel (ali njegovi
dediči) to šele pozneje dognal in opravičil. Izvzeti so samo za
kladi in rudniki (če bi jih kdaj izsledili), duhovska lena nad
cerkvami in božjimi hrami (torej župnika v Ribnici še vedno
predlaga cesar, ne graščak), določitev vere (graščak torej ne
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sme določati vere svojih podložnikov po reku: „Cujus regio illius
religio“ ), lov na rdečo in črno divjačino, prizivi (apelacije), red
ni urbarski davki (ki gredo deželnemu knezu) in vse druge
pravice deželnega kneza. Pridrži si cesar tudi pravico, da sme
prvi kupiti graščino nazaj, če bi se stavila naprodaj. Z enakimi
pismi sta bili prodani tudi Kočevje in Poljane (67).
Z istim dnevom je izšel tudi ukaz, po katerem naj se po po
sebni komisiji izroči gospodstvo kupcu Kislu, komisija pa naj
podložnikom objavi pokorniško pismo, (Gehorsambrief), ki pravi:
„Mi (cesar) vam zapovedujemo, da barona Kisla in njegove de
diče odslej za svojega pravega zemljiškega in lastninskega go
spoda priznavate, spoštujete in imate, mu izkazujete vso dostojno
pokorščino. . ., in kakor vas odvezujemo vseh dolžnosti, ki ste
jih imeli doslej napram nam, tako jih imate poslej do Kisla.
Po tem se morate ravnati“ ( 68).
Dne 27. 3. 1618. leta so dvorni komisarji iz Ljubljane pisali
vdovi Mariji Moškon roj. Edling, da je ribniška graščina z vsemi
pritiklinami prodana imenovanemu baronu; naj torej vse uredi
in pripravi, da meseca aprila, ko pridejo v Ribnico, izroči baronu
Kislu grad, ključe, sobe, podložnike in vse pritikline. Marija
Moškon je bila vsled tega zelo vznemirjena in vznevoljena ter
je 30. 3. pisala z Logatca, da imovine ne izroči, dokler ne dobi
na roke izplačane dediščine in dote, ki ji jo je zapisal njen po
kojni mož Adam; temu da je bila ribniška graščina dodeljena
do smrti z določbo, da jo po njem dobe njegovi dediči. Ako pa
bi jo cesar hotel prodati komu drugemu, tako je bilo določeno,
se mora Moškonovim povrniti tudi vsa zastavščina. Zato gra
ščine ne da, dokler ne dobi vsega tega izplačanega.
Dne 12. 4. 1618. pa je vdova Moškon dobila iz Požuma od
dvorne komore obvestilo, da baron Kisel založi vso vsoto v cesar
sko blagajno in se bo tam lahko dvignila kadarkoli. S tem pa
zopet ni bila zadovoljna vdova in je dvorni komori iz Ribnice
25. 4. 1618. ponovno odgovorila, da ne izroči graščine prej, da
dobi do zadnjega vinarja vse izplačano. Ako pa se ji graščina
vzame prej, bo proti temu slovesno protestirala, češ da je to
postopanje nično in neveljavno ( 6S>). Ker torej cesarskim bla
gajnam ni zaupala, se ji je takoj nato baron Kisel pismeno za
vezal, da dobi od njega vse izplačano, ko se zadeva uredi, dotlej
pa ji bo plačeval 6 % obresti, za kar zastavlja vsa svoja po
sestva na Kranjskem in štajerskem, še posebej pa kupljeno rib
niško graščino ( 70).
Vsa graščina se je prodala za 66.295 fl. 42 kr.; likof z ita
lijanskim vinom je stal 180 fl., vinska desetina v Kubenbergu
1.000 fl., od Turjačanov kupljena desetina v Loškem potoku

400 fl. in dva v trgu ležeča, h graščini prikupljena grunta 700 fl.
torej vse skupaj 68.575 fl. 42 kr. (?i).
Ribniški gospodje so torej postali baroni Kisli. Moškoni sploh
niso bili pri cesarju več v milosti, najbrž zaradi lutrovskega
mišljenja in rovanja. Deset let pozneje, leta 1628., je morala
rodbina Moškonov na Ferdinandovo povelje sploh zapustiti našo
deželo ( 72).

GROFI

KISLI

(Khisel)

(Kratek povzetek) — Za ortneško je prišla čez par desetletij
ribniška in kočevska graščina naprodaj. Dvorna komora je 1. 3.
1618. doslej zastavljeno kočevsko graščino prodala Janezu Ja
kobu Kislu, gospodu na Fužinah (Kaltenbrunn), proti odkupu.
Ferdinand II. sam je v Gradcu podpisal kupno pismo (73). Iste
ga dne je prodal Ferdinand II., kralj ogrski in češki in nadvoj
voda avstrijski, tudi ribniško graščino z vsemi pravicami, goz
dovi, travniki in z vso oblastjo, katero je imela graščina. Janezu
Jakobu Kislu in njegovim potomcem za vse večne čase z edinim
pogojem, da se njemu in po njegovi smrti njegovim nasled
nikom naznani, kadar bi hotel baron Kisel ali kdo njegovih na
slednikov graščino prodati in da ima on (Ferdinand) in njegovi
nasledniki pred vsemi drugimi kupci pravico ribniško graščino
nazaj kupiti za isti znesek, ki bi ga ponudil kak drugi ku
pec ( 74).
Prodaja cesarskih posestev in pravic je šla kar nevzdržno
naprej. Dne 15. 2. 1620. je Ferdinand II. prodal Ehrenreichu Lam
bergu, baronu na Kamnu in Guttenbergu, dednemu konjušniku
na Kranjskem in v Slov. krajini, urade Slivnico, Struge in Polico
na Kranjskem z desetino od 19 zemljišč v Strugah, od 19 zem
ljišč na Cesti in desetino v Šmarju na Lipoglavem in v nekaterih
drugih krajih, s pogojem, da bo urbarščino plačeval v vicedom
ski urad. Izvzete niso na tem posestvu pravice do zakladov,
rudnikov, določba vere ter lovska pravica na rdečo in črno
divjačino ( 75). Tako je šel kos za kosom cesarskih pravic v
privatne roke. S tem pa za cesarja niso bile izgubljene le graščine
ampak tudi uradi in sodstvo, ki so jih dobili novi lastniki.
Dne 5. 6. 1621. je vlada podelila Janezu Jakobu Kislu za vse
žive dni drugo instanco in pridržala vieedomu le sodstvo, ki je
h graščinskemu sodišču pošiljalo svojega „krvavega rihtarja“ .
Dve leti pozneje je Kisel prikupil vinsko desetino v črmošnjicah
in poljansko graščino ob Kolpi ( 76). Kisel, ki je bil sicer energi

čen, pa za podložnike dober in pravičen gospod, je združil vsa
ta posestva in cesar Ferdinand II. je zaradi tega Kisla in njegove
potomce povzdignil v grofovski stan. Kočevje je postalo vsled
tega leta 1624. grofija ( 77). Ker je bil Kisel hkrati lastnik Rib
nice, je bila tudi ta nekako inkorporirana v kočevsko grofijo
(78). Malo pozneje pa so dobili Ribnico drugi gospodje, namreč
podkranjski Trileki in ta se je ločila od kočevske grofije, ki so
jo dobili Auerspergi. Kljub tej ločitvi pa je kočevsko gospodstvo
ostalo grofija ( 79).
Janez Jakob Kisel, grof v Kočevju in baron na Fužinah,
rojen 1565., je leta 1638. z oporoko zapustil kočevsko grofijo,
združeno z Ribnico, svojemu pastorku Juriju Jerneju Kislu z
vsem premoženjem. Res je umrl še istega leta 163 8. ( 80). Njegov
dedič Jurij Jernej se je začel meseca maja 1641. pogajati z Engelbertom Turjaškim zaradi prodaje Kočevja in Poljan. Za prvo
je zahteval 84.000 gold. in da prevzame 12.000 gold. deželnega
dolga in nekaj davkov; za drugo pa je bila najemščina 1.890
gold., kupna cena pa 31.000 gold. Torej je bil Kisel pripravljen
dati Poljane tudi samo v najem, sklenila pa se je prava prodaja
v popolno last. Dne 9. 7. 1641. je bilo podpisano kupno pismo in
cesar Ferdinand III. ga je na Dunaju dne 4. 12. 1641. potrdil (81).
Sočasno s prodajo omenjenih graščin pa je grof Jurij Jernej
Kisel prodajal tudi ribniško graščino. Obrnil se je v smislu svo
ječasne pogodbe na cesarja Ferdinanda III. ter ga zaprosil, da bi
po pogodbi iz 1618. ali sam kupil graščino ali pa mu dovolil jo
prodal Andreju Trileku, baronu podkranjskemu. Cesar mu po
šlje 4. 12. 1641. pismo, v katerem mu dovoljuje prodati ribniško
graščino, češ da on sam (cesar) zaradi vojske in zaradi drugih
velikih stroškov nima dovolj denarja, da bi jo kupil nazaj. Izgo
voril pa si je vendar, kakor že njegov oče, pri morebitni poznejši
prodaji prvenstvo pred drugimi kupci, S tem cesarjevim pismom
je zadobilo veljavo kupno pismo, ki sta ga sklenila meseca junija
1641. grof Jurij Jernej Kisel in baron Jurij Andrej Trilek. Leta
1632. prevzel posest Trilek, baron Podkranjski (82), in sicer
z vsemi pravicami vred. To potrjuje tudi pismo o položitvi te
meljnega kamna božjepotne cerkve pri Novi Štifti, ki je tam
shranjeno v jabolku vrh zvonika (83).
Kakor hitro so prešle naše graščine iz cesarjevih rok v pri
vatne, so hitro menjavale svoje lastnike, a cesarju v roke niso
prišle nikdar več. Kakor Ribnica tako je tudi Ortnek hitro menjal
svoje gospodarje. Moškoni, ki so ga bili kupili od cesarja, ga niso
imeli dolgo. Bržkone so bili ortneški Moškoni 1628. izgnani iz
dežele. Ena iz tega rodu, namreč Regina Uršula baronica Moškon,
pa se je poročila z Janezom Jurijem Lichtenbergom, ki je s tem

postal za Moškoni lastnik Ortneka. Po smrti svojega moža pa je
vdova Regina Uršula prepustila svoje očetovske pravice na ort
neško graščino svojemu sinu Volku (W olfu) Andreju baronu Lichtenbergu, gospodu na Tuštajnu in Altenštajnu, s pogojem, da
poplača vse dolgove, s katerimi je ortneško gospodstvo obre
menjeno. Poslednji pa je s pismom dne 20. 5. 1675., pisanem na
Ortneku („Geschloss Orttennegckh“ ) prodal to posest svojemu
bratrancu („Vetter“ ) Francu Bernardu baronu Lichtenbergu, gos
podu na Tuštajnu, Ortneku in Altenštajnu, kranjskemu ritmojstru ( 84-85). Izvzeta pa je iz te izročitve posest, ki je bila prodana
grofu Volku Engelbertu Turjaškemu, ki pa je bila poprej stiška,
in dolenjska posestva v Metliki in Črnomlju, ki so bila prej
predjamska; izvzeta je bila tudi kameralna mitnica, za katero
pa se novi lastnik pooblašča, da jo sme znova pridobiti gospod
stvu. Prodano je bilo ortneško gospodstvo za 25.000 gld., pri
čemer pa je novi lastnik na prošnjo prejšnjega spregledal še
precejšnjo vsoto lastnih terjatev ( 86).
Iz tega je razvidno, da je bila graščina že zelo zadolžena in
da jo je bilo sila prodati, še istega dne sta na Ortneku tudi vdova
Regina Uršula baronica Lichtenberg roj. baronica Moškon in njen
sin Volk Andrej baron Lichtenberg podpisala cesijsko listino, s
katero se priznava Franc Bernard baron Lichtenberg za lastnika
ortneškega gospodstva in gradu. Ta pa je kmalu izročil ortneško
posest svojemu sinu Gottfriedu grofu Lichtenbergu, ki jo je za
časa Valvazorja že posedal ( 87).
Meseca novembra 1688. je bila ortneška graščina zelo priza
deta. Vanjo, namreč v grad, je treščilo in ji prizadelo veliko
škodo ( 8S). Ali je pri tej nezgodi tudi pogorela, ni zabeleženo.
Lichtenbergi pa so jo popravili in so še pozneje dalj časa v
gradu stanovali.

GROFI

TRILEKI

(Trilleghk)

Baroni Trileki so imeli svoj rodni grad v Podkraju pri Vi
pavi. Takoj ob svojem nastopu je začel grof Jurij Andrej Trilek
kot ribniški gospod zidati s pomočjo bogatih milodarov romar
sko cerkev Matere božje Vnebovzete pri Novi Štifti pri Ribnici,
kjer je že 1438. stala majhna Marijina cerkvica. Nedaleč proč
je takrat prebival puščavnik, ki je v cerkvici rad molil. Marijino
podobo so začeli častiti kot čudodelno in zato so leta 1641. začeli
na tem mestu zidati lepo novo cerkev ( 89). Nekaj let poprej
se je tudi v naše kraje zaneslo po sekti takoimenovanih „štif-

tarjev“ veliko navdušenje za zidanje novih cerkva. Odtod menda
tudi ime Nova Štifta.
Rodbina Trilekov je morala biti zelo imenitna. Baron Jurij
Andrej Trilek je bil tudi posestnik gospodstva Bela peč na Go
renjskem. Prodali so mu ga dediči in nasledniki Maksa Benaglia
oziroma njihovi „curatores ad lites“ (pravdni pooblaščenci) Ja
nez Pečohar (Pedtschocher) in Hans Otto z nadoblastvenim dovo
ljenjem. Benaglji so posedovali tudi Rožnik pri Ljubljani. Ta
krat je bil Trilek že gospodar v Ribnici in generalni davkar
(Generaleinnehmer) na Kranjskem. Potrdil pa je pogodbo cesar
Ferdinand III. v Augsburgu šele 20.10. 1653. že po smrti Jurija
Andreja (I.) Trileka ( 90). Zakaj imenovani ni dolgo gospodaril
v Ribnici, ker je 1647. že umrl ter zapustil mladoletnega sina
istega imena.
Videti pa je, da je za nedoletnega otroka — sina Jurija An
dreja Trileka (II.) upravljal ribniško gospodstvo umrlega rodni
brat baron Janez Friderik Trilek, ki je dokončal in okrasil novo
zidano cerkev pri Novi Štifti leta 1671., kakor poroča ribniški
naddiakon dr. Janez Ludovik Schönleben v pismu, ki se hrani
v jabolku na zvoniku pri Novi Štifti. Pravi posestnik Ribnice pa
je bil nedoletni sin, ki pa je vsaj 1663. že samostojno izvrševal
gospodarstvo z graščino, kakor spričuje staro kupno pismo, spi
sano in podpisano v Ljubljani 4. 10. 1663., s katerim je baron
Jurij Andrej Trilek (II.) kupil od grofa Janeza Andreja Tur
jaškega vse graščinske pravice do 9 celih zemljišč v Loškem po
toku, ki so bila od davnih časov do tistih dob pod turjaško
graščino (91). Ta kupčija pa je imela usodne posledice za poznejše
socialne in gospodarske razmere v Loškem potoku, kar bomo ..vi
deli še pozneje. Kraj je obubožal in na stotine ljudi si je moralo
in si mora iskati kruha vsako leto po hrvaških gozdovih. Prvi
povod je bila prav ta kupčija.
Okrog 1662. je postal torej baron Jurij Andrej Trilek (II.)
samostojen gospodar, ker je 1663. že sam sklepal pogodbe z gro
fom turjaškim. Okrog 1662. se je tudi poročil z Ano Marijo roj.
grofico Cobenzl. Iz tega zakona se mu je rodil 10. januarja 1663.
krščeni sin Jurij Andrej, torej tretji tega imena. Baron Jurij
A. Trilek II. pa je menda že 1667. umrl ( 92). In zopet je za mla
dega Jurija A. Trileka III. upravljal ribniško graščino baron
Janez Friderik Trilek, kakor je razvidno iz zgoraj navedenega
pisma, po katerem je on dokončal zidavo Nove Štifte, leta 1671.
Baron Janez F. Trilek je moral biti dober gospodar in je
dobro skrbel za nedoletne otroke. V pismu z dne 7. 9. 1685., iz
danem v Ljubljani, Katarina Elizabeta Turjaška rojena grofica
Trilek priznava, da je njen sorodnik (bratranec?) (Vetter) Janez

TRG
RIBNICA
z gradom in župno cerkvijo v d o b i VALVAZORJA

Г. grof Trilek popolnoma zadovoljuje z njenim dedinskim dele
žem po očetu Juriju A. baronu Trileku, in sicer ne le z doto,
ki ji je bila obljubljena v ženitni pododbi z dne 31. 10. 1669.,
pisani v Ljubljani, ampak da ji je še več pridal in prostovoljno
obljubil skupaj 24.000 gold ( 93). Obenem priznava Volk Engel
bert Turjaški, da mu je njegov svak grof Trilek, baron v Ribnici,
gospod v Podkraju in Beli peči, izplačal 100.000 gld. (94), kar je
bila pač velika vsota.
L. 1675. ali 1676. so postali baroni Trileki grofje; zakaj do
1675. se v ribniških župnijskih maticah dosledno navajajo kot
baroni (liber baro), od 1676. dalje pa vedno kot grofje (comes).
Okrog 1683. se je grof Jurij Andrej Trilek III. poročil s Suzano
Felicito rojeno grofico Gallenberg, ki mu je rodila v Ribnici
tri otroke: in sicer 14. 5. 1684. sina Sigismunda Franca, 13. 6.1686.
hčer Frančiško Jožefo Antonijo, ki pa je 21. 6. istega leta že
umrla, in 26.12.1688. hčer Ano Katarino ( 95). Leta 1695. se
ribniško gospodstvo v župnijskih maticah še imenuje „Gospodstvo
Trilekov“ ( 96), poslej pa to ime izgine.
Okrog leta 1700. so dobili ribniško graščino v last grofje
Cobenzli s Proseka, ali po kupu, ali po ženitni pogodbi, ali po
dediščini, ker so bili v sorodstvu s Trileki, ne morem dognati.
Vdova Ana Marija Trilek roj. grofica Cobenzl je živela v Rib
nici še zadnja leta 17. stoletja in je prav pogosto hodila h krstom
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za botro, ne samo višjim ampak tudi nižjim slojem ( 97) ) . Videti
je, da je bila prav ljudomila gospa, ki ni poznala grajske viso
kosti, in so morali imeti ljudje do nje veliko zaupanje.
G R O F I

C O B E N Z L I

Leta 1700 so prevzeli gospodstvo v ribn. gospodstvu grofje
Cobenzli, gospodje s Proseka, ki so imeli svoja posestva tudi v
Ljubljani, Gorici in drugod. Oče ribniških vlastelinov iz tega
rodu je bil grof Janez Filip Cobenzl. L«ta 1635. je bil rojen
ta odposlanec deželnih stanov, ki so cesarja Leopolda I. leta
1697. pozdravili pri njegovem prihodu v deželo. Leta 1671. je
postal deželni upravitelj v Gorici, 1673. kapitan v Trstu, 1675.
državni grof in je bil od 1697. do 1712. deželni glavar v Gorici.
Nosil je čast c. kr. tajnega svetnika in je umrl 1712. ( 98). Nje
govi potomci so se dvigali do čedalje višjih časti in so vsled
svoje velike spretnosti in duhovitosti zavzemali najvišje službe v
državi, dokler niso izumrli.
Janez Filip je zapustil 3 sinove: Janeza Gašperja, Ferdi
nanda Leopolda in Ludovika Gundakarja. Ferdinand Leopold se
je posvetil duhovskemu stanu in je postal župnik v Radgoni
(Rekerspurg); od 1705. do 1724. je bil ljubljanski prošt in leta
1709. tudi poslanec vojvodine Kranjske. Ludovik Gundakar, roj.
1678. pa je 1700. priženil in podedoval ribniško gospodstvo po
svoji prvi ženi Ani Katarini Trilek, kakor je razvidno iz ženitne
pogodbe, ki jo je 30. 9. 1723. v Ribnici sklepala njegova hči gro
fica Marija Ivana Cobenzl z grofom Bernardom Lambergom, ba
ronom na Kamnu in Judenburgu, gospodom v Beli peči, Dermiču
in na Mirni. Nevestina dota je znašala 2.000 gold. ( " ) . Tudi po
prej so se ženili med seboj Cobenzli in Trileki. Gundakar se je
drugič poročil z grofico Ivano Coronini ( 10°). Bil je, kakor vsi
Cobenzli naklonjen duhovščini; morda nekoliko tudi zaradi svo
jega brata duhovnika. Zato je tudi rade volje sprejel za nekaj
tednov pod svojo streho novodošlega ribniškega nadidakona grofa
Karola Žiga Petazzija, ki je nastopil ribniško službo 20. 3. 1730.,
pa je bilo ribniško župnišče v tako slabem stanju, da ni bilo
mogoče „poštenemu možu v njem stanovati“ ( 101). Ludovik Gun
dakar je bil cesarski komornik in zavzema odlično mesto pri
poklonstvu cesarstvu Karolu VI. leta 1726.
J ANEZ
Leta

1738. je

G A Š P E R

prodal

grof

C O B E N Z L

Ludovik Gundakar, ki menda

ni imel moških potomcev, ribniško graščino svojemu bratu Janezu
Gašperju, kakor kaže pismo z dne 3.9. 1738. ( 102). Janez Gašper
je bil rojen 1664. (po drugih virih 1669.) kot sin Janeza Filipa,
deželnega glavarja v Gorici, in Ivane grofice Lanthieri
Leta 1691. je bil že nastavljen za državnega dvornega svetnika, od
leta 1704. je pomagal svojemu očetu voditi posle deželnega gla
varja v Gorici, postal 1713. njegov naslednik v tej službi, leta 1714.
pa je bil imenovan za deželnega glavarja na Kranjskem in pra
vega tajnega svetnika ( 104). Na to mesto ga je slovesno ume
stil leta 1715. 16. januarja njegov brat Jožef Ferdinand Leo
pold kot stolni prošt in deželni upravitelj; potem je bil sijajen
obed vseh prisotnih plemičev pri treh mizah v treh dvoranah.
Pavke so donele in na ljublj. gradu so streljali. Pravniško društvo
mu je priredilo v znamenje spoštovanja veliko veselico v Petermanovi hiši na Starem trgu z vsemi možnimi znamenji veselja.
Drugi dan pa so ljubljanski dijaki glavarju na čast predstavljali
igro, kjer je bilo videti izredne naprave ( 105). Janez Gašper se
je dvigal do vedno višjih časti. 1716. je postal sokolski mojster
(Falkenmeister) grofije goriške, 1722. višji dvorni maršal, 1726.
najvišji komornik, 1728. vitez zlatega runa in je dal tega leta
nanovo sezidali grad Planino za obisk cesarja Karola VI., ko
je ta obiskoval svoje notranje-avstrijske dežele. Ni pa dolgo vodil
svojega ribniškega gospodstva, zakaj oslepel se je 1740. umaknil
v Gradec, kjer je umrl leta 1742. ( 106).

GVIDON

COBENZL

Janez Gašper je zapustil več hčera in dva sinova: Janeza
Karola Filipa roj. 1712., in Gvidona (Guodobalda) roj. 1716.
Starejši se je popolnoma posvetil diplomatiski službi. Leta 1735.,
star 23 let, je postal državni dvorni svetnik, 1746. cesarski posla
nik, 1753. pooblaščeni minister na Nizozemskem, 1759. vitez zla
tega runa in je umrl v Bruslju 27. januarja 1770. Karol je bil fin
svetnjak, ki je delil svoj čas med službo in zabavo, delal je z
izredno lahkoto in njegova pravičnost je prišla skoro v pre
govore. Njegova ljubeznivost je zelo pospeševala državne posle
in je prinesel novo življenje v glavne panoge državnega blago
stanja, v poljedelstvo, v trgovino in obrt. Bil je velik pospeše
valec vede in umetnosti ter je v Bruslju ustanovil akademijo
znanosti. Njegova gostoljubnost pa bi ga bila spravila na beraško
palico, da mu ni cesarica Marija Terezija pomagala zopet na
noge ( 107).

Da se pomudim pri veji grofa Karola Cobenzla, ki sicer
ni bil nikdar lastnik Ribnice, naj omenim, da je imel 10 sinov,
izmed katerih je Ludovik Filip, roj. v Bruslju 1753., zavzemal
najvišja častna mesta. 19 let star je 1772. nastopil svojo državno
službo v Galiciji pod vodstvom guvernerja grofa Pergena, pa je
kmalu prešel k diplomaciji. Najprej je bil poslanik v Kopenha
genu; kot 22-leten mladenič je bil 1775. poslan na berlinski dvor,
1779. je šel za poslanika v Petrograd, kjer je bil sprejet prav si
jajno in je bil pritegnjen v ožji krog cesarice Katarine. Vsi poiskusi Prusije, da bi razrahljala zvezo med Avstrijo in Rusijo, so
se razblinili ob njegovi spretnosti. Skoro 16 let je bival grof
Ludovik Cobenzl na dvoru Katarine in si pridobil njeno spošto
vanje in naklonjenost. Po smrti cesarice je bil odpoklican. Dne
17. 10. 1797. je kot pooblaščeni minister podpisal mir v Čampo
Formiju in je nekaj časa tudi načeloval ministrstvu za zunanje
posle. 1789. je bil znova poslan v Petrograd in si je znal pri
dobiti pod carjem Pavlom še večji vpliv. Nova koalicija proti
Franciji, ki je vodila ruske čete v boj, je bila njegovo delo.
Dne 9. 2. 1801. je z Jožefom Bonapartejem podpisal mir v Lunevillu. Kot državni in konferenčni minister ter kot dvorni in držav
ni vicekancler odslej ni vodil samo zunanjih poslov, ampak v
nekem oziru tudi monarhijo, dokler ga 1805. strankarije v mi
nistrstvu in osebni oziri niso prisilili, da je prosil za odpust. Bil
je vitez zlatega runa, oženjen z grofico pl. Montelabate, dedično
bogatega gospodstva Napajadli na Moravskem, in je umrl 1809
Štirje njegovi otroci so pomrli pred njim ( 108).
Dočim je Karol, sin grofa Janeza Gašperja Cobenzla, nasto
pil diplomatsko službo, pa je njegov brat Gvidon, roj. 1716., po
očetovi smrti leta 1742. prevzel gospodstvo v Ribnici. Grof Janez
Gašper je ob času skrbel, kako bi postavil svojega drugorojenca
Gvidona na trdne noge. Kot 25-let starega stotnika je Gvidona
1739. oženil z grofico Marijo Benigno Monrechier, roj. 1720.
plemkinjo iz Lorene, ki mu je prinesla kot doto 18.000 gold.;
taka vsota se je tedaj že smatrala za primerno imetje. Da pri
pravi mlademu paru primerno bivališče, je grof Gašper že prej
kupil od svojega brata Ludovika Gundakarja ribniško gospodstvo.
Donašalo je letno okrog 6.000 gold., kar je zadostovalo, da je
plemiška družina udobno živela v Ljubljani. Tam se je namreč
nahajala hiša, v kateri je bival višji komornik Cobenzl, ko je
stal še na čelu državne uprave. Tudi to hišo je podaril svojemu
sinu Gvidonu ( 109).
Grofu Gvidonu so se iz tega zakona rodili 4 otroci: Janez
Filip, rojen kot prvorojenec v Ljubljani 28. 3. 1741., Janez Lu
dovik, Marija Karolina (Charlotte) Barbara in Ivana (Jeanette).

Pogled z zvonika župne cerkve v Ribnici na Rudežev grad
in tri mostove preko potoka Bistrica. To o b lik o je dal gradu
g ro f G vidon C obenzl po požaru leta 1784. in jo je oh ra n il
skoro do konca druge svetovne vojne.

Gvidon pa je po očetovi smrti največ živel v Ljubljani in Gorici
I>a je mogel tudi sam izobraževati svoje otroke, se je dobro
naučil latinsko tako, da je v tem jeziku občeval z mnogimi itali
janskimi učenjaki; tudi književna grščina mu je bila prav do
mača. Dobro je bil podkovan v filozofiji in fiziki, ukvarjal se
je z matematiko in algebro, tako da je lahko sledil vsem delom,
ki so jih izdajali učenjaki in z mnogimi si je dopisoval o raz
ličnih problemih ( 110). Tudi mati je znala toliko latinskega, da
je mogla brati klasike. Znala je nekaj grškega, posebno pa je
bila podkovana v numizmatiki. Oba pa sta znala nemško, fran
cosko in italijansko in sta poznala vso staro in sodobno literaturo
teh jezikov ('")•
Grof Gvidon Cobenzl je živel nekaj let v Ljubljani, kjer
se je pečal tudi z vladnimi posli in bil državni poslanec. Ko pa
je videl, da je v teh poslih mnogo spletk in intrig, da več velja
zahrbtnost kot pravo, se je temu odpovedal, zapustil okrog 1748.
Ljubljano in se preselil na svoje posestvo v Gorico, kjer mu je
bolj prijala družba in podnebje. Tam se je naselil tem rajši, ker
je imel tam dve polsestri, izmed katerih je bila Cassandra omo-

žena z grofom Janezom Karolom Coroninijem, Marija Elizabeta
pa z grofom Jakobom Edlingom. Sicer pa je imela Cobenzlova
rodbina že 3 stoletja svoja posestva, kjer so mnögi opravljali
službo glavarjev ali pa glavarjevih namestnikov. Pozimi se je
Gvidon večkrat dalj časa mudil s svojo družino pri svojem stricu
Ludoviku Cobenzlu v Ložah pri Vipavi, (posestvo, ki ga je po
zneje tudi podedoval), ali pa v Štanjelu na Krasu.
čez poletje se je večkrat nastanil v Ribnici, včasih tudi po
pol leta, kjer je bilo prav živahno življenje v gradu. Prihajala
je semkaj jako odlična družba, med drugimi grof Peter Anton
Coronini, baron Oktavij Terzi, Karol Morelli in duhovnik Fran
kenberg, poznejši nadškof v Mechelnu, ki je v Ribnici nekoč
zbolel na smrt. Gvidonov prvorojenec pripoveduje v svojih „Spo
minih“ , da so bili posebno zanj dnevi v Ribnici pravi prazniki,
kjer je lovil ptiče na limanice, ribe na trnek ali pa streljal.
Vrstili so se lov, ribolov, izprehodi, zabave. Morelli je otrokom ob
večerih pripovedoval pravljice, ki si jih je sam sproti izmišljeval,
ali pa so se zabavali s kakim grajskem norcem ( 112).
O Gvidonovem prvorojencu, ki je postal za njim lastnik
Ribnice, bom govoril pozneje. - Janez Ludovik roj. 21. 11. 1743.
je bil najprej vzgojen doma v Ljubljani, Gorici in Ribnici.
Pozneje pa so ga dali v Rim v neki kolegij, kjer je študiral
filozofijo in se vadil v vsem, kar je od njega zahteval hišni red.
Ta se mu je zdel prestrog, zato je organiziral z več starejšimi to
variši, med katerimi je bil tudi papežev (Klement XIII.) nečak,
pravi upor, da bi prisilil redovnike, ki so kolegij vodili, naj bi
omilili hišna pravila in dali študentom več prostosti. Ker je bil
glava komplota, so ga ločili od drugih tovarišev, obenem pa pisali
očetu, naj ga vzame iz kolegija. Dasi je bil star šele 20 let, je že
imel neko prebendo pri kapitlju v Aichstättu in je še isto leto
dobil še drugo pri kapitlju v Liegu. Oče ga je torej poklical
v Gorico, kjer je ostal 6 mesecev, potem pa ga je poslal v Aichstätt, da zasede svojo prvo rezidenco.
Kdaj je Janez Ludovik postal duhovnik, tudi njegov brat v
svojih Spominih ne pove. Kratkomalo 1781. se je potegoval za
škofovsko mesto v Aichstättu. Dasi je imel prijateljev v kapitlju
in se je zanj potegoval tudi dunajski dvor, je vendar propadel,
pač pa mu je papež podelil tamkajšnjo proštijo. Ko je 1782.
papež Pij VI. bival na Dunaju, je prišel tja tudi prošt Cobenzl,
da za novega škofa sprejme investituro.
Malo prej se je pojavil na Bavarskem red „iluminatov“ , ki
ga je poklical v življenje ingolštadski profesor Waishaupt. Med
mnogimi drugimi plemenitaši se mu je pridružil tudi prošt Co
benzl. Pravila iluminatov so bila nekak statut prostozidarjev

in je bil iluminatizem le višja stopnja masonov. Kdor je hotel
priti do te stopnje, je moral biti prej v kaki masonski loži in
je nosil ime Menerval, po čemer so se ti ločili od drugih maso
nov. Namen te družbe takrat še ni bil slab; hoteli so dati mladim
udom priložnost, da se izobrazijo v vedi in strogem moralnem
življenju, potem pa jim pomagati do boljših služb. V resnici pa
ta družba ni vzgojila krepostnih ljudi, ampak le intrigante, ki so
hoteli z vsemi sredstvi priti do boljših služb. Ludovik Cobenzl
je zato izstopil iz te družbe.
Leta 1792. je v Aichstättu umrl kot učen mož, pošten značaj
in pripraven za vsako službo. Dvakrat se je potegoval za mesto
škofa v tej škofiji. Njegovo lepo knjižnico je podedoval njegov
brat Filip.
Poleg teh dveh sinov je imel Gvidon Cobenzl še 2 hčeri:
Marijo Karolino (Charlotto) Barbaro, roj. v Ljubljani v župniji
sv. Nikolaja dne 10. 8. 1742., in Ivano (Jeanette). Karolina je
postala v Gorici klarisinja, pa tudi Ivana je vstopila v tamošnji
samostan kot penzionarka. Ker ni bila ne ljuba ne lepa, so hoteli
njeni starši, da tudi ona sprejme pajčolan. Zanjo pa se je zavzel
njen brat Filip, češ da ji po protekciji svojega strica Karola
preskrbi na Nizozemskem pri kakem kapitlju prebendo; in če
ima to, bo tudi pozneje lahko postala nuna, če bo imela poklic.
Ko je bil 1782. samostan klarisinj v Gorici zaprt, se je Ka
rolina povrnila na dom svojih staršev, Ivana pa je postala nuna
v Andenni na Nizozemskem, a je samostan zapustila in se tudi
naselila pri svojih starših. Bila je velika ljubiteljica knjig, kakrš
nih je imela v očetovi hiši na izbiro. Oče in mati sta se čutila
prav srečna v njeni družbi. Pisala je francosko, italijansko, po
sebno pa v nemškem jeziku spesnila več manjših pesniških del.
Umrla je v novembru 1791. Leta 1793. je umrla tudi mati, tako
da je Gvidon ostal sam s svojo hčerjo Karolino.
Grof Gvidon je bil cesarski komornik, ljubitelj vede in umet
nosti in je ustanovil v Gorici družbo učenjakov „Academia Sonziaca“ , ki je bila panoga rimskih Arkadijcev ( 113). V Ribnici je
gospodaril tja do 1797. Koncem 1764. je umrl Gvidonov stric
Ludovik, po katerem je Gvidon podedoval posestvo v Štanjelu
in Ložah. Ni bilo dosti, ker je bilo vse zadolženo, vendar je vsaj
nekoliko izboljšalo njegove skromne premoženjske razmere. Zadel
pa ga je hud udarec, ko mu je 1784. pogorel grad v Ribnici,
čigar popravilo ga je mnogo stalo. Za svoje podložnike v Ribnici
je dobro skrbel in se je potegnil zanje tudi pri gosposkah. Sodražanom je zagotovil 3 tržne dneve. Ohranjeno je namreč pismo
z dne 2. 2. 1752., s katerim je cesarica Marija Terezija dovolila
Sodražanom tržni dan. Razlogi pa so bili, kakor trdi omenjeno

pismo: a) ker je gospod grof Gvidon Cobenzl obljubil ~1ačevati letnih 100 gold. odškodnine mestu Ložu za škodo, ki bi jo
utegnili utrpeti vsled sodraškega tržnega dneva; b) da bi se
pospešila in povzdignila trgovina; c) da bi se laže razpečavala
sol, ki so jo krošnjarji prinašali v Sodražico na trg in kamor
jo je hodila kupovat vsa okolica ( 114).
Tudi sicer se je krepko potegoval za ribniške podložnike,
zlasti trgovce in obrtnike. Ko so namreč 1753. hoteli na eni strani
cerkniški čevljarji in usnjarji raztegniti svojo obrt čez vso rib
niško gospodstvo, na drugi strani pa so skušali novomeški čev
ljarji in usnjarji Ribničane prisiliti v svojo novomeško zadrugo,
s čimer bi bili ribniški obrtniki zelo oškodovani v svojih pravi
cah, se je grof Gvidon Cobenzl toplo zavzel za ribniške moj
stre, dokazujoč, da se pravice cerkniške zadruge ne raztezajo čez
Ribnico, ampak samo „do Ribnice“ , to je do meje ribniškega
gospodstva in da sega pravica novomeške zadruge čevljarjev in
usnjarjev samo tri milje okrog Novega mesta, dočim se začenja
meja ribniške gosposke 6 ur od Novega mesta, do Ribnice pa je
celih 11 ur hoda ( 115). S pomočjo grofa Cobenzla so zmagali
ribniški obrtniki v nemalo korist svojega kraja, kajti Novomeščani so jim žugali s silno veliko pristopnino po 30 gold. in z
letnim prispevkom po 2 gold. ter da bodo prihajali v Novo mesto
o kvatrih in sv. Reš. Telesu ( 116). Tudi ribniški krznarji so z
dovoljenjem grofa Gvidona Cobenzla leta 1751. ustanovili svojo
lastno bratovščino sv. Kozme in Damijana ( 117).
Nad 70 let star grof Gvidon ni mogel več voditi ribniškega
gospodstva in gospodarstva, zato je gospodarstvo od leta 1787.
čedalje bolj prepuščal rokam svojega oskrbnika („praefectus“ )
Antona Rudeža, ki je bil poročen s Heleno Golmayer ( lls), do
kler ni leta 1789. dal graščine in posestva popolnoma v najem
temu oskrbniku. Ta je bil skoro neomejen gospodar na ribniškem
gospodstvu. Bil je dokaj prežet jožefinskega duha, zato tudi
cerkvi ni bil naklonjen, dočim je bil grof Gvidon posebno velik
dobrotnik cerkve pri Novi Štifti. Dne 25. 12. 1796., na sveti dan,
je počil pri Novi Štifti najmanjši zvon. Grof Gvidon ga je dal
preliti na lastne stroške in povečati za 174 funtov, za kar je
plačeval 139 gold. Tako to delo cerkve ni stalo niti vinarja, ki pa
tudi nikakega denarja ni imela in to „deloma zaradi nevoščlji
vosti graščinskega najemnika, deloma zaradi lizunstva obeh cer
kvenih ključarjev, ki sta nosila denar, kar ga je padlo v puščico,
pri priči v grad najemniku in sta se mu lizala, kakor da bi bilo
to pridobljeno po njuni pridnosti“ , je zapisal v kroniko benefi
ciat Mertel ( 119).

Dasi je bila ribniška graščina patron Nove Štifte, ni hotela
pod omenjenim patronstvom za cerkev ničesar prispevati. Kar
je dal, je moral dati grof Gvidon Cobenzl iz svojega žepa.
Dne 22. 7. 1795. je treščilo v zvonik pri Novi Štifti in je strela
razbila jabolko in polovico strehe na zvoniku. Kot beneficiat
je takrat služboval pri tej cerkvi Josip Bogataj, ki je bil do tega
leta substitut v Ribnici. Najemnik ribn. graščine ni dovolil nikake poprave in je (po popisu listin) le želel, da bi se ta krasna
cerkev popolnoma opustila, v kar so jo silile jožefinske postave.
Takrat pa je prišel v Ribnico grof Gvidon, pravi lastnik ribn.
graščine, dne 10. 3. 1797. iz Gorice, kjer je živel kot emigrant,
z vsem svojim spremstvom („mit dem ganzen Hoffstatt“ ) zaradi
vpada Francozov, ki pa so prišli to pot samo do Turjaka. Grofa
so tedaj prosili, naj da popraviti novoštiftarsko cerkev, kar je
kot zaščitnik („als Vogtherr“ ) prav rad storil in je dal iz svo
jega 250 gold. za popravilo; les za odre pa so dali brezplačno
posestniki iz Zapotoka, Vinic, Sušja, Kota in Jurjeviče. Dne
25. 7. 1797. je začel s popravo strehe Abraham Besarin, klepar iz
Ljubljane, in ob tej priliki so sneli pozlačeno jabolko s cerkvene
kupole in ga nasadili vrh zvonika. V tem jabolku je našel tedanji
beneficiat Anton Erazem Martel pl. Mitterberg tudi popis o
nastanku cerkve, ki ga je v jabolko dal 1671. ribniški nadiakon
dr. Janez Ludovik Schönleben. Popis je prepisal in shranil v
arhiv, original pa položil nazaj v jabolko, kjer se še sedaj hrani
( 120). Tako je ta grof rešil znamenito cerkev pri Novi Štifti, ki
bi bila sicer skoro gotovo razpadla. Jožefinski duh namreč po
sebno božjepotnim cerkvam ni bil prijazen. Grof je s tem po
kazal veliko umetniškega smisla.
V
krogu svoje družine je grof živel večinoma v Gorici,
vendar pa je večkrat, zlasti poleti, živel po več mesecev v Rib
nici, kjer je bil splošno spoštovan in priljubljen. Ko pa so 1797.
Francozi prodirali proti Gorici, je grof zbežal iz Gorice. Star
81 let in slaboten se je podal sredi vojnega hrupa na daljno pot
v Ribnico, kamor je srečno prišel v družbi hčere Karoline in
nekaj domačega služabništva. Predno je odšel iz Gorice, je še
odposlal na svojega sina Filipa na Dunaj več zabojev najvažnejših
listin družinskega arhiva. Tri mesece je bival v Ribnici, potem
pa se je vrnil v Gorico, ko so se Francozi umaknili. Star in sla
boten je po tem potovanju slabel bolj in bolj, dokler ni v Gorici
umrl v 82. letu starosti dne 11. 10. 1797. Arhiv pri Novi Štifti
ga slavi kot posebnega dobrotnika tamošnje cerkve - in
to po vsej pravici ( 121). Ribniško gospodstvo je po njem po
dedoval sin Janez Filip, ki je zadnji lastnik te graščine iz tega
rodu ( 122).

JANEZ

FILIP

COBENZL

Bil je rojen v Ljubljani 28. 3. 1741. Svoja prva leta je pre
živel v Ribnici, deloma pa v Ljubljani in Gorici, kamor se je
njegov oče preselil, ko je bilo Filipu okrog 7 let. Kot otrok je
bil v Ljubljani nevarno zbolel in mati je napravila obljubo, da
bo nosil, ako ozdravi, jezuitsko obleko. Res je kot deček eno
leto nosil jezuitski habit, ki ga pa je po prihodu v Gorico smel
odložiti ( 123).
Ko sam opisuje svoja otroška leta, omenja, da je imel ne
prijetno hibo, da je namreč jecljal, kar ga je stalo mnogo solza
in v poznejših letih tudi mnogo neprilik. V Gorici so ga izročili
v vzgojo nekemu duhovniku; že kot 17-leten mladenič pa je 1758.
prišel na univerzo v Salzburg, že 1760. ga je oče Gvidon pri
peljal k njegovemu stricu Karolu Cobenzlu v Bruselj, kjer je bil
poslednji opolnomočeni minister. Duhoviti stric je imel na mla
dega nečaka odločilen vpliv. Stopal je ob njem v javnih službah
od stopnje do stopnje. Pod njegovim vodstvom je vstopil na Nizo
zemskem v finančno službo; po kratkem oddihu v gradu Ložah
pri Vipavi se je podal na Dunaj in že 1767. ga je imenovala ce
sarica Marija Terezija za podnačelnika finančnega sveta (Conseil
des finances) v Bruslju. Tokrat pa ni dolgo tam ostal. Kmalu se
je vrnil na Dunaj, kjer je ustanovil in vodil mitniški oddelek.
Leta 1772. je postal pravi tajni svetnik pri c. kr. dvorni komori.
Kot osebni prijatelj je cesarja Jožefa II. leta 1777. spremljal v
Francijo in v Pariz, kjer je cesar vzbudil vsesplošno občudovanje,
ne pa tako njegov spremljevalec grof Jožef Colloredo, o katerem
so Francozi rekli, da nič ne govori, in Filip Cobenzl, o katerem
so trdili, da ne more nič govoriti (radi jecljanja) ( 124).
Janez Filip Cobenzl je bil posvečen v najintimnejše zadeve
dunajskega dvora. Zaradi obolenja svojega bratranca Ludovika
Cobenzla je le-tega zastopal kot pooblaščenec pri mirovni kon
ferenci v Tešinu, kamor je dobival čisto nasprotujoča si navodila:
sedaj od cesarice Marije Terezije, sedaj od cesarja Jožefa II., pa
je vendar ob tej priložnosti pokazal tak diplomatski talent, da
je bil ob svoji vrnitvi imenovan za namestnika dvornega in
državnega kanclerja ali vicenkanclerja. Dostikrat je bil priča
hudih nastopov med cesarico Marijo Terezijo in njenim sinom Jo
žefom, ob katerih se je cesarica kar kopala v solzah. Cobenzl
je bil tudi priča cesaričine smrt (125).
Ko se je papež Pij VI. na svojem potovanju na Dunaj bližal
Gorici (14.3.1782.), mu je cesar poslal Cobenzla nasproti, da
ga tam pozdravi v njegovem imenu in potem spremlja proti

Dunaju. Osem dni je trajalo skupno potovanje od Gorice do
Dunaja. Dne 22. 4. je papež nastopil pot skozi München domov
in zopet ga je Cobenzl spremljal do bavarske meje ( 12e).
Za svojega dunajskega bivanja popisuje v svojih Spominih
zajemljiv dogodek. „Bilo je v navadi, da je na Vel. četrtek šel
ves dvor s cesarsko družino k sv. obhajilu. Cesarica, zelo pobožna
vladarica, je imela slabo mnenje o dvorjanih, ki bi brez dovoljnega vzroka ne prišli k tej pobožnosti in je hotela imeti njih
seznam. Ne da bi bil kaj bolj pobožen kakor drugi, nisem hotel
nikoli manjkati pri tem opravilu. Torej niti to pot ne. Vendar
je veliki komornik (knez Rosenberg) dal Nj. Veličanstvu listino
onih, ki niso bili prisotni; na tej listini je bilo moje ime na
prvem mestu, da bi ga cesarica sigurno ne prezrla. Vsa kraljevska
rodbina je bila navzoča, ko je cesarica brala listino in vzklik
nila: „Cobenzl! Ne bi verjela; imela sem boljše mnenje o njem“
Tedaj pa zakliče nadvojvodinja: „To je napačno! Na lastne oči
sem ga videla in sem dobro pazila, kako se bo vedel.“ Druge
navzoče dame so potrdile, kar je ona izjavila, in tako je spodletela
hudobija, ki so jo hoteli uganjati z menoj. Morda me veliki ko
mornik ni opazil, ker je bil kratkoviden in sem mu storil krivico,
ker sem ga sumil slabega namena; pa ker mi je drugače vedno
nasprotoval, sem imel sedaj pravico tako soditi.“ (127).
Nov dokaz svoje naklonjenosti je dal cesar Jožef, ko mu je
1783. ponudil, naj voli med Velikim križem sv. Štefana in med
Zlatim runom. Res je dobil prvo odlikovanje ( 12S). Njegova prav
prijateljska korespondenca s cesarjem Jožefom je bila v Mainzu
objavljena 1871. v posebni knjigi. ( 12S) <■).
Ob izbruhu nemirov zaradi različnih jožefinskih dekretov v
Brabantu je bil 1789. poslan tja, da posreduje, kar pa mu ni
uspelo. Vendar pa je v Luxemburgu napravil zopet mir, ko je
umaknil jožefinske dekrete. Konec februarja 1790. je zvedel, da
je cesar umrl in je prestol zasedel njegov brat Leopold. Cobenzl
je bil takoj odpoklican, na Dunaju pa je mahoma izprevidel, da
je v nemilosti pri Leopoldu, ker ga je kot cesarjevega zaupnika
izpodrinil dvor. svetnik Anton von Spielmann. Sicer je pri Leo
poldu pozneje prišel spet v milost, vendar ga je iz mučnega po
ložaja rešila le zgodnja smrt cesarja v marcu 1792.
Komaj pa je nastopil cesar Franc III., je Cobenzl zopet
prišel v milost. Knez Kaunitz je kot zunanji minister odstopil in
Cobenzl je postal šef državne pisarne; obenem je dobil red
zlatega runa in povišano plačo, tako da je postalo njegovo sta
lišče sijajnejše kot kdaj, samo da je bilo bolj kratkotrajno. Za
Avstrijo nesrečno delitev Poljske so domala pripisovali tudi Cobenzlu; bil je odstavljen, podeljena pa mu je bila novoustanov

ljena čast kanclerja italijanskih provinc in tako je postal dvorni
kancler ital. državnega parlamenta. Cobenzlova zvezda je precej
otemnela, nekateri so celo zahtevali, da se vrže v ječo ( 129) . Bilo
pa je vše skupaj samo intriga, kakršnih je kar mrgolelo tiste čas»
na avstrijskem dvoru ( 130).
Dohodki so se Cobenzlu., dokaj skrčili, pa se je vdal tudi v
to usodo. Italijanski oddelek je bil dokaj brezpomemben; ker
je imel časa dovolj, je večkrat pohitel v Gorico k svojemu očetu
Gvidonu ali pa se je dolgo časa zadrževal na svojem gradiču,
ki si ga je bil sezidal ob pobočju Kahlenberga (Golovca) pri
Dunaju in ki mu ljudstvo še sedaj pravi „Cobenzel“ . 'Popolnoma
pa vendar še ni bil pozabljen. Leta 1795. je podpisal mirovno
pogodbo z Anglijo in Rusijo in je bil 1797. med cesarskimi po
oblaščenci, ki so bili poslani na Dunaj, da se pogovarjajo z Bonapartejem. Po lunevillskem miru je bil poslan kot diplomat v
Pariz, kjer ga pa Napoleon ni prijazno sprejel ( 131). Njegovo
jecljanje mu je hodilo vedno na pot, da so se mu mnogi posme
hovali (132).
Do izbruha nove vojne 1805. se je držal v Parizu, kjer mu
je bilo življenje dokaj prijetno, a dosegel ni ničesar. Napoleon
ga je pošteno sukal. Tako mu je nekoč pred izbruhom vojne
zabrusil v obraz: „Dobro, vaš cesar postavlja na noge 40.000
mož in Vi to objavljate v vseh časnikih. Na grožnje pa jaz
odgovarjam z grožnjami, č e avstr, cesar postavi na noge 40.000
mož, jih bom jaz 80.000“ ( 133). Le po ovinkih je Filip Cobenzl
tokrat ušel v Avstrijo, v Pariz pa se ni več povrnil. Javno službo
je zapustil in se poslej posvetil bolj svojim posestvom. Dne
22. 2. 1809. mu je na Dunaju umrl bratranec Ludovik Cobenzl
brez otrok. Ta je Filipa postavil za svojega dediča, še isto leto
so zopet pridrli Francozi in opustošili njegov priljubljeni mu
gradič pri Dunaju, kar mu je bilo v veliko bridkost. Po smrti
svojega bratranca je še enkrat prišel na svoja posestva na Kranj
skem, pa jih je dobil pod francosko oblastjo. Usoda njegove
ljubljene domovine ga je neizmerno bolela. V aprilu 1810. ga
srečamo v Ljubljani, naslednji mesec pa je že na Dunaju, zdrav
stveno čisto strt. Dne 1. 8. so že po Dunaju pripovedovali, da
razen njegovega zdravnika-kirurga in spovednika p. Antonina
ne pride nihče več k njemu. 9. 8. je bil previden s sv. zakra
menti, 30. 8. 1810. pa je umrl v sedanji hiši Wollzeile 36 na Du
naju ( 136). Ostal je vseskozi samec brez otrok, dasi se je bil več
krat zagledal v kako damo. Zdi se, da je bil za svojo domovino
zaslužen mož in ob svoji smrti že dokaj pozabljen.
Da se pri tolikih državnih poslih grof Janez Filip Cobenzl
ni mogel dosti zanimati za svojo, od očeta podedovano posest,

je umljivo. Bila pa je ta okolnost toliko bolj dobičkonosna za
njegovega oskrbnika in najemnika Antona Rudeža, ki ga je bil
nastavil že njegov oče leta 1787. V svoji oporoki je zadnji
ribniški grof zapustil večino svojih posestev grofu Mihaelu Coronini-ju, ki je bil z njim v sorodstvu (137). Dobro je tudi preskrbel
svojo sestro Karolino, ribniško graščino pa je tik pred svojo
smrtjo prodal z vsem posestvom vred svojemu najemniku Antonu
Rudežu; saj otrok ni imel, pa bil je tudi v denarnih stiskah.
Ker je bila Kranjska pod francosko oblastjo, se je hotel grof
Cobenzl kot ud stare in sloveče avstrijske rodbine graščine
iznebiti. Dajatve Francozom so bile zelo visoke, vrednost denarja
pa je propadla; najemnik se je izgovarjal, da ne more dajati
najemnine, ker Francozi poberejo vse dohodke. Sam pa pri Na
poleonu ni bil priljubljen, kakor smo videli že zgoraj, dočim je
bil Rudež pri Francozih „persona grata“ (dobro zapisan) in je
takoj postal v Ribnici francoski „maire“ (župan). Ni pa bil to
edini vzrok prodaje, ampak so grofa Cobenzla silile denarne
stiske, ker ga je bilo njegovo dostojanstveno življenje mnogo
stalo, po Francozih pa je bil veliko izgubil. Franc Ks. Kramer
(Kromar), skoroda sodobnik Prešernov (Skubic napačno pravi
„Kobenclov“ , kar je lahko tudi prepisna napaka), roj. v Pri
gorici 16. 11. 1800., ki je služboval v Loškem potoku kot vikar
od 1833. do 1843., pa je umrl 1884. kot stolni kanonik v Lju
bljani, piše o ribniških gospodih: „Posestniki ribniške graščine
so bili večinoma plemenitaši in zapravljivci, ki so se klatili po
velikih mestih, dohodke zapravljali, gospodarstvo pa izročali se
bičnim oskrbnikom. Take baže je bil tudi zadnji posestnik grof
Cobenzl; moral je — ves zadolžen in bolehen — prodati svojo
graščino v Ribnici in hišo v Ljubljani. Kupil pa je oboje njegov
oskrbnik, premeteni Anton Rudež. Ta je bil rojen Kraševec iz
Kobilje glave in prebrisan mož, da malo takih“ ( 138). Ta sodba
o Cobenzlu je vsekakor nekoliko preostra, ee že ne docela kri
vična. Filip Cobenzl ni zapravil svojega imetja z lahkoživim
življenjem, ampak le bolj v svojih visokih službah, ki so ga stale
mnogo denarja, in po nesreči; premoženja (Skubic: posesti) pa
je ob svoji smrti dokaj zapustil.
Zadnji Cobenzl je moral znati tudi dokaj dobro slovensko,
tako da so ga nekateri sploh šteli za Slovenca. V knjižnici grofa
Attemsa v Podgori pri Gorici, ki je štela pred vojsko (namreč
pred 1. svetovno) do 20.000 zvezkov, med njimi mnogo starih
slovenskih knjig, izvirnih dekretov itd., važnih za slovensko zgo
dovino, se je hranila tudi knjiga z naslovom: „RACCOLTA Dl
COMPOSIZIONI e di poesie italiane, latine, francesi, friulane, tedesche, craggniliane, inglesi, greche ed ebraiche fatte in occasione

che Sua Eccelenza il signore signore Giovanni Filippo del S. R. J.
conte di Cobenzel, Libero barone de Prosek etc., camariere della
chiave d’ oro, intimo attuale consigliere di stato, consigliere di
stato di spade nei Paesi Bassi, vicegran-cancilliere di corte di
stato dei Paesi Bassi e d’ Italia delle 11. mm. ii. e r. ap. etc. fucommissario plenipotenziario degli armi austriache e prissiane
conclusa felieemente nel di 13. maggio MDCCXXIX. Gorizia, della
ces. reg. privileg. tedesche della provincia e delle scuole ed
arciv. stamperia di Giccomo Tommasini.“ - Na str. LX X XI te
knjige je natisnjena slovenska pesem s temle napisom in tekstom:
Na povikšanje tiga vissoku rojeniga gospoda, gospoda
Philippa Knesa Kobenzelna etc. etc. k nar vikshi slushbi vunanyh opravil.

ANACREON
Krajliza nasha svoli
Junake, na katerih
Svestobo in sastopnost
Se ona sna sanesti.

V ’ sibeli tvoji rojen,
V’ gradeh okoli tebe
Na Kranjskem gospoduje:
On je podloshnim bramba
Reshalenim vessele
Potrebnim je k’pomozhi.

Letem savupa folke
Letem savupa ptuje
Svojih dushel teshave.
Če glavo modro najde,
Ne šteje ona lejta.

Njegova strica zhednost,
katerega Brabant moli,
Je tud junak poerbal:
On nam je mir pernesel,

Lublanzhen ne zastopish
Kai jest sa enga menim,
Katerega je Dobrota
Vojvodne nashe k vikshim
Slushabnikam pershtela?

Zhe ga she sdaj ne snate,
KOBENZEL je s’ imenam!
Njegove slahte snaga
Ozhetovo vesselle
in slava Kranjske zemle.

Na prihodnji strani omenjene knjige je spet slovenska pesem
z naslovom: „Na povikshanje tiga visoku rojeniga gospoda, gospo
da Philipa knesa Kobenzlna k’ nar vikshi shlushbi vunanyh opra
vil. Oda slovenska.“ Na levi strani je slovenski tekst, na desni pa
italijanski z napisom: „Dell ode slava sulla esaltazione di sua

eccelenza il signore signore Filippo conte di Cobenzel. (Plen. tit.)
al piü alto servizio degli affari esteri.“

Parafrasi
deli abbate Andrea Laurin, protonotario apostolico ecc.
Nasha Cessarica dvoryane sbyra
Sveste in rasumne, katerim rama
trudnih dellov tesho s vesselim ližem
nesti samore.
Takih mosh modrosti savupa varnu
svojih zarstvou sdravie, saupa sebe
inu perrashenje mozhij kraljeve
v svojih deshelah.
Tvojih lejt mladost (ne katerim ternje)
ny nikdar branila vunanjih dellou
teshku resmotanje savupa tebi
veliki Konbenzel.
Silnih sholnirjev sem ter kje letezhe
strele reskropiti, gresvpitno vreme,
zhernih oblakou narasen segnati
ti si samogel.
Zhe med vojshakam tekushen si snaiden,
kak li bosh v pokoju saklenen sam v se
misliozh na tvojih dushel perpadke
v myrnishih zhassih?
Prau tedai je tebe postaula k vikshi
ptujih opraukou blagodarni shlushbi
ta nikdar pretrudna al vmerjozha roka
Nashe Terese.
Zhe te sam Zessar med perjatle shteje,
zhe te Bog pred sylo resbytih turnou
sdraviga obdershi s zhudeshem ozhitnim,
Kdu t’ je enak?

Use leto nai druge vessele della,
ako lih nas tud vessely, Slavenze,
My se le zhasty vesselimo vissoke
Nashga Slavenza.
Shrezhen gospodni dushelam Vissoki,
Slaunih ozhetou imenit odrasselk
in per tolkain dellih nikar posabit
Tvojih Slavenzou. ( 139)
Nekateri zgornji, v pismu navedeni izrazi bodo umljivi, ako
navedem še sledeče podatke. „Sua maestä 1’Imperatore, parlando di Sua eccelenza al Conte Guido di Lui padre, si degno
di esprimersi in questi termini: Egli e uno di miei amici.“ Dalje o njegovi čudežni rešitvi: „Allorche la torre a polvere
scopio ultimamente in aria, Sua eccelenza che passava per il
villagio di Nussdorf, non puntö daneggiata per una protezzione
evidente deli Altissimo.“
Opomba. Andrej Jožef Lavrin, ki je zložil Cobenzlu to slo
vensko pesem, se je rodil 1743. v Vipavi; študiral je v Gradcu in
na Dunaju, bil doktor filozofije in teologije, prišel potem za
kaplana v Vipavo in junija 1779. za župnika v Št. Peter pri
Gorici. Kmalu potem je bil tudi postavljen kot „auditor et proviearius generalis“ goriške nadškofije, bil konzistorialni svetnik
in izpraševalec pri župnijskih izpitih, leta 1790. pa častni kano
nik. Med 1790. in 1792. je bil „decanus circularis“ za vso slo
vensko stran goriške nadškofije. Spisal je kratko zgodovino oglej
skega patriarhata in goriške nadškofije, ki je natisnjena v Marianovi „Avstria sacra“ . Umrl je v Št. Petru 24. 4. 1809. S Cobenzlom se je moral bržkone seznaniti v Gorici, kjer je ta imel
svojo palačo in posestvo ( 140).
Filipu Cobenzlu je vso njegovo slavo prinesla bolj njegova
pridnost kot njegova duhovitost, prav kakor je o njem pisal beneški
poslanik Daniel Delfin, ko je stal še na čelu državne pisarne:
„Oddelek zunanjih zadev sedaj vodi grof Filip Cobenzl. Morda
njegova darovitost ni tako visoka in razsežna, kakor bi zahte
valo na njem ležeče službeno breme. Pa on se trudi, da s prid
nostjo in uvidevnim premislekom nadomesti, kar mu manjka ( 141).
RUDEŽI
Za grofi Cobenzli so torej 1810. prevzeli ribn. gospodstvo
Rudeži. Prvi, Anton Rudež, je bil rojen 8. 4. 1757. v Kobilji

glavi na gor iškem Krasu. Gotovo je bil že poprej znan z grofi
Cobenzli, ki so imeli tam svoja posestva. Zato so ga vzeli V
službo v Ribnici. Jožefinizem je tedaj cvetel v vsej svoji bohoti,
in ni čudno, da je bil tudi on vnet pristaš te struje. Že kot
najemnik v Ribnici je prišel zaradi tega marsikdaj navzkriž s te
danjim ribn. dekanom Valentinom Uletom, dočim je bil tedanji
ribn. kaplan Valentin Vodnik skoraj vsakdanji njegov gost in
je tudi iz Bohinja Rudežu redno dopisoval ( 142). V pismu z dne
3.2. 1794., pisanem na Gorjušah, mu Vodnik sporoča, da mu je
v malem zaboju poslal 600 bohinjskih okamenelih polžev in ga
nazivlje „najboljšega gospoda brata“ ( 143).
Gospodarjenje prvega Rudeža v Ribnici za ljudstvo ni bilo
prikupljivo. Fr. Ks. Kramar pripoveduje o njem sledeče: „Skoro
s praznimi rokami je prišel v Ribnico oskrbovat graščino, pa v
kratkem se je prepričal, da ima graščina skrite zaloge, katerih
še nihče ni odprl. Previdno in spretno je prevzel graščino, najpoprej v najem, znal pripraviti zapravljivega grofa, da mu je
prodal graščino prav za nizek kup in jo v kratkem izplačal.
Preobširno bi bilo opisovati vse ravnanje in čudno početje Rudeža,
novega graščaka, s podložniki. O Loškem potoku naj omenim
tukaj nekaj malega. Od nekdaj so imeli Potočani pravico les se
kati v gozdu, napravljati leseno posodo, obode, škatlje, keblje in
sploh suho robo voziti po Hrvaškem in Ogrskem na prodaj. Ru
dež, novi graščak, kmalu zapazi ta skriti pa obilni studenec in
ga hoče napeljati na svoj mlin. In kaj stori naš mož? Da bi
imel tudi on iz gozda dobiček, postavi tik cerkve in župnišča
(da bi ga kdo ne zažgal!) veliko poslopje; zapove, naj vso
leseno robo njemu — (seveda za nizko ceno) prodajo —, v nje
govo zalogo donašajo in nato od njega kupujejo. To ni bila
edina kupčija. Ljudstvu še bolj škodljivo, njemu pa koristno je
bilo tole početje: Znal je na svojo stran spraviti kresijske urad
nike in dobil je pravico deliti zemljišča svojih podložnikov. Ne
premišljeni kmetje, ki so imeli več sinov, so sprejeli to pravico
z veseljem in začeli svoja zemljišča deliti med svoje sinove ter
jih tako razdevati. Posledica temu so bile večje lavdemije, obilni
prepisi, večji zemljiški davki; sploh so se pomnožili s tem vsi
graščinski dohodki, pomnožilo se je število hiš in ljudstva, pomno
žila pa po tej meri tudi revščina in uboštvo ljudstva. Dokler so
bila zemljišča skupaj, jih je obdelovala edina družina, plačeva
la davke in druge stare dolžnosti ter lahko živela z domačimi
pridelki. Odslej pa, ko so bila ista zemljišča razdeljena v več
kosov, ni bilo več družinam možno poravnavati davke iz hišnih
dohodkov. Gospodarji in moški sploh so bili primorani služiti si
denar z delom po Hrvaškem in tudi po Turškem, še ob mojem

času so bili primorani vsi moški od 12 do 50 leta na jesen iti z
doma in šele spomladi so se vračali z večjim ali manjšim za
služkom. Kajpada so s seboj prinesli tudi kako napako, katero
smo le težko doma zatrli“ ( 144). še danes odhaja velik del mož
in fantov jeseni iz Loškega potoka na delo v hrvaške šume.
Prvi Rudež je bil za ljudstvo trd gospod - in to že tedaj, ko
je bil še najemnik graščine. V pojasnilo za to trditev naj služi
tale navedba: Dne 17. 2. 1800. je poklical Tomaž Andoljšek z
Vinic učitelja iz Sodražice Mihaela Berga s 4 pričami, da na
pravi svojo oporoko. Ko je svoje imetje v oporoki razdelil med
svoje prijatelje. (Befreundschaft) in 5 ali 6 cerkva, je pristavil,
da ima v svoji skrinji še par zlatov v vrednosti nad 300 gold.,
ki jih ne dene v oporoko, ampak naj se izroče duhovniku pri Novi
Štifti Antonu Erazmu Mertelu pl. Mitterbergu, ki je zelo skrbel
za lepoto cerkve in imel dober umetniški okus, da z njimi oskrbi
neke poprave v cerkvi, v cerkveno blagajno pa naj ne dene niti
vinarja, ker je vse pobral jožefinski Rudež in so mu cerkveni
denar lizunski ključarji celo sami izročali, kakor je že zgoraj
omenjeno.
Dne 25. 2. 1800. pa je dal Andoljšek poklicati duhovnika od
Nove Štifte in mu vpričo 5 moških in 12 do 15 žensk ponudil
omenjene zlate, da z njimi napravi 2 novi svetilki pred oltarjem,
odstrani kor med kupolo in velikim oltarjem, kjer so orgle, in
postavi nov kor nad glavnimi vrati in tja prenese orgle ter
okrasi tron velikega oltarja, kjer je milostna podoba. Duhovnik
tega denarja nikakor ni hotel sprejeti, ampak je izjavil, da ga
sprejme šele po smrti darovalca. Napravili so le zapisnik o
zlatih, ki so imeli sledečo veljavo: 9 celih soverendorov po 6
gold. 40 kr., 6 dvojnatih kremnicerjev (Kromnizer) po 9 gold.
in 44 enostavnih kremnicerjev po 4 gold. 30 kr., skupaj torej 325.
gold. 20 krajcarjev. Ta denar je moral vzeti v shrambo Jernej
Kr že, ki je znal pisati (der Schriftkündige).
Dne 1. marca 1800. zvečer ob sedmih je Tomaž Andoljšek
umrl. Dne 3. 3. na dan pogreba je hotel duhovnik ta denar spre
jeti. Toda 2. marca ravno opoldne pridere na Vinice Rudežev
oskrbnik N. Homan in zakriči: „K je je denar, vi goljufi? Kje je
denar ali kje so cekini, ki jih je imel ta mrlič in ste jih vi zata
jili?“ Možje so se izgovarjali, da niso nikaki goljufi, da so dobili
denar v hrambo pri belem dnevu in da ga bodo izročili jutri
duhovniku v opisane namene; zatrjevali so, da je umrli nad
stokrat dejal, naj ta denar nikakor ne gre v cerkveno blagajno.
Nič ni pomagalo, pokazati so mu morali cekine, ker je pretil s
sodnim biričem, ki ga je pripeljal s seboj. Ko so m u denar poka
zali, ga je pograbil in stisnil v žep, porogljivo jiji vprašujoč, če

imajo še kaj tako lepega zlata. Nič ni pomagalo vpitje kmetov;
zavihtel se je na konja in odjahal v Ribnico na kosilo ( 145).
Neštetokrat so pozneje hodili možje v graščino terjat ta de
nar, pa so dobivali le odgovor: „Njegovo veličanstvo cesar po
trebuje več denarja kot cerkev pri Novi Štifti.“ Pometali so jih
iz pisarne ali pa s palico in z bičem nagnali. Pozneje je oskrbnik
jel napovedovati dneve, kdaj naj pridejo po zlatnike, pa kadar so
prišli, jih je nagnal češ da nima časa. Ko so nekoč spet prišli
na določen dan, jih je oskrbnik vprašal: „Po kaj ste prišli možje?“
Odgovorili so mu: „Današnji dan je od vas določen in ura, da
pridemo po cerkvene zlatnike.“ Oskrbnik jih je pognal: „Ali še
ne bo miru, kanalje?“ ( 145).
Samo v spoznanje tedanjih kulturnih razmer sem ta dogodek
natančneje popisal, da se vidi, kako je vladala h koncu se nagi
bajoča grajska upravna in sodna oblast. Jurij Janež, kurat pri
Novi Štifti, je hotel Rudeža nekoliko zagovarjati, pa je k temu
spisu dne 15. 10. 1873. pripisal: „Poznejši Rudeži so s svojo vda
nostjo do cerkve pri Novi Štifti izbrisali madež prvega gospoda
Rudeža. Prvi gospod Rudež je živel v času, ki je bil zelo neprija
zen romarskim cerkvam ( 145,a). S temi ugotovitvami se strinja
tudi pisec teh vrstic.
Kmetje so Antona Rudeža ohranili v slabem spominu. Trdili
so, da so videli v njegovi kleti 9 vreč srebrnega denarja. Po
sebno so mu zamerili trdoto pri izvajanju tlake, če je hotel iti
kmet orat na svojo njivo, ga je grajski valpet kar na potu po
grabil, češ v graščino orat.
Anton Rudež je umrl v Ribnici 14. 11. 1829. od kapi zadet.
V zelo blagem spominu pa je pri podložnikih ostal njegov sin
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ki je za prvim prevzel gospodarstvo in gospodstvo. Bil je ljudomil idealist vse življenje. Svojim podložnikom je bil bolj
oče kot gospod, sodnik in davkar. Rodil se je v Ribnici 30.
8. 1793. in je torej že od mladosti gledal domače ljudi kot sorojake. V Ljubljani je bil učenec Valentina Vodnika, od katerega
je dobil odlično spričevalo ( 146).
Po dovršenih ljubljanskih šolah je prišel 1809. na Dunaj
in je stanoval pri Ljubljančanu dr. Koglu s Kopitarjem vred, ki
ga je navduševal za slovanstvo. 1810. sta potovala preko Prage
v Draždane in v Karlsbad (Weimar) k Goetheju in se vrnila
skozi Nürnberg, München in Innsbruck v Ribnico. Od tod je po-
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ribniški graščak v Skubičevi dobi

šiljal Rudež redkoznane besede Kopitarju za njegove jezikoslovne
spise; sam je spisal dva temeljita spisa v nemškem jeziku o
Kočevarjih in je bil sploh prijatelj slovenski knjigi ( 14,) •
Svoje idealno mišljenje je ohranil skozi vse življenje; zato
ga je tudi ljudstvo spoštovalo kot mnogo bolj ljudomilega, kot
je bil njegov oče. Tudi kot graščak po očetovi smrti je mnogo
občeval z literati, med katerimi je imel odlične prijatelje. Dne
4. 11. 1838. je prišel k njemu tudi znani Korytko, ker je bil Rudež
na dobrem glasu in z njim v prav prijateljskih stikih ( 14S). Sode
loval je tudi pri izdaji Korytkovih pesmi, kakor piše Stanku
Vrazu v pismu z dne 11. 3. 1842. „Pred nekoliko dni sim les u
Lublano peršu inu sim to, kar ste mi narozhili, per gospodu
dr. Chrobathu inu dr. Prešernu tako dobro opravu, de Vam sa
to priliko vse spiske pokojnega Korytkota pošljem. Dajte jih pre
pisati, poklej jih pa vse lepo gos. dr. Prešernu nasaj pošljite.
Dr. Chrobath se nada, de ne boste obene reči per sebi obdržali,

ker se popolnoma na vaše poštenje sanaša“ (» s ). Stanku Vrazu
je pomagal tudi nabirati slovenske narodne pesmi ( 15°).
Njegovo idealno stremljenje mu ni dopuščalo, da bi bil po
sebno skrbel za gmotne dobičke. V najlepših moških letih ga je
zadela kap, vsled česar je po vsem telesu ohromel in na posledi
cah umrl v Ribnici dne 29. 3. 1846., star šele dobrih 52 let. Za
pustil je štiri sinove: Jožefa, Franceta, Karola in Teodorja, ter
2 hčeri: Josipino, omoženo s Schmitom in Marico, omoženo Koslerjevo v Ortneku. Gospodstvo in gospodarstvo za njim je pre
vzel naj tar ej ši sin

JOŽEF

RUDEŽ

rojen 20. 2. 1819. Kot lastnik je bil vpisan na graščino 12. 11.
1847. Pod tem mladim gospodarjem se je vršil veliki gospodarski
in socialni preobrat leta 1848., ko je kmet dobil svobodo izpod
graščinske oblasti. Zemlja, zlasti gozdovi, so se razdelili med
kmete po zemljiški odvezi. Ker so se zadnji graščinski gospodarji
po svoji milobi ljudstvu prikupili, je to prevratno leto poteklo
v Ribnici mnogo mirneje kakor ponekod drugod. Sploh ni znano
nobeno nasilje iz tega viharnega leta v Ribnici.
Grajska družina je prišla tega leta na stopnjo zasebnih po
sestnikov; izgubila je tlako, desetino in davkarstvo in tako tudi
izgubila vpliv na potek domače svetne zgodovine, ki se je dotlej
v veliki meri vrtela okrog gradu.
Jožef Rudež je umrl kot samec v Ribnici 14. 10. 1871., star
53 let. Za njim je prevzel gospodarstvo njegov brat

dr.

TEODOR

RUDEŽ,

rojen 16. 9. 1838. in umrl 31. 1. 1913.
Sedanji lastnik graščine je njegov sin Ing. ANTON RUDEŽ
(sen.), rojen 21. julija 1871.
Kot simbol in spomenik nekdanje moči in oblasti stoji mo
gočna graščina sredi ribniškega trga. Za seboj ima skoro tisoč
letno zgodovino. Svoj čas je mogočno vplivala na ves razvoj
Ribnice in vse ribniške okolice. Danes je zasebno veleposestvo

GRADIČ no UGARU
z upravnim poslopjem , ki ga je dal zg ra d iti za d n ji ribniški
graščak ing. A N TO N RUDE2 (ju n .) v letu 1937

Svojevrstna ustanovna listina: T L O R I S
starodavnega ribniškega gra d u ; tloris je bil fo to g ra fira n leta
1960. po odstranitvi ruševin ob koncu druge svetovne vojne
zbo m b a rdira n e g a grajskega poslopja.

VI.

PRAVDA

POGLAVJE

RIBNIŠKIH

KMETOV

Kakor vsa uprava tako je bilo tudi redno sodstvo od pamtiveka v rokah graščaka. Le manjše zadeve, ki so tikale vaščane
ali tržane med seboj, so presojali domači vaški ali trški sodniki.
Sicer tudi graščak navadno ni sodil osebno, ampak je imel svoje
sodnike, ki so podložnikom po urbarskih določbah delili njihove
pravice. Velikokrat pa je bil sodnik kar grajski oskrbnik.
Kot najstarejšega sodnika, kar sem jih mogel izslediti v
listinah, sem našel zaznamovanega leta 1347. sodnika Majnharda,
ki je kot tak (Richter) podpisal kot priča v neki pogodbi, s katero
sta Ortolf Turjaški in Albert prodala Ditrihu Schonberškemu en
grunt v Lipovšici pri Sodražici za 8 mark oglejskih fenigov O).
Dne 6. dec. 1417. se navaja ribniški sodnik Vilhelm Gumpeler, ki je podpečatil neko pogodbo, sklenjeno med Marjeto čušperško in Jurijem Turjaškim; s to pogodbo slednji oskrbi Marjeti
čušperški za neko dediščino 100 funtov dobrih dunajskih fe
nigov ( 2).
Skoro vse kmečko civilno pravo je bilo kodificirano v graj
skih urbarjih, kjer so bile zabeležene dolžnosti, bremena, davš
čine in dajatve napram graščini ter končno nekaj kmečkih pravic
in sodnijskih določb. Pri rokah mi je najstarejši urbar iz leta
1573., iz katerega morem posneti nekaj civilnopravnih določb
za podložnike. Te določbe kažejo, da je kmet nekaj pravic le
imel, dasi je imel bremen več. Dokler so bile graščine v rokah
zasebnih plemičev, ne čujemo nikoli klicev po „stari pravdi“ . Ko
so izumrli celjski grofje (leta 1456.), ki so imeli po Kranjskem
največ gradov, so ti prišli v cesarske roke. Med temi gradovi
je bila tudi Ribnica. Cesarji pa so dajali te gradove v zastavščino
svojim zvestim, zaslužnim plemičem, katerim so bili navadno dolž
ni ogromne vsote. Ti so morali dajati od njih najemnino, ali pa so
jim zadolženi cesarji prepuščali del dohodkov za obresti svojih
dolgov. Da so mogli plačevati to najemnino in še sami udobno
živeti, je bilo potreba dohodkov. Zato so poviševali kmečke da
jatve, in leta 1515. se je že od strani kmetov zaslišal glas po
„stari pravdi“ . Kmetje so bili pripravljeni dajati, kar je pisanega
v urbarjih, več pa ne. Omenjenega leta so se tudi ribniški kmetje
uprli zoper krivice, ki so se jim v tem oziru godile od ortneškega
grofa Lamberga, kar pa so drago plačali, kar omenjam na dru-

gern mestu. Ta klic je bolj ali manj glasno odmeval tja do ne
srečnega kmečkega upora ali punta pod Gubcem 1573.
Tega leta so se po največ gradovih sestavili novi urbarji in
vanje zabeležile vse dajatve, davščine in pravice podložnih kme
tov in graščakov ali grajskih najemnikov. Za Ribnico je urbar
izdal leta 1573. nadvojvoda Karol. Ako pogledamo v njem pravne
določbe, takoimenovane „Additional-Articl-ne“ , vidimo, kakšno
pravo so imeli ribniški kmetje in kakšna bremena so nosili. Po
teh določbah so bili tudi sojeni in kaznovani.
I. -

PRAVNE DOLOČBE

Splošne pravne določbe so vsebovane v končnih odstavkih
urbarja iz leta 1573. Te določbe nikakor niso brez socialnega
smisla. Imenujejo se „Additional-Articl“ in registrirajo tudi pra
vice, ki jih imajo podložniki, le-te tudi branijo pred samovoljo
grajskega najemnika. Predvsem te določbe zapovedujejo, da ima
ta urbar ostati nedotaknjen; ima se sveto hraniti; v njem se ne
sme nič pripisati, izbrisati ali spremeniti; urbar se ne sme nika
kor poškodovati, tako da ga najemnik ob vsaki priliki lahko
izroči z ročnim urbarjem vred svojemu nasledniku, ako bi dobil
grad kak drug najemnik v zastavščino. Iz tega urbarja se ima
vsako leto spisati poseben ročni urbar, kamor se zapisujejo vsa
vplačila, dajatve in zaostanki, tako da ne trpita ne podložnik ne
graščak kake škode ali krivice. V ročni urbar se imajo vpisati
tudi vsi vplačani davki, ki jih pa graščak nikakor ne sme pora
biti zase, ampak jih mora
vsako leto vsaj do božiča oddati v
vicedomsko blagajno. Ako tega ne izvrši do določenega roka,
mora plačati od vsakega goldinarja 6 krajcarjev, torej 10 %
obresti, ker se je goldinar računal po 60 krajcarjev.
Urbar vsebuje tudi imovinsko in dedno pravo. Glede imovinskega prava so predvsem zajemljive sledeče določbe: Graščak
ima paziti, da podložniki ne bodo gruntov razkosavali s tem, da
ženi ali otrokom zapišejo kak kos zemlje ali pa ga odprodajo.
Ako je kdo res v stiski za denar, naj mu graščak dovoli, da
zemljišče zastavi največ za dve ali tri leta, potem pa je ima
rešiti in ga dobiti k gruntu nazaj. Dogajalo se je preje, da je
najemnik graščine ali pa njegov oskrbnik kar kratkomalo konfisciral podložnemu kmetu zemljišče, ako se mu je kaj zameril;
to se pa po urbarju ne sme več nikdar zgoditi. Tudi ne sme
graščak misliti, da pripade zemljišče njemu, ako kak kmet umrje
brez dedičev; tako zapuščeno zemljišče zapade samo nadvojvodu,

ki ga potem odda, komur hoče. Po teh določbah je bil torej kmet
vedno pod varuštvom, ki pa mu je bilo često v močno obrambo
proti prešernim vlastelinom. Tudi določba, da se kmečka posestva
ne smejo razkosavati, v bistvu ni bila slaba, samo da teh določil
gospodi ni narekovala toliko skrb za kmeta kakor za davščine,
da se niso razdrobile in poizgubile.
Zajemljiva je določba o dednem pravu MINORATA. Ta do
loča: Ako gospodar umrje, ne dobi posestva njegov najstarejši
ampak najmlajši sin; ako pa tega ni, je dobi najmlajša hči; to
pa le v primeru, ako je najmlajši sin, oziroma hči, že polnoleten
in zmožen za gospodarstvo. Ako pa so otroci mladoletni in ne
morejo še sami gospodariti, naj graščak zapove kakemu sorod
niku ali prijatelju družine, da nesebično vodi gospodarstvo, do
kler otroci ne dorastejo. Ako kak najmlajši noče prevzeti po
sestva, ga lahko odstopi starejšemu, vendar tako, da se zemljišča
ne delijo. Ostalim bratom in sestram pa mora dedič (t. j. pre
vzemnik) izplačati dolžni delež, kakor ga uganejo pošteni in
nepristranski sosedje. Ako pa bi bil najmlajši sin oziroma hči
bebast ali telesno pohabljen in nezmožen gospodarstva, naj ga
dobi drugi najmlajši sin ali hči; vendar pa mora dati bratom
in sestram pristojen delež, slabotnemu pa vso oskrbo do smrti.
Najmlajši pa je dobil posest zato, ker v urbarju niso prepiso
vali posestnikov, in je najmlajši dalje gospodaril.
Kadar je kako posestvo s smrtjo prejšnjega lastnika izpraz
njeno in gospodarstvo prevzame mladi gospodar, mora ta plačati
graščaku neko pristojbino (Leykauf - likof), da sme neovirano
nastopiti kot polnopraven dedič. Višina te pristojbine se je do
ločala po vrednosti posestva. Vendar urbar določa, naj bo graščak
v tej zadevi zmeren. Tudi sicer, ne samo v primeru smrti prej
šnjega gospodarja, je moral mladi prevzemnik plačati graščaku
neko takso v priznanje dolžnega spoštovanja (Ehrung). Ta taksa
pa se je marsikje v srednjem veku izgubila, tako da so neka
teri nekaj dali drugi pa nič. Zato ta urbar določa, da mora vsak
plačati nekaj „počeščenja“ . In sicer da polzemljak en tolar ali
zlat dukat, srednji grunt 2 do 3 tolarje, najboljši 3 do 5 ali 6
tolarjev; več pa ne. Vedno pa naj se gleda na to, koliko so dobili
dediči svojega dela in koliko se je po izplačanih deležih posestvo
oslabilo, da se podložniki ne bodo mogli pritoževati. Graščak
naj bo v tem oziru mil in naj ne zahteva preveč. Odmev kmečkih
uporov in klic po „stari pravdi“ je torej še vedno donel gospodi
po ušesih.
Kadar se je kak grunt prodal, je moral prodajalec ali kupec,
kakor sta se domenila, dati vsak deseti fenig graščaku. Nekateri
graščaki ali grajski najemniki pa so šli še dalje in so zahtevali

vsak deseti fenig tudi tedaj, kadar je kdo po smrti očeta nasto
pil gospodarstvo in oddelil svoje brate in sestre, če ne vsakega
desetega, pa so zahtevali vsaj vsaki dvajseti fenig. Graščak je
cenil vrednost posestva in oddeljenih deležev ter od te vrednosti
terjal vsak 10. ali 20. fenig. Novi urbar pa to ravnanje odločno
prepoveduje in graščaku nalaga, naj se v takih slučajih zadovolji
s počaščenjem (z „Ehrungo“ ), da ne bodo ubogi podložniki pre
več stiskani.
Kmetje so se delili v SVOBODNJAKE in NESVOBODNJAKE (Leibeigene). Prvi so imeli svöjö posest, s katero so gospo
darili po svoji volji, samo da so dajali graščaku predpisane da
jatve. Nesvobodnjak pa je sedel pravzaprav na grajskem posestvu,
s katerim ni mogel svobodno gospodariti; s posestvom vred je
bil grajska last; svojevoljno ga ni smel zapustiti in se naseliti
kje drugje na svobodnem posestvu. Mogel pa se je odkupiti, ako
je imel denar. Prišlo pa je v navado, da so graščaki ali grajski
najemniki, ki so sedeli na cesarjevih gradovih, kakor je bila tudi
Ribnica, sami v svoj žep spravljali tako odkupnino. Urbar iz
:leta 1573. pa pravi, da to ni prav. Ta odkup je deželnoknežji
regal; to pravico je deželni knez v vseh zastavnih pismih, s ka
terimi je svoje graščine izročal v zastavščino najemnikom, sebi
pridržal. Ljudje da so njegovi. To naj se ljudstvu publicira.
Ako se torej hoče kak nesvobodnjak odkupiti in se drugje nase
liti, naj se zglasi pri graščaku; ta mu naj izroči pismo na vicedoma, pri katerem naj se dotičnik javi in tam plača odkupnino.
Ta odkupnina se ima zaračunati v korist nadvojvoda.
Podložniki ene graščine so se čutili kot ena celota, ki s pod
ložniki druge graščine ni stala vedno na najboljših nogah. Naj
večkrat so si kmetje iz različnih gospodstev skočili v lase za
voljo gozdnih pravic ali paše. Včasih so se lasali posamezniki,
včasih pa tudi cele vasi in soseske. Potem so se tožili pri oblasteh,
ker sami skoro nikoli niso dognali stvari do konca. Urbar torej
določa, naj se v prihodnje to ne godi. Ako pride do kakega navz
križja, naj se to javi graščaku, ki naj po resnem ogledu skuša
sprte stranke mirnim potom pobotati; ako to ne uspe, naj on na
stopi pri oblasteh v obrambo svojih ljudi, da ne bodo nadvoj
vodovi podložniki trpeli škode.
Ako kak kmet naredi grajskemu najemniku škodo na nje
govi zastavščini, bodisi da kaj ukrade, bodisi da šiloma kaj vzame,
na kar naj graščak kar se da pazi, je dolžan najemnik na svoje
lastne stroške proces izpeljati pred sodiščem, ker se to tiče last
nine same. Ako pa je škoda taka, da more zoper njo nastopiti
cesar ali nadvojvoda sam kot lastnik ali pa vicekomorni proku

rator, mora najemnik to javiti takoj nižjeavstrijski komori ali
pa, če je stvar važna in tehtna, cesarju (nadvojvodu) samemu.
č e bi hotel kak podložnik napraviti nov laz ali rovt, ga
ograditi ali celo kočo ali kajžo tam postaviti kar na svojo pest,
ne da bi hotel od tega dajati tudi davek, mora najemnik proti
temu odločno nastopiti, če hoče kdo kaj takega napraviti, se
mora prej javiti pri najemniku, da mu ta sam ali po svojem
pooblaščencu prostor odkaže in zakoliči ter določi davek, ki
ga bo moral novi naselnik dajati. Tako odkazan prostor in davek
se mora vsako leto zapisati v poseben register z imenom novega
naselnika vred ter pripomniti, jeli to novoobdelano zemljišče vrt
ali travnik ter koliko dni se porabi za obdelavo ali košnjo. Po
tem so namreč merili velikost zemljišča, kakor stari možje še
dandanes merijo velikost travnika po tem, koliko koscev ga po
kosi v enem dnevu. Te naredbe naj da najemnik vsako leto nekaj
potov razglasiti raz leco v vseh župnijah, ki leže v grajski sod
niji, da jih podložniki ne pozabijo. Ako pa kdo brez vednosti in
dovoljenja najemnika kak prostor obdela, ogradi ali hišico na
njem postavi, mora najemnik takoj, najkasneje pa v teku leta
vse to brez milosti podreti ter take „svobodnjake“ oplašiti, da v
prihodnje ne zakrivijo več kaj podobnega. Da se vse to natanko
vrši, mora graščak vsako leto na sv. Jurija dan s sodnimi slugi
in nekaterimi drugimi starimi in mladimi podložniki objahati
vso sodnijo ter vse take nove naselbine konfiscirati nadvojvodu
v korist.
Tako gospoda kakor podložniki so včasih na grajskem po
sestvu, ki je cesarjeva last, izvrševali lov in ribolov, s tem oško
dovali cesarjeve pravice in menili, da si s tem pridobe kako pravo.
Najemnik je proti cesarju itak podpisal reverz; zato mora gledati,
da niti on niti druga gospoda ali podložniki v tem oziru cesarja
ne oškodujejo. Ako najemnik na to ne pazi, je sam odgovoren
za vso škodo in jo je dolžan povrniti.
V
navadi je, da graščak zaradi varstvene pravice (Vogteirecht) nad cerkvijo in župnijo ob smrti vsakokratnega župnika
ves inventar zapre in ga ob nastopu drugega župnika zopet odpre
in izroči. To naj se godi v naprej in se od te pravice ne sme
odstopiti. Godi se po nekaterih krajih, da cerkveni ključarji cer
kveni denar neredno upravljajo in zapravljajo ter cerkvene ra
čune delajo kar sami, ne da bi poklicali varstveno oblast ali žup
nika, kar je popolnoma nepostavno. S tem se ne zapravlja samo
cerkveni denar nezvesto in sebično, ampak se tudi davek ne
daje pravočasno deželni blagajni; zato se rubijo in konfiscirajo
cerkvena posestva ter se tudi drugače prodajajo in cerkvi v veliko
škodo odtegujejo. Zato mora biti graščak kot varstvena oblast

obenem z župnikom vsako leto pri cerkvenih računih vseh cer
kva, ki so pod varstvom ribniške graščine. Ti računi se ne smejo
delati med letom ampak le koncem leta. Do blagajne morajo
imeti različne ključe župnik, graščak in ključarji. Ako bi hoteli
poslednji v račune vtihotapiti kak neopravičen izdatek, ga graščak
ne sme dovoliti. Tako se mora preprečiti vsaka škoda napram
cerkvi; davki od cerkvenih posesti se imajo vsako leto točno
plačevati, davčni listi in pobotnice se imajo vsako leto posebej
položiti v cerkveno skrinjico, denar pa naložiti na obresti. Ravnotako mora gledati na župnike onih župnij, ki so pod ribniškim
graščinskim varstvom, da vsako leto redno plačujejo davke, davč
ne listine in pobotnice pregledati in jih pri župniku marljivo
spraviti. Ker pa so nekateri župniki netočni v plačevanju davkov
in so se morala župnijska posestva zarubiti in prodati, zato naj
graščak pazi na to, da se take stvari ne dogajajo več. Če župnik
ne plača pravočasno davkov, naj se z vednostjo njegovega ordi
narija poseže po njegovem zasebnem imetju; ravnotako naj se
pri ključarjih z vednostjo njihovega gospoda poseža po njihovem
zasebnem imetju, ako ne plačajo cerkvenih davkov, da ne bodo
cerkve prišle ob svojo posest in ustanove. Ako pa cerkve ali
župnije vsled nepazljivosti graščaka ne plačajo davka ali vsled
tega zaidejo v kako škodo, jo mora povrniti graščak sam.
Podložniki imajo pravico dobivati iz gozdov ali šum stavbni
les in kurivo ter les za ograje. Tega pa ne smejo sekati svoje
voljno, ampak se morajo v potrebi obrniti na graščaka ali vsaj
njegovega upravitelja, da jim odkaže, kaj naj se seka. Za stavbe,
ograje in škodijo naj se odkažejo stara debla, za kurjavo pa
votla in gnila in od vetra podrta ter suhljad, da se varujejo mladi
nasadi in se šume ne opustošijo. Zato ne sme graščak nikoli
dovoliti, da bi podložniki gozdove izsekavali, v njih delali rovte
ali laze in travnike; tudi sam tega ne sme delati. Ako se je
kje kaj takega zgodilo ali bi se še zgodilo, naj graščak to takoj
odpravi in krivce kaznuje.
Graščinski najemnik je po svojem reverzu, ki ga je dal
deželnemu knezu, dolžan skrbeti za to, da se ohrani graščina
in njene hiše v dobrem stanju. Po večini pa najemniki ne skrbe
za to, ampak puščajo, da gradovi in hiše propadajo. Zato se po
urbarju najemniku zapoveduje, da skrbi za popravo streh, podov,
sob in hlevov, kakor je pogojeno v reverzu.
Sicer pa najemnik ne bo skrbel samo za to, kar se mu
strogo nalaga, ampak bo tudi sploh delal na to, da njegov de
želni knez ne bo trpel kakršnekoli škode in mu bo izkazoval
vsestransko zvestobo.

Vse te določbe so podpisali in podpečatili v ta namen po
slani komisarji v Ribnici dne 22. decembra po rojstvu Kristusa,
našega Odrešenika in Zveličarja, v letu 1573.
II.

-

D AJATVE

Poleg navedenih pravnih določb ima ribniški urbar iz leta
1573., ki je bil za dolgo dobo let edini zakonik („Codex juris“ )
za ribniške kmete, za vsako vas in za vsakega posameznega kmeta
zapisane razne dajatve, ki gredo graščaku. Iz teh zapiskov so
v naslednjem povzeta vsa bremena tedanjih kmetov in podlož
nikov. (Popis je izvršen po posameznih naselbinah, vaseh, ki so
v dotični dobi obstajale.)
TRG RIBNICA ima po tem urbarju 21 celih gruntov, ki so
razdeljeni med 41 posestnikov. Med temi je tudi Baltazar pl.
Lamberg, bivši ribniški grajski najemnik, ki ima poldrugi grunt
in je bil na novo izkopal njive, ki so še sedaj po njem imeno
vane „Lambergarice“ . Župnišče, ki mu je graščak varuh, mu
daje 12 škafov pšenice, 12 prosa in 12 ovsa. Vsi ti svobodnjaki
dajejo gradu davka v denarju 36 goldinarjev. (En goldinar je
bil enak 60 krajcarjem). Ti svobodnjaki so robote prosti, kar je
posebna trška svoboščina, dajejo pa snopne desetine od pšenice,
rži, prosa, ječmena, ajde, fižola. - Rž, ajdo in fižol tržani redko
kdaj sejejo. - Desetina pa se razdeli tako, da je dobi 2/3 graščak
1/3 pa ribniški župnik. En grunt v trgu je podložen graščini na
Bregu. Mesarji so v trgu trije, ki dajejo davka v denarju vsak
po 40 krajcarjev, torej skupno 2 gold., od kleti v gradu, kamor
menda spravljajo meso, po 1 gold. 37 krajcarjev. Mlinarjev je
pet in dajejo skupno davka v denarju 3 gold. 51 kraje. Svobod
njaki imajo prosto pašo na grajskem svetu in tudi prosto sekanje
lesa; svoj svet smejo prosto prodajati in kupovati, toda od izku
pička morajo dati graščaku vsaki deseti fenig. Drugih podlož
nikov je v trgu 43 in dajejo skupno davka v denarju 11 gold.
32 kraje. 2 vinarja. (4 vinarji je enako 1 kraje.) Ti podložniki
pa delajo graščaku tlako: sadijo zelje, ga posekajo, obelijo, za
ribanje zrežejo in konopljo obelijo. Zato pa dobijo ob tlaki dnevno
en pšeničen in en ržen ali prosen hlebček kruha. Morajo pa tudi
iz dveh funtov prediva napraviti dve štreni preje, za kar ne
dobijo ničesar. — Tržani so torej imeli bolj čedno in snažno
tlako.
GORENJA VAS ima 6 gruntov, ki so razdeljena na 7 posest
nikov. Ti dajejo skupno davka v denarju 10 gold. 18 kraje., v

naravi pa 19 škafov in 12 meric (masi.) pšenice, 19 škafov
prosa, 67 škafov ovsa, 24 kokoši, 91 jajc, 180 povesem prediva
7 voz drv. Drva vozijo vsi iz grajskih gozdov. Poleg tega dajejo
desetino v snopih in vseh vrst žita in od mladine (telet, jagnjet,
kozličev). Od desetine dobi 2/3 graščina Boštanj pri Grosup
ljem, 1/3 pa ribniški župnik. Od novonastalih rovtov (lazov) pa
dobiva desetino ribniški graščak. Za tlako morajo Gorenjci en
dan gnoj voziti na zeljnik, ga preorati in prebraniti, posekano
zelje domov zvoziti v grajsko pristavo, desetinsko proso iz trga
ometi, sneg z grajske pristave in s pristavske strehe kidati, ka
dar treba, grajske plotove na odkazanem mestu graditi. Kadar
orjejo, kosijo, dobivajo hrano; kadar vozijo gnoj, zelje in seno
ali kidajo sneg, dobe po dva hlebčka kruha; kadar pa vozijo
desetino, manejo proso ali gradijo plotove, ne dobe ničesar. Ker
ima vas tudi soseskin svet (Supp), mora dajati graščaku za
vožnjo vina vsako leto po 3 konje. Vsak voznik dobi zato putrh
vina. Kadar pa pripeljejo vino, dobe vozniki jesti in piti. Ti in
tudi vsi drugi podložniki morajo prihiteti z materialom, nam
reč z lesom, kamnom in apnom kakor tudi z delom, kadar je
treba popravljati ali utrjevati grad in pristavo.
Vas HRVAČA ima 6 gruntov, ki so razdeljeni na 8 posest
nikov. V denarju plačujejo le-ti davka 6 gold. 7 kraje., v naravi
pa dajejo 12 škafov in 12 meric pšenice, 12 škafov prosa, 48
škafov ovsa, 24 kokoši, 92 jajc in 11 voz drv. Za soseskin svet
dajejo po 3 konje za vožnjo vina. Dajejo pa tudi žitno in mla
dinsko desetino, od katere pa grad ne dobi nič, pač pa dobi ribn.
župnik 1/3 in 2/3 kaplan beneficija Presv. Reš. Telesa v Ribnici,
(ki ga je ustanovil cesar Friderik leta 1457. in nakazal duhov
niku te dohodke). Za tlako graščaku vozijo gnoj za repo, zanjo
zorjejo, jo vsejejo in zbranajo, zrelo domov zvozijo; s tlačani
iz Gorenje vasi trško desetino speljejo v pristavo, desetinsko
proso iz trga v pristavo zvozijo in omanejo; na pristavskih njivah
pridelano žito razen prosa domov speljejo ter sneg kidajo in plo
tove gradijo kakor Gorenjci. Kadar za repo orjejo in jo sejejo,
dobe hrano; pri drugi tlaki dobi vsak hlebček kruha; kadar plo
tove grade in proso manejo, ne dobivajo ničesar.
V
GORIČI VASI je ribniški graščini podložnih 13 posest
nikov z 8 polgrunti. Ti dajejo skupno davka v denarju 10 gold.
39 kraje., v naravi pa 26 škafov in 11 mer pšenice, 41 škafov
prosa, 76 škafov ovsa, 28 kokoši, 154 jajc, 225 povesem prediva
in 14 voz drv. Graščini na Bregu pa je podložnih iz Goriče vasi
16 gruntov, ki dajejo le-tej desetine 2/3, župniku pa 1/3. Dajatev
vsakega grunta je bila 1570. cenjena od brskih graščakov Kri
štofa in Hansa pl. Lamberga na 1 gold. vrednosti. (Urbar gradu
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Breg iz leta 1570. se nahaja v ribniškem grajskem arhivu.) Tlaka
Goričevljanov je obstojala v tem, da vsak po en dan gnoj vozijo,
orjejo, prevejo, žanjejo in kosijo, dobivajo hrano, sestoječo iz
grad zvozijo ter gradijo grajske plotove. Za vožnjo vina dajejo
letno 3 in pol konja, torej eno leto 3, eno leto pa 4 konje. Kadar
■orjejo, plevajo, žanjejo in kosijo, dobivajo hrano sestoječo iz
dveh prinosov (riht); kadar gnoj vozijo, dobivajo po dva hlebč
ka, drugače pa ničesar.
V
OTA VICAH ima ribniška graščina 4 grunte s 6 posest
niki, ki dajejo 5 gold. 22 kraje, davka v denarju ter 8 škafov in
6 mer pšenice, 14 škafov ovsa, 8 kokoši, 62 jajc, 120 povesem
prediva, 6 voz drv in za vinsko vožnjo 2 konja. Tlako imajo
enako prejšnjim. Dajejo tudi desetino od žita, mladine in čebelnih
rojev; od mladine pa le tedaj, kadar se narodi 10. kos in se

mora torej včasih šteti po več let skupaj (posebno pri teletih).
(Graščak je moral torej voditi natančen popis živali „status animalium“ !) Proso se v snopih ni desetinilo, ker bi se bilo ob pre
vozu vse otreslo, zato so dajali kot površino pri desetini še 8
polmer (polonik) prosa, 4 kokoši in 60 povesem prediva. Tudi
graščak z Brega ima v tej vasi 4 podložne grunte, ki mu dajejo
davka v denarju 2 gold. 31 kraje., v naravi pa 3 mlade pujske,
3 jagnjeta, 15 kokoši, 60 jajc, 3 konje za vinsko vožnjo, razen
tega pa še desetino in toliko površine kakor prejšnji. En grunt
je bil podložen župniku, ki mu daje desetino ter 2 polmeri prosa,
1 kokoš in 15 povesem.
V LIPOVCU je bil ribniški graščini podložen 1 grunt, ki
daje davka 1 gold. in 1 konja za vinsko vožnjo, druge tlake pa
nima. En grunt je služil Juriju HALLER JU, graščaku na Malem
gradu pri Planini, 2 grunta pa sta bila podložna boštanjski gra
ščini. Desetino daje vsak grunt svojemu gospodu; za površino pa
dajejo Lipovčani še 8 polmer prosa, 4 kokoši in 60 povesem.
V MAKOŠI je en grunt z 2 posestnikoma, ki dajeta davka
1 gold. 2 kraje, in desetino ribniški graščini, za površino pa 2
polmeri prosa, 1 kokoš, 15 povesem ter za tlako vsak po 1 konja
za vožnjo vina.
NEMŠKA VAS je še bolj razdeljena. Poldrugi grunt z 2 po
sestnikoma je podložen ribniški graščini in daje davka 3 gold.
16 kraje, ter vsak posestnik 1 konja za vinsko vožnjo. En grunt
je podložen Juriju Hallerju, a tako da daje 2/3 desetine ribniški
graščini, 1/3 pa župniku. Nadaljnjih 5 gruntov je podložnih tudi
Juriju Hallerju, vendar pa dajejo vsi ti desetino le njemu sa
memu. En grunt služi boštanjski graščini, desetino pa daje 2/3
ribniški graščini eno tretjino pa župniku; en grunt pa je tako
boštanjski, da daje vso desetino tja. Za Boštanj je pobiral dese
tino ribniški graščak in je od svojih 2/3 desetine dajal Boštanju
vsak šesti snop. Površine dajejo Nemčani še 18 polmer prosa,
10 kokoši in 146 povesem. Desetine od prosa niso dajali in niso
imeli nikake druge tlake. (Pozneje je prešlo nekaj desetine menda ne Hallerjeva - na Turjačane, ki so bili v 18. stoletju
tudi varuhi tamošnje podružnice Sv. Lenarta.)
RAKITNICA ima 10 fruntov in 20 posestnikov-polzemljakov. Vsak daje v denarju davka po 1 gold. 14 kraje.; skupaj
torej 24 gold. 40 kraje. Tudi v naravi dajejo vsi enake davščine,
skupno 40 škafov pšenice, 40 prosa, 120 ovsa, 40 kokoši, 160
jajc, 300 povesem, 20 voz drv. Ker imajo soseskin svet, dajejo
10 konj za vinsko vožnjo. Desetino dajejo le ribniški duhovščini
in sicer dobi kaplan beneficija sv. Hermagora in Fortunata, (ki
ga je 1. 1427. ustanovil celjski grof Herman, tast Veronike Dese-

niške) dve tretjini, ribniški župnik pa 1/3. Tlako delajo gradu:
Po dva dni vozijo gnoj, po en dan orjejo, plevejo, žanjejo, kosijo,
to košnjo posušijo in v pristavo speljejo ter gradijo grajsko po
sest. Rakitnica ima tudi 6 mlinov, ki dajejo davka v denarju 2
gold. 4 kraje.; ker pa tam ob vsaki povodnji mline zalije voda,
določa urbar, da se ob takih ujmah ti davki ne smejo strogo izter
jevati.
DOLENJA VAS z 20 grunti, razdeljenimi na 40 posestnikovpolzemljakov, je vsa podložna ribniški graščini. Vsak posestnik
daje davka v gotovini po 1 gold. 26 kraje., skupno torej 57 gold.
20 kraje. V naravi daje vsa vas 80 škafov in 40 meric pšenice,
120 škafov prosa, 240 škafov ovsa, 80 kokoši, 320 jajc, 600 pove
sem prediva, 40 voz drv; od vsega tega odpade na vsakega po
sestnika enak del. Za soseskin svet daje ta vas 20 konj za vinsko
vožnjo in za tovore. Tlako imajo enako kot Rakitničani, samo
da morajo za obdelavo polja dajati vsi skupaj še 20 plugov in
20 bran. Hrano dobivajo kakor drugi. Dajejo desetino od snopov,
mladine in od čebel: od desetine dobi 2/3 graščak, 1/3 pa ribniški
župnik. Ob desetini daje vsa vas še 40 polmer prosa, 20 kokoši
in 200 povesem. Ribniška graščina pa mora od svojega deleža
dati vsak šesti snop boštanjski graščini. En mlin v Dolenji vasi
plačuje v gotovini davka 15 kraje.
PRIGORICA ima 9 in 1/2 grunta z 19 polzemljaki, PRI
STAVA pa 3 grunte s 6 posestniki. Vsak polzemljak daje davka
v gotovini po 54 kr. 1 vinar, torej skupno vsa vas 22 gold. 34
kraje. 1 vin., v naravi pa: 50 škafov in 25 meric pšenice, 50
škafov prosa, 150 škafov ovsa, 50 kokoši, 200 jajc, 375 povesem,
20 voz drv. Za vinske vožnje dajejo 12 konj. Tlako imajo enako
kakor Dolenjci, zraven pa morajo še iz Nemške vasi zvoziti dese
tino. Dva grunta sta podložna Juriju Hallerju, dva pa Joštu
Jožefu pl. Thurnu ter dva graščaku na Bregu; ti dajejo desetino
vsak svojemu gospodu po 2/3, eno tretjino pa dobi ribn. župnik.
Od prigoriške in pristavske desetine mora ribniška graščina dati
vsak šesti snop boštanjskemu gradu. Za nameček dajejo Prigoričani še 33 polmer prosa, 17 kokoši in 148 povesem. En mlinar
v Prigorici plačuje davka v gotovini po 1 gold.
ZADOLJE in UGAR (sedaj naselbina Ugar več ne obstoja;
premaknila se je namreč v Goričo vas) imata vsak po 2 cela
grunta, skupno tedaj 4 celozemljake. Zadolca dajeta vsak po 1
gold. davka v denarju, Ugarjana pa vsak po 2 gold. 9 kraje.,
torej skupno 6 gold. 18 kraje., ter v naravi 4 škafe in 4 mere
pšenice, 4 škafe ovsa, 16 kokoši, 60 jajc, 120 povesem, 2 voza
drv ter 4 konje za vinske vožnje, žito sta dajala samo Ugarjana,
drugo tudi Zadolca. Razen tovornine niso imeli nobene druge

tlake, le pri popravi gradu so morali sodelovati in Ugarjana sta
morala pridelano in pridesetinjeno žito znositi v grajsko pristavo,
žitno desetino pobere vso ribniška graščina, od mladine in čebel
pa dobi 1/3 župnik. Površine dajejo 8 polmer prosa, 4 kokoši
in 60 povesem.
GORNJE LAZI s 4 grunti in 6 posestniki dajejo davka v
gotovini 4 gold. 41 kraje, in v naravi 14 škafov in 8 meric
pšenice, 14 škafov prosa, 42 škafov ovsa, 16 kokoši, 62 jajc,
120 povesem in 6 voz drv.
SUŠJE s 3 pol-zemljaki daje davka v gotovini 2 gold. 24
kraje, in v naravi: 6 škafov in 3 mere pšenice, 6 škafov prosa,
12 škafov ovsa, 6 kokoši, 24 jajc, 45 povesem in 3 voze drv.
V MALEM ZAPOTOKU dajeta 2 gruntarja 1 gold. 22 kraje,
davka v denarju in v naravi: 2 škafa in 4 mere pšenice, 8 škafov
in 4 mere ovsa.
V VELIKEM ZAPOTOKU daje en zemljak 1 gold. 40 kraje,
v denarju in nič drugega.
SINOVICA ima 4 celozemljake s 5 gold. 46 kraje. 3 vinarji
davka v denarju ter davka v naravi: 12 škafov in 6 mer pšenice,
9 škafov prosa, 24 škafov ovsa, 12 kokoši, 45 jajc, 90 povesem.
Dva gruntarja na Sinovici pa sta podložna graščaku na Bregu
in plačata 2 gold. 19 kraje, davka ter dajeta v naravi 2 pujska,
2 jagnjeti, 2 meri pšenice, 4 mere prosa, 12 mer ovsa, 2 kokoši,
40 jajc in 2 konja za vinsko vožnjo.
JURJEVIČA ima enega celozemljaka, ki plačuje davka 1
gold. 20 kraje, ter daje v naravi 1 škaf ovsa, 4 kokoši, 15 jajc,
30 povesem. En posestnik je podložen gradu na Bregu.
Vasi: Gorenje Lazi in Sinovica dajeta vso desetino ribniški
graščini ter kot površino še 16 polmer prosa, 8 kokoši in 120
povesem.
Oba Zapotoka, Vinice in Sušje so podložni Juriju Hallerju,
ki dobiva v teh vaseh 2/3 desetine, zadnjo tretjino pa dobiva
ribniški župnik.
Jurjeviča daje 2/3 desetine graščini Ig in Boštanj, 1/3 pa
ribniškemu župniku.
Vse te vasi dajejo 8 konj za vožnjo vina in za tovore ter
delajo na polju in na travnikih roboto, kakor drugi.
Deloma po teh vaseh in deloma po Slatniku je desetinil in
pobiral davščine tudi graščak z Ortneka.
Vas BREŽE ima 7 in 1/2 gruntov ter 10 posestnikov, ki dajejo
skupno davka v gotovini 13 gold. 12 kraje, ter v naravi: 11
škafov in 6 mer pšenice, 12 škafov prosa, 30 škafov dobrega in
6 škafov „pasjega“ ovsa (Hundtshabern), 27 kokoši, 129 jajc, 195
povesem in 10 voz drv, za soseskin svet pa 4 konje za vožnjo

vina. Desetine dajejo Breženci 2/3 na Ig in v Boštanj, 1/3 pa
ribniškemu župniku. Tlako delajo ribniškemu graščaku kakor
drugi, poleg tega pa morajo stesati in postaviti vislice, kadar
ribniški graščak koga obeša. Poldrugi grunt na Brežah je pod
ložen gradu Breg. Dva mlina „v žagi“ plačujeta v gotovini 31
kraje, davka.
DOLENJI LAZI s 6 grunti in 7 posestniki plačujejo davka
8 gold. 25 kraje, ter dajejo v naravi: 12 škafov in 12 mer pše
nice, 12 škafov prosa, 48 škafov ovsa, 24 kokoši, 91 jajc, 180
povesem in 8 voz drv.
V BEZGOVICI daje en grunt 48 kraje, davka v gotovini, v
naravi ničesar. En grunt POD ,SV. ANO plačuje 49 kraje. 1 vinar.
V ŽAPUŽAH dajeta 2 celozemljaka 1 gold. 48 kraje, davka
v gotovini ter 2 škafa „pasjega ovsa“ .
Vsa ta soseska (Dol. Lazi) daje 5 konj za vinsko vožnjo in
ima običajno tlako. Bazen 1 grunta v Lazih, ki je podložen Hal
lerju, so vsi ostali služni ribniški graščini, kamor daje o 2/3
desetine, 1/3 pa župniku. Za površino dajejo 30 polmer prosa,
15 kokoši in 225 povesem. V Dol. Lazih so 3 mlini, ki plačujejo
42 kraje. 2 vinarja davka.
RAVNI DOL ima 1 celozemljaka z 1 gold. 40 kraje, davka.
LIPOVŠICA ima 3 celozemljake, ki plačujejo 6 gold. 49
kraje, davka in 2 vinarja ter v naravi: 6 škafov pšenice, 6 prosa,
10 ovsa, 6 kokoši, 24 jajc, 45 povesem in 4 voze drv.
ZAMOSTEC ima 13 gruntov, med temi 5 celozemljakov in
4 dvojne zemljake, ki dajejo skupno 16 gold. 16 kraje, davka v
gotovini, v naravi pa samo 9 voz drv in 5 konj za vinsko vožnjo.
Tlako delajo enako kot drugi. Podložni so ribniški graščini ter
dajejo le-tej 2/3, župniku pa 1/3 desetine. V Zamostcu pa sta
dva podložna Joštu Jožefu pl. Thurnu in dajeta desetino le-temu,
ribniškemu graščaku in ribn. župniku - vsakemu po 1/3. Za
vso sosesko znaša površina 30 polmer prosa, 15 kokoši in 225
povesem.
SODRAŽICA je mogočna vas, ki ima 16 celozemljakov, pod
ložnih Ribnici. Davka plačuje 33 gold. 20 kraje, ter v naravi
daje 32 škafov in 16 mer pšenice, 48 škafov prosa, 96 škafov
ovsa, 32 kokoši, 128 jajc, 240 povesem in 16 voz drv. Tlačanijo
kakor drugi in dajejo letno 16 konj za vinsko vožnjo. Desetino
dajejo graščaku in župniku v navadnem razmerju. Za površino
dajejo 32 polmer prosa, 16 kokoši, 240 povesem. 4 kmetje so
podložni Thurnu. Od destine teh dobi Thurn, ribn. graščak in
župnik vsak po 1/3. Površine pa dajejo zadnji štirje 8 polmer
prosa, 4 kokoši in 60 povesem. En grunt je podložen Bregu.

3 mlini in ene stope plačujejo 58 kraje. 2 vinarja davka v go
tovini.
V ŽIGMARICAH je 10 celozemljakov, podložnih Ribnici, ki
plačujejo 19 gold. 52 kraje. 2 vin. davka, v naturi pa dajejo:
20 škafov prosa, 20 škafov in 10 mer pšenice, 50 škafov ovsa,
20 kokoši, 80 jajc, 150 povesem in 10 voz drv. Vina ne vozijo.
Dva grunta sta podložna ribniškemu župniku. Desetino dobi
vata graščak in župnik v navadnem razmerju. Površine dajejo
24 polmer prosa, 12 kokoši, 180 povesem. Tlačanijo kakor drugi,
samo da gnoja ne vozijo, ampak ga samo nakladajo.
SUHADOLNICA (sedaj ta naselbina več ne obstoja pod
tem imenom, ker se je pozneje razdelila v manjše vasi: Globel,
Podklanec, Jelovec) ima 9 zemljišč in sicer 8 celozemljakov in
1 pust grunt; slednji daje samo 37 kraje, davka v gotovini, dru
gega nič, ostalih 8 pa daje v celoti: 9 gold. 58 kraje, davka v
gotovini; v naravi pa daje davek le 6 gruntov in sicer 17 škafov
in 11 mer pšenice, 17 škafov prosa, 37 škafov ovsa, 12 kokoši,
83 jajc, 165 povesem in 6 voz drv. Vina ne vozijo. Tlačanijo
kakor oni iz Žigmaric. Vsi so podložni ribniški graščini. Dese
tino dajejo v istem razmerju kakor prejšnji, površine pa imajo
26 polmer prosa, 13 kokoši, 195 povesem. Pod klancem plačujejo
3 mlini 55 kraje, davka v gotovini.
NA GORI so 4 celozemljaki, ki dajejo od 4 gruntov in od
4 lazov 3 gold. 31 kraje, davka v gotovini in 1 škaf pšenice. Za
tlako dajejo 4 konje za vinsko vožnjo ter popravljajo grad in
pristavo. Druge tlake nimajo, desetini pa se s Suhadolnico vred
in je površina že tam všteta.
LOŠKI POTOK ima 4 celozemljake, ki plačujejo 4 gold.
davka in dajejo 4 tovore soli; drugega nič. Sol morajo pritovoriti
od Trsta. Podložni so ribniškemu graščaku, ki mu dajejo 2/3 dese
tine, 1/3 pa bloškemu župniku, kämor so ufärani. Za površino
dajejo 8 polmer prosa, 4 kokoši in 80 povesem. Tam pa ima
tudi turjaški graščak svoje podložnike, ki smejo iz njegovega
gozda jemati les za obode. Te podložnike je pozneje odkupil
ribniški grad.
RETJE ima 8 gruntov z 9 posestniki, ki dajejo davka v
gotovini 6 gold. 10 kraje, in v naravi 9 tovorov soli, drugega
nič. Podložni so Juriju Hallerju, ki mu dajejo 2/3 desetine; zad
njo desetino bi moral dobiti bloški župnik, a so mu jo odtrgali
lutrovski Turjačani.
V DANAH pri Ribnici je imel graščak z Brega 6 gruntov,
na katerih je sedelo 10 posestnikov, ki so plačevali davka 7
gold. 2. vin. in dajali v naravi 6 pujskov, 6 jagnjet, 12 mer pše
nice, 12 prosa, 36 ovsa, 12 fižola in ješprenja, 18 kokoši, 90 jajc

in 9 desetičev prediva. Desetimi pa je v Danah ribniški graščak;
od desetine je dajal 1/3 ribniškemu župniku. Za površino je
dajala vas 12 polmer prosa, 11 kokoši in 90 povesem. Vsak polhar
mu je moral dati po 10 polhov.
V BUKOVICI sta bila 2 zemljaka podložna Hallerju, 2 grunta
s 4 posestniki pa graščaku na Igu. Desetino so dajali, kakor
Danci, ribniškemu graščaku in župniku, povrh pa še 6 polmeric
prosa, 3 kokoši, 45 povesem. Davka ni zabeleženega nič.
V KOTU so 3 gruntarji, podložni graščaku na Bregu, ki
dajejo 2 gold. 54 kraje, davka, v naravi pa 4 mere ter 3 in 1/2
merice (masi) pšenice, 10 mer ovsa. Desetino dajejo v Ribnico
kakor prejšnji in povrh še 6 polmer prosa, 3 kokoši in 50 po
vesem.
Zadnje tri navedene vasi nimajo nikake tlake.
SAJEVEC s 4 grunti je tudi podložen Bregu in daje tja 2/3
desetine 1/3 pa župniku.
SLATNIK, ki šteje 3 grunte in 1 mlin s 38 kraje, davka,
je ves podložen graščini na Bregu.
Vas BREG je last tamošnjega graščaka. Vsi prebivalci so
torej sami nesvobodnjaki (Leibeigene), torej res sami sužnji.
Dajatev vsakega Bregu podložnega grunta se je leta 1570.
cenila na 1 gold. v gotovini.
VELIKE POLJANE so dajale svoje davščine graščini na Ort
neku, ki je imela še po nekaterih vaseh v ribniški dolini (v
Slatniku) male dohodke.
Podložniki graščine Breg iz Otavic, Dan, Kota in Sinovice
ter Sajevca so dajali na Breg 18 mer, 3 in 1/2 merice ter povrh
33 velnic pšenice, kar je znašalo po tedanji meri 12 ljubljanskih
starov. Friderik pl. Brniški (Werneg), ki je leta 1570. kupil
od dotedanjih lastnikov Krištofa in Hansa pl. Lambergov grad
na Bregu, je računal en ljubljanski star pšenice po 10 kraje.
2 vin. - 12 ljublj. starov je tedaj stalo 2 gold. 6 kraje. Prosa
so imenovane vasi dajale 16 mer ali 4 in 1/3 stara; star po 4 kraje.
1 vinar, znesek 19 kraje. - Ovsa so dajale 58 mer in 9 velnic tj. 21
starov po 5 kraje. 3 vin., skupaj 2 gold. 3 vin. - Fižola in ješprenja
12 meric tj. 2 stara, ki staneta 21 kraje. - 11 pujskov po 8 kraje,
stane skupaj 1 gold. 28 kraje. - 11 jagnjet po 3 kraje, stane 33 kraje.
- 54 kokoši stane 27 kraje, (torej vsaka kokoš po 1/2 kraje.!) 190 jajc stane 4 kraje. 3 vin. - Prediva 9 kit po 1 kraje. 1 vin.
stane skupaj 11 kraje. (Tako piše brski urbar iz 1. 1570. v rib
niškem grajskem arhivu. Te cene sem navedel, da moremo pri
bližno izračunati, koliko so Ribničani dajali davka, ako primer
jamo vrednost denarja z ono pridelkov v naravi. Kje naj so
ljudje dobivali denar?)

Ker sem večkrat navajal povesem prediva, naj pripomnim,
koliko je to. Kar je terica posušenega lanu vzela enkrat v roko
in ga na prvo roko otrla, je dalo „eno pest“ prediva. Dve terici
sta zložili vsaka svojo pest skupaj in to je samo ena gladila na
prej; to je bilo „povesmo“ (Harreisten). Dve povesmi dasta en
„par“ , 12 parov pa eno „kito“ ali „pušelj“ . Ribničanje pa so vzeli
30 povesem skupaj in to količino so imenovali „desetič“ (Haarzehling).
Do leta 1573. je bila navada, da so ribniški graščaki jemali
od podložnikov žito v potlačeni in zvrhani meri. Urbar iz tega
leta pa je določil, da se težko žito (pšenica, proso in oves) v
meri ne sme potlačiti, ampak se ima jemati poglajena („poštrihana“ ) mera, „da ne bodo podložniki preveč stiskani“ .
Vsi doslej našteti kmetje, razen onih na Bregu, so bili svo
bodnjaki. Razen teh pa so bili še nesvobodnjaki, ki so obdelovali
grajsko zemljo, ki je niso smeli prodati niti svojevoljno zapu
stiti, ako se niso postavno odkupili. Takih je bilo v Ribnici,
kakor že omenjeno, 43, v Dolenji vasi 5, ki so dajali davka po
7 kraje. 2 vin., skupaj 38 kraje. 2 vin.; v Prigorici 3 s skupnim
davkom 22 kraje. 2 vin.; v Brežah 2 s 15 kraje, davka in v Retju
2 s 16 kraje, davka.
Ves ribniški okoliš, spadajoč v to gospodstvo, to so celotne
današnje župnije Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Gora in Loški
potok, je dajal svojim gospodom skupno tele davščine: V denarju
369 gold. 3 kraje. 1 vin.; v naravi: 495 škafov pšenice (3 škafi
1 ljublj. star po 10 kraje. 2 vin.) v vrednosti 28 gold. 52 kraje.
2 vin.; 604 škafe prosa (je 201 star po 4 kraje. 1 vin.) v vred
nosti 14 gold. 14 kraje. 1 vin.; 1113 škafov ovsa ali 371 starov
po 5 kraje. 3 vin. v vrednosti 35 gold. 33 kraje. 1 vin.; 12 polmer
fižola in ješprenja je 2 stara po 10 kraje. 2 vin. v vrednosti
21 kraje.; 643 kokoši po 2 vin. ali 1/2 kraje, v vrednosti 5 gold.
21 kraje. 2 vin.; 2010 jajc (250 jajc je stalo 6 kraje. 1 vin.) v
vrednosti 50 kraje. 1 vin.; 5514 povesem prediva je 173 kit (desetičev) po 1 kraje. 1 vin. v vrednosti skupnih 3 gold. 36 kraje.
1 vin.; 11 pujskov po 8 kraje, je 1 gold. 28 kraje.: 11 jagnjet po
3 kraje, je 33 kraje. - Po tedanji ceni bi to zneslo vse skupaj
495 gold. 53 kraje. 1 vin. (po urbarju z Brega leta 1570.). Vse
to je po večini dobila ribniška graščina, le nekaj malega graš
čina na Bregu. Ker sta Krištof in Hans pl. Lamberg dobila poleg
tega še od vsakega kmeta na Bregu po 1 gold. na leto in je le
teh bilo 59, se ta vsota poviša na skupnih 554 gold. 53 kraje.
1 vin. V tedanjih časih je bilo zares težko spraviti skupaj to
vsoto!

Poleg tega so navozili podložniki še 196 voz drv, dali 103
konje za vožnje vina ter 13 tovorov soli, ki jo je bilo treba
pritovoriti od Trsta. Ako bi vračunali vrednost tlake, prišteli
še vrednost desetine, ki je pa nikakor ne moremo izračunati,
ker ne vemo, kaj so kmetje pridelali ali priredili, in mitnino (rib
niški graščak je imel po celem svojem gospodstvu ali sodniji pra
vico pobirati mitnino, ki jo je sem in tja dajal v najem za letnih
100 renskih goldinarjev - rajnišev), potem pridemo do ogromnih
vsot, ki so tlačile ribniškega kmeta - kakor slovenskega kmeta
sploh pred približno 400 leti. Po zgornjih podatkih cen pa vi
dimo, kako huda je bila kmetu za denar in koliko je moral
prodati, da je spravil skupaj 1 gold.
Tlaka v ribn. graščini je bila redna in izredna. Redna je na
vedena pri vsakem kraju posebej. Izredna je obstojala v tem,
da so morali vsi podložniki sodelovati, kadar je bilo treba po
pravljati ali utrjevati grad in pristavo, kar se je dogajalo pač
prav pogosto; saj so bili ravno v teh časih turški napadi in po
hodi na dnevnem redu. Razen z delom so morali podložniki pri
spevati tudi z materijalom (kamen, les, apno). Ribniški tržani
so bili sicer prosti od dajatve materiala ne pa tudi od ročnega
dela.
III.

-

R A Z N E

D O L O Č B E

V
grajskih gozdovih v Veliki in Mali gori sme vsak kmet
brezplačno pasti prašiče, ako jih žene od korita v gozd. Kdor
pa da svojega prašiča drugemu v pašo ali rejo, ali kdor nima
svojega bivališča v okolišu ribniškega sodišča, mora plačati graš
čaku od starega prašiča dve črni peači (Petackhen) od mladega
pa eno.
Vsak polhar da gradu od vsakega gozda, kjer lovi, po 6
polhov.
Lov je ves graščinski.
Ribolov v Ribnici, Bistrici in Sajevcu je graščakov. Vendar
pa sme v potoku Bistrica, ki teče skozi trg, po stari navadi
vsakdo ribariti, graščak pa naj pazi na to, da se to godi le
zmerno in da se potok ne opustoši.
Ob cerkvenih proščenjih, žegnanjih, so se vršili tudi kra
marski sejmi. Ob takih prilikah je smel graščak pobirati stojnino.
Od vsake kramarske stojnice je plačati po dva črna šilinga, od
drugega blaga pa po vrednosti, in sicer 1 šiling ali pa 1 fenig.
(1 krajcar je 1 in 1/2 šilinga.)

Vsak krčmar iz trga mora dati graščaku o sv. Juriju 25
kraje. Vsi drugi krčmarji s teritorija ribniške sodnije se imajo
o sv. Juriju predstaviti graščaku in mu plačati en renski gol
dinar (rajniš) in 40 kraje.
Vsak mesar, ki hoče živino ali drobnico klati za prodajo,
mora dati graščaku od zaklane živali jezik in noge, za kar dobi
kozarec vina in hlebček kruha. Mesarji pa so dolžni graščaku
za domače potrebe klati vole, prašiče in ovce. Od zaklanega vola
dobi mesar pečenko, od prašiča 3 klobase, za zakol ovce pa
kosilo.
Vse tožbe in pritožbe ima grajsko sodišče razsojati vsak
kvaterni petek, kakor je bila stara navada, da dobi vsak svoje
pravo. Krvave sodbe se vrše v trgu po zapriseženem krvavem
sodniku; (ta se je imenoval na Kranjskem „Panrichter“ ) ; za
prisednike morajo biti privzeti nekateri ribniški tržani („judex
oppidi“ ) in nekaj mož iz Kočevja, Loža in Žužemberka. Stroške
za to mora nositi graščak, povračilo pa si lahko vzame od raznih
denarnih glob. Krvavega sodnika mora zahtevati iz Ljubljane;
ravnotako tožitelja in krvnika, pa jim mora povrniti potne stroš
ke in pristojbine. Vislice morajo, kakor je omenjeno že zgoraj,
stesati in postaviti vaščani iz vasi Breže. Navadne prestopke in
pregreške sodi vsak čas graščak sam po obstoječih postavah in
določbah, vendar tako, da ne sme nedolžni za krivega, ali žena
in otrok za pregrehe očeta prestati kazen, kakor je bila menda
popreje navada; vsak krivec naj nosi kazen osebno sam.
IV .

-

SODSTVO

Urbar je bil torej za vse podložnike davčni in sodni kodeks.
V njem je bila zapisana vsa „pravda“ podložnih kmetov. Te
pravne določbe so delile pravico in kazen, milost in nemilost,
skozi cela stoletja. Le v neznatnih stvareh so se te določbe spre
minjale, ker so se pozneje izdajali tudi pozitivni državni zakoni,
ki so od časa do časa izpreminjali te urbarske zakonske določbe
in katerim so se morali pokoriti tudi graščaki sami. Ne samo
nad osebno svobodo, ampak celo nad življenjem podložnikov so
imeli graščaki po urbarskih določbah svoje pravice.
Niso pa imele vse graščine enakih sodnih pravic, posebno
kar tiče smrtne obsodbe in nje izvršitve. V naših krajih je bila
velika razlika med tozadevnimi pravicami ribniške, ortneške in
brške graščine; zadnja sploh ni imela nobene oblasti, ortneška
samo pravico preiskave, ribniška pa popolno sodno oblast, torej
tudi eksekucijo obsodbe.

Že v urbarju kočevskega gospodstva iz leta 1574. stoji tudi
določba glede na malefično pravo ( 3), iz katere posnemamo, da
je imelo gospodstvo kočevsko ter nekatera okoliška mesta in
trgi krvavo sodnijo. Taka je bila v Črnomlju, Žužemberku, Rib
nici in na Turjaku. Ortnek se med temi ne imenuje, ker te
pravice ni imel. Iz navedenih štirih krajev so klicali v Kočevje
k posvetovanju (sodnem) po dva svetovalca. Svetovalcem, ki
niso stanovali v Kočevju, je moral graščak povrniti stroške za
pot in prehrano (4). Podobno (analogno) so iz Kočevja klicali
prisednike v Ribnico.
Po določbah urbarja ortneške graščine iz leta 1589., ki se
nahaja v ortneškem arhivu, je imelo ortneško gospodstvo pri
malefičnih osebah voditi samo pred-preiskavo. V končno obsodbo
in v izvršitev te obsodbe je moralo tako osebo izročiti na obi
čajnem kraju „visokemu deželnemu sodišču“ v Ribnici. Ortneško
gospodstvo je imelo torej sumljivo osebo samo na odgovor po
klicati in, ako se je izkazalo, da je kriva, jo je moralo izročiti
ribniškemu grajskemu sodišču ( 5). Ortneško gospodstvo torej
ni smelo soditi v zadevah, ki so pristojale visokemu sodišču, kakrš
no je bilo v Ribnici. Pač pa je smelo soditi v zadevah, ki so
spadale pod „deželno“ sodišče ( 6). čudno pa je, da ima ortneška
graščina sploh naslov „Gospodstvo in deželno sodišče“ , ker ni
imela pravice do krvave sodbe, ki je bila bistven znak nižjih
deželnih sodišč. Sicer pa tudi Valvazor povdarja, da so imeli
nekateri gradovi pravico do „visokih“ sodišč in krvavih sodb (7),
nekateri pa so se morali zadovoljiti z nižjim deželnim sodiščem
„brez palice in vislic“ ( 8).
Ako je torej ortneško sodišče v preiskavi dognalo, da je
kaka oseba kriva, jo je moralo izročiti ribniškemu sodišču pri
„Trdanovem mlinu“ . Ta mlin je bil že leta 1699. sama razvalina,
od katere je bilo videti samo še nekaj ostankov, („die rudera
oder stegk“ .) Samo ena nad 50 let stara priča Hanže Grabner
se je takrat še spominjal, da so nekdaj izročali zločince rib
niškemu deželnemu sodišču. Ravno tačas sta se najbrže pričkali
obe graščini za meje. Lastnik Ribnice grof Jurij Trilek je dal
1. 1700. premakniti ortneški mejnik pri Trdanovem mlinu, kar
znači prepir. Torej preje pred 1700. in pozneje je bil ta mlin
predmet procesov ( 9).
Že leta 1660. se je bil vnel med ortneško in ribniško graščino
zajemljiv prepir zaradi sodne oblasti. Dne 15. 7. tega leta je bila
po cesarskem sodniku Janezu Florijančiču na smrt z mečem obso
jena Marjeta Marolt, ker je po nasvetu svojega zapeljivca umo
rila svojega otroka in ga pod skednjem zakopala. Ortneško gos
podstvo je torej naprosilo riJjBTŠko^odišče, naj zločinko po svo-

jih sodnih organih sprejme, „ker je bilo od nekdaj običajno,
da so se izročali zločinci, ki so življenje zapravili, gospodstvu
ribniškemu, ki ima pravice visokega sodišča, in sicer na navede
nem mestu pri Trdanovem mlinu sredi brvi in potoka“ ( 10). Potočič Tržičica je torej mejil obe sodišči. Grof Trilek je odgo
voril, da s sprejetjem Maroltovke ne pusti prav nič omejevati
sodnih pravic ribniškega gospodstva, zakaj nikjer se ne navaja
nikaka določba, po kateri bi imela ortneška graščina take sodne
pravice C11). Ne samo usmrtitev, ampak tudi obsodba je njegova
pravica kot deželnosodnega gospoda ribniškega. Ker si ortneška
graščina lasti take pravice, zato on odklanja zaprošeno sprejetje
obsojene Maroltovke. Ortneško gospodstvo pa se je v svojo
obrambo sklicevalo na nekatere precedenčne primere, češ da
so bile že prej nekatere osebe na Ortneku „mučene in natezane“
( 12) in še-le, ko so bile spoznane kot malefične, so bile izročene
ribniškemu sodišču. Enaka praksa da je tudi pri drugih gospodstvih v navadi. Dalje da je po členu 6 deželnosodnega reda vsak
lastnik deželnega (t. j. nižjega) sodišča upravičen sumljive osebe
mučiti in natezati, da se izzve resnica ( 13).
Ta zadeva se je poravnala zlepa tako, da se je grof Lichten
berg kot lastnik Ortneka ne samo zase, ampak tudi za svoje
naslednike za vse čase popolnoma odpovedal takim in enakim
sodbam in obsodbam, č e bi bila kdaj kaka zločina osumljena
oseba, ki je niso zasačili ravno pri zlobnem dejanju samem (in
flagranti) ter ni bilo njeno dejanje direktno dokazano po pri
čah pripeljana v zapore ortneškega sodišča ter bi ne priznala
svojega zločina, ampak bi se dvomilo, je-li malefična in je-li
jo je treba izročiti ribniškemu visokemu sodišču, se bo v vsakem
slučaju posebej odločilo. Nato je Trilek Maroltovko sprejel, ven
dar ne pri omenjenem Trdanovem mlinu, kjer so se ravno za
meje pričkali, ampak na njivah Nikolaja Stupice (Stupeza) med
Presko in Hudim koncem, kamor so jo pripeljali iz ortneške
graščine (ki je sedaj v razvalinah) ( 14).
Prepirov med ortneško in ribniško graščino zaradi meja in
sodstva pa s tem še ni bilo konca; spori so se nadaljevali v 17.
in 18. stoletju prav tja do leta 1830. Preporna točka je bil
vedno posebno Trdanov mlin v žlebiču, dokler je stal in še
potem, ko je bil že v razvalinah. Za mejo so se skoro nepretr
goma bili pravi boji.
Blizu tam, v bukovem in smrekovem gozdu na ortneškem
hribu, je prišlo meseca junija 1698. do pravega boja in tepeža
med obojimi hlapci in podložniki. Ortnečane je vodil grajski
valpet Jurij Peterlin in kmet-podložnik Štefan Andoljšek, Rib
ničane pa grajski oskrbnik Andrej Tazol, ki je tam nastavil svoje

ljudi, med njimi po imenu znanega Andreja Boha (W ach). Pri
tej priliki so Ribničani ujeli ortneškega valpta Peterlina in so
ga hudo pretepli ter ga ranili s sekiro na roki, tako da je bilo
dvomno, ali mu bo mogla še kdaj služiti. Ujeli pa so tudi kmeta
Andoljška. Oba so odvedli v Ribnico in tam zaprli v grajski
stolp za hudodelce, kjer so po izpovedbah prič navadno mučili
čarovnice in kjer je takrat stala natezalnica. Vsled tega se je
razvila dolga pravda pred deželnim sodiščem (Hofrecht).
Do prisege sta prišla oba tožnika, valpet Peterlin in kmet
Andoljšek, in prisegla v slovenskem jeziku dne 6. 2. 1700. svojo
„odločilno prisego“ ( 15). Prisega je zajemljiva že zato, ker nam
kaže, kakšen je bil takrat ribniški dialekt. Glasi se pa tako-le:
..Jest Jury Peterlin, orttneške vaupet, ienu iest Stephan Andolscheg, orrteneške kmeth, perschösema, de se ie letega manra
juniusa ale kersnika 1698. leta Andreas Tazzoll, Verwalter iz
Ribenze, skuse nekatere tam perpraulene ludy jes jemenam An
drei Wach ienuj druge, katereh iemena nam ne, nemo verwalterio pak vediotsche wodo, nas v letem akule orttneškega graiskiga hriba se snaidenem vwukouem jenu smrekauem lesu abpadle (mene vaupeta) — (nega vaupeta) jes grasauitnem tepeinam
dershale ienu na ene rake jes eno sekiro taku daletsch orainelj
de iest (de on) taisto rako iauelne vetsch wodem mogou nuzat
ne kar le, ampak tude pakler nas obedua v Ribenza uset ienuj
tamkei u leta malefiz thurn ale tatinska kecha rauno k oker ene
raswoinike pestet vretsch ienuj taiiste notre eden tschas ab&erschat straffenge vredno ienuj vesoko prepovedane navade pastopeu. Koker nam Boch (izostala je beseda „ pomagaj“ ) ienoi
ta presegnana bres vsega greschniga madescha spatscheta deuiza
ienoi mati baschia Maria ienoi vse lube suetniki na nasch pasledne dan, kader se ivode nascha duscha ad tega telesa lotschila. Amen.“
Vsled te prisege sta tožnika pravdo dobila in je morala rib
niška graščina plačati vsakemu 50 gold. deželne veljave v od
škodnino in povrh še prevzeti sodnijske stroške, ki so znašali
162 gold. 46 kraje. 1 vin. ( 16). Kakor se vidi, pravde tudi takrat
niso bile kaj poceni.
Prava justična sramota pa so pravde zoper takoimenovane
„čarovnice“ , ali „copernice“ ; te pravde so v tistih časih silno
cvetele. Nešteto ubogih ljudi je žalostno končalo pod mečem ali
na grmadi vsled te pravne zablode. Kultura bo vselej sramežljivo
zatisnila svoje oči, kadar se bo spomnila na ta svoj madež, ki
pa ga sicer ni dobivala samo po Slovenskem, ampak tudi po dru
gih, tedaj naprednejših deželah. Grozna zabloda je mnogim, sicer
pametnim ljudem zmešala glavo. In ta nekulturna in nečloveška

pošast je skozi stoletja strašila skoro po vseh evropskih deže
lah. Jezuit p. Friderik Spee, rojen leta 1595. v Kaiserswerthu
ob Renu, ki je kot duhovnik moral sam v dveh letih (1627. in 1628.)
spremljati več kot 200 nedolžnih oseb obojega spola, vsakega
stanu in starosti, na grmado, je v ostrem spisu nastopil zoper
to nesrečno zmoto, pa se vendar bere, da je bila na Nemškem
še leta 1738. sežgana na grmadi taka uboga „čarovnica“ .
Tudi pri naš so duhovniki nastopali zoper to nečloveško
ravnanje, skoro vselej pa z nevarnostjo, da vsled zagovora ne
dolžnih žrtev sami ne pridejo na grmado kot čarovniki ali pri
jatelji čarovnic. Ne vemo, koliko je bilo v Ribnici justificiranih,
pač pa jih je moralo biti mnogo. Zadnja žrtev je padla dne 11.
maja 1701.; o njeni sodbi in obsodbi se nam je ohranil natančen
sodni zapisnik. Pripomniti pa moram, da teh sodb ni izrekel
graščak, ampak nalašč v to sestavljeni krvavi sodni dvor, kakor
je to določal urbar in kar sem že zgoraj opisal.
Da spoznamo strahote teh preiskav in sodb, je potrebno ne
kaj opazk.
čarovništvo, to je bila tedaj strašna beseda in je pomenjala
vso nemogočo zlobo. Dasi se je Cerkev borila zoper to nečloveško
ravnanje z ubogimi ljudmi, ki so bili osumljeni čarovništva, je
vendar sodna oblast često nečloveško kruto postopala z brez
pravnimi ljudmi in iz njih izsiljevala, da priznajo stvari, ki
jih nikoli niso storili in jih tudi storiti niso mogli. Da razumemo
posebno tako pravdo, ki se je dovršila v Ribnicidne 11. 5.
1701., naj omenim najprej mučilna orodja, ki so se jih posluže
vali kruti sodniki. Ta orodja so imenovali na kratko „čarov
niški stol“ . S tem orodjem so vsakega, ki ni takoj obstal, česar
so ga dolžili ali sumili, stiskali, mlinčili, raztezali, vili in žgali.
To mučenje je imelo več stopenj, druga od druge hujših.
Prva je bila, da so obdolžencu dali oba palca v navoj, ki so ga
toliko časa navijali in palca na rokah stiskali, da je kri iz nju
štrkala in so mu ju zdrobili. Ako te bolečine niso izsilile pri
znanja, je nastopila druga stopnja. Dajali so namreč tožencu na
voje okoli piščali in meč ter jih tako dolgo navijali, da je vsled
prevelikih bolečin osumljenec obljubil vse pritrditi, česar so ga
dolžili, ali, če tega ni hotel obljubiti, da so mu zdrobili vse kosti.
Tretja stopnja pa je bila natezanje. Osumljencu so na hrbtu
zvezali roke z močno vrvjo, ki so jo napeljali v škripec na
stropu; nesrečnika so potegnili kvišku, tako da sta se mu roki
zavili narobe nad glavo. Da so mu bolečine še povečali, so ga
naglo spustili na tla ter ga zopet potegnili kvišku. Včasih so
mu celo železo privezali na noge in ga pustili po pol ure viseti na
vrvi. Včasih so celo smolo ali žveplo zažgali, da so mu raz

topljeni utrinki padali na golo telo, ali mu prižgali luč pod
pazduho ali podplati, ali pa so mu ostre stvari zabadali za nohte
na rokah in nogah. Konec je bila vedno smrt na grmadi. Take
žrtve oblasti niti v mrliške knjige niso pustili zapisati med
druge krščanske vernike.
Zapisnik zadnje take pravde v Ribnici (in najbrž zadnje na
Kranjskem sploh) se glasi:
„Krvava pravda o zadevah Marine šušarkove (češarkove),
Lucije Keržničeve in Končarice (Skončarice) od 11. maja 1701.
Kriminalni zvezek 14.
Leta 1701. tridesetega aprila, se je začela kriminalna pravda
zoper nekatere čarovniške osebe, ki so bile zaprte v ribniški
graščini. Takole je potekala:
Redni sodnik (judex Ordinarius).
Prisedniki (assesores): Gosp. Janez Gašper, svetovalec, gg.
Jurij Lesar, Peter Puželj, Peter Vesel, - O zadevi Marjete šušar
kove.
Gosp. Andrej Mordaks, zastopnik deželne sodnije.
Gosp. Janez Ravnik, pisar pri sodniji (zapisnikar).
KAKO SE PRIČUJOČA IMENUJE? KJE JE ROJENA IN
KJE STANUJE? - Imenuje se Marina šušakova in je tukaj v
ribniškem trgu rojena, kjer tudi stanuje.
KOLIKO JE STARA? - Okoli 40 let.
KDO SO BILI NJENI STARŠI IN KAKO JIM JE BILO IME?
- Oče je bil Mikula Gnidica, po domače imenovan češenj; mati
pa je to leto umrla in ji je bilo ime Marjeta.
ALI JE PRIČUJOČA OMOŽENA? ALI IMA KAJ OTROK? Omožena je z Janezom šušarkom, čevljarjem, in ima šestero
otrok, pa tudi sedaj je noseča.
ALI VE, ZAKAJ STOJI PRED SODBO? - Ne ve, da bi bila
kake reči kriva, dasi jo ljudje sodijo, da je čarovnica; ona pa
da je v tej stvari popolnoma nedolžna.
ALI JE POZNALA ANKO ZBAČNIKOVO, NEŽO RUSOVKO IN LUCIJO KERZNIČEVKO IN ALI VE, KAM SO PREŠLE?
- Vse tri je prav dobro poznala; kot čarovnice so bile sežgane.
ALI SE NI TUDI ONA UDELEŽEVALA TE HUDOBIJE?
NAJ BI SAMA PROSTOVOLJNO PRIZNALA! - One so s tem,
da so zoper mene pričale, pogubile svoje duše, ker nikakor ni
tako, kakor so govorile.
ALI VE, DA SO TE TRI OSEBE DO SMRTI ZATRJEVALE
KOT RESNIČNO, KAR SO O NJEJ GOVORILE, IN DA NISO
NITI BESEDICE PREKLICALE? - Bodi temu, kakor hoče, vendar
so krivo pričale. Vse hude duhove zaroti, naj jo takoj vzamejo,
če je res čarovnica.

Ker ni hotela jetnica o svoji pregrehi ničesar priznati, se
ji je velelo, naj gre zopet v svoje prejšnje stanovanje. Izpraše
vanje pa se bo nadaljevalo.
Isti dan popoldne se je ta jetnica drugič izpraševala, pa je
odgovarjala ravnotako kakor prej. Ko je bila neke laži prepri
čana, so jih naznanili, da ne bodo več gledali na njene lažnive
trditve. Pa saj je bila tudi njena mati vdana tej hudobiji, tako
je že nekaj prič pričalo zoper njo. Pri vsem tem hudodelka še
vedno trdovratno taji.
Začasni sklep: „Ker Marina šušarkova ob tolikih dokazih
noče prostovoljno priznati svojega hudodelstva, naj se posadi
na navaden čarovšniški stol in potem naj se dalje izprašuje.“
šestega maja se je izvršila ta obsodba in ko so jetnico cele
3 ure trpinčili, je pripovedovala takole:
ALI* JE RES, KAR SE JE GOVORILO ZOPER NJO? - Res
je, da je čarovnica. Od koga se je naučila čarovništva ? Kako in
kdaj se ga je lotila? Od Anke Zbačnikove in od Neže Rusovke,
ravno od tistih, ki so bile sežgane. Z njima je bila pred 8 leti
pri sv. Marjeti (v Dolenji vasi), ko je bilo tam žegnanje. Nazaj
grede so jo povabile k sebi, češ da bo vživala veselja in kratko
časja, kolikor si le more misliti. Ko je v to privolila, sta jo na
mazali po navadnih krajih (pod pazduho) z nekim mazilom,
in nato so vse zletele kvišku.
KAM SO TAKRAT PRIŠLE IN KJE SO IMELE SHOD? Najprej so prišle na zemljo na križpot, potem pa so letele na
goro Klek, kjer je veliko shodišče.
KOGA SO TAM NAŠLE? - Mnogo čarovniških ljudi pa tudi
hudobnih duhov vmes.
KAJ SO VSI TI ONDI POČELI? - Sedeli so pri dolgi mizi,
pa imeli različnih vin, mesa in tudi drugih jedil, kakor tudi
belega, črnega in zelenega kruha. Tudi godci in piskači so bili
pri njih.
KDO SO BILI VSI TI IN ČE JIH JE POZNALA? - Tuji
ljudje so bili.
S
KOM SE JE ONA PAJDAŠILA IN KDO SE JI JE PRI
DRUŽIL? - Dobila je tam ljubčka, ki se je z njim pečala.
KAKO MU JE BILO IME IN KDO JE BIL? - On, ki ga je
za moža vzela, je imel sicer človeško podobo, pa je bil vendarle
hudobni duh. Ime mu je pa bilo Hanzel.
ČE NI TUDI PLESALA Z NJIM? - Plesala.
ALI NI NAREDILA Z NJIM KAKE ZVEZE? - Morala je za
tajiti Boga in vse ljube svetnike in njemu, namreč hudobnemu
duhu, obljubiti popolno zvestobo ter se mu vdati z dušo in te
lesom in ga častiti in moliti kot svojega boga.

KDAJ SE JE ZGODILA TA VDANOSTNA ZVEZA? - Takoj
pri prvem prihodu.
ZA KOLIKO ČASA? - Na veke.
KDO JO JE V TO ZAPELJAL? - Slaba tovaršija.
KAKŠNO ZNAMENJE IMA OD NJEGA? - Na levem pleču
jo je s krempljem vprasnil do krvi in jo zapisal v svoj zapisnik.
ČE JE ŽE KDAJ ČAROVALA? - Delala je točo, ki je z njo
predlansko leto poškodovala poljske sadeže v tem kraju (Ribnici)
in proti Hrvači.
ALI DELAJO ČAROVNICE ŠE KAKE DRUGE ŠKODE PRI
SETVI? - Da. Izpreminjajo se v ptiče in v predpasnik prestrezajo
Vse tisto zrnje, ki ga vrže sejalec naprej, tako da požene le tisto
seme, ki pada zadaj za sejalcem.
KAM DEVAJO PRESTREŽENO ZRNJE? - V neko globoko
jamo blizu Kleka.
ALI JE TUDI ONA NAUČILA ČAROVNIŠTVA IN KOGA?
- Nikogar.
ČE NI NEVREDNO PREJELA SV. HOSTIJE, JO OSKRU
NILA IN NESLA NA ČAROVNIŠKO GORO? KDAJ IN KAKO?
- Pred 3 leti jo je tukaj v župnijski cerkvi nevredno prejela pri
sv. obhajilu in jo nesla na Klek.
KAJ SO ONDI POČELE Z NJO? — Poteptale so jo s sibicami, da se jim je spremenila v dete, ki je kvišku dvigalo svoji
ročici.
KAJ SE JE POTEM ZGODILO? IN KAM SO JO POTEM
DALE? - Z besedami so ga zasramovale, zlodeju pa so nanovo
obljubile zvestobo ter ga molile. Nazadnje pa so hostijo vrgle
v mazilo za letanje.
KAJ SO ŠE SICER POČELE PRI TEM SHODU? - šle so po
svojih drugih opravkih, potem pa so se vrnile domov.
ZATOŽENKA NAJ SEDAJ IZDA VSE, KI SO SE UDELE
ŽILE TEGA ČAROVNIŠKEGA HUDODELSTVA. TODA RESNI
CO GOVORITI, KER SI SICER DUŠO POGUBI; ZAMOLČATI
NIKOGAR, KDOR JE KRIV, PA TUDI NEDOLŽNEGA NE IME
NOVATI! - To bo tudi storila, dobro vedoč, da se na to opira
zveličanje njene duše.
ZATOŽENKA NAJ JIH POVE! - V Ribnici so: Marjeta,
njena že umrla mati, Lucija Bosbertovka, stara vdova; Hanzel
Benčina; Alenka Stamcarca, vdova; Mikula Gregorec, sicer Grega
Erko imenovan; Martin Mišnik stari; Anka, njegova žena; Mihael
Lamut, duhovnik in beneficiat pri Novi Štifti. - V Gorenji vasi:
Jaklovka, vdova; Neža Suhadolnikova. - V Dolenji vasi: I. Pavlek, šajbova žena in oni dve že sežgani zapeljivki.

DA JE NE BO VEST PEKLA, NAJ ŠE POTRDI, DA JE TO
RES! - Vse je res.
Nato pa se je zatoženka zastran omenjenega duhovnika takole
spraševala:
ČE JE RES, DA SE JE UDELEŽEVAL ČAROVNIŠTVA
DUHOVNIK, KI GA JE ZATOŽILA? - Vse je res, prav dobro
ga je videla na križpoti na polju in tudi na Kleku.
KAJ JE TA DUHOVNIK ONDI POČEL? - Vse to, kar vsa
družba: jedel, pil pa plesal je in imel svoj sedež med najime
nitnejšimi, ker se je štel med prvake. Greh mu je tudi, da sv.
mašo bere in pravega Boga nosi v svojih rokah.
TEŽKO JE VERJETI, DA BI SE DUHOVNIK UDELEŽE
VAL TAKIH HUDOBIJ! — Naj bi le nekoliko premislili, kako
hudobno je njegovo življenje in vedenje, pa bodo lahko verjeli;
saj se bo itak še več pritožb pokazalo zoper njega.
KAR O NJEM VE, NAJ VSE POVE! - Nihče drugi kot on
ni dobrega gospoda Jurija Fabra, tukajšnjega kaplana, ošepil in
okrulil zaradi nekega prepira, ki sta ga imela; to je še sedaj
videti pri tem ubogem duhovniku.
KAKO ZATOŽENKA TO VE? - Ker ve že ves svet.
KAKO, KDAJ IN KOLIKOKRAT JE VIDELA GOSPODA
LAMUTA NA ČAROVNIŠKIH SHODIH? - Skozi 4 leta vselej,
kadar je tudi ona tam bila, zlasti pa pred dvema letoma, ko so bile
hude nevihte, katere so napravile grozno škodo vsej dolenjski
strani. - Na križpotih in tudi na Kleku ga je videla.
KAJ, DA BI IMEL DUHOVNIK TAKO IME PRI LJUDEH?
- Naj le povprašujejo povsod, kjer je že bival, kakor na Blokah,
v Laščah, v Dobrepoljah in tudi sedaj pri Novi Štifti. Povsod
je imel to ime; zato jo je tudi od povsod potegnil, kar je tudi
sedaj storil, ko se je vrnil v svoj rojstni kraj Črnomelj ( 1T)
ALI JE TO GOLA RESNICA IN ČE NI TEGA GOVORILA
IZ KAKEGA SOVRAŠTVA, KAKE ZAVISTI ALI JEZE ALI
KAKEGA DRUGEGA VZROKA? - Zaradi čiste resnice in iz nikakega drugega vzroka.
Nato so jenjali raztezati hudodelko. Izpraševanje pa se bo
nadaljevalo.
Osmi dan meseca maja je bila hudodelka zopet poklicana
pred krvavo sodbo. Ko so ji prebirali od besede do besede vse,
kar je bila doslej priznala in povedala, je spoznala vse za
resnico in zopet potrdila, in sicer vse, kar je zadevalo njo in
zatožene soudeleženke.
Potem se je začela krvava pravda zopej; Lucijo Kerzničevko
3. dne meseca maja 1701. Poprej omenjeni gospodje prisedniki
so bili zopet pričujoči in pravda se je vršila tako-le:

KAKO JE ZATOŽENKI IME, KJE JE ROJENA IN KJE
BIVA? - Njeno krstno ime in priimek je Lucija Kerzničevka,
rojena pa je in stanuje v Nemški vasi.
KOLIKO JE STARA? - Okoli 60 let.
KDO SO BILI NJENI STARŠI IN KAKO JIM JE BILO
IME? - Martin Kerznič in njegova žena Marina, ki sta že oba
mrtva. Njen mož pa se zove Gašper, tudi Kerznič.
ALI JE OMOŽENA IN ALI IMA KAJ OTROK? - Ravno s
tem Gašperjem Kerzničem; tudi ima še žive otroke.
ĆE JE JETNICI ZNANO, ZAKAJ JO JE SODNIJA ZAPRLA?
- Ne ve, zakaj.
ALI JE ZATOŽENKA POZNALA SEŽGANI ANKO ZBAČ
NIKOVO IN NEŽO RUSOVKO? - Obe je poznala.
TI DVE ŽENSKI, KI STA UMRLI OBE SPOKORJENI, STA
JETNICO OVADILI, ČEŠ DA SE JE TUDI ONA PEČALA S
ČAROVNIŠTVOM. ALI JE TEMU TAKO ALI NE? - To ni res
in se ji tudi nikdar ne more dokazati.
KAJ JE IMELA ZATOŽENKA OPRAVITI PRED TREMI
LETI PO SV. JERNEJU, KO JE BILA OB ENAJSTIH PONOČI
PRI SV. MARJETI V POLJU S SVOJO HČERJO, MARTIN DI
HURJEVO ŽENO, TUDI ŠOBERJEVO IMENOVANO, IN Z NJE
NIM LETO STARIM OTROKOM? - To ni res, ona je bila tisti
čas doma.
ČE NI RES, DA SO JO NJEN MOŽ GAŠPER KERZNIČ,
NJEN ZET MARTIN DIHUR IN PA ANDREJ DIVJAK (DEJAK),
KI SO VSI TRIJE ŠLI OD PRIGORIŠKEGA ŽUPANA, DOBILI
OB TEM ČASU S HČERJO IN OTROKOM VRED V PROSU,
KJER STA SE VEDLI PRAV PO ČAROVNIŠKO? - Lahko takoj
priseže, da temu ni tako.
ČE NI RES, DA JE NJEN BRAT OBE OGOVORIL TER
JIMA REKEL: VE ČAROVNICI, KAJ DELATA TUKAJ OB
TEM ČASU? ZAKAJ MI TUDI NEDOLŽNO DETE ZAPELJU
JETA? - Zatoženka oboje trdno taji.
VSA SOSESKA VE, DA SE POTEM CELO LETO NISTA
MOGLI MED SEBOJ TRPETI; ALI TUDI TO NI RES? - To ni
res; mož in zet sta bila tako pijana, da nista vedela, kaj sta
govorila.
Ker je jetnica vse tajila, je bila odpeljana spet v ječo.
Izpraševanje pa se bo nadaljevalo.
Ravno isti dan pride pred sodnijo Martin Dihur in Andrej
Divjak. Po dolgem izpraševanju pa nista hotela ničesar povedati
in sta se izgovarjala s pijanostjo. Ravnotako prigoriški župan
Peter Boječ. Tudi zatoženka je vedno tajila kakor poprej.

četrti dan tega meseca so zatoženko dalje izpraševali. Mi
slila je, da bo s strašnimi prisegami utajila vse ovadbe; zato
se je storila ta ZAČASNA OBSODBA:
KER JE ZOPER LUCIJO KERZNIČEVO DOVOLJ DOKA
ZOV, KI JIH NOČE PRIZNATI, NAJ SE POSADI NA NAVADNI
STOL ZA ČAROVNICE IN POTEM NADALJE IZPRAŠUJE.
še tisti dan se je ta začasna obsodba izvršila in omenjena
hudodelka je priznala po trpinčenju, ki je trajalo 22 ur, na
slednje:
ČE SO RESNIČNE OBTOŽBE, IN ČE PRIZNA TUDI OVAD
BO, DA JE TISTI ČAS NABIRALA PROSO NA NJIVI? - Da bi
bila proso nabirala, zatoženka taji, obtožbe pa so resnične.
OD KOGA SE JE NAUČILA ČARATI? IN KDAJ SE JE
TEGA LOTILA? - Neža Rusovka jo je zapeljala pred 3 leti. Ko
je šla namreč iz Dolenje vasi domov, jo je tista Rusovka srečala
ter jo povabila na pojedino. In ko je v to privolila, jo je nama
zala po navadnih krajih z nekim mazilom, in nato sta zleteli
obe kvišku.
KJE SE PRAVZAPRAV NAJVEČKRAT SHAJAJO? - Na
križpotih in na gori Kleku, kjer se jih je največ zbiralo.
KAJ JE TAM VIDELA? - Velik grad, v njem pa vse polno
moških in ženskih in tudi hudobnih duhov v človeški podobi.
KAJ SO VENDAR ONDI POČELI? - Imeli so velike poje
dine ter raznolikih jedil in pijač; imeli so tudi belega in črnega
in zelenega kruha. Kar je bilo imenitnejših, so sedeli zgoraj za
mizo, spodaj pa nižji ljudje in med temi tudi zatoženka.
KAK POSEL JE IMELA ONA TAM? - Morala je na glavi
stati in svečo v . . . . držeč onim svetiti.
KAJ SO NA POJEDINI POČELI? - Plesali so in to tudi za
toženka.
KDO JE BIL NJEN PLESALEC IN KAKO MU JE BILO
IME? - Neki hudobni duh v človeški podobi. Urban mu je
bilo ime.
KDO GA JI JE PRESKRBEL? - Ravno ta Rusovka.
ČE JE NAREDILA KAKO ZVEZO S HUDOBNIM DUHOM,
KAKŠNO IN KAKO JO JE STORILA? - Morala mu je obljubiti
dušo in ga spoznati za svojega boga in gospoda.
KAJ JE BILO Z BOGOM IN NJEGOVO SVETO KATO
LIŠKO VERO? - Vse to je morala zatajiti.
ALI IMA KAKO ZNAMENJE PO TEJ ZVEZI? - S parkljem
jo je vprasnil po hrbtu in potem jo je z njeno krvjo zapisal v
svojo knjigo.
ČE JE UGANJALA TUDI KAKŠNE ČAROVNIJE? KAKŠNE

IN KATERE? - Da; poškodovala je poljske sadeže s strašno točo,
ki so jo dalali na Kleku iz kvatrnega pepela in neke moke.
KDAJ IN KJE SO DELALE TO ŠKODO? - Pred dvema le
toma v Kočevskem, črnomeljskem in metliškem okraju.
KAJ IMAJO OD TAKE POŠKODBE? - Po toči odvzeto
žito nosijo v neko globoko jamo pod goro Klekom in iz njega
pečejo kruh.
KAKO SI JEMLJEJO ŽITO? - Kadar kmet seje, se izpreminjajo v različne ptiče kakor vrane, srake, krokarje - in pre
strezajo zrnje, kar ga pade pred sejalcem.
IZ ČESA DELAJO MAZILO ZA LETANJE? IN KDAJ IN
KJE GA OBIČAJNO DELAJO? - Ob teh časih: O Binkoštih,
o Veliki noči, ob sobotah in na Veliki petek zvečer. Takrat pri
nesejo tja presv. hostijo, ženskega masla in otroških srčec.
ČE JE TUDI ONA KDAJ NESLA TJA PRESV. HOSTIJO?
— Samo enkrat.
KJE JO JE DOBILA? - V Dolenji vasi in cerkvi sv. Lenarta
pri sv. obhajilu ( 18).
KAJ SO Z NJO POČELI? - Preklinjali in neusmiljeno za
smehovali so jo, potem pa vrgli v mazilo; to so mešali na levo,
odpovedovali se Bogu in vnovič obetali hudiču zvestobo.
ČE NI TUDI LJUDI MORILA IN NOSILA SRC ZA TISTO
MAZILO? - Tega ni storila nikdar.
»ČE ŠE KAJ VE, NAJ POVE VSE! - Ne ve ničesar več.
SEDAJ PA NAJ ZATOŽENKA NAZNANI VSE, KI SO SE
UDELEŽEVALI TEGA HODODELSTVA, TODA NIKOGAR PO
NEDOLŽNEM; RAVNOTAKO PA TUDI NIKOGAR NE SME
PREZRETI, KI JE V RESNICI KRIV, KER BI SICER POGUBILA
SVOJO DUŠO! - Vse hoče ovaditi po svoji vesti.
NAJ TOREJ STORI! - V Nemški vasi: Alenka Nosanka, sredi
vasi; Marjeta Petričeva, žena Mikula I.; njegova žena Turkova
hči Marjeta; Marina, zatoženke hči. V Ribnici: I., rajne česnovke
hči; Rusovka in Zbačnikovka; Anka J., Česnovke hči; Marija
šušarkova, tudi njena hči.
Potem so jenjali hudodelko trpinčiti ter so jo odpeljali zopet
v ječo. Izpraševanje pa se bo nadaljevalo.
Peti dan istega meseca ob devetih zvečer je imela hudodelka strašno izkušnjavo, tako da bi jo bil nekdo ubil, kakor je
dejala, ako bi ji ne prišli o pravem času na pomoč. Zato so bile
postavljene dobre straže, da se ne bi zgodila kaka nesreča. Pa
vse ni nič pomagalo. O polnoči se je zagnal v ječi hudodelke
kakor tudi v gradu in po trgu strašen hrup. Slišali so volkove
tuliti in v ječi rjoveti in praskati, kakor da bi bili v njej medvedje

in mačke. In ob dveh po polnoči so hudodelko našli mrtvo 7
zavitim vratom.
Deveti dan tega meseca se je napovedala Marini šušarkovi
smrt. Bila je opominjana k pravemu kesanju in pokori. Tudi du
hovni pastir je bil poklican k njej.
Enajsti dan tega meseca se je Marina šušarkova zadnji pot
izpraševala vpričo gospodov in prisednikov skrivno in javno in
sedaj je hudodelka izvzela dve osebi, to je Anko, starejšega
Martina Mišnika ženo, in Alenko, štamcarjevo vdovo rekoč, da
ju je ovadila, ker je bila huda nanju. Kar pa je o vseh drugih
rekla, je trdila do svoje smrti. Potem pa se je nad njo soglasno
sklenila ta-le
s o d b a :
Cesarski krvavi sodnik.
Prisedniki: Gospod Janez Gašper, svetovalec; g. Jakob Križ
nar, oskrbnik na Bregu; gg. Jurij Lesar, Peter Puželj, France
Pregelj, France Papež, Janez Pucelj, Peter Vesel, Jakob Nosan,
Adam Sorman, Peter Pucelj, Jurij Pucelj. - Andrej Mordaks, za
stopnik deželne sodnije; Janez Ravnik, zapisnikar.
Glavna ali zadnja sodba
Po postavi božji in po cesarskih zakonih je Marina šušar
kova. ker je vse, kar se je izvedelo po natančni preiskavi, ki se
je vodila po udih krvave sodnije, sama priznala, da je namreč
kriva mnogih hudodelstev, kakor čarovništva, da je božje in
cerkvene zapovedi zaničevaje prelomila in imetje svojega bližnjega
poškodovala, presveto Rešnje Telo zasramovala in se celo hudiču
zapisala. . drugim v zgled obsojena: Da naj se pelje na navadno
morišče in ondi s cesarskim mečem obglavi. Njeno truplo kakor
tudi truplo Lucije Kerzničevke, ki se ima iz zemlje izkopati, naj
se vrže na grmado, popolnoma sežge, da bo prah in pepel.
Trdovratna Skončarica pa naj se obdrži v ječi, da se bo o
nji dalje preiskavalo.
Po cesarski krvavi sodniji za pravično spoznano.
Dano v ribniškem gradu 11. maja 1701.
Janez Jurij Gottscheer, m. p., krvavi sodnik.
Tako govori zapisnik. Taka pravica je hodila po naši zemlji
in cesarski meč je sekal in grmade so gorele; samo to ni do
gnano, kdo je bolj vse to zaslužil.

Središče trg a Ribnice
porušeno po b o m b a rdira n ju ob koncu druge svetovne vojne.
V idni so ostanki g ra d u ; v sredi za mostom grajski sto lp , v
katerem so bile b aje grajske ječe za za p iranje in mučenje
čarovnic (I. 1 7 0 1 .).
V ozadju župna cerkev z okrnjenim a zvonikom a, ki im ata
zasilno streho iz lesa.

Ali je bilo za tem procesom še kaj enakih, nam spisi ne
povedo. Tudi ne vemo, kakšna je bila končna usoda Skončarice,
ki so jo obdržali v ječi v svrho nadaljnje preiskave. Splošno se
misli, da je bila uboga šušarkova zadnja na grmadi. Vse te
procese moramo vsekakor smatrati objektivno za prave justične
umore, dasi so jih morda subjektivno graščaki in njihovi sodniki
smatrali za „pravično spoznane“ .
Praznoverstvo pa tudi potem, ko so pojenjali čarovniški pro
cesi, ni kmalu izginilo iz grajskih sodišč. Zanimiv proces,
ki nam kaže tedanje kulturne razmere in nazore, se je vršil na
Ortneku leta 1733., ko niso več obglavljali in sežigali čarovnic.
Lucija Rotar (Rotterin) iz Dvorske vasi je bila pri ortneški
gosposki zatožena zaradi praznoverja. Neki Matej Mahne iz Dvorske
vasi je namreč šel v družbi Andreja Cveta (Zweth) z laškim
blagom na Štajersko in je spotoma opazil, da mu je zmanjkalo

O rjaški hrast na nekdanjih grajskih „S tarih n jiv a h ", ki je
m oral b iti star najm anj okrog 400 let in so baje pod njim
sežigali čarovnice. Hrast je baje meril v premeru (prsna v i
šina) kar 3 metre in ga je 7 mož komaj o b je lo . Ta hrast so
v jeseni-zim i 1942. p o d rli in p o žg a li ita lija n s k i o ku p a to rji,
ker je bil dobrih 200 m. od da ljen od vojašnic.

nekaj denarja. Obdolžil je Cveta, da mu je on denar izmaknil.
Njegova žena tedaj naprosi Lucijo Rotarco in Nežo Kovačičevko,
naj pomagata Mahnetu, da pride do svojega denarja. Obe ženski
sta si skrivaj dobili košček Cvetove obleke, in on od tiste ure
ni mogel več zdržati doma. Polotilo se ga je posebno hrepenenje
po potovanju, dokler ni vsega imetja zapravil in se ves zdelan in
reven (miserabel) povrnil domov. Košček sukna je Lucija Rotarca vtaknila v topolovo drevo („topollouu dreu“ ), na kar se je
razlilo čez Dvorsko vas strašno neurje. Z ozirom na dolgotrajni
preiskovalni zapor, ki ga je bila Rotarca že prestala, je bila dru

gim v strašilo ( 19) obsojena, da mora na tri praznike klečati
pred ortneško grajsko kapelo (pri sv. Juriju), v eni roki držati
gorečo svečo, v drugi pa razpelo. Neža Kovačičeva kot sokriva
in oba zakonce Mahneta, ker sta uporabila tako praznoversko
sredstvo, so morali biti pri sv.maši stoje, z gorečo svečo v roki.
Andrej Cvet pa je bil zaradi svojih goljufij uvrščen med re
krute, ki jih je moralo postaviti ortneško gospodstvo, kamor je
spadala tudi Dvorska vas.
Pod cesarico Marijo Terezijo, še bolj pa za vladarja njenega
sina, cesarja Jožefa II., pa so grajska sodišča korak za korakom
izgubljala svoja tla. Leta 1781. je cesar Jožef II. odločil, da
grajski sodniki za svoje sodbe niso več odgovorni graščaku, ampak
državi ( 20). S tem je bil zadan smrtni udarec graščinski samo
volji pri sodnem postopanju. Samo na upravnem področju so
smeli grajski sodniki še nekaj časa tudi s kaznimi uporabilau
in kazati svojo moč. Tako sta bila dne 21. 9. 1707. po grajskem
sodniku v Ribnici Gattererju obsojena Jernej Benčina iz Trav
nika in Matej žagar, ki sta v Loškem potoku vikarju Antonu
Mežanu nagajala v zakristiji; in ko je isti zakristijo za prehod
zaprl, sta mu v nedeljo postavila pred zakristijska vrata leseno
kobilo, da tudi sam ni mogel ven, in sta nad njim vpila. Bila sta
obsojena, da morata pri popravi ribniškega župnišča delati 24
ur v okovih ( 21).
Francozi pa so ob okupaciji odpravili pravico graščakov do
sodstva nad podložnimi kmeti in so vse sodstvo podržavili. Pri
tem je ostalo tudi pozneje po odhodu Francozov ( 22).
Razumljivo je, da se zemljiški gospodje niso mogli takoj
sprijazniti s tem, da jim je vlada odvzela sodno oblast nad pod
ložniki. Deželni stanovi (plemstvo) so trdili, da je graščinsko
sodstvo gojilo vzajemno blagostanje graščaka in podložnika. Pri
znavajo pač, da je bila zemljiškemu gospodu često lastna korist
silnejši razlog kakor pa stroga nepristranost, ki je ne odrekajo
državnim sodnijam. Le tako si moremo razlagati njihovo div
janje zoper „copernice“ , katerim so res verjeli, da delajo točo
in tako poškodujejo pridelke in desetino. Stanovi so tudi potrdili,
da res niso imele vse graščine izprašanih sodnikov; teh pa zato
ne, ker bi bili zanje predragi; zato so si pomagali s sodnimi šušmarji, ki so sodili tako, kakor je bilo graščaku všeč. Graščak
pa si je pri krutih obsodbah umil roke in vso krivdo zavalil na
rovaš šušmarskega sodnika. Vendar pa stanovi trdijo, da je imel
kmet zaupanje v svojo gospodo; iz zaupanja, da se je rodila po
korščina, ta pa je kmeta obvarovala pogubnega pravdanja ( 23).
Pravdal pa se kmet v resnici zato ni, ker ni zaupal grajski
„pravdi“ .

V resnici pa so bili vsi kmetje veseli, ko se je zanje zaprla
strašna grajska ječa. Kmet je začel tudi v tem oziru prosteje
dihati; prišel je sicer pod paragraf, vendar pa izpod krute samo
volje graščaka, ki je bil često sam svoja postava.
To osvobojenje pa so tudi v ribniškem okraju mnogi upo
rabili v to, da so postali tihotapci; tihotapili so posebno s toba
kom. Na takih pohodih so se shajali v Mali gori pri neki hruški,
ki še dandanes nosi ime „tobakova hruška“ , Ni jih pa več za
sledoval graščak, ampak „leblajtar“ , ki se ga pa niso tako zelo bali;
saj ga je znal pretkani Ribničan skoro vedno ukaniti. Nešte
tokrat so morali po nalogu gubernija duhovniki z lece svariti
ljudi pred to nevarno obrtjo, kar pa ni dosti izdalo; saj se tiho
tapcu, ako so ga ,,leblajtarji“ ujeli, ni zgodilo kaj posebno hu
dega; kvečjemu so ga vtaknili v vojaško suknjo. Taki obsojenci
so po dostani vojaški službi navadno postali veseljaki, ki so
prepevali in popivali po svetu in uganjali svoje burke. Skoro vsi,
ki so v župnijskih maticah zapisani kot „miles“ ali kot „gewe
sener Soldat“ , so bili taki veseljaški postopači.
V Ribnici je bilo državno sodišče nastanjeno v gradu še tja
do 1. 1848.; pozneje je bilo nameščeno v posebnem poslopju,
kjer se nahaja še dandanes.
Zanimiv je nastanek ribniškega sodnega poslopja. Ker je
po 1. 1848. graščini odpadla desetina in tlaka nekdanjih kmečkih
podložnikov, je hotel poiskati nov vir dohodkov. V ta namen je
graščak Rudež sezidal koncem trga pri Gorenji vasi veliko hišo.
Da je dobil pripraven material, ki je bil že primerno obdelan,
je dal porušiti grad na Bregu, ker je imel z njim'prevelike vzdr
ževalne stroške. S tako pridobljenim kamenjem se je sezidala ta
hiša, v kateri se nahajajo ogromne kleti; v njih je imel graščak
namen urediti pivovarno, kakršnih je že bila dvojica v Ribnici
(„pri Prajerju“ in v „Prajhausu“ , t. j. hiša št. 13). Mesto pivo
varne je dobila v novi hiši kmalu svoje prostore državna sodnija.
Kjer naj bi se bilo ljudem delilo pivo, se jim danes deli pravica.

VII.

POGLAVJE

TRG O V IN A IN OBRT

Ribnica je bila že v starih časih važna trgovska postojanka.
Že za rimskega gospodarjenja je vodila iz Trsta trgovska pot čez
albijsko pogorje (Mons Albius - Javornik?) do Cerkniškega je
zera (Lacus Lugeus) in potem skozi ribniško pokrajino (najbrže
mimo Vel. Lašč skozi Dobrepolje) do Krke. Trgovci so vozili
blago v sodih in so jih na Krki spuščali v reko Krko, ki jih je
odplavljala v Savo, ta pa jih je valila v Sisek, ki je bil znamenito
trgovsko mesto ( J). Ravno tako so od Senja sem trgovali po
Kolpi ( 2). Da ob preseljevanju narodov ne moremo govoriti o
posebni trgovini, je umljivo. Ko pa je ribniška pokrajina prišla
leta 811. pod oglejsko duhovno oblast in se jela pokristjanjevati,
so se odprla tudi trgovska pota v Trst, Istro, Primorje in Gornjo
Italijo, kamor so Ribničani zelo zgodaj jeli prodajati posebno
polhove kože, ki jih je bilo v Ribnici v izobilju, od tam pa so
tovorili sol. Prastara je tudi trgovina z ribniško suho robo in
lončarijo, ki se v listinah izpriča sicer šele v 15. stoletju, pa
gotovo sega že v najdavnejše čase.
V
prvi polovici 15. stol. so se začeli turški napadi, pod kate
rimi je Ribnica neskončno trpela. Doma je morala propasti vsaka
trgovina; saj ni bila varna nobena zaloga. Zato so šli Ribničani
s svojo trgovino po svetu v varnejše kraje. Poleg suhe robe so
mnogo trgovali tudi z usnjem, krznom in polhovimi kožicami, ki
so jih za Valvazorjevega časa prodajali v najoddaljenejše države,
posebno pa na Benečansko. Nazaj grede so tovorili sol; za ta
predmet se je v Sodražici razvil pravi tržni dan. Potočani in
Retjani so morali celo po urbarskih predpisih preskrbovati rib
niško graščino s soljo ( 3).
Potujoči ribniški trgovci pa so bili zelo udarjeni, ko je
cesar Friderik III. s svojim pismom z dne 8.3. 1477. povišal
Lož v mesto. V tem pianu določa, naj se kolikormoč v mestu
pospešuje trgovina, da se od Turkov opustošeni kraj nekoliko
opomore. V ta namen odloča, da morajo vsi tovori, naj prihajajo
od koderkoli, iti skozi Lož. Ako pa se hoče kdo s svojim tovorom
ogniti Loža in iti po drugi poti, se ložkim meščanom dovoljuje,
da vsako tako blago brez usmiljenja zaplenijo v cesarjevo ko
rist ( 4) . Ložani so od prevažanega blaga pobirali cestnino in si
s tem pomogli, dočim so bili Ribničani zelo udarjeni, ker so
morali pot v Trst napraviti skozi Lož in vrh tega še plačevati.

Zato so si Ribničani in Ložani zaradi trgovine in obrti često
skočili v lase.
Koncem 15. in začetkom 16. stoletja so postali turški vpadi
prava šiba božja za Ribničane. Izmed vseh stanov so ti napadi
najhuje zadeli kmeta. Gospoda in tržani so bili zavarovani za
močnim ozidjem; zaklenili so se v mogočno utrjeni grad, ki ga
Turki niso nikoli osvojili. Kmet pa je postal s svojo družino in
s svojim imetjem vred plen divjim roparjem, ako se mu ni po
srečilo o pravem času ubežati v nedostopne hribe. Po raznih
krajih je bilo na stotine zemljišč brez gospodarjev in obdelo
valcev. Na razsežnem gospodstvu graščine v Kostelu ob Kolpi je
bilo začetkom 16. stol. le 5 zemljišč obljudenih ( 5); druga so
kmetje zapustili. Ribniški trg je bil včasih skoro prazen in ne
obljuden ( G).
V
teh razmerah so se morali prebivalci Ribnice in Kočevja
še prav posebno poprijeti domače obrti, suhe robe, da so si po
svetu služili kruh, ker jim ga je doma odjedal kruti Turek.
V teh časih se v listinah izpričuje izdelovanje suhe robe, dasi
sega njena zgodovina že v davne čase nazaj. Valvazor poroča, da
so o njegovem času izdelovali v Bukovici, Danah, Gorenji vasi,
na Jurjeviči, Gori, v Sajevcu, Zamostcu, Kotu, Sodražici, Sušju
in v Ravnah povečini leseno robo; lončarji pa so bili ob njego
vem času v Dolenji vasi, ki je štela nad 80 hiš. številk, v Go
riči vasi, Hrvači, Nemški vasi, Otavicah in Prigorici ( 7). čisto
naravna razdelitev, ker so imeli v zgornjem koncu ribniške doline
mnogo grmovja, v spodnjem pa mnogo gline. Valvazor tudi pri
poveduje, kakšni so bili ti izdelki, namreč: škafi, keblice, go
lide, putrihi, žlice, krožniki, sklede, škatlje, rete, rešeta in druga
lesenina, ki so jo raznašali po vsej domači in sosednjih deželah.
Pisatelj tudi trdi, da je bil to glavni dohodek Ribničanov.
Ravno ob času najhujših turških napadov okoli leta 1490.
pa so pretile razmere uničiti to domačo obrt in trgovino. Po
mestih so se razvile zadruge ali cehi, ki so dobili izključno pra
vico do rokodelstva. Prišla pa je tudi prepoved trgovanja po
deželi, ki se je tudi omejilo na mesta in trge. Ko so obrtniki
postali poseben stan z mnogimi privilegiji in velikimi predpravi
cami in kmet ni mogel več prosto trgovati in kupčevati s svo
jimi pridelki in izdelki, pa jih ni smel niti na trgu več izposta
viti in razpoložiti na prodaj, ako ni pripadal organiziranemu
cehovstvu, je morala domača obrt propadati ( s). Kočevcem in
Ribničanom je pretil gospodarski propad.
Ribničani so se v tej stiski obrnili na cesarja Friderika III.
za pomoč, ki so jo zaradi turških napadov najbolj potrebovali.
Cesar Friderik III. je bil vendar gospod Ribničanov, ki so se mu

sestavljen

iz

RIBNIŠKI PUSELJC
m iniaturnih izdelkov suhe robe

po izmrtju celjskih grofov v letu 1457. prostovoljno podvrgli,
graščini Ribnica in Ortnek pa sta tudi bili cesarjevi. Cesar je
res leta 1492. Kočevcem in Ribničanom izjemoma dovolil, da
si smejo s krošnarjenjem služiti kruh, ker se vsled turških napa
dov s poljedelstvom niso mogli več preživljati. Saj je prišlo
že tako daleč, da so ljudje resno mislili popolnoma zapustiti
svojo domovino in si drugod poiskati mirnejših selišč (9). Listina
cesarja Friderika III. pa je Ribničanom dovolila izvažati živino,
platno in razne „lesene predmete, kakršne sami doma izdelujejo“
na Hrvaško in druge obmejne kraje. Ta listina je Ribničane
rešila pred gospodarskim propadom.
Prišle pa so kmalu nove težave. Kakor njegovi predniki,
tako je tudi cesar Maks I. predvsem skrbel za mesta in za njih
procvit. Kljub viharnim vojskinim časom je ostajal cesarju še
čas, da je obračal mestom svojo posebno pozornost. Takoj v
prvih letih svojega vladanja se je izkazal dobrotnega ljubljan
skim meščanom in trgovcem. Kočevje in Ribnica sta bila že
takrat važna trgovska in obrtniška kraja in mnogo tujcev je
prihajalo semkaj po blago. Ogibali pa so se zelo radi Ljubljane
zavoljo dragih cestnin, mostnin in drugih carin ter zahajali po
stranskih potih v Ribnico in Kočevje, kjer so kupovali posebno
mnogo krzna in kožuhovine. Ljubljančani so bili seveda s tem
oškodovani. Zato si leta 1496. izprosijo od cesarja Maksa I. dovo
ljenje, da smejo zapreti vsa stranska pota ter prisiliti tuje tr
govce na cesto skozi Ljubljano. Izgovarjali so se in svojo prošnjo
utemeljevali, da je mesto v poslednjih vojskah in zlasti v po
slednjem groznem požaru silno veliko trpelo ( 10).
Ravno to leto 1496. je naročil cesar Maks I. kranjskim trgov
cem, da morajo Trst preskrbovati s potrebnim žitom in dru
gim živežem ter ga tu držati celo dva solda ceneje kakor drugje.
Do benečanskih vojska so trgovali Kranjci, izogibajoč se Trsta,
jako živahno z Istro, zlasti s Koprom, kjer so tudi Ribničani s
svojo suho robo dobro služili. Ko pa je Maks odvzel Benečanom
one kraje, ki so varovali cesto v Istro, je ukazal Kranjcem, da
morajo zopet hoditi preko Trsta ter tu plačevati navadno cest
nino in carino. Z Benečani leta 1518. sklenjeni mir je zaprl
Kranjcem spet Istro, kamor se ni smel voziti noben kranjski pri
delek, razen če se je plačala carina v Trstu. Celo z neotovorjeno
živino se je moral vračati prodajalec skozi Trst domov, da bi
ta ne izgubil svojih dohodkov. Sploh je moral kranjski trgovec
v Trstu tri dni svoje blago ponujati naprodaj, čeprav bi ga bil
na benečanskih tleh lahko takoj in dražje prodal C11). Trgo
vina z ribniško suho robo in lončarijo je bila z Notranjsko, Istro
in Benečijo poprej zelo živahna, pa je bila s temi odredbami

dokaj otežkočena; pa tudi sol, ki so jo od tam tovorili, se je
podražila. (Odtod pripoved, kako je Ribničan po Trstu in Notranj
skem prodajal svoj „lončeni bajs“ .)
S tržaško soljo so trgovali Kranjci že pred Habsburžani.
V Cerknici se je razvil pravi tedenski tržni dan za sol, ki so jo
semkaj tovorili Kraševci in čiči ter so jo tam kupovali kranjski
tovorniki. Enak tržni dan se je razvil v Sodražici, ki je spadala
v ribniško župnijo in so jo ljudje kar sami od sebe začeli na
zivati trg, dasi trških pravic Sodražica nikoli ni imela. (Nekateri
so hoteli naivno celo ime Sodražica izvajati iz: soltržica). Lož
je trgoval v prvi vrsti z usnjem, poleg tega pa na tržne dni po
enkrat na teden z žitom in soljo, prineseno tjakaj na tovorih.
Žito se ni smelo več iz Loža odpeljati, če se ni moglo prodati,
ampak so ga morali shraniti v Ložu, dokler se ni prodalo ( 12).
To trgovstvo je nosilo dotičnim krajem jako velike dobičke,
kar je spoznala tudi avstrijska vlada. Le-ta je hotela dobiček
nakloniti sama sebi in v ta namen leta 1536. napraviti zalogo
soli v Ljubljani ter si zagotoviti monopol na sol. Dasi Kranjci
zaradi obilnih tržaških privilegijev pri soli niso več toliko za
služili, jih je to vendar silno razburilo. Hitro pošljejo poslance
h kralju ter jim naroče, naj ga opomnijo na njegovo prisego
glede na deželne pravice ter mu pretijo z uporom po vsej deželi
in s pelivanjem krvi, ki jo bo imel vso na svoji vesti, ako ne
prekliče nove naprave. Ker se je cesar (Ferdinand I.) v tako
resnih časih bal novih homatij, so poslanci dosegli svoj namen.
Kraljeva zaloga soli se je odpravila, v njej naložena sol za svojo
ceno prodajala, solna trgovina se je zopet poživila, vendar pa
se je zahtevala odškodnina 8 krajcarjev od vsakega tovora (13).
Ker so okoliška mesta zahtevala zase od trgovine na tovorih
veliko dacov, cestnin in mostnin, so začeli Ribničani trgovino
doma na sejmih, od katerih so imeli tudi graščaki in po njih
tudi cesarji kot lastniki graščine svoje dohodke. Ker je bila
Ribnica važen trgovski kraj, dokaj oddaljen od drugih trgovskih
središč, je bila prav za prav pripravna za sejme. Zato je vipavski
grof Gašper Lanthieri zaprosil, da bi smel imeti v Ribnici vsako
leto en letni sejem, ki ga je cesar Ferdinand I. dne 26. 9. 1539.
tudi dovolil ( 14). Grof je od sejma pobiral le stojnino.
V
tem času pa so imeli ribniški tržani z izrecnim cesarskim
dovoljenjem že tudi tedenske sejme kot posebno trško svoboščino.
Ti sejmi so bili posebno živahni ob cerkvenih proščenjih (žegnanjih). Ob teh sejmih je ribniška graščina po svojem urbarju iz
leta 1573. pobirala stojnino, in sicer od vsake kramarske stoj
nice po 2 šilinga črnih novcev, od drugega blaga, ki se je posta
vilo na prodaj, pa po 1 šiling ali po 1 fenig, kar se je določalo

po vrednosti blaga. Po tem urbarju je imel graščak po vsem
gospodstvu pobirati tudi mitnino, ki se je natekla ne letnih 100
goldinarjev. Poleg tega so morali pa tudi vsi obrtniki dajati
graščini določene davščine. Med te obrtnike so spadali zlasti
krčmarji, mesarji in mlinarji; njihove letne davščine so bile na
vedene že v prejšnjem poglavju, povzete po urbarju iz leta 1573.
Z dotičnimi letnimi davčnimi zneski je bil plačan ves njihov
patent ( 15).
Druge domače obrti, kakor suha roba in lončarstvo, niso
plačevale nikakih pristojbin, razen če so se ti izdelki prodajali
ob sejmih na stojnicah. Plačevati pa so morali rešetarji in lon
čarji navadne cestnine in mostnine, kadar so razvažali svoje proiz
vode s kljuseti.
Ker so se sejmi v Ribnici dobro obnašali, so si Ribničani
vsaj začetkom 16. stol. sezidali lastno sejmišče („kavm av“ - „Kauf
mauer“ ? ) in so ga vedno držali v dobrem stanju. To sejmišče
so imeli še začetkom 18. stol. ( 16). Toda turški vpadi, ki so se
ponavljali v 16. stol. skoro leto za letom, so trgovino silno ovirali
in so počasi uničili ribniške tedenske sejme. Strah pred Turkom
je razgnal ribniške tržane na vse vetrove, tako da je bil včasih
trg skoro brez prebivalcev in na robu propada. Hiše so bile po
večini lesene in jih je plamen kar polizal. To priliko so porabili
Sodražani, ki so bili nekoliko bolj zavarovani, ker so od glavne
ceste proti Ljubljani bolj oddaljeni; začeli so kar na svojo pest
tedenske kupčijske shode, ki so se kanili razvijati v prave sejme,
posebno ker je bila tam že od nekdaj zelo živahna kupčija s
soljo, ki so jo tovorili od Trsta v Cerknico, od tu pa v Sodražico.
Toda deželni vicedom je na ribniško pobudo nedovoljene sejme
prepovedal in odpravil.
Tudi Kočevje, ki se je kljub turškim napadom dokaj hitro
razvijalo, je dobilo predpravice, ki so hodile marsikdaj Ribniča
nom na pot. Nadvojvoda Karol je kočevskim meščanom dne
6. 9. 1564. z Dunaja dovolil mostnino po en vinar za vsako to
vorno živino. Da bodo laže utrjevali mestece, mimo katerega
Turek pogosto maha, naj nabranih novcev ne pobirajo samo za
ohranitev mostu, ampak tudi za druga poslopja, ki so potrebna
zoper turške napade. Iz tega je razvidno, da je bila v Kočevju
precejšnja kupčija in živahen promet. Že leta 1496. je bila cesta
med Ribnico in Kočevjem po kupcih jako obiskana. Zatorej je
upravičena prošnja meščanov do vladarja, pravijo Kočevci, naj
jim dovoli mostnino. Toda tovorniki, med njimi tudi ribniški kroš
njarji, ki so hodili na Hrvaško, so se vedeli ogibati sitnega
davka. Zato niso tovorili skozi mesto, ampak mimo njega skozi
Cvišlarje. Meščani vnovič prosijo, naj se mostnina raztegne četrt

milje do omenjene vasi, kjer naj se pobira cestnina. Dne 30. 5.
1575. nadvojvoda Karol II. dovoli, da se cesta v tem smislu do
Cvišlarjev preloži, obmostje pa ostane kakor doslej. Te in druge
svoboščine in pravice je potrdil cesar Ferdinand II. dne 17. 2.
1597. pri poklonitvi kranjskih deželnih stanov ( 17).
Ribničani se pa tudi niso dali kar meni nič tebi nič izžemati;
zato so postavili v trgu kar dve mitnici: eno med trgom in
Gorenjo vasjo( pri sedanji sodniji), drugo pa na koncu trga proti
Goriči vasi (pri Klobučarju), kjer so pobirali cestnino od vseh
tovorov.
Kakor že omenjeno, je ribniška trgovina v 17. stol. pod turš
kimi udarci popolnoma propadla. Ko je po ponesrečeni oblegi
dunajskega mesta 1. 1683. začela turška zvezda bledeti in so
vpadi pojenjali, so si tudi Ribničani oddahnili in začeli misliti,
kako bi se zopet gospodarsko dvignili ter obnovili propadlo tr
govino in sejme, ker jih sama zemlja ni mogla rediti. Kmetje so
še nekoliko rinili s suho robo in krošnjarstvom, a tržanom je
huda predla, ker so bili bolj vajeni trgovine in obrti; tudi v
tlako so hodili le na lažja in lepša dela. Zemlje niso imeli dosti,
živine malo, pa še to so oddajali čredniku, ki je vse skupaj gonil
na pašo, tržani sami pa so sedeli na kamnih ob potoku Bistrici
in vlekli svoje pipe, tako da jih je črednik zvečer često dobil na
istem mestu, kjer jih je pustil dopoldne, ko je odgnal njih živino.
Blagostanja ni moglo biti.
Zato so se ribniški sodnik in vsi tržani v mesecu decembru
1705. obrnili na cesarja Jožefa I. s sledečo, preponižno prošnjo:
,,Presvetli, premogočni in nepremagljivi rimski cesar, tudi
ogrski, španski in češki kralj, nadvojvoda avstrijski itd. — Premilostni cesar, kralj, dedni deželni knez in gospod, gospod! Še
sedaj v žalostnem spominu, kar priča tudi kranjska kronika
(mislijo Valvazorja), da so Turki pogosto v letih 1480, 1528, 1546,
1558, 1559, 1564 in drugih, trg Ribnico razdejali v ognju in pla
menu ter naše dede, ki so tam prebivali, pa niso mogli ubežati
morilnemu meču, deloma posabljali, deloma pa vlekli s seboj v
sužnost, in ribniško ter okoliško zemljo tako razdejali in opu
stošili, da je v naslednjih časih ostal trg vsled pomanjkanja ljudi
in živeža mnogo let skoro popolnoma neobljuden, po posebni
milosti in privilegiju vladarja vpeljani tedenski sejem od sosedov
neobiskan in je moral v kratkem času propasti in se uničiti.
Ko pa so se Ribničani in okoliški podložniki pozneje nekoliko
oddahnili, so pa začeli v vasi Sodražica, ki je oddaljena samo eno
miljo od Ribnice, zaradi večje udobnosti in da si prihranijo ne
koliko pota v oddaljeni trg, kar na svojo pest tedenske shode,
kateri pa se ne morejo vpeljati pravilno brez dovoljenja vla

darja, ker je tako dovoljenje pridržano knezu; še manj pa se
morejo ustaliti. Zato■so bili na ponovna stroga povelja in odloke
dvorne komore po deželnem vicedomu na Kranjskem po pravici
ustavljeni in odpravljeni.
Sedaj mi ubogi ribniški purgarji nismo v položaju, da bi
ribniški tedenski sejem, ki je bil v navadi za časa naših pradedov
pred približno 150 leti, in so ga ti uživali, dokazali in popolnoma
izpričali z živimi pričami (viuis testibus) in drugimi pristnimi
dokumenti (documentis authenticis), ker so ti po krivdA časa (per
injurias temporum) deloma. izginili, deloma pa se, samo po sebi
umevno, uničili v dimu. Vendar pa to lahko izpričamo po „ kavmavu“ , ki stoji v Ribnici že nad 200 let in je do današnjega dne
ohranjen vedno v dobrem stanju (st&ft- vnd Peulich), in po
pričah, ki smo jih slišali, da so naši pradedje ta tedenski sejem
z vladarjevim dovoljenjem (authore principe) dolgo uživali in
jim je bil zavarovan.“
„K er je torej samo po sebi umljivo, da je bil v Ribnici s ce
sarjevim dovoljenjem („Authore principe“ ) vpeljani in še pred
150 leti v resnici („in würgklichen Exercitio“ ) uživam tedenski
semenj po mnogokaterih turških vpadih in napadih razdejan in
popolnoma uničen, nam po tem razdejanju tedenskega semnja
popolnoma obubožanim ribniškim tržanom pa je zaradi potreb
nih življenjskih sredstev zelo veliko na tem, da se ti semnji zopet
dvignejo in obnovijo — in jih zaradi večje udobnosti želijo tudi
kočevski, čušperški, ortneški in drugi sosedje podložniki, zato bo
Vaše rimsko cesarsko Veličanstvo vsem tem toliko rajši ugodilo,
ker je po celi deželi znano, da med vsemi drugimi trgi ni najti
nobenega, k\i bi bil nad 3 ali 4 milje oddaljen od trga Ribnice,
in to - kar je treba povdariti - čez hrib in dol. - Kar je res.“
„Na Vaše rimsko cesarsko Veličanstvo prihaja naša preponižna prošnja na kolenih, da nas zaradi navedenih vzrokov, to je
zaradi škode, ki so nam jo prizadeli Turki, in iz tega. sledeče
bede, najmilostliveje branite v naših prastarih cesarskih privilegi
jih in svoboščinah, posebno pa v tedenskem semnju, ki je bil v
Ribnici in so ga naši pradedje še pred 150 leti uživali. Branite
nas v teh svoboščinah, oziroma nam jih obnovite in dajte nam
izstaviti v največji milosti o tem potrdilno pismo. V najkrotkejši
in najvoljnejši vdanosti nas vse priporočamo Vašemu rimskemu
cesarskemu Veličanstvu v najponižnejši zvestobi najpokornejši
podložniki in tržani v Ribnici na Dolenjskem.“ ( 1S)
Na to, res preponižno prošnjo ribniških tržanov, je pisal
cesar Jožef I. iz Gradca dne 13. 6. 1706. deželnemu glavarju in
deželnemu vicedomu na Kranjskem, da so vsi ribniški tržani

prosili, naj se jim potrdijo vsi deželnoknežji privilegiji, posebno
pa tedenski semenj, ki so ga imeli njihovi predniki še pred 150
leti, pa je vsled turških požigov propadel, iz česar je nastala
velika škoda in beda. Naj se jim ti stari privilegiji zopet potrdijo
oziroma obnove in naj se jim izda potrdilna listina. Naj torej v
smislu dvornega odloka z dne 5. 12. 1705. poročata in stavita
svoje nasvete. To pismo kaže, da so ribniški tržani prepričali
cesarja o upravičenosti svoje prošnje.
Dne 22. 6. 1706. je že izšlo iz Ljubljane povelje, naj izrazijo
svoje mnenje ali pomisleke o tem semnju sledeči: Upravnik
gospodstva Hasberg pri Planini, Janez Seifrid Xaver pl. Rosssenstein, deželni upravitelj Kranjske, sodnik in svetovalci mesta
Kočevje, ortneški graščak grof Jurij Seifrid pl. Lichtenberg, oskrb
nik graščine v Žužemberku, oskrbnik šneperške graščine Jar.az
Rupert Polc, oskrbnik turjaške graščine, sodnik in svetovalci v
Žužemberku, sodnik in svetovalci v Ložu, grofica Marija Konstancija vdova Auersperg kot lastnica čušperška, Wajkhard Leo
pold Ursini grof Blagaj kot lastnik graščine na Bregu, upravnik
kočevske grofije Jožef Fabiani.
Deželni vicedom je hitro dal svoje mnenje in nasvete, ne
pa tako deželni glavar, ki je nujno zadevo zadrževal. Zato dne
23. 5. 1708. zopet pišejo ribniški sodnik in svetovalci na vladno
in dvorno kom oro: „Ribnica je imela vedno te svoboščine, da je
smela imeti vsak torek tedenski semenj, ki pa se je vsled požarov
uničil. Zato smo pri cesarju zaprosili za obnovitev tega semnja.
Naša prošnja je prišla na deželnega glavarja in deželnega vicedoma, da dasta svoje poročilo; deželni glavar pa še do danes ne,
sumimo, da zato ne, ker bi to utegnilo škodovati Cerknici, ki je
njemu lasten trg, četudi je oddaljen 3 milje od Ribnice. Da pa ne
bomo zadrževani in da bo poročilo prišlo na dvor, naj se deželnemu
upravitelju zapove, da pospeši poročilo.“
Zadeva pa se ni premaknila z mrtve točke, ker sta si bila
deželni glavar in vicedom navzkriž. Ribničani pa tudi niso dali
miru, zlasti ker sta jim bila cesar in dvorna komora naklonjena.
Dne 30. 10. 1710. je napravila dvorna ekspeditura izvleček iz
protokola, v katerem cesarska in dvorna komora priporoča, da se
v Ribnici obnove in potrdijo stari privilegiji in svoboščine, po
sebno tedenski semenj, ker je trg tako obubožal. Naj se zasliši
še prokurator deželnoknežje komore in naj se v Ljubljani po
stavi komisija, v kateri naj ne bosta deželni upravitelj in vice
dom, ampak mesto njiju dve drugi neinteresirani osebi. Ta komi
sija naj pokliče mesto Ljubljano in druge prizadete stranke, naj
jih zasliši, potem stvar dobro premisli, izdela svoje poročilo in

pove svoje mnenje ter vse zopet pošlje na cesarsko in dvorno
pisarno.
Kmalu nato pa je padel na Ribničane nov udarec, da je nji
hova prošnja hodila- tako križevo pot. Dne 17. 4. 1711. je nena
doma umrl na kozah njim zelo naklonjeni cesar Jožef I., katere
mu je sledil na prestolu njegov brat Karol VI. Cela 3 leta so
zopet čakali ribniški tržani na rešitev svoje prošnje, pa zaman.
Dne 17. 2. 17]4. pošljejo torej sodnik in ribniški svetovalci na
vladno in dvorno komoro novo prošnjo „za božjo voljo“ (vmb
Gottes Willen), v kateri navajajo, da so „že v mesecu decembru
1705. poslali cesarju Jožefu („Christ Mildt“ ) spomenico in ga pro
sili, naj obnovi v Ribnici tedenske semnje. Ti semnji so bili pra
stari, pa so že pred 150 leti zaradi turških vpadov propadli in
je trg tako obubožal, da se nekaj časa ti semnji sploh niso mogli
vršiti. Na to spomenico se je zahtevalo mnenje in poročilo od
deželnega glavarja in vicedoma, kakor tudi od sosednjih gospodstev. Vsi ti so svoje poročali. . . . Dalje Ribničani v svoji prošnji
navajajo, „da so uradno ekspedicijo, dostikrat priganjali in pro
sili, naj jih zasliši, da pa dosedaj niso mogli ničesar doseči.
Zato znova prosijo komoro, naj vzame zadevo v roke in jo pošlje
na pristojno mesto.“ ( 19)
Po preteku pol leta se je boj znova zganil. Dne 8. 8. 1714.
je iz Gradca pisal cesar Karol VI. na ribniškega sodnika in
svetovalce: „Karol, po božji milosti izvoljeni rimski cesar, v vseh
časih množilec kraljestva etc. - Zvesti! Da ste iz navedenih vzro
kov prišli s ponižno prošnjo, naj vas branimo in čuvamo v vaših
prastarih cesarskih privilegijih in svoboščinah, posebno pa v
tedenskem semnju, ki ste ga v Ribnici že pred 150 leti izvrše
vali in uživali, oziroma naj ta semenj obnovimo in o tej obnovitvi
izvolimo izdati potrdilno pismo, to smo spoznali iz vaših obeh
priloženih spomenic. Da se moramo za to prav odločiti in vam
pravilno ukreriiti, smo najprej odredili komisijo', v katero smo v
to svrho imenovali oba barona Caraduzija iz Hallersteina, o čemer
se s tem poročilom obveščate. Tako se zgodi naša najmilostlivejša
volja in mnenje.“ ( 20)
Ribniški tržani so bili tam, kjer pred devetimi leti. Miru pa
niso dali, dokler jim res ni bil dovoljen tedenski semenj, ki so ga
imeli vsak torek. Kdaj so to pravico pravzaprav izmoledovali.
nam listine ne povedo, ker jih manjka.
Z vladnim dovoljenjem z dne 30. 10. 1751. so dobili tudi
Sodražani tedenski tržni dan za vsak četrtek. Ke pa sta bila
ribniški in sodraški tržni dan preblizu skupaj, so Ribničani po
zneje prestavili svoj tržni dan na ponedeljek.

Tedenski semnji pa, ker prepogosti, se niso dobro obnašali,
zlasti ker se je začenjala redna trgovina po prodajalnah. Sčaso
ma so ti tržni dnevi tako propadli, da so ob njih prodajali pred
cerkvijo vsak ponedeljek samo še leskove palice, ki so jih do
važali Kočevci, kupovali pa ribniški rešetarji za vitre. Po I. sve
tovni vojni se vrši ta trgovina samo še na Cenetovem dvorišču.
Ribničani so izprevideli, da bi bilo zanje veliko bolje, ako
si postavno zagotove prave letne in živinske semnje. V tem so jih
prehiteli Sodražani, katerim je na njihovo prošnjo dovolil cesar
Ferdinand I. dne 28. sept. 1837. tri letne in živinske semnje, in
sicer: na ponedeljek pred sv. Gregorijem (12. marca), na dan
sv. Magdalene, farne zavetnice (22. julija) in 15. oktobra. Zato
pa so Ribničani kot trška občina dobili z dovoljenjem istega ce
sarja dne 11. jul. 1841. pet letnih in živinskih semnjev in sicer:
na 2. januarja, na ponedeljek po beli nedelji, na kresni dan 24.
junija, na prvi ponedeljek po 2. avgustu in na dan 21. septembra
(sv. Matevž) ( 21).
Ni pa misliti, da so bili ti semnji šele tedaj na novo dovoljeni;
obstojali so že stoletja preje. Povod tem semnjem so dali cer
kveni shodi, ob katerih so si od daleč prihajajoči ljudje nakupo
vali življenjskih potrebščin. V staro davnino spadajo shodi v
ponedeljek po beli nedelji, ker so na ta dan prihajali podrejeni
duhovniki iz vsega naddiakonata k vsakoletnim izkušnjam; 25.
junija, na dan sv. Janeza Krstnika, so prihajale vse župnije v
procesijah s svojimi banderi, da izkažejo čast patronu grajske
kapele; v nedeljo po godu farnega patrona sv. Štefana (2. avgusta)
pa so prihajali vsi duhovniki s spremstvom k sinodi, v ponedeljek
po tej nedelji pa so vsi opravljali sv. maše za ustanovnike naddiakonske župnije; zato se ta semenj še danes imenuje ,,semenj
o Štefanovih mašah“ . Cesar je te semnje omenjenega leta le
nanovo potrdil.
Sodražica pa je imela že prej dobro obiskane, na široko znane
semnje in tržne dneve; kdaj in kako je prišla do teh pravic, ne
vemo. Neizprosna oblast ognja je uničila pisane pravice, če so
jih sploh kdaj imeli, katerih pa so se domačini krčevito držali,
sklicevali so se na podedovano pravo, dasi so jim jih Ribničani
večkrat osporavali. Ohranjeno je le pismo cesarice Marije Te
rezije z dne 2. 2. 1752., s katerim je ta cesarica dovolila oziroma
znova potrdila Sodražici tržni dan. Prosil pa je za to pravico
ribniški graščak grof Gvidon Cobenzl. V prošnji je povdarjal,
da ljudje od blizu in daleč Sodražico zelo obiskujejo zaradi lesnih
izdelkov. Naval tujcev da ni ob gotovih časih nič manjši kakor
v Ljubljani, Kranju ali Novem mestu. Lesna trgovina bi se še
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kaj bolj pospešila, ko bi se dovolili tržni dnevi; posebno sol bi
se v Sodražici ob takih dnevih kupoma razpečavala.
Vlada je bila takrat še bolj kakor danes pri podeljevanju
takih pravic zelo previdna. Preden je izdala odlok in z njim za
prošeno dovoljenje tržnih pravic temu ali onemu kraju, je razpo
slala vprašanja na sosednje trge in mesta, v koliko bi bili oško
dovani v slučaju, da se temu ali onemu kraju podeli pravica
do tržnih dni ali semnjev. Tako se je postopalo tudi glede So
dražice. Odkoder se ni odgovorilo v določenem času, se je dalo
s tem znamenje, da nimajo nič proti taki podelitvi. V slučaju
Sodražice pa se je oglasilo mesto Lož. Mestni zastop je izjavil,
da bi radi tržnega dne v Sodražici mesto Lož trpelo letno 100
gold. škode. Ribniški graščak Gvidon Cobenzl je potem pred
ložil novo prošnjo visokemu dvoru. V tej prošnji prosi kljub
oporekanju mesta Loža za podelitev tržnega dne v Sodražici.
Mesto Lož naj mu koncem leta predloži natančen in vesten zapis
nik o tržnih in sejmarskih dohodkih; če bi mesto v resnici imelo
trpeti letnih 100 gold. škode, se zaveže zase in za svoje nasled
nike, da pokrije to škodo do 100 gold. vsako leto ob novem letu
brez prerekanja. To je pomagalo. L. 1752. dne 2. febr. je izdala
cesarica Marija Terezija omenjeno dovolilno pismo. Je-li Lož kdaj

in kaj prejel na odškodnini od ribniških graščakov, o tem ni
nobene črke ne v arhivu ribniške graščine ne v onem mesta
Loža. Bržkone so ložki meščani oziroma mestni svetovalci v
Ložu hoteli pri visokem dvoru samo pokazati, kako zelo jim je
pri srcu blaginja njih mesta ( 22).
Kakor trgovina tako je tudi obrt vedno bila hud boj za svoj
obstanek. Vendar so bili obrtniki toliko na boljšem, ker so se
zanje potegovale njihove zadruge ali cehi. Kolikor nam je znano,
so bili v Ribnici ti-le cehi:
KRZNARJI (Pelicones), ki so imeli za patrona sv. Kozma
in Damijana;
STRO JAR JI (Coriarii) s patronom sv. Janezom Evangelistom;
ČEVLJARJI (Sutores) s patronom sv. Krišpinom in Krišpinianom;
KROJAČI (Sartores), ki so imeli sv. mašo na god sv. Janeza
Krstnika.
Vsak ceh je imel svoje statute in pravice, ki so se jih morali
člani strogo držati, vsak pa tudi svoje cerkvene pobožnosti
čudno pa je, da nikjer ne beremo o kakem cehu rešetarjev
in lončarjev, ki sta bili glavni obrti ribniške pokrajine. Gotovo
jih niso smatrali za pravo obrt; vživali pa so itak posebne privi
legije.
Zadruge in cehi so si prilastili tekom časa mnogo pravic, ki
niso bile postavno utemeljene. Zato je cesarica Marija Terezija
20. oktobra 1749. ukazala občo revizijo zadrug. Vsled tega ukaza
so morale zadruge predložiti vladi svoje pravice in prositi obno
vitve. Seveda so skušale zadruge ob tej priliki vtihotapiti to ali
ono ugodnost zase ( 23).
Kako se je torej vršila ta revizija? Najvažnejša točka pritožb
in zahtev je bila od nekdaj ta: Na kmetih, po vaseh okrog mest
in trgov živi mnogo rokodelcev, ki niso zapisani v nobeno za
drugo, ki ne plačujejo nobenih bremen za zadružne namene, se
niso niti dobro naučili svojega rokodelstva, niso torej „pošteni“
rokodelci, temveč samo šušmarji (Stümper, Stöhrzer, Stöhrer)
Ti rokodelci pa delajo mnogo škode „poštenim“ rokodelcem, ho
deč v „štero“ po zasebnih hišah, prodajajoč svoje blago po sej
mih in izdelujoč obuvalo, obleko itd. celo za meščane. Zadruge
bi bile najraje zabranile vsako rokodelstvo na kmetih, a temu
je nasprotovala korist kmetskega prebivalstva, za katero so se
- to moramo priznati — včasih krepko potegovale graščinske go
sposke. Kar so mogle mestne zadruge doseči, je bilo edino to,
da se je prepovedovalo ne-zadružno rokodelstvo v obližju mest
in trgov.

Dne 8. 3. 1747. je odredila cesarica Marija Terezija na na
svete grofa Haugwiza, da „se ne sme trpeti po mestih in eno
miljo daleč okrog mest po vaseh noben neupravičen rokodelec,
ampak jih je primorati, da pristopijo k mestnim zadrugam, in jim
nalagati prispevke zanje. Tisti rokodelci pa, ki bivajo v vaseh
•
nad eno miljo oddaljenih od cesarskih mest in so tam potrebni,
naj se ondi puste zaradi ugodnosti za podložnike in se za sedaj še
ne silijo k vstopu v mestne zadruge.“ To je odredila cesarica
vsled pritožbe, „da cvete po mestih in vaseh na kmetih po Kranj
skem šušmarstvo na škodo meščanskim rokodelcem. Ker bi bilo
pa prehudo za revnega, od mest jako oddaljenega kmeta, če bi se
obrti in rokodelstva po kmetih popolnoma prepovedala“ , je vlada
v omenjenem smislu stavila meje obema strankama. S tem pa
seveda prepira samega ni mogla udušiti, marveč so mnoge za
druge skušale razširiti svoje področje, ko je cesarica potrdila
leta 1750. obrtni red iz leta 1713. in odredila na tej podlagi revi
zijo „svoboščin“ vseh zadrug. Pri tej priliki pa se niso zadruge
bojevale samo proti kmetskemu rokodelstvu, temveč so nekatere
skušale uničiti tudi druga drugo in tako raztegniti svoj privile
gij daleč naokrog ( 24).
Ko je leta 1750. cesarica zapovedala, naj se pregledajo svo
boščine vseh zadrug, je zadruga čevljarjev v Ložu predložila
vladi svoje pravice šele čez par let. V teh pravicah navaja, da je
imel Lož do leta 1751. vsak teden tržni dan; potrdil ga je cesar
Leopold I. leta 1685. dne 9. junija in je bil določen vsak petek.
Bil pa je tedenski semenj prvotno dovoljen 5. 10. 1548. Tega je
vlada z odlokom z dne 30. 10. 1751. preložila v Sodražico. Ribni
čani so plačevali Ložu v povračilo za tedenski semenj 100 gold.
na leto. Zadruga sme svoje izdelke prodajati tudi v Sodražici,
vendar ji ribniški čevljarji delajo velike sitnosti; žugajo ložkim
čevljarjem, da jim bodo zaplenili vse usnje, ako pridejo z njim
še kdaj v Sodražico na semenj. Doslej je zadruga dobivala ves
zaslužek po omenjenih krajih; odtod jo hočejo izpodriniti dni si
čevljarji. Obrtni davek je velik. Blagostanje vidno gine. Bodoč
nost ne obeta nič dobrega. Zato naj cesarica odloči, da ne sme
nihče kršiti zadružnih pravic. Potrdi naj se predloženi dekret
nadvojvoda Ferdinanda iz leta 1600. Cerkničanom pa naj se ukaže,
da kupčujejo le onstran Vipave (25).
Najoblastneje so se vedli v tem oziru res cerkniški čevljarji
in usnjarji, ki so bili združeni v eni zadrugi. Zahtevali so 1753.,
da se ji da pravica prostega trgovanja s svojim obuvalom in
usnjem od Vrhnike do Ajdovščine in Vipave, na Pivki, do Reke,
Ribnice, Dobrepolj in Iga. Temu na je nasprotovala posebno Rib
nica. Tu so imeli stare svoboščine iz leta 1600., 1605., 1613. in

1708. Dokazati pa Cerkničani niso mogli, da imajo res že izdavna
take obširne pravice, kakor so jih zahtevali. Vendar so deželni
odborniki nasvetovali, naj se jim potrdijo pravice, kolikor jih
imajo v pravni posesti (in rechtmässiger Posses), da pa ne smejo
kršiti pravic dotičnih rokodelcev v Ložu, Ribnici, na Vrhniki,
v Postojni itd. Temu nasvetu je cesarica ugodila in dovolila cerk
niškim čevljarjem in usnjarjem privilegij, da smejo tržiti s
svojimi izdelki skoro po vsem Notranjskem. Sedaj pa jim je
zrasel pogum in takoj so vložili novo prošnio pri notranjski
kresiji, ki se je glasila tako: „K er ne vemo, katere svoboščine
imajo vsi v navedenih krajih bivajoči čevljarji in usnjarji, ki so
nam delali vcčlz--4-. velike
teko c?a smo pri svoji obrti
trpeli izdatno škodo, prosimo okrožni urad, naj zahteva od vseh
čevljarjev na Vrhniki, v Logatcu, Postojni, Vipavi, Štanjelu, Se
nožečah, Trnovem, Ložu, Spodnjem Nadlišku, Turjaku, Ortneku,
Ribnici, Dobrepoljah, v ižanski župniji in pod bistriškim samo
stanom svoboščinske listine, t. j., da naj se vsem prepove roko
delstvo, če se ne opravičijo z listinami“ ( 26).
Proti tej zahtevi so dvignile svoj glas vse graščinske go
sposke. Ribniška gosposka je navajala zadružne članke ribniških
čevljarjev in usnjarjev (1600., 1631.). Po teh svoboščinah ne
smejo tuji rokodelci, razen na semnjih, v Ribnici nič prodajati;
drugače se jim zapleni vse blago. Pa tudi na tržnih dneh in
cerkvenih shodih so morali plačevati cerkniški čevljarji in us
njarji po 12 soldov, in to brez ugovora, do leta 1755. Tako naj
ostane tudi v bodoče ( 27). Ortneški usnjarji in čevljarji so pa
vpisani v ribniško dotično „bratovščino“ . Enaka protestna poro
čila so prihajala tudi od drugod.
Iz teh poročil graščinskih gosposk so deželni odborniki skle
pali, da so v celem okrožju od Vrhnike do Ajdovščine od pamtiveka naseljeni čevljarji in usnjarji, ki ondi, kjer bivajo, izde
lujejo kmetsko blago in ga doma in po javnih sejmih brez ovire
spečavajo. Tu in tam imajo celo pismene pravice do te obrti.
Cerkničani pa bi jih radi zatrli ali pa jih priklopili k svoji za
drugi. Zatreti pa jih ne gre, „kajti to bi bilo proti občnemu bla
gostanju, ker bi ne moglo ostati toliko krajev in vasi brez svojih
(kmetskih) čevljarjev in usnjarjev, zavisni pa bi potem postali
od milosti Cerkničanov tako glede dela (respectu del unan
ständigen Arbeit), kakor glede previsokih cen“ ( 2S).
Sicer pa cerkniški čevljarji niso bili na dobrem glasu, kajti
prišli so tako na nič, da ga ne dobiš, ki bi znal „civilnemu člo
veku“ napraviti čevlje, in če bi hoteli tu katerega nastaniti, bi
rajši zbežal, nego se dal vpisati v cerkniško zadrugo, kajti tam
(v Cerknici) niso izučeni čevljarji, ampak zgolj ročni usnjarji

( „prakticierende Lederer“ ), ki verižijo kmetske škornje iz sla
bega in sežganega konjskega usnja, pa še to za drag denar. Ta
draginja naj bi se nekoliko odpravila. Zato pravi najemnik postonjske in senožeške graščine, da se Cerkničanom najbolje štorij
če se jim veli: „Sutor non ultra crepitam nec limites ejus.“
(čevljar, ne čez kopito in njegove meje) ( 29). če pa bi se roko
delci morali vpisati v cerkniško zadrugo, bi bila posledica, da
bi se marsikak reven kmet in podložnik ne poslužil potrebne
prikupščine in bi si torej ne mogli opomoči; tisti pa, ki so se že
prikupili, bi se med seboj zmenili, da bi podražili svoje izdelke
in s takimi in enakimi zlorabami tlačili vse kmetsko ljudstvo.
Cerkniškim čevljarjem in usnjarjem tudi ne gre dajati izključno
pravico tržiti po vsem Notranjskem in prepovedovati semnje
vsem ostalim rokodelcem teh vrst. Tak privilegij bi nasprotoval
„naravi semnjev, slehernemu pristopnih, nasprotoval bi besedilu
zadružnih svoboščin in dobri kupčiji in bi jako oškodoval ce
sarske mitnice.“ Iz teh razlogov naj se Cerkničanom potrdijo
samo tiste pravice, ki jih dejansko že imajo; druge zahteve pa
naj se jim odbijejo. Tako so sklenili deželni odborniki in tako se
je tudi zgodilo ( 30).
Iz sporov, ki jih je cerkniška bratovščina imela s čevljarsko
zadrugo v Ložu in v Ribnici, smemo sklepati, da se je načelništvo
jako prizadevalo, da bi svojim članom pridobilo ugled in veljavo.
Dne 28. 11. 1754. so kljub ugovorom Ložanov dosegli od cesarice
Marije Terezije lastnoročno podpisano pergamentno listino, s ka
tero se podeljuje „Naši zvesti, ljubi, polnonaslovni, Bratovščini
čevljarjev našega trga Cirknice (Unserer getreuen lieben N. N.
Bruderschaft der Schuhmacher Unserer Markts Zirknitz) pravica
da smejo neovirano, kakor doslej, tudi poslej tržiti s svojimi
kmetskimi čevlji in usnjem (bis anhero imperturbierte Übung
auch hinfiiro mit ihren Bauern-schuhen und Leder) proti plačilu
mitnine od Vrhnike do Ajdovščine, v Vipavi, na Krasu, Pivki,
proti Reki, Ribnici, Dobrepoljam in v ižanski iški f'” 'i. dokler
ostanejo v rimsko-katoliški cerkvi in v najpodložnejši zvestobi
in pokorščini“ (solang Sie bey röm. kathol. Kirchen und in unter
tänigster Treu und Gehorsambt verharret).
Tako je hotela cerkniška bratovščina uveljaviti svoje pra
vice tudi napram ribniški čevljarski zadrugi. Ribničani pa se niso
dali kar meni nič tebi nič ugnati v kozji rog. Kar so zažugali že
pred leti, to so storili leta 1771. Tega leta je imela cerkniška
zadruga že priliko pritožiti se, da so Ribničani vzeli njenim čla
nom na semnju v Sodražici usnje in da so prepovedali krčmarjem,
dati jim jedi in pijače. Dopis okrožnega glavarstva za Notranjsko
v Postojni z dne 1. 6. 177L omenja, da so Ribničani Cerkničanom

res vzeli usnje, toda so to storili na višji ukaz, da so pa zaple
njeno usnje deloma že dali nazaj, ostanek pa bodo v kratkem
vrnili; dalje ni res, da so prepovedali gostilničarjem postreči
jim z jedjo in pijačo, res pa je, da so Cerkničani zmerjali Ribni
čane. Tako obnašanje se najstrožje prepoveduje, ovadba radi pre
povedi živil se naj strožje zavrača in priporoča miroljubnost. Obe
zadrugi sta se nato 14. jun. 1771. v Ribnici mirno pobotali;
ribniška zadruga je plačala 25 kron stroškov, cerkniška pa je iz
javila, da nima ničesar več terjati. Cerkniško zadrugo je zasto
pal Klančar, ribniško pa Hanže Nosan ( 31).
Ob istem času kakor s cerkniškimi so si bili ribniški usnjarji
in čevljarji v laseh tudi z novomeškimi, ki pa niso dosegli nič
boljših uspehov. Tridesetorica novomeških je vložila prošnjo za
potrditev novih, a nekaj spremenjenih pravil želeč, da se priklo
pijo njih zadrugi vsi kraji tri milje okrog Novega mesta, celo
Črnomelj, Metlika, Kostanjevica, Krško, Radeče, Mokronog, št.
Rupert, Mirna, Trebnje, Žužemberk, Toplice, Raka, št. Jernej, škocijan, Sv. Križ, Semič, Ribnica in Kočevje. V vseh teh krajih
naj se prisilijo čevljarji in usnjarji, da se vpišejo v novomeško
zadrugo, kajti tu da je mnogo šušmarjev (Fuscher, Störer und
Frotter), ki so se rokodelstva drug od drugega le površno na
učili, niso se pa izučili pri izučenem mojstru, in treba torej kruh
izpred ust odrezati („muss aber das Brot vor dem Maule weg
schneiden“ ). Na ta način morajo vsi „pošteni“ mojstri prijeti za
beraško palico, kakor se je dvema mojstroma že zgodilo. Mnogo
škodujejo kmetski čevljarji-šušmarji novomeškim rokodelcem s
tem, da jim prekupujejo kože, katerih potem nedostaja domači
nom, ki jih morajo drago plačevati. Istotako prekupujejo na
kmetih ježice kar na debelo in jih izvažajo celo preko deželnih
mej, dočim si jih morejo novomeški usnjarji komaj za drag
denar nabaviti. Ti kmetski šušmarji lahko ceno delajo, ker po
ceni žive in vse poceni nakupujejo: surove kože, drva, apno,
ježice in čreslo, dočim mestni rokodelci zaradi previsokih de
želnih naklad komaj izhajajo. Zato peša zadruga. Razen tega
je zadrugo pred 3 leti osleparil (dolose ausgefackelt) neki poštenjakovič za več nego 270 goldinarjev, češ da pojde na Dunaj in da
bo ondi dognal, da se zadružne svoboščine znova potrdijo, pa jo
je popihal z denarnem in z vsemi listinami in pogodbami vred;
sedaj pa ni nič več ne duha ne sluha po njem (32).
Mestni sodnik in svetovalstvo sta zagovarjala zahtevo za
druge, ne vemo pa, kako se je izjavila o teh zahtevah višja ins
tanca; gotovo pa se ni ničkaj strinjala z zadrugo in mestnim
starešinstvom, kajti v novih svoboščinah ni sledu, da bi cesa

rica ugodila željam novomeških čevljarjev in usnjarjev v nave
denih točkah.
Dolenjski čevljarji in usnjarji torej niso prišli pod oblast
novomeškim tekmecem, marveč so izposlovali istovrstni roko
delci v Kostanjevici, Ribnici, Žužemberku in v Krškem s po
močjo svojih gosposk in deželnih odbornikov pri vladi odobrenje
svojih starih svoboščin, katere so jim jamčile na vse strani neza
visnost od Novomeščanov, na drugi strani pa so jim tudi obnovile
pravico, da smejo zatreti šušmarstvo okrog svojih navedenih
krajev ( 33).
Deželni odborniki so bili tudi to pot na strani Ribničanov in
drugih prizadetih krajev. Tem krajem, bivšim trdnjavam zoper
Turke, so podelili knezi zadružne listine, da bi jih odškodovali
za žrtve na blagu in krvi. Od Novomeščanov so bili vedno
nezavisni, ti pa „bi sedaj radi obogateli s potom onih revežev“ ;
saj se bahajo, da jim bodo morali plačati po 30 gold. prikupnine
in po 2 gold. letnega prispevka in da bodo morali prihajati v
Novo mesto ob kvatrih in Sv. Rešnjem Telesu k povišanju njih.
slovesnosti (43).
Ribniški čevljarji in usnjarji so se torej morali braniti na
dve strani, proti dvema nasprotnikoma. Pulili so se zanje Cer
kničani in na drugi strani Novomeščani, dasi so imeli Ribničani
svoje svoboščine že iz leta 1605. Grof Gvidon Conbenzl, lastnik
ribniške graščine, je toplo zagovarjal ribniške mojstre, dokazu
joč, da se pravice cerkniške zadruge ne raztezajo čez Ribnico,
ampak samo „do Ribnice“ , to je do meje ribniškega gosposke,
- in da saga pravica novomeške zadruge čevljarjev in usnjarjev
samo 3 milje okrog Novega mesta, dočim se začenja pravica
ribniškega gospodstva 6 ur od Novega mesta, do Ribnice pa je
celih 11 ur hoda. Vlada je tudi v tem primeru branila stare pra
vice Ribničanov s tem, da je potrdila predloženi ji svoboščinski
načrt ( 35).
Enak prepir se je vlekel tudi med ribniškimi in novomeškimi
krznarji. Ribniški krznarji pa so si šele leta 1751. ustanovili svojo
bratovščino. Tega leta so prišli vsi v trgu stanujoči krznarji k
naddiakonu dr. Lovrencu Tobiji Revcu in grofu Gvidonu Coben
zlu s prošnjo, da bi smeli v povišanje cerkvene pobožnosti, v
večjo čast božjo in posebno proslavo izvoljenih svetnikov sv.
Kozma in Damijana ustanoviti imenovanima dvema svetnikoma
posebno bratovščino. Sedež bi imela bratovščina v župnijski cer
kvi v Ribnici, in sicer na levi strani pri oltarju Marijinega Ozna
njenja. Krznarji bi oltar in sliko na svoje stroške prenovili, za
kar so takoj v gotovini položili 25 kron. Naddiakon in grof sta

jim bratovščino dovolila (=6). Potrdila sta jo s pogojem, da vsak
brat in sestra, ki se vpiše v bratovščino sv. Kozme in Damijana,
podeli dobrotno neko miloščino v pomnoženje pobožnosti, da se
iz tega opravljajo pogojene in matrikulirane sv. maše, in sicer
na dan sv. Silvestra vsako leto za žive brate in sestre, vsake
kvatre pa posebna sv. maša za umrle sodale, da Bog umrlim po
deli na priprošnjo izvoljenih zaščitnikov sv. Kozme in Damijana
večni mir, žive pa obvaruje kuge in vsake nesreče. Te pobožnosti
se imajo opravljati na večne čase z izrečnim povdarkom, da imajo
krznarji plačati le sv. maše iz svoje lastne bratovske blagajne,
kakor tudi preskrbeti svečavo, tako da župnijska cerkev od tega
ne trpi nikake škode. Ako bi tega ne izpolnili, se bratovščina pro
glasi za neveljavno in uničeno. V potrjenje tega so se napravili
trije izvodi pogodbe, izmed katerih hrani enega naddiakonski urad
drugega glavna cerkvena blagajna, tretjega pa krznarji sami.
Podpisala sta listino naddiakon Revec in grof Conbenzl „als In
haber des Schlosses Reifnitz und Vogtobrigkeit“ , vsak s svojim
pečatom, dne 11. marca 1751. (37). Naddiakonov pečat ima na
vrhu nadduhovniški klobuk s kvastami, grb pa je razdeljen na
tri polja: v levem polju na vrhu je zvezda z žarki, v desnem
golob pred križem, ki plava v zraku; v spodnjem polju pa je
Jagnje božje z zastavo (Agnus Dei.) Izvirna listina z dobro ohra
njenim pečatom se hrani v ribniškem župnijskem arhivu.
V
smislu mnenja deželnih odbornikov se je rešil tudi prepir
med ribniškimi in novomeškimi krznarji. Ribničani so leta 1759.
zaradi oddaljenosti od Novega mesta prosili za ustanovitev lastne
zadruge. Deželni odborniki so jim pritegnili, nasvetujoč omejitev
novomeške zadruge na mesto in na župniji šmihelsko in mehovsko, zajedno pa tudi zahtevajoč za kmetske krznarje okrog Rib
nice, da smejo izvrševati svojo obrt, ako plačajo na leto 20 kr
v zadružno blagajno ( 3S).

Kakor povsod, tako je tudi v Ribnici zraslo šolstvo prav iz
cerkvenih tal. Ribnica se lahko ponaša, da je imela že v davnih
časih prav visoko razvito šolstvo. Vzrok je v tem, ker je imela
Ribnica že pred stoletji visoko cerkveno organizacijo, to je naddiakonat. Naddiakoni so bili velikokrat visoko izobraženi možje
ki so se šolali po večini na italijanskih univerzah v Padovi,
Bologni in v Rimu, in so kot taki v mnogočem nadomestovali
škofe, to je oglejske patriarhe, ki zaradi političnih razmer niso
imeli vselej neoviranega dostopa v ta del svoje patriarhije. Ti
naddiakoni, izmed katerih jih je več doseglo tudi škofovsko čast,

N e kd anja ribniška ljudska šola, v Skubičevi dobi „D e kliška
osnovna šola
Proti koncu II. svet. vojne je bila po b o m b ardiranju porušena.
Na njenem mestu stoji danes novi Zadružni dom.

so tudi na kraju svojega službenega sedeža skrbeli za šolstvo.
Silili so jih k temu tudi cerkveni predpisi.
Ko so se zlasti v 14. stol. župnije po naših krajih, to je v
obsegu ribniške župnije in zatem naddiakonije, zelo množile, je
postala nujna potreba, skrbeti tudi za mlajši duhovski naraščaj.
Že papež Inocencij III. (1198-1216) je dal na splošnem cerkvenem
zboru, ki ga je sklical ob koncu svojega pontifikata, določbo:
„Ne le pri stolnicah, temveč pri vsaki dovolj bogati cerkvi naj se
nastavi „magister“ , da poučuje klerike v gramatiki in drugih
disciplinah. Vsaka metropolitanska cerkev pa imej „teologa“ , da
poučuje duhovnike v sv. pismu in pastirstvu“ C1). Tako šolo
so imeli cistercijanski menihi v Stični, ki jo izpričuje leta 1262.
„magister Horrandus“ ( 2). Pa že poprej so ti menihi morali
imeti svojo šolo; zakaj leta 1230. že beremo, da je bival v Laš
čah „Herrandus magister in Lassis“ , kjer je imel stiški samostan
svoje posestvo in pristavo ( 3). Ta magister ni bil samo oskrbnik
samostanske kmetije, ampak pravi menih-učitelj, ki je predvsem
skrbel za izobrazbo duhovskega naraščaja, dasi za tedaj morda
samo samostanskega. Ravnotako nahajamo v 13. stol. v Cerknici
takega župnika-učitelja „magister plebanus de Circhniz“ (4).
Daljnje študije pa so ti učenci delali v Čedadu, Vidmu ali pa
na univerzi v Bologni oziroma v Padovi. Zlasti pri arhidiakonih.
ki so v svojih okrožjih izvrševali duhovsko sodno oblast in iz
praševali iz cerkvenih ved nižjo duhovščino, opažamo pogosto
temeljito pravno izobrazbo, ki so si jo gotovo pridobili na bolonj-i
skem vseučilišču ( 5). Posebno je zaslovelo pozneje tudi padovansko vseučilišče, začetkom 15. stol. pa tudi dunajsko.
Potovanje na furlanska in italijanska vseučilišča pa je imelo
često tudi zelo slab vpliv na dijake, kar pričajo mnogotere tožbe
o „dijakih-vagabundih“ (scolares vagi), ki so bili že v 13. stol.
prava nadloga v deželi. Potujoč na vseučilišča so hodili ti duhov
ski dijaki od kraja v kraj, ponujali se župnikom za namestnike
ali pomočnike, izvrševali duhovska opravila, zlorabljali gostoljub
nost, uganjali razne burke in znatno rušili duhovsko disciplino.
Vneti oglejski patriarh Bertrand je leta 1335. izdal posebno
okrožnico na duhovščino savinjske arhidiakonije, v kateri strogo
prepoveduje sprejemati take „vagabunde“ za pomočnike, jih pri
poročati škofom za višje redove ali jim dajati potuho ( c). Brž
kone je ista ali slična okrožnica šla tudi na druge arhidiakonije.
Ne smemo pa misliti, da so si morali vsi duhovniki v tujini
iskati izobrazbe, ki jim je bila potrebna za njihov poklic. Na
sprotno smemo trditi, da se je že v srednjem veku velika večina
duhovščine izšolala doma. Saj je že papež Gregor IX. (12271241) sprejel v svojo zbirko dekretalij določbo, da imej vsak

župnik pri sebi klerika, ki naj z njim poje, bere epistole in
lekcije in ki naj bo zmožen poučevati tudi v šoli ( 7). Na podlagi
tega dekreta se je večina nižjega duhovstva izobraževala doma
pri župnikih ali drugih duhovnikih; po nižje in višje redove pa
so hodili kandidati iz naših krajev k patriarhu v Oglej, Čedad
ali Videm; marsikdo pa je dobil te redove tudi v Beljaku, kjer
so se patriarhi večkrat držali. Dobiti pa so si morali ti kandidati
zasebne patrone, na katerih naslov (titel) so bili posvečeni; taki
patroni so bili ali ugledne in premožne osebe, ali pa občine.
Trda je bila takrat pot do duhovske izobrazbe (saj drugih izobra
žencev itak ni bilo dosti), ako pomislimo, da takrat ni bilo tiska.
Prepisovanje knjig pa je bilo trudapolno delo, ki je zahtevalo
mnogo požrtvovalnosti in potrpežljivosti. Knjige posojevati je
veljalo sicer za dobro delo usmiljenja, a ker so bile knjige drago
cenost, so se od zasebnikov dobivale na posodo le za drag
denar ( 8). Cerkniški župnik si je leta 1310. izposodil od arhidiakona iz Vicenze „Liber decretalium“ . Ker ni plačal za izposojenje določene cene, ga je zadelo izobčenje ( 9).
Iz tega je razvidno, da so morali župniki sami skrbeti za
izobrazbo duhovskega naraščaja in za svoje lastne šole, posebno'
pa naddiakoni, ki so imeli v oskrbi mnogo podložnih župnij. Iz
tega si tudi lahko razlagamo, zakaj je toliko domačinov-duhovnikov opravljalo duhovsko službo v domačem kraju. V Ribnici
imamo celo vrsto domačinov, ki so bili v domači župniji nastav
ljeni kot dušni pastirji, zlasti kot kaplani. Ako je namreč žup
nik koga izobrazil, ga je tudi hotel imeti v svoji župniji za
pomoč.
Taka šola za duhovski naraščaj je nastala tudi v Ribnici,
ko jih drugod še ni bilo mnogo.
Poleg samostanske šole v Stični in župnijske v Kranju je
koncem 14. stol. in začetkom 15. stol. slovela predvsem šola v
Ribnici. To pa ni bila navadna trivialna šola, ampak „latinska
šola“ za izobrazbo duhovskega naraščaja, ki je učence usposa
bljala za vseučilišče. Ustanovljena je bila vsaj v drugi polovici
14. stoletja, švabski kronist Burkhard Zink pripoveduje, da je
potem, ko je dovršil ljudsko šolo v mestu Memmingen na švabskem, leta 1407. prišel v Ribnico in tu hodil v šolo 7 let, da se
pripravi za vseučilišče ( 10). Na tej šoli se je res toliko naučil,
da bi lahko stopil na dunajsko univerzo.
Ker je Zinkova zgodba dobra ilustracija tedanjih kulturnih
in šolskih razmer, posebno pa za ribniško šolsko zgodovino zna
menit donesek, naj jo podam tukaj nekoliko obširneje O1). Zinku
je namreč ribniška šola dala podlago, da bi bil lahko postal du
hovnik; ker pa tega ni hotel, je pač dobil podlago za vso svojo

poznejšo, za takratne kulturne razmere sijajno kariero. Kronika
Burkharda Zinka, ki jo je sam spisal in ki sega od začetka 15.
stol. (1407.) do leta 1468., šteje med najizvrstnejše zgodovinske
spomenike 15. stol. Kronika se deli v 4 knjige, izmed katerih
obsega tretja piščev življenjepis. Hrani se v avgsburškem mestnem
arhivu. Iz nje je razvidno, kakšna je bila takrat ribniška župnij
ska šola, ki jo smemo imenovati prvo gimnazijo na tedanjem
Kranjskem.
BURKHARD ZINK (Zingg, Zengg) je bil rojen leta 1397.
v švabskem mestecu Memmingen, kjer ga slavi še danes njegova
soha. Oče mu je bil trgovec na štajerskem in posestnik v Memmingenu. („Ein geverbig Mann und arbeit auf der Steiermark und
hatte es gut und war besessen zu Memmingen“ ). Leta 1401 mu
je umrla mati na porodu („an einem Kind“ ). Takrat je bil Zink
star 4 leta. Tri leta zatem se je njegov oče drugič oženil. Mačeha
je bila mlada prevzetna ženska, ki otrok iz prvega zakona trsh dečkov in ene deklice - ni ljubila in je z njimi trdo rav
nala, tako da se je enajstletni Burkhard leta 1407. odločil, očetovo
hišo zapustiti in se preseliti k svojemu stricu, očetovemu bratu
na Kranjsko.
Burkhardov stric je bil takrat že okrog 30 let župnik v Ko
čevski reki (Goteniz an der Rieg). V deželo je prišel kot pisar
vojvodinje Teck, ki se je poročila z grofom Friderikom Ortenburškim; ta pisar je vršil svoje posle v Ribnici in na Ortneku.
Ker so Ortenburžani ustanovili na Kočevskem več novih župnij,
med njimi tudi Kočevsko reko, je dala ortenburška grofinja Mar
jeta vojvodinja Teck svojega pisača Zinka ordinirati in ga okrog
leta 1370. postavila za župnika v Kočevski reki. Mož je torej
prišel med svoje rojake, ki so se, kakor znano, iz švabskega in
iz Frankovskega okrog leta 1350. naselili po prizadevanju grofa
Otona Ortenburškega na Kočevskem ( 12). župnik Zink je dobil
še marsikoga izmed prvotnih kočevskih naseljencev pri življenju,
če ni že prav z njimi prišel v deželo. Asketične in duhovske izo
brazbe pa župnik Zink ni imel mnogo. Kako naj bi jo bil dobil
v tedanjem grajskem življenju?
K temu svojemu stricu se je podal 11-letni Burkhard leta
1407. v spremstvu nekega šolskega tovariša. Že v Memmingenu
je bil hodil 4 leta v šolo. Danes bi mi dejali, da je morebiti
izdelal osnovno šolo. Dečka sta šla skozi München, Salzburg,
preko Koroške; spotoma sta na Koroškem obiskala tudi ortneško
graščino pri Spittalu („zu Ortenburg auf dem Schlose war ich
auch gewesen“ ). Ortenburžani so namreč imeli tudi na Koroš
kem bogata posestva, saj so izhajali iz rodu španhajmovcev,
koroških vojvod. S Koroškega sta jo mahnila čez Kranjsko goro

(Krainberg, torej čez kranjsko sedlo!) v Radovljico, Ljubljano
in Ribnico. Kaj se je zgodilo z njegovim tovarišem, Burkhard
ne pove.
župnik Zink je dal svojega nečaka v ribniško šolo, ki jo je
ta obiskoval 7 let. Na hrano ga je dal poštenemu možu z imenom
Hans Schwab. Tudi ta je bil v službi pri grofu Frideriku Ortenburškem, možu vojvodinje Teck, in sicer kot stavbenik, ki je
zidal grofu na Ortneku spodnjo hišo, gotovo sedanjo hišo, ki je
bila takrat pristava. („Meines Vater rechter Bruder, der liess
mich gegen die Schul gehen und dinget mich in die Kost zu
einem biderben Man, Genannut Hans Schwab, der war Graf
Friedrichs Baumeister zu Ortenburg [Ortnek] und baute auf dasselb mal das Niederhaus zu Ortenburg hieniden an dem Berg.“ )
Stric bi bil Burkharda rad spravil do časti in mu je dobro
hotel. Po končanem 7-letnem študiju ga je hotel poslati na du
najsko vseučilišče. Burkhard pa tega ni hotel, ampak je kot
osemnajstletni učenec zapustil svojega strica in Ribnico ter se
vrnil v Memmingen. Stric je bil radi tega seveda nevoljen in mu
ni dal nikakega brašna na pot. Burkhard je torej odšel kot „scolaris vagabundus“ , kakor je bila takrat pri študentih navada.
(„Item als ich nun bei meinem Herrn [Onkel] in der Reifnitz
gewesen war 7 Jahr, sicher der hätte mich gern zu Ehren [ge]bracht und thät mir gütlich und wohl und wollt mich gen Wien
schicken auf die hohen Schul. Da wolt ich nicht und zog von
ihm wieder seinen Willen und wollt nicht bleiben. Also gab er
mir nichts mit. Da war ich ein Schüler bei 18 Jahren und kam
gegen Memmingen.“ )
Tako se je vrnil Burkhard v svojo domovino. To mesto iz
Zinkovega opisa brezdvomno dokazuje, da šola v Ribnici ni
bila navadna ljudska šola, ampak naprava, kjer se je učenec
likal vsaj 7 let in je bil po končanem študiju sposoben za dunaj
sko univerzo. Pridemo do neoporekljivega dejstva, da je bila
začetkom 15. stol. v Ribnici nekaka srednja šola. Mali trg Rib
nica, kakršen je takrat bil, si lahko šteje v čast, da je imel kolikor se da dokazati — prvo in najstarejšo gimnazijo na Kranj
skem. Da se je Zink v ribniški šoli mnogo naučil, kaže njegovo
poznejše življenje.
Doma v Memmingenu je Burkhard upal ostati pri svojem
očetu in biti „gospodič“ (Ein Jungherr zu sein). Stvar pa se
mu je kaj neljubo zasukala. Njegov oče in mačeha sta se bila
ločila, bratje so pomrli, sestri so preskrbeli moža in kar bi bil
moral Burkhard podedovati po svoji materi, so dali vse njegovi
omoženi sestri. Vsi njegovi prijatelji so bili namreč mnenja, da
ga ne bo več iz slovenskih krajev in da ga bo že stric tam „in

den windischan Landen“ preskrbel. Zato ob svojem povratku iz
Ribnice Burkhard ni ničesar dobil in ga ni bil nihče vesel („da
möchte mir nichte werden und war meiner niemand froh.“ ).
Kaj sedaj? Ni dolgo razmišljal. Dvignil se je in jo mahnil
zopet na Kranjsko v Ribnico in v Kočevsko reko. Ko pa pride
semkaj, izve, da je njegov stric umrl in vse svoje premoženje
zapustil svojim otrokom in drugim ljudem. Ta okolnost nam
kaže, kako malo duhovnega duha so imeli ti grajski duhovniki.
Brez asketične izobrazbe in duhovske discipline so bili od grofov
postavljeni na župnije, samo da so znali brati in pisati. Na čednostno življenje graščaki niso gledali dosti. Tak grajski protežiranec je bil tudi župnik Zink, nekdanji grofovski pisač. Ob
svoji smrti je zapustil svoje imetje svojim otrokom in njegov
nečak je bil zastonj prihitel na Kranjsko. Svojo krivdo je tudi
spoznal, češ če bi bil pri njem ostal, bi bil vse podedoval, sed;: j
pa nima drugega kot trudne noge, prav mi je. („Also bin ich
umsonst hinein gelaufen und [hatte] müde Beine gemacht und
war mir nicht ein Heller Guts Wert. Mir geschah recht! Wäre
ich bei ihm geblieben, es wäre mir alles geworden.“ )
Vrnil se je torej praznega žepa v Memmingen, kjer je bil
nekaj časa hišni učitelj pri neki boljši družini; skozi eno leto je
učil dva dečka. Zadela ga je nesreča, da se je zagledal v neko
deklico. Hotel je postati rokodelec. Toda kmalu je ozdravel od
svoje zaljubljenosti, nakar je z drugimi študenti hodil od mesta
do mesta, pel in prosjačil, kakor je bila takrat med študenti na
vada. Leta 1415. se je vrnil v Memmingen, kjer mu je dal njegov
svak svet, naj skrbi, da pride do rednega življenja, in zato naj
gre v Augsburg, kjer naj se da posvetiti za akolita. Torej je
imel iz ribniške šole toliko znanosti, da bi bil lahko stopil med
klerike. Zink je sicer šel v Aubsburg, ni pa se dal posvetiti,
ampak je nekaj časa „bumljal“ z dijaki, dokler ni učenja po
polnoma opustil. Na teh svojih potih se Zink ni mnogo naučil
ali pa nič. Kar je znal, je znal iz ribniške šole. Ko je opustil vse
študije, se je oklenil revnega kramarja, s katerim je 4 leta hodil
po sejmih, kjer si je pridobil toliko trgovske spretnosti, da ga
je leta 1419. vzel v službo bogat augsburški trgovec z imenom
Kramer. Ta je bil mogočen mož in je trgoval s kožuhovino s štajer
skega in trgovskimi izdelki iz Benetk. Temu bogatemu in mo
gočnemu možu je Zink kmalu vodil vso trgovino z Benetkami,
Frankfurtom in Nürnbergom. Ta mož, v resnici poštenjak („gewärlich ein frommer Mann“ ) mu je storil veliko dobrega.
Zink si je pridobil tudi sam nekaj premoženja. Zaljubil
se je drugič. Leta 1420. se je poročil z ubogo deklico, katere
imetje, kakor Zink odkrito pove v svoji kroniki, ni bilo vredno

10 mark. Tudi on ni imel posebno veliko. Njegov gospodar pa
mu je bil naklonjen in to je bilo vse njegovo bogastvo. S svojo
lahkomiselno poroko pa je Zink izgubil tudi to naklonjenost;
bil je odpuščen in je tako postal zopet velik revež. Našel pa je
v nekem duhovniku — kaplanu (Gesellpriester) v Augsburgu do
brega mecena. Ta je bil svoj čas v Memmingenu njegov učitelj.
Rabil je sedaj pisarja, ki bi za kanonika in župnika pri cerkvi
Naše ljube Gospe v Augsburgu prepisoval „ Compendium s. Thomae“ . Zink je delo prevzel in ga izvršil v tako zadovoljnost svo
jega delodajalca, da ga je ta bogato nagradil in mu ostal jako
naklonjen. S tem je bila njegova sreča utemeljena. V kratkem
je postal eden najuglednejših mož v Augsburgu. Postal je mestni
svetovalec in so mu izročali naj znamenitejše diplomatske posle.
Že po 3 letih je bil voditelj nekega poslanstva na dvor cesarja in
ogrskega kralja Žiga. Kmalu nato je bil poslan k vojvodu Ludo
viku Bavarskemu in ob tej priliki je bil tudi pri rimskem cesarju
(„und war diesmal auch bei dem römischen König“ ). Poslanstvo
je ostalo nad pol leta z doma. Komaj pa se je Zink povrnil, ga
je državno mesto Augsburg
zopetpotrebovalo. To pot gaje po
slalo zopet k rimskemu kralju v važni zadevi, ki jo je dobro
izpeljal.
V
tem pa se je z njim spravil tudi njegov nekdanji gospo
dar Kramer. Leta 1424. ga je poslal v važnih kupčijskih poslih
v Benetke. Tako je vodil trgovino de leta 1427. ko ga je augsburški mestni zastop poslal v Rim.
Dovolj. Zink je končal svoježivljenje v časteh in premo
ženju. Mož je delal mnogo za obrt in trgovino, posebno pa za
javnost. Podlago za vse svoje plodonosno delovanje pa je dobil
v ribniški šoli.
Kako je pač v tedanjih časih nastala ta šola? Vsekakor je
bila Ribnica že takrat večji trg, vendar pa ne tako pomemben,
da bi bil moral imeti tako veliko šolo, in to v času, ko je še
celo v Ljubljani šola propadla, ker ni imela dovolj učencev.
Temu pa se ni čuditi, da je ravno v Ribnici uspevala tako velika
šola. Saj v srednjem veku niso bile šole ravno v največjih
krajih, ampak tudi v manjših. Kjer je skrbel za kraj kak de
želni knez, škof, opat itd., tam se je razvila tudi šola.
Tako tudi v Ribnici. Tu je bil, kakor pravi Valvazor vedno
(„allezeit“ ) sedež nadduhovnika ali naddiakona ( 13), ki je bil
namestnik oglejskega patriarha. Dasi ne m ore.io zgodovinsko do
kazati, da so bili ribniški župniki ali plebani že leta 1400. tudi
nadiakoni, četudi nekateri trdijo, da je bila v Ribnici naddiakonija že pred letom 1364., pa so bili ti župniki vendar ugledni
možje, ki so gospodovali v duhovnih zadevah nad vsemi okoliš-

kimi župnijami. Ribniški župniki so bili 1363. gotovo že nad
župniki; zakaj tega leta je patriarh Ludovik že potrdil ortenburškim grofom patronske pravice nad župnijami v Kočevju,
Poljanah ob Kolpi, Kostelu, Osilnici in Kočevski reki, ki so na
stale na teritoriju ribniške župnije, župniki v Ribnici so postajali
le zmožni in nadarjeni možje, za tedanje razmere visoko naobraženi, ki svoje duhovniške kariere niso hoteli zaključiti že s to
častjo ribniškega plebana. Saj nahajamo tudi v poznejših letih
celo vrsto ribniških župnikov ali plebanušev, ki so postali zname
niti škofje v Trstu, Pičnju, Ludariji in drugod. Kak tak mož je
ustanovil tudi ribniško šolo predvsem za vzgojo duhovniškega
naraščaja.
Tudi s kolonizacijo kočevskega ozemlja je gotovo ta usta
nova v tesni zvezi. Nova domovina Kočevcev je bila pusta zem
lja. Puščavo imenuje oglejski patriarh Ludovik II. v pismu z
dne 1. maja 1363 kraJe, ,,ki so bili doslej nepoznani in nepri
pravni za bivališča“ ( 11). Za te ljudi je bilo sedaj treba skr
beti. Iz stare domovine niso mogli vedno dobivati izobraženih
mož, in tako se je morala v Ribnici, na periferiji te puščave,
kot naj znamenitejšem kraju in najstarejši naselbini te pokrajine,
od koder so bile že izpeljane na vse kraje ceste, ustanoviti za
duhovski naraščaj višje organizirana šola. Ustanovil jo je brezdvomno kak župnik, bržkone MIKLAVŽ, ki o njem beremo, da
je bil v Ribnici pleban že leta 1383. in ki je umrl kot velik do
brotnik kartuzijanskega samostana v Bistri pri Vrhniki.
Morda se ne motim, ako pravim, da je bila ravno ta domača
šola vzrok, da imamo že v 15. stol. izredno veliko število doma
čih ribniških duhovnikov, ki so se gotovo izobrazili v domači
šoli. Dasi so zapiski zelo redki in pomanjkljivi, kar je samo po
sebi umljivo, se je vendar ohranilo lepo število imen. S pismom
z dne 11. 3. 1438. podeli papež Evgen MARTINU IZ RIBNICE
(de Reifnicz), mašniku oglejske škofije, po smrti župnika Masselbergerja izpraznjeno župnijo sv. Petra v Ljubljani, ki nese letno
64 mark čistega srebra ( lä). Martin sicer ni postal šentpeterski
župnik, pač pa ga je vzel kralj za svojega kaplana. Dne 10. 6.
1476. se imenuje Ribničan Matija Marin kot subdiakon, ki je že
v adventu istega leta postal mašnik in nekaj časa prakticiral
v dušnem pastirstvu v Ribnici, drugo leto odšel za krajši čas
v službo kot duhovni pomočnik (socius animarum) v št. Ru
pert, dne 18. 11. 1480. pa ga nahajamo zopet kot kaplana v Rib
nici ( 16). Proti koncu 15. stol. se je izredno veliko število doma
činov Ribničanov posvetilo duhovskemu stanu. Skoro vsak nad
diakon ima svoje gojence, ki jih je izobrazil in pripeljal v svečeniško zvanje. Sredstvo za to je bila domača šola. V drugi polo

vici 15. stol. je umrl pri sv. Juriju (na Čatežu) župnik Vid, doma
iz Ribnice. Posvečeni pa so bili Ribničani: Dne 25.3.1497. je
dobil v oglej, cerkvi tonzuro MIHAEL RIBNIČAN (Rayf innizer,
de Rayfiniz), dne 10.3.1498. je postal subdiakon na mizni titel
premskega glavarja, dne 14. 4. v Ogleju diakon in dne 9. 6. istega
leta v Čedadu mašnik. IVAN JAKLIČ, Mihaelov sin, postane
31. 3. 1498. v Beljaku subdiakon na mizni titel metliškega gla
varja Žige Pirša, ki je bil poprej e najemnik ribniške graščine
( 17), dne 14. aprila v Ogleju diakon, dne 9. 6. istega leta v Če
dadu mašnik, tako da sta na en dan postala mašnika dva Rib
ničana: Mihael Ribničan in Ivan Jaklič. - Ivan, Erazmov sin,
iz Ribnice je postal dne 23. 2. 1498. subdiakon na titel žige
Lamberga in dne 30. 3. 1499. diakon; kdaj je postal mašnik, ni
zabeleženo. Ivan, sin pokojnega Mihaela, in Štefan Konopše sta
dobila dne 14. 3. 1500 mašništvo; tonzuro in nižje redove pa sta
tačas prejela v Čedadu Mihael, sin Vida, in Ivan, sin Ajtiča
(Ayticz) iz Ribnice ( 1S). Štefan Konopše je dobil od cesarja
Maksa dne 8.6.1506. beneficij sv. Andreja v Ribnici ( 19). Go
tovo je bilo še več drugih, katerih imena pa se ne dajo izslediti.
Ribniška šola pa ni imela izključno tega namena, da bi vzga
jala samo duhovnike, ampak je hotela izobraževati učitelje, ki
naj bi bili vsaj kleriki. Tem je potem duhovščina izročala pouk
otrok, ki so hoteli hoditi v šolo. V nekem pismu z dne 10. 8. 1504.
se imenuje klerik Štefan Pechlar iz Ribnice, ki ga je bržčas po
učeval naddiakon Daniel v svoji šoli. šmarijski župnik Sterlekar
ga je vzel za voditelja svoje šole ( 20), ter mu dne 12. dec. 1504.
obljubil, da ga vzame za kaplana, ako dobi od papeža spre
gled „super defectum natalium“ , ker je bil nezakonskega rojstva.
Torej so za učitelje vzgojevali tudi take, o katerih niso kratkomalo upali, da bi mogli postati duhovniki. Pechlar je prosil za
spregled in šmarijski župnik ga je priporočil za višje redove, ki
jih je po dispenzi prejel; še isto leto je Pechlar postal šma
rijski kaplan.
Ako pa tak „studiosus“ ali „scolaris“- ni hotel ostati klerik
in se dalje učiti ali pa voditi šole, je postal po tedanji navadi
Cerkvenik ali je opravljal kako drugo službi pri župnijski cerkvi.
Seveda pa to za „scolarja“ ni bila posebna čast ( 21). Satirična
pesem iz 13. stol. že pravi o takih scolarih:
„Quid faciat tališ, si forsan presbyteralis
ordo negatur ei? Confusio sit faciei.
Discat pulsare, vel sacrae serviat arae,
sit campanista, qui noluit esse sophista.“

Kaj dela naj tak, kateremu se morebiti
odklonil duhovski je red? Sram naj ga bo!
Uči naj se glasbe ali naj bo ministrant
ali zvonar, ker hotel ni biti učen!
Koliko je ribniška šola v tem času vplivala tudi na splošno
izobrazbo naroda, ne moremo reči; bržkone da ne dosti. Saj
ljudstvo za izobrazbo ni imelo še smisla, knjig ni bilo nikakih,
siliti koga v šole pa tudi nihče ni mogel in skoro gotovo tudi
ne hotel. Cerkveni predstojniki, kakor je bil naddiakon, so dobi
vali izobrazbo povečini na tujih vseučiliščih, doma pa so nižji
duhovski naraščaj izoblikovali le toliko, kolikor je bilo nujno
potrebno. Saj je nižja duhovščina stala nekako na stališču žup
nijskega hlapca in se je kaplan svojemu predstojniku vdinjal za
hrano in malo plačo od leta do leta, navadno od sv. Jurija do
sv. Jurija, če bi bil kdo bolj izobražen, pa hlapčevati ni hotel.
Gorenjski naddiakon Freudenschuss je leta 1595. prosil za
nekega duhovnika, da bi mu spregledali izkušnjo (konkurz) in
se je skliceval na to, češ da tudi dolenjski naddiakon Polidor
sam potrjuje župnike in kurate brez izpraševanja in da se na
Kranjskem duhovski kandidati v šoli ne uče dosti bogoslovja,
ampak samo osnovne pojme gramatike in retorike in če so v teh
dobro poučeni, pa se imajo za sposobne. Kdor pa se je povzpel še
do fizike in teologije, pa ne mara postati kaplan, letati po hribih
in gričih, celo sv. popotnice noče nositi k bolnikom po cele
milje daleč za en ali dva solida, pa tudi mrtvaških opravil po
domačem običaju nočejo opravljati za tri solide, ampak vsak
hrepeni po višjih službah in časteh, kakor so proštije, kanonikati itd. ( 22).
Kdaj je ta višje organizirana šola v Ribnici prejenjala, se
ne da dognati. V reformacijski dobi ne čujemo ničesar več o
njej. Ko so jezuitje v Ljubljani odprli svojo visoko šolo, so
tudi ribniški dijaki začeli pohajati v to šolo. Tudi Luka Knafelj,
Ribničan in pozneje ribniški naddiakon (leta 1600.), je študi
ral v Ljubljani pri jezuitih. Gotovo pa ribniška šola nikoli ni
popolnoma prejenjala.
Sredi 17. stol. nahajamo v Ribnici že laiške učitelje. Za ol
tarjem cerkvice sv. Jurija na Ortneku je podpisanih mnogo rib
niških učiteljev, ki so bili obenem organisti in so tja hodili z
duhovnikom, da so oskrbovali petje ob raznih pobožnostih. Tako
Simon Gradišar, učitelj 1650. (Simon Gradischer, Schulmeister,
Anno 1650) G. S. Pal 1654; F. S. 25 Octobris 1663; iz leta 1732. je
tam podpisan Jakob Schmitt, L. M. (Ludimagister in R eiffnitz); po
kopan je bil v Ribnici 14. 9. 1734., star 32 let ( 23). Istotam je kot

„Ludirector“ iz leta 1740. podpisan Bernard Ločnikar (Bernardus
Lozniker), ki je kot tak zapisan v ribniških maticah 25. 1. 1741., ko
mu ie umrl otrok. Pozneje ga ni več najti in je moral izginiti iz
Ribnice pred letom 1745., ker se od tega leta navaja kot učitelj
(ludirector) Jan. Nep. Miller, čigar ime in služba se navaja v
maticah še tja do 8. 11. 1764. Zadnja leta pa je živel bržkone v
pokoju, ker je leta 1756. na Ortneku podpisan kot „ludirector“
Franc Xaver Repež (Repesch), ki se je pozneje podpisoval kot
Franc Ksav. Repežič. V Ribnici je služil tja do leta 1797, ko je
dne 9. 2. umrl star 61 let in je v mrliški matici označen kot
„Organist und Lehrer“ . Isto leto je nastopil kot učitelj („Schu
llehrer und Organist“ ) Ivan Vencel Richter, ki je umrl v Rib
nici 18. 1. 1813., star 59 let, pa je bil zadnje leto upokojen.
Dne 1. okt. 1778. in 26. 9. 1786. je izšla cesarska naredba,
da morajo učenci rokodelcev in trgovcev ves čas svoje učne dobe
ob nedeljah in praznikih prisostvovati popoldanskemu župnij
skemu krščanskemu nauku; 14 dni pred koncem učne dobe
mora vsak tak učenec napraviti skušnjo pred krajevnim kate
hetom, o čemer dobi spričevalo. Ako ga ceh brez tega spriče
vala oprosti učne dobe, je kaznovan s 50 tolarji. Dne 20. 1. 1815.
so bile te določbe znova povdarjene s pristavkom, da se morajo
ti učenci v nedeljskih šolah poleg verouka učiti še branja, pi
sanja in računanja. Obenem je bilo zaukazano, da mora biti ta
nedeljska šola za vse otroke ( 24) .
Okrog leta 1790. je postala ribniška šola dvorazrednica, ker
tega leta nastopa poleg učitelja že tudi podučitelj ( Schulgehilfe).
Kot tak se prvi navaja Ivan Klibor, ki je prišel v Ribnico kot
krojaški pomočnik iz Prusije ( 25). Rojen je bil okrog leta 1756.
Ker je znal brati in pisati, je postal učiteljski pomočnik. Leta
1814. poroča ribniški dekan B. Humel, da Klibor že 25 let vzgledno vrši učiteljsko pomočniško službo; torej je moral v Ribnici
nastopiti že okrog leta 1790. Bil je na glasu kot vesten in po
božen mož. V Ribnici se je poročil z Marijo Nosan, rojeno v Rib
nici, h. št. 77, 31. januarja 1772. in je za doto priženil tudi tisto
hišo; zakon pa je ostal brez otrok. Učil je kot podučitelj do leta
1826., ko je stopil v pokoj, in je umrl v svoji hiši dne 18. 5. 1835.
star 79 let, kot „Hausbesitzer und emerirter Schulgehilf“ (hišni
posestnik in zaslužni učiteljski pomočnik) ( 26). K njemu se še
povrnemo.
Sploh se je začelo šolstvo v drugi polovici 18. stol. dokaj
dvigati. Cesarica Marija Terezija se je oprijela z vso vnemo ljud
ske, poprej tako zanemarjene šole. Njeno delo je nadaljeval njen
sin cesar Jožef II., pri čemer so mu z vso silo pomagali jožefinsko
in janzenistično navdahnjeni župniki, posebno pa dekani, ki so

bili obenem okrajni šolski nadzorniki. Kakšno je bilo stanje
nižjih osnovnih šol po Kranjskem v prejšnjih stoletjih, o tem
nam prihajajo iz arhivov kaj redka poročila, ker jih sploh bilo
ni. Po kmetih so imeli na Kranjskem, kolikor nam je znano,
redno šolo le trije kraji: Ribnica, Idrija in Komenda sv. Petra
pri Kamniku, katero pa je osnoval šele leta 1762. Peter Pavel
Glavar (1721-1784). Seveda s tem še ni rečeno, da ni bilo nikjer
drugje šol po kmetih; bržkone jo je imel še kak večji trg ( 27).
Gotovo je, da je v Ribnici šola vedno obstajala.
Že v prvih letih 19. stol. je ribniška šola slovela daleč na
okoli. V „Zlati knjigi“ ribniške šole (Buch der Ehre für die
Reifnizer Schule), ki jo je leta 1808. začel pisati ribniški dekan
Alojzij Bonaventura Humel, nahajamo imena učencev iz Ilirske
Bistrice, Cerknice, Vrhnike, Polhovega gradca, Planine, Koblje
glave, Metlike, Mokronoga, Žužemberka, Čateža, Krašnje, Radov
ljice, Selc, Trsta, Kastva, Reke, Broda na Hrvaškem in od drugod.
Ta sloves je pritegnil v ribniško šolo tudi poznejšega prvaka
slovenskih pesnikov dr. Franceta Prešerna, ki je obiskoval v Rib
nici prvi razred v letu 1810/11, drugi razred pa 1811/12. Morda
so Prešerna spravili v Ribnico njegovi sorodniki, kakor je bil
imovit župnik na Kopanju ( 28). Skoro gotovo pa ne njegov sorod
nik Valentin Prešeren, ki je bil takrat župnik v Tržiču in je postal
1819. dekan v Ribnici. Pa četudi so ga ti napotili v ribniško šolo,
jih je gotovo do tega koraka nagnil dobri sloves te šole, ki je
vlekel nase učence iz vseh pokrajin.
V prvem razredu, ki ga je naš pesnik končal leta 1811.,
je bil med obdarovanci (premiferji) drugi. „Zlata knjiga“ ima
zapisanega „Preschern Franc aus Felben aus der Pfarr Rodain“ .
Prvi obdarovanec je bil njegov sošolec Ivan Benedek iz Selc,
tretja obdarovanka pa Ivana Nosan s Hriba v Loškem potoku.
Razen teh premiferjev pa so bili še pohvaljeni: Štefan Praznik
iz Dvorske vasi pri Vel Laščah, Andrej Komočar s Čateža, Ivan
Gorenc iz Žužemberka, Ivan Kajdiž iz Radovljice in Franja
Štravs iz Ribnice.
V drugem razredu leta 1812. je Prešeren nadkrilil vse svoje
sošolce in je bil prvi premifer. Za njim pa prideta Andrej Ko
močar s Čateža in Franc Rudež s Koblje glave, nečak tedanjega
ribniškega graščaka Antona Rudeža, ki je bil 2 leti poprej kupil
ribniško graščino od grofov Cobenzlov. Pohvaljeni pa so bili:
Tomaž Katnič z Broda na Kolpi, Štefan Praznik iz Dvorske
vasi, Ivan Benedek iz Selc ter Miha Skopin iz Sušja pri Ribnici.
Zlata knjiga se nahaja v ribniškem šolskem arhivu.
Zakaj je ribniška šola tako slovela? Da je morala biti na
glasu v domači okolici, je jasno; saj daleč naokoli ni bilo nobene

л,._________ _

■* х«.„. Л Pftitui. <Zr , л£<*</
[i.

Jni £ df>*H

'-Л
,'

<

■

*% •

* k * i/A > . -

'*

>

tC.' .У
*•^ЧЛ-1‘
?.

,

-r

f ■ i;

■fcf4*itp-nf*-*
t . •»>K«v«</

'*;'•■

4 v/**««

Лјг, .<^А У л4С лт

£*#iyV,

i ^ ■'

Cc^/rt‘ t ■«WJÄtesei». tij/fr

/ <zt,tii,,n»itti.j.'«.

■ .-Č iiis.;,*

, ; . » - «£«?• *&&$**./*+ -n f o t * y <

•Г

!'.

'

L
p?fern* * t HHftfi &&vt' \Ch#p

v

-,V,/ i.*v*i,

fr, <••*
*ГНА?Ј*vk’t f

/«■»

. 'V'»IA -'‘f i : ‘ ,г i -i t j t ' i i : - t u ‘

C i^ lr /il ,

•^- A f W / i Jfcfam* iWSS-Ä/jrt>f;
^ ,'
■■ir' ~ ,
• • -* • • • -

i

“ »^f*- . ;».*•••» »*fV.,y£„^.
.' . ' r
.
S^W Г
1

■'

Faksimile prem iferjev iz I. 1810-1811 in 1 8 1 1 -1 8 1 2 .
Prvi ribniški d ia ko n i (in m orebiti tudi že njihovi p re d n ik i) so
spisovali „ Z la to k n jig o “ , v katero so vpisovali prve in druge
od ličn ja ke slavne ribniške šole.
O b ja vlje n a fo to k o p ija je list te „ z la te knjig e “ , ki ga je
spisal ribn. dekan Humel v letu 1812. in je v I. razrredu
vpisal kot drugega prem iferja o d lič n ja k a — v II. razredu pa
ko t prvega prem iferja našega največjega pesnika dr. Franceta
Prešerna.

šole. Ljudstvo je zelo hrepenelo po tem, da bi znalo brati. V dokaz
sledeče: V Dolenji vasi pri Ribnici je umrl stari cerkovnik in
župnik pokliče v sili nekega svojega sorodnika, mladeniča z Go
renjskega, da bi stregel pri službi božji, dokler ne dobi drugega
Cerkvenika. Ko so ljudje videli, kako mladenič bere pri sv. maši

iz knjižice, jim je bilo to neizrekljivo všeč. Zato prosijo žup
nika in fanta, naj bi ta učil njihove otroke brati. Hitro dobi
župnik iz Ljubljane nekaj tablic in mladenič je začel v župnišču
s šolo; privrelo pa je otrok in odraslih toliko, da je bila soba
natlačena in jih je po 5 in 6 gledalo v eno tablico. Toda že šesti
teden so dečka poklicali domov in je šola morala jenjati ( 29).
V
Ribnici pa je bila šola stalna z 2 razredoma, toda žal samo
nemška, ki ni mogla biti vsem dostopna. Vodil jo je ribniški
dekan Humel, ki je bil obenem tudi okrajni šolski nadzornik.
(Ljublj. šematizem 1788., 8.) Bil je zelo vnet šolnik, dasi morda
nekoliko nemško navdahnjen. Ves je gorel za šolo. Skrbel je za
vse njene potrebščine in tudi učitelje je moral sam najemati in
vdinjati. Da ni našel vselej prvorazrednih moči, mu ni zameriti.
V dobi, ko je Prešeren zahajal v ribniško šolo, je imel dva
učitelja Nemca; in morda je ravno zato slovela ribniška šola,
ker so vsi „boljši“ ljudje hoteli znati nemško, ki je bil gosposki
jezik. In izrečno se trdi, da je Prešernova mati tudi sama govo
rila nemško ( 30). Zato da je poslala tudi svojega sina v rib
niško šolo.
Prvi razred je poučeval podučitelj (Schulgehilfe), drugi pa
učitelj (Schullehrer). V letu 1811., ko je hodil Prešeren v I. razred,
je bil podučitelj Janez Klibor, ki je opisan že zgoraj. Ta je go
tovo poučeval tudi Prešerna; kot tak je Klibor podpisan dne 27.
nov. 1811. kot priča pri neki poroki v Ribnici: Johann Klibor,
Schulgehilfe (31). Prešernov sodobnik Franc Ks. Kramer, po
znejši kanonik v Ljubljani, rojen v Prigorici pri Ribnici dne
16. nov. 1800., torej niti 3 tedne starejši od Prešerna, popisuje v
svoji avtobiografiji podučitelja Kliborja takole: Kako je iz kro
jača postal učitelj, mi ni znano. Da se pedagogike in metodike
ni učil in razen pisanja in čitanja tudi ni imel nobene učiteljske
vednosti, lahko se sodi po tem, kako se je vedel in ravnal z
otroki. Omenjam pa le nekoliko, kar sem izkusil sam. V 1. razr.
je bilo nas šolarčkov kakih 60 do 70. Vsak je imel svojo nemško
abecedno tablico; z njo smo letali posamezno in zaporedcraaa k
mizi, da nam je učitelj našteval črke po vrsti in smo jih izgo
varjali za njim. Ko je povedal črke, pognal je vsakega v klop in
nastopil je drugi, za njim tretji itd. Imel je navado, da je takrat
otroka, kadar mu je izrekal črke, suval z nekim bodalcem v kaza
lec ali je pa mahal po glavi ali po hrbtu in tako res vtepal črke
v glavo. Nosili smo vsi kazalce krvave, ranjene ali gnojne v znamenje, da smo učenci njegovega razreda. Te rane so bile
strašilo drugim otrokom, ki so se bali šole; zatorej so starši raz
posajene otroke najpoprej s tem poboljševali, da so jim žugali
s šolo ( 32). Prešeren menda ni imel teh gnojnih prstov, ker je

bil pod Kliborjem drugi premifer, dočim Kramarja ni najti v
Zlati knjigi; se je rad potepal in je moral ponavljati ta krvavi
razred. Odtod morda njegova huda obsodba nad Kliborjem, ki
ga drugi pozneje hvalijo.
V II. razr. je poučeval Prešerna učitelj (Schullehrer) AN
TON KROMPHOLZ. Ta je bil trd Nemec, rojen na češkem okrog
leta 1778. Kot 20-leten mladenič je prišel 1798. za učitelja v
Kočevje, kjer je kot Nemec lahko uspeval. Meščanom se je kaj
hitro priljubil in so ga zelo spoštovali zaradi njegovega uspeš
nega in korenitega poučevanja, zlasti pa ker je bil veščak v
godbi. V Kočevju je ostal nekako do začetka francoske oku
pacije, ko se je s takratnim kočevskim dekanom Janezom Tschinklom nekaj sprl radi cerkvene glasbe. Za kratek čas je odšel
v Celje, leta 1810. pa ga je ribniški dekan Humel poklical v
Ribnico, kjer je ostal do leta 1817. Tega leta se je na prošnjo
kočevskih meščanov zopet preselil v Kočevje, to tem rajši, ker
v Ribnici kot trd Nemec ni tako dobro uspeval kot med kočev
skimi Nemci. O njem piše Franc Kramar: „Bil je sicer izvrsten
učitelj, pa nikakor ne za slovensko mladino. Drug drugega nismo
razumeli. Da bi nas ponemčil, delal je z nami res neumno, zlasti
nas je obkladal z nalogami, klepetal nemško, pa nihče ga ni ra
zumel“ ( 32). Menda ni imel ravno tega namena, da bi ponemčeval ribniško otročad, ampak sistem je bil tak, da se ni nič
drugega poučevalo v slovenščini kakor krščanski nauk. Krompholz je tudi v Kočevju vedno ostal zvest svojemu poklicu in
je tam umrl splošno spoštovan in čislan dne 19. 1. 1841. po
34-letnem tamošnjem službovanju (**).
V Ribnici se je bil Krompholz oženil z domačinko Marijo
Ramorjevo. s katero ie imel tuKai edinega sina Antona Viljema,
roj. 14. 5. 1815. v šoli, kjer je Krompholz stanoval; botrovala
pa sta mu graščakinja Helena Rudež in njen sin Jožef ( 3*).
Šola, kjer je Prešeren trgal hlače, je bila hiša s sedanjo
h. št. 27, vulgo „Pri šolmaštru“ in stoji še danes ter je last g.
Antona Lovšina, p. d. „šteklička“ v Ribnici. Do leta 1931. je
ohranila svoje prvotno lice; bila je enonadstropna hišica z ma
limi okni, gotovo ena boljših iz stare Ribnice. Tega leta pa se je
spremenila v mesnico in prodajalno mesnih izdelkov. Tako je
stara stolica izobrazbe dobila čisto materialne namene. Prešeren
pa ji „figo kaže“ .
Pod dekanom Humlom (1807-1818) se je začelo šolstvo ure
jevati tako, da so bili deležni šolskega pouka kolikor moč vsi
otroci, ne samo tisti, ki so prostovoljno hoteli hoditi v šolo.
Takoj ob svojem nastopu 1807. je vpeljal nedeljsko šolo. Ker pa
sta bila učitelja Nemca, je poučeval Humel ob nedeljah in prazni-

N ekd a nja „PREŠERNOVA ŠOLA“ , v katero je hodil naš poznejši
največji pesnik, je bila znana v Skubičevi
dobi okr. 1930. kot „S tekličeva“ hiša, pozneje mesarija A n 
tona Lovšina.

kih sam od ene do dveh popoldne. Učil je otroke slovensko brati
in pisati; od dveh do treh so bili v cerkvi pri krščanskem nauku
in litanijah, potem pa so bili izprašani, kar so slišali pri krščan
skem nauku ali pridigi. S tem je Humel dopolnil šolski pouk,
ki je bil večinoma nemški. Učence pa, ki niso obiskovali šole,
sta učila dva kaplana v dveh oddelkih v kaki podružnici ali
Šolski sobi od 1. do 2. ure brati, od 2. do 3. ure pa krščanski
nauk. Tako se je dekan Humel že leta 1815. lahko pohvalil, da
znajo že skoro vsi župljani brati ( 35), kar je bila takrat izredna
posebnost, zlasti če pomislimo, da francoska okupacija tudi lju
bezni do šole pri ljudstvu ni posebno poživila.
Kljub mnogim šolskim reformam, ki so jih Francozi vpeljali
v naši domovini in ki bi utegnile napredku naše kulture morda
koristiti, vendar v ljudstvu za časa franc, okupacije ljubezen
do šole ni zrasla, ampak mnogokje ravno nasprotno. Mnogo šol
je sploh prejenjalo, na drugih pa se je število učencev zelo skr
čilo. Le nekatere so dobro uspevale in med temi je ohranila stari
sloves šola v Ribnici. Glavno zaslugo za to moramo pripisovati
dekanu Humlu, ki je šolo vodil in ki ga tudi poznejša vladna
poročila vedno omenjajo kot zelo zaslužnega podpornika šol ( 36).
Takoj po odhodu Francozov v jeseni 1813. se je zopet začela
preosnova šol v avstrijskem smislu. Predvsem so bili takoj za
četkom 1814. zopet dekani postavljeni za okrajne šol. nadzornike
(Districtschulaufseher), ki so nosili na svojih ramenih vso težo
šolstva. Dalje je ljubljanski konsistorij kot vrhovni nadzorni or
gan nad šolami s kurendo z dne 29. 4. 1814. prepovedal v cerkvi
in šoli rabo katekizma, ki je bil vpeljan leta 1808. za kraljestvo
Italijo in je bil tudi na slovensko prestavljen za ilirske dežele in
ki je v nebesa poveličeval Napoleona. Vpeljati se je moral takoj
zopet katekizem, predpisan za avstrijske dežele.
Dekan Humel, star prijatelj šole, se je z vso vnemo oprijel
šolskega dela v vsej ribniški dekaniji, ki je imela približno enak
obseg kot danes, (samo Draga je spadala v kočevski, Škocjan
pa v šmarijski dekanat, dočim so bile Ribnici podložne Hinje in
Ambrus); tu so bile samo 4 šole: v Ribnici dvorazrednica, v Lo
škem potoku, v Vel. Laščah in v Dobrepoljah pa enorazrednice. Dekan Humel je takoj spomladi 1814. zahteval od duhov
nikov, naj mu nemudoma poročajo o stanju obstoječih šol, ali
kje bi jih bilo zopet ustanoviti, da ne bo videti, kakor da bi se
kranjska duhovščina ne zavzemala za nemške (t. j. ljudske) šole.
(V naslednjem poročam po podatkih iz ribniškega župnijskega
arhiva.)
Dekan Humel predvsem naroča: 1) Kjer ni nedeljske šole,
se mora takoj vpeljati; 2) Noben pastir se ne sme vdinjati, ako

se ne izkaže s spričevalom svojega dušnega pastirja, da je obisko
val trivialno ali vsaj nedeljsko šolo in da je bil izprašan z do
brim uspehom; 3) Vsakdanja šola, kjer je, se ima obiskovati
pozimi in poleti: kjer je pa ni, se ima vpeljati vsaj nedeljska.
- Vsak župnik mora po slu, ki bo prišel o Veliki noči v Ribnico
po sv. olja, sporočiti, če je ustanovil nedeljsko šolo in kakšni
uspehi se kažejo.
Poročila o tem so prihajala iz nekaterih župnij, župnik Mi
hael Zdravic iz Strug poroča, da uči mladino ob nedeljah po
krščanskem nauku, od velike noči do binkošti pa vsak dan za
prvo sv. obhajilo. Sicer bi se pa šola za branje težko ustanovila,
ker ni nikakih prostorov.
Bolj navdušeno je odgovoril lokalist Andrej Albreht iz Do
lenje vasi, češ da uči otroke vsako nedeljo in praznik in je obisk
dober; naj bi se tam ustanovila tudi redna šola, ker otrok, ki
jih je 200, ne morejo siliti v ribniško šolo, po postavi pa bi mo
rala biti farna, kjer je 100 otrok.
Pri Sv. Gregoriju je župnik Urban Poličar takoj vpeljal
nedeljsko šolo.
Z Roba poroča lokalist Franc Okoren, da je pozimi učil 6
dečkov brati in pisati; v tej raztreseni in precej svojeglavni fari
pa bi bilo težko vpeljati šolo, vendar naj se mu dopošlje kak
načrt.
V
Loškem potoku, kjer je redna šola, bo župnijski vikar
Anton Mežan takoj vpeljal tudi nedeljsko šolo, kjer bo otroke
poučeval v krščanskem nauku, branju, pisanju in računanju.
Intendant za Dolenjsko Taufferer je hotel meseca maja 1814.
zvedeti, koliko so se v ribniškem okolišu spremenile šolske raz
mere od leta 1809., to je za časa francoskega gospodstva. De
kan Humel poroča, da je 1809. imel v Ribnici učitelj 60 gold.
od šolnine, 75 gold. od cerkvenih kapitali j, 200 gold. v žitni beri,
kot organist pa od pobožnosti pri farni in pri podružnih cerkvah
12 gold. 46 in 1/2 kraje. Učiteljski pomočnik (Schulgehilfe) v
Ribnici pa je tega leta dobival iz cerkvenega razpoložljivega
imetja po 75 gold. Hiša v kateri je bila nastanjena šola (h. št. 27),
je bila prvotno stanovanje farnega Cerkvenika in je last župnij
ske cerkve. Je v dobrem stanu, a sobe so nizke in temne in za
veliko število otrok mnogo premajhne, tako da ni mogoče vseh
učencev spraviti pod streho. Pod francosko vlado se učitelju,
ki je obenem organist, ni mogel izplačevati prispevek iz cerkve
nih kapitalij, ker od njih iz javnih zakladov niso izplačevali obre
sti. V letu 1814. je učitelj toliko na slabšem, da dobiva le po
50 gold. šolnine in 200 gold. kolekture, torej skupno 250 gold.,
dočim je prej dobival 347 gold. Patron šole je deželni knez

V Loškem potoku je imel učitelj leta 1809. šolnine 20 gold.,
žitne bere 95 gold. (13 mernikov pšenice, 45 mernikov prosa),
štolnine 3 gold. 42 kraje, od cerkve in od občine 4 gold. 54
kraje., skupaj torej 123 gold. 36 kraje. Učitelj, ki je obenem Cer
kvenik in organist, nima nobenega pomočnika, šola je nastanjena
v lastni hiši, ki pa je lesena in vsled razdrapanosti ni več za
rabo, ker pozimi nese vanjo sneg, poleti pa dež. Patron je rib
niška graščina, ki pa je mnenja, naj se šola samo nekoliko za
krpa, pa bo še stala kakor prej. Do leta 1814. se ni nič spre
menilo.
V Laščah je s šolo velika težava. L. 1809. je imel učitelj
Franc Gelse poleg drugih dohodkov iz šolskega fonda 87 gold.
7 in 1/4 kraje, kongrue. To leto pa je izstopil iz službe in mesto
njega je nastopil Jakob Mikulič, ki mu je bila nakazana ista
kongrua. Tako je imel učitelj leta 1809. poleg navedene kongrut
še 15. gold. šolnine, 63 gold. žitne bere in 16 gold. štolnine, sku
paj 180 gold. 7-1/4 kraje. Pod Francozi se je kongrua iz šolskega
zaklada izgubila in učitelj Mikulič je zato leta 1811. odšel v
Loški potok. Leta 1814. ima učitelj le na beri in šolnini 78 gold.
7 in 1/4 kraje, plače; zato je učitelj Andrej Kančnik kratkomalo
na šolska vrata nabil obvestilo, da šolo zapušča, in je odšel dru
gam. Vikarju Jakobu Puščavcu ni bilo dosti zanj. šole ni držal.
Včasih je dal kar prosto, včasih pa je otroke zapodil, če so prišli
v šolo. Tudi v cerkvi mu je nagajal. Včasih je orgljal, včasih
pa ne; če se mu je ljubilo, je zapel latinsko, včasih pa je celo
mašo „žagal“ eno samo pesem. Vikar je vesel, da je odšel. Od
tedaj je šola zaprta, šola ima svojo hišo, ki jo je bilo pozidalo
turjaško gospodstvo kot varuh (Vog'teiherrschaft), patron pa je
dobrepoljski župnik, šola pa je za učiteljsko stanovanje in za
šolsko sobo premajhna.
V Dobrepoljah je imel 1809. učitelj, obenem organist in Cer
kvenik, 4 gold. od šolnine, od zemljišča 20 gold., kolekture 99 gold.,
skupaj 123 gold. šola, ki so jo to leto pozidali farani posestniki,
je v dobrem stanju, ni pa še ometana ne znotraj ne zunaj, pa
tudi stropov nima ne notranje oprave. Leta 1814. je šola še
ravnotaka, učitelj pa ima le 2 gold. šolnine, od posestva in bere
pa 110 gold., ker so se Stružani uprli in ne dajo bere.
Poglejmo ob tej priliki še v Sodražico. Tudi tukaj je ob
stojala 1793. šola. Tamošnji učitelj Mihael Werk je imel lokalnih
dohodkov 27 gold. 7 in 1/4 kraje., iz šolskega fonda pa mu je
bilo priznanih 72 gold. 52 in 3/4 kraje., tako da je vsa njegova
plača znašala 100 gold. šola pa je bržkone zaradi nedostatne
učiteljeve plače prejenjala in nihče se ni več menil za njo. Dne
22. nov. 1814. je okrožni urad v Novem mestu vprašal dekana

Humla, zakaj je ta šola prejenjala in če ne bi bilo mogoče usta
noviti novo. Otrok je bilo več kot dovolj; saj je bilo iz bližnjih
vasi 130 dečkov in 126 deklic, torej 256 šologodnih otrok; več
kot pol ure oddaljenih pa je bilo še 46 dečkov in 45 deklic.
Humel je okrožnemu uradu poročal, da je ob svojem nastopu
1807. našel Sodražico brez šole. Takoj takrat je ordinariatu v
Ljubljano kot višjemu nadzornemu organu predlagal, da se zopet
ustanovi šola, ki bi bila edino izdatno sredstvo, da se zboljša
„splošno znana nevednost in nravstvena pokvarjenost“ (Sittenlosigkeit) tamošnjega ljudstva. Po vseh časopisih so razpisali
službo učitelja, toda zaradi pičlih dohodkov niso mogli dobiti no
benega. Po nesrečno začeti vojni 1809. in po franc, okupaciji je
postala ustanovitev šole nemogoča, pa tudi po srečnem prevratu
ne, ker je bilo odločeno, da podeželske šole ne morejo računati
na nikak prispevek iz normalnega šolskega zaklada in da naj
se ustanovitev šol predlaga samo tam, kjer so občine pripravljene
plačevati svojega učitelja. To pa je v Sodražici nemogoče, ker
je ljudstvo revno in nima nikakega pojma o koristi šole.
Kakšne dohodke je imel sodraški učitelj? Ima njivo za pol
mernika posetve, ki donaša 4 gold.; kot Cerkvenik in organist
ima za kolekturo 30 mernikov pšenice v vrednosti 50 gold.,
40 mernikov mešanega žita v vrednosti 30 gold., 30 funtov
prediva v vrednosti 3 gold. Od štole pa dobiva letno: Od slo
vesnih maš 1 gold. 30 kraje., od pogrebov odraslih z zvonjenjem
vred 4 gold. 20 kraje., od pogrebov otrok z zvonjenjem 1 gold.
45 kraje., od porok 1 gold. 20 kraje., od ekskurzov pri podružni
cah 3 gold., skupaj torej letnih 97 gold. 55 kraje., od katerih pa
mora dati za posla 60 gold., tako da mu ostane le 37 gold.
55 kraje, č e bi imel učitelj tudi polnih 100 gold., bi bilo vse
kakor premalo za sposobnega moža. Ako torej okrožni urad
s svojim velikim vplivom preskrbi, da bo učitelj v Sodražici do
bival iz šolskega fonda gori označeno kongruo v znesku 72 gold.
52 in 3/4 kraje, in ako se na podlagi tega razpiše služba, ribniška
graščina, ki je obenem patron šole, pa se pozove, da takoj na
pravi šolske klopi, pripravi stavbeni material, s katerim bi se
2 sobici združili v eno šolsko sobo, in se poslopje dvigne, tako
da se dobi stanovanje za učitelja, bi se prihodnje leto lahko
začel poletni tečaj. Naredilo pa se ni ne eno ne drugo.
Koliko pa so ljudje takrat dali za šolski pouk? Poročilo
dekana Humla iz leta 1814. nam podaja kaj zajemljivo kulturno
sliko o tedanjem ljudskem šolstvu v ribniškem dekanatu, ki je
v tem oziru veljal za enega najboljših. Pripomnim, da so se
všolali le tisti kraji, ki niso bili od fare oddaljeni več kot
pol ure.

V Ribnici je bilo všolanih tega leta 189 dečkov in 191 de
klic, torej 380 otrok, nevšolanih pa 166 dečkov in 168 deklic,
skupaj 334 otrok. Izmed všolanih je obiskovalo šolo 31 dečkov
in 15 deklic. Ker pa je bila šola na glasu kot zelo dobra, jo je
izven šolske starosti obiskovalo iz Ribnice 21 fantov in 3 dekleta,
izmed nevšolanih pa 7 učencev v šolski starosti in 6 fantov nad
šolsko starostjo ter 33 učencev in 23 učenk iz tujih krajev (Kranj
ske, Hrvaške, Trsta, Istre, Dalmacije itd.), šola, ki jo je obisko
valo 98 učencev in 41 učenk, torej skupno 139 šolarjev, je
veljala za čudovito obiskano. Imela je 2 razreda: V 1. razr. se
je učilo „kranjsko“ , v 2. pa „kranjsko“ in nemško. .
Dobrepolje je imelo 224 všolanih in 147 nevšolanih otrok.
Šola je imela en razred, ki ga je obiskovalo 11 dečkov in še
izmed teh 9 neredno in samo 2 redno. Deklica se ni nobena
zmenila za šolo.
Loški potok je imel en razred in 296 všolanih otrok. Všolani so bili vsi otroci, ker ni bila nobena vas oddaljena več kot
pol ure od fare. Hodilo pa je v šolo 47 dečkov in 3 deklice, pa
še ti neredno.
V Laščah je bilo 130 všolanih in 282 nevšolanih otrok, šola
to leto ni imela nobenega učenca, ker tudi učitelja ni bilo, kar
je bil v Laščah ponoven primer.
Dolenja vas z Grčaricami vred je imela 257, Sodražica 357
Gora 64, Sv. Gregor 160, Hinje 361, Struge 120, Rob 189, Ambrus
130 šologodnih otrok. Izmed vseh navedenih ni hodil nihče v
šolo, ker niso imeli ne šole ne učitelja; samo iz Dolenje vasi ji-h
je hodilo 6 v šolo v Ribnico.
Vsa ribniška dekanija je imela torej 1.030 všolanih in 2.428
nevšolanih otrok. Izmed vseh teh je obiskovalo šolo 156 deč
kov in 26 deklic, torej 182 učencev, pa še izmed teh je bilo
dokaj prostovoljnih in tujcev, kakor je omenjeno zgoraj pri Rib
nici. Tako je pravzaprav od 3.458 šologodnih otrok obiskovalo
šolo le 4,09 %. Hiš pa je bilo v
dekaniji 2.221;
torejje dala
komaj vsaka dvajseta hiša enega
učenca.
Kakor za šolski pouk tako so ljudje kazali neko apatijo tudi
za šolske stavbe in učiteljstvo. Iz poročila, ki ga
je v oktobru
1814. poslal dekan Humel Okrož.
uradu v Novo mesto, povze
mam nekaj podatkov, ki so v marsičem zajemljivi.
V Loškem potoku vikar Anton Mežan zelo vneto pospešuje
šolski pouk; vzdrževal ga je celo v neprijaznem francoskem času;
je tudi spreten; in marljiv katehet, kolikor mu dopušča dušnopastirsko delo. Učitelj Jakob Mikulič sicer nima potrdilnega de
kreta, ki ga pa zasluži, je spreten in še bolj marljiv, zraven pa

brezhibnega vedenja. Nadzornik Simon Nosan je natančen, šol
ski patron je ribniška graščina. Za zimski tečaj so ljudje še za
vzeti, za poletnega ne, češ ker rabijo otroke za pašo. Kakor šoli
tako tudi učitelju ljudje niso ničkaj naklonjeni. Učitelj se pri
tožuje, da mu nove hiše, katerih je 62, nočejo dati predpisane
kolekture. Vsaka hiša bi mu imela dati 4 mere mešanega žit?
in 2 solda. Skupaj bi to zneslo 15 in 1/2 mernika mešanega
žita in 59 kraje. To bero so prej dajali na Bloke, kamor je bil
vfaran tudi Loški potok. V februarju 1788. pa je gubernij od
ločil, da se ta bera prenese na učitelja v Loškem potoku, ki je
obenem organist, in so jo Potočani skozi 26 let tudi redno dajali.
Ko pa je Jakob Mikulič 11. okt. 1811., ko je ravno prišel iz Vel.
Lašč, to bero pobiral, so mu jo odrekli, češ da jim je tako uka
zano od višjih in nižjih sodnikov („Ober in unterrihterjev“ ).
Humel je učiteljevo pritožbo pismeno predložil okrajni gos
poski (graščini) v Ribnici s prošnjo, naj pozove potoške občane,
da to bero odrajtajo, ker so jo skozi 26 let dajali vsem uči
teljem, in je bila v dekretu z dne 12. 9. 1811. zagotovljena tudi
Jakobu Mikuliču, ki se je takrat udinjal za Loški potok, ter so
dohodki za učitelja itak tako malenkostni, da mu je morala še
celo avstrijska vlada iz šolskega zaklada primakniti 11 gold. 4
kraje., kar je bilo tamošnjemu učitelju priznano že leta 1793.
Gosposka ni cel mesec nič odgovorila. Na ponovno urgenco je
graščina Humlu sporočila odgovor potoških občanov, češ da so
povzeli iz uradnih obravnav, ki so se vršile pred leti o tej beri,
da takozvana „bloška“ bera ne veže novih hiš v Loškem potoku
ampak da jim je bila odpuščena, četudi je torej občina nekaj
let sem prostovoljno dajala to bero, vendar v to ni zavezana;
najmanj pa bi občani pričakovali, da bi jim duhovščina skušala
protipostavno naprtiti breme, ki bi gotovo težilo nje in naslednike.
Nad to izjavo je bil Humel zelo vznevoljen, češ da Poto
čani kaj takega predbacivajo, ko imajo vendar dušnega pastirja,
ki v resnici zasluži naziv „prijatelja šole“ , ki je v žalostnih časih
francoske invazije sam vzdrževal šolo v tej gorski fari; tembolj
je vznevoljen nad to izjavo, ker si ravno sedaj vse oblasti priza
devajo vzbuditi v Iliriji še vedno spečo vnemo za šolo. Poto
čani pa imajo za šolo gluha ušesa. Okrožni urad naj vse to
presodi in razsodi.
Prav podobna zaspanost je vladala tudi v Dobrepoljah. Žup
nik Franc Farger je vnet pospeševatelj šole, kolikor mu dopušča
visoka starost. Katehet Ivan Poderžaj je sicer prav spreten,
vendar pa zelo slabega zdravja. Učitelj Andrej Petelin nima potrdilnega dekreta, je srednje zmožen in marljiv, v vedenju pa brez
graje. Všolanih je 224 otrok: 120 dečkov in 104 deklice, šolo

pa obiskuje samo 11 dečkov, tako poleti kakor pozimi. Nevšo
lanih je 174 otrok: 93 dečkov in 81 deklic. Nedeljske šole ni
majo. Uči se po „kranjsko“ , šolski nadzornik Anton Brodnik je
zaradi trgovskih poslov skoro vedno odsoten. Patron šola ~e
cesar, prezentant pa čušperško gospodstvo in krajevni župnik.
Smisel za šolo ni najboljši. Leta 1813. sploh niso imeli nikakega pouka, dasi imajo novo šolo, ki pa je brez notranje oprave,
brez ometa in stropov, četudi stoji že par let.
Dne 9. 11. 1814. so se zbrali veljavni možje in oblastniki,
„Kunstverständige“ ter Ober in Unterrihtarji k obravnavi za do
bavo šolske opreme in za ometavo šolskih prostorov. Sedaj so
šele ugotovili, da šolska soba še nima stropa, da stavba sploh še
nima ne notranjega ne zunanjega ometa, da ni klopi, ne črne
table za pisanje in računanje, ne mizice za učitelja, ne omarice
za ubožne knjige, da manjka tudi par stolov za vizitatorja in
za krajnega šolskega nadzornika. Pri obravnavi so ugotovili,
koliko materiala bi bilo treba, koliko bi vse to stalo in kdo
naj bi plačal.
Za omet bi bilo treba 30 voz peska in 20 vag apna; za strop
100 lat in 4.000 žebljev; za 48 šoloobiskujočih otrok je treba
8 klopi po 10 čevljev in 6 col dolgih, 2 čevlja pa širokih. Za
teh 8 klopi bi rabili 6 leg, 16 debelih desk za sedeže in mizo
ter 50 tankih desk za pod in stene ob klopeh ter 300 žebljev.
Za napravo učiteljeve „vzvišene mizice“ , za 2 tabli in par stolov
ter omarico za ubožne knjige bi potrebovali 15 srednjih desk
in 8 lat iz trdega lesa ter eno ključavnico s tečaji. O vsem tem
so napravili natančen protokol, ki so ga nekateri podpisali drugi
pa podkrižali.
Koliko bi vse to stalo? - Tesarsko delo nekako 35 gold.,
zidarsko 56 gold. (1 gold. po 60 kraje.). Voz peska 30 kraje.,
vaga apna 45 kraje., lega 20 kraic.. debela deska 20 kraje.,
srednja 15 kraje., tanka 12 kraje., lata iz trdega lesa 8 kraje.,
ključavnica s tečaji 1 gold. 40 kraje. Vse z delom vred bi stalo
157 gold. 19 kraje.
Kdo plača? Zemeljska gosposka 54 gold. 54 kraje. 2 vin.,
patron 102 gold. 54 kraje. 2 vin., občina - nič.
Na poziv okrožnega urada z dne 18. 11. 1814. je dekan Hu
mel vprašal turjaško kot zemeljsko gospodstvo, kaj je ukrenilo,
da se dobrepoljska šola spravi v poraben stan. Gospodstvo je od
govorilo, da gredo dela že h koncu. Povprašal pa je o tem tudi
dobrepoljskega župnika, ki je sporočil, da se gospodstvo niti
zganilo ni in nihče ni roke položil na delo; zato se šola tudi od
preti ni mogla. Na nov dekanov poziv pa je Turjak odgovoril

in obljubil, da se bo kmalu uredilo in se bo šola mogla začeti.
In pri tem je zaenkrat to leto ostalo.
V
Laščah je dekan Humel že 8. 2. 1809. izbezal konkurenčno
obravnavo in koncertacijo s turjaško grofijo, pri kateri so se
dogovorili, da se mala šola razširi, in se je ugotovil načrt in
proračun. Konzistorialni fond je dovolil 100 gold. predujma za
napravo klopi in notranje oprave. Ker pa so v tem Francozi za
sedli deželo, je ta predujem zaostal. L. 1811. je učitelj Jakob
Mikulič zapustil službo, ker ni dobival plače, in se preselil v
Loški potok, šola v Laščah je zopet popolnoma prejenjala. Za
četkom nov. 1813. se je zopet odprla, pa je trajala samo skozi
zimski tečaj, ker je spomladi 1814. tudi učitelj Andrej Kančnik
zapustil službo iz istega vzroka; dobil je boljše mesto. V Laščah
itak ni dobival skoro nič plače. Za njegovo mesto pa je ven
dar v dobrem upanju zaprosil črnomaljski učitelj Simon Widmayer. Dobrepoljski župnik, patron, ga je priporočal in ker je
bil edini prosilec, ga je tudi Humel predlagal konzistoriju, če
tudi ni imel potrjenega pedagoškega spričevala. Konzistorij ga
je jeseni istega leta nastavil le provizorično za eno leto proti
temu. da pred njim v prvem sledečem terminu napravi izkušnjo.
Dekan Humel pa prosi okrožni urad, naj mu kako pripomore
do kongrue bivših 87 gold. 7 1/4 kraje., katere izplačilo se je pod
Francozi ustavilo. Tako se je na slepo srečo jeseni 1814. spet
začela šola.
Poročilo dekana Humla o velikolaški šoli se glasi, da je
župnijski vikar Jakob Pušavec delaven za šolo, kaplan Luka
Berčič pa je spreten in marljiv katehet. Učitelj Simon Widmayer je samo provizorično nostavljen, ker nima ne adjustiranega spričevala ne potrdilnega dekreta. Kakšne so njegove
zmožnosti in drugo, ni mogoče povedati, ker je službo šele na
stopil. Všolanih je 69 dečkov in 61 deklic, od katerih hodi v
šolo pozimi 45 dečkov in 7 deklic, poleti pa nihče. Nevšolanih
je 282 otrok. Nedeljske šole ni. Poučuje se v „kranjskem“ jeziku,
šolskega nadzornika Antona Hočevarja kot trgovca skoro nikoli
ni doma. Smisel za šolo med ljudstvom ni vreden omembe, šolo
je treba za eno nadstropje dvigniti, da dobi tudi učitelj stano
vanje, ker ga v Laščah ni.
K o je Humel le vedno prigovarjal pri gospodstvih, da se
že enkrat šola v Laščah uredi, je koncem leta 1814. turjaška
graščina sporočila, da šola v Laščah ne spada pod njeno juris
dikcijo, ampak pod ribniško gospodstvo. Ribniška graščina pa je
konstatirala, da sploh ne ve, čigave so Lašče, ker ni nikdar
dobila nobenega akta od laške mairije ali turjaške grofije, in je
najbolje, da se Lašče priklopijo Turjaku. Da ravnokar pričeta

šola v Laščah zopet ne prejenja, je vlada nakazala 7. dec. 1814.
tamošnjemu učitelju predujem 43 gold. 33 1/2 kraje., s čimer
bi bila plača za pol leta, to je do konca aprila 1815. poravnana.
O
Ribnici pravi dekanovo poročilo, da je tukaj dušni pastir
Al. Bonaventura Humel. Kaplan Mihael Benedik je katehet v
drugem razredu, kaplan Andrej Luznar pa v prvem. Pri prvem
je pridnost večja kot pripravnost, pri drugem pa obratno. Anton
Krompholz (Nemec) je učitelj, ima po trdilni dekret in ravnotoliko pripravnosti kot pridnosti in je primerno zmožen. Ima tudi
najboljše nravstveno spričevalo, ki popolnoma odgovorja njego
vemu vedenju. Ivan Klibor je učiteljski pomočnik (Nemec iz
Šlezije), čigar pridnost in vedenje prekašata njegovo priprav
nost. Sicer pa je dobil že 1793. od nadzorstva v Novem mestu
prav izvrstno spričevalo za podeželsko šolo, ki pa žal ni potrjeno
od škofijskega konzistorija, kar pa bi se mu izpregledalo, ker
na tej šoli že 25 let neumorno opravlja pomočniško službo, in
je tudi sicer njegovo življenje vzgledno. V Ribnico je prišel kot
krojaški pomočnik. (Bil je učitelj pesnika Prešerna). V Ribnici
je tudi učiteljski kandidat Gregor Adamič, ki si je preteklo leto
pridobil na glavni šoli v Celju pedagoško spričevalo in se sedaj
tukaj vadi v predavanju in nastopu.
Všolanih otrok je 380, nevšolanih 334, torej skupno 714.
Redno jih obiskuje šolo tako v poletnem kakor v zimskem te
čaju 121, in sicer 98 dečkov in 23 deklic. V šolo jih hodi 18
več, kakor prejšnje leto in število vsako leto raste. Zraven teh
pa jih hodi še več prostovoljno iz nevšolanih krajev in izven
šolske dobe ter mnogo tujcev. Vpeljana je tudi nedeljska ponav
ljalna šola. Poučuje se v I. razr. v „kranjskem“ jeziku, v II. razr.
pa v kranjskem in nemškem. Nadzornik Sigismund Zarfeld je
natančen v predpisih. Patron je cesar, prezentanta pa graščina
in župnik v Ribnici. Šolo je treba zidati novo. Smisel za šolo tlači
samo velika revščina.
Ribniška šola je uživala od pamti veka velik sloves. Dokaz
temu je to, da je v šoli to leto 38 otrok iz naj oddaljenejših krajev.
To izpričuje, kako izvrstna je bila ribniška šola, ki je v čast
učencem in učiteljem, in se torej staršem ne more braniti, da
bi otrok ne pošiljali v šolo tja, kjer upajo doseči najboljšo
izobrazbo, četudi da je graščina drugačnega mnenja.
Težava pa je s šolskimi prostori in učiteljskim stanovanjem.
V cerkovnikovem stanovanju (sedanja hiš. št. 27) sta 2 šolski
sobi, druga vrh druge. Vsaka meri po 17 čevljev na dolgost,
1(5 na širokost in 8 na visokost. Razširiti se dasta kvečjemu za
4 čevlje na dolgost, kar bi stalo najmanj 250 gld., in bi bilo
prostora komaj za 1/4 všolanih otrok iz všolanih selišč, ker mora

imeti po določbah šolskega kodeksa vsaka soba za 50 do 60 otrok
23 čevljev dolžine, 18 širine in 10 višine. Že leta 1807. so se po
gajali z lastnikom hiše št. 50 (Pri Fegcu - sedaj „Pri žoržku“ ),
da bi dal v najem 2 sobi za šolo. Nekaj časa se je sicer vršil v
teh sobah šolski pouk, pa se je morala ščla-kmalu zopet preseliti
v svoje stare prostore. Za franc, okupacije ><se je namreč v teh
sobah naselilo mirovno sodišče in percepcij ska pisarna, za kar
je dobival lastnik 56 gold. letne najemnine. Sedaj bi se v teh
sobah zopet lahko naselila šola. Vsaka soba meri 20 in 1/2 čev
ljev na dolgost, 21 na širokost in 9 na visokost. Ker pa šola
dela v hiši večje neprilike, bi bilo treba lastniku primakniti še
9 gold., tako da bi dobival 65 gold. Pogodba naj bi se sklenila
na 6 let. V tem času naj bi se zidala nova šola, ali pa, kar bi
bilo za interesente še narceneje, naj bi se ta hiša od lastnika
kupila za šolo. Zunaj trga pa nikakor ne kaže zidati nove šole,
ker morajo šolarji vsak dan v cerkev, pa bi jih ne mogli pred
stojniki vedno nadzorovati.
Kar tiče stanovanja učitelja in pomočnika, ki ga morata
imeti na deželi po določbah šolskega kodeksa brezplačno, bi
lahko prejšnja šola po svojem prvotnem namenu služila za sta
novanje enega, drugemu pa bi se do pozidanja primernega šol
skega poslopja dajala letna stanovanjska doklada okrog 35 gold.,
ker je taka najemnina tukaj običajna.
Učiteljevi dohodki sicer dosegajo v gotovini v kodeksu fik
sirano kongruo, ako se prišteje mesečna šolnina po 10 kraje,
od učenca, ki pa se zaradi ubožnosti prebivalstva ne da zvišati
in se ravno radi tega vzroka še ta ne da vselej izterjati. Toda
ti dohodki niso taki, da bi mogli prav vabiti spretnega učitelja,
- kakršni so itak redki, - da bi mogli človeka, ki kaže zmož
nosti, posebno vabiti ali vleči v ta stan. Poleg tega učitelj nima
rjvojega stanovanja in mora za to plačevati še 35 gold., sta
narina pa še vedno raste.
Tudi učiteljski pomočnik nima z rožicami postlano. Na eni
strani mu dohodke, ki jih ima kot cerkovnik, vse skoro pobereta
dva cerkvena služabnika, na drugi strani pa je onih 70 gold., ki
mu jih je okrožni urad priznal dne 14. 9. 1805. iz premoženja
ribniške farne cerkve in iz imetja podružne božjepotne cerkve
pri Novi Štifti, za francoske invazije popolnoma izpadlo, ker
cerkev od kapitalij, v javnih fondih založenih, ne dobiva nikakih
obresti, torej mu tudi onih 70 gold. ne more izplačevati. Zato
pomočniku razen malega deleža od šolnine ne ostaja nič, pa še
brezplačnega stanovanja nima.
Treba torej poiskati vir, iz katerega bi se dobilo za šolsko
najemnino 65 gold., za učiteljevo stanarino 35 gold. in za plačo

pomočniku 70 gold., ki mu jih cerkvi plačevati ne moreta. Odkod
dobiti te zneske? študijska dvorna komisija je z odlokom z dne
17. 7. 1812. odredila, da podeželske šole iz šolskega fonda ne
dobe ničesar. Občani imajo nerodovitno zemljo, eno samo setev,
mala domača obrt se jim še vedno ovira, morijo jih nepretrgana
vojna bremena in doklade prejšnje vlade, tako da so čisto obubo
žani in si ne morejo omisliti niti najnujnejših življenjskih po
trebščin. Najvišji erar kot patron ribniške šole je po večnih in
dragih vojnah izčrpan. Za gospoščino všolanih krajev so pretekla
leta tudi trda in graščina ima pri podložnikih prav pomembne
zaostanke. Ta je sicer po določbah politične šolske ustave dolžna
prispevati za pozidavo nove šole ali popravo stare im za prispevek
k učiteljevi stanarini, pač pa je treba zaradi gori navedenih
okolnosti gospoščino oprostiti teh prispevkov.
Torej treba poiskati vir, ki ne obstaja v individualnih na
kladah, ki so, pa naj bodo še tako majhne, vedno zoprne, in
ki ne bo zadel ubožnejših slojev. To breme naj zadene take ljudi,
ki bogatijo s pretiranim dobičkom na škodo svojih sosedov in
ki se ne dajo z nobenimi tarifami življenjskih potrebščin držati
v mejah pravičnosti, to so - mesarji in krčmarji. Pod franc,
vlado so ti plačevali v občinsko blagajno takozvano „okroi-pristojbino“ , vsak krčmar 1 kr. od mere vina, mesar pa majhen
določen prispevek od vsake zaklane živine.
Ako visoka vlada dovoli, da se ta vinska in mesna taksa v
celoti ali pa vsaj deloma zopet vpelje, se bo ustanovil fond, ki
ne bo zadostoval samo za zgoraj novedene šolske potrebščine,
ampak se bodo iz preostanka lahko nabavljale tudi učne knjige
in pisalna sredstva za uboge ter nagrade za odlične učence
(premije). Skoro enak fond ima c. kr. rudniško mesto Idrija. Ta
fond bi nikakor ne povišal cen imenovanim življenjskim potreb
ščinam, ki pa jih revnejši sloji le redko okusijo. Te cene se tudi
pri vpeljavi francoskega okroi-ja niso povišale, in ko je bil ta
okroi odpravljen, niso cene prav nič padle. (Prav kakor danes
po več kot 100 letih!) Pobiranje teh taks bi ne povzročilo nikakih stroškov, ker bi se prav lahko dale na javni dražbi v zakup.
Drugačnega mnenja pa je bila ribniška graščina, ki ga je
dne 3. 9. 1814. tudi sporočila Okrožnemu uradu. Ker v Ribnici
ni primernega stavbišča, lastnik h. št. 50, kjer je bila par let
nastajena šola, pa ne da več svojih prostorov v ta namen, se
je treba pač zadovoljiti z 2 sobama. Če sta bili že tako dolgo
dobri, bosta za silo še nekaj let. Pomanjkanju prostora pa bi
se dalo odpomoči ali tako, da se iz ribniške šole, ki je priznano
dobro organizirana in zato vanjo silijo tuji učenci, kakor Ko
čevci, Metličani, Postojnčani in drugi, izključijo iz te šole in

zapodijo v svojo domovino, ali pa naj bi se te sobe nekoliko raz
širile, kar bi stalo nekako 250 gold. Vendar bi se moralo poslednje
odložiti na prihodnost, da se vse pripravi. Drugo pa je vzdrže
vanje učitelja in njegovega pomočnika. Prvi ima kolekturo uči
teljsko, drugi pa cerkovnikovo, ki mu je bila pred kratkim po
deljena kot podpora; dalje imata oba skupaj šolnino. Nobeden
pa nima prostega stanovanja. Če bi se vsakemu nakazalo iz
kateregakoli fonda nekako po 30 gold. stanarine, bi bila oba
zadovoljna.
Pri vsem šolstvu je šlo za par goldinarjev, ki pa jih ni
bilo nikjer dobiti. Tudi naklado po 1 krac. na mero vina in
malo naklado na meso je Okrožni urad v Novem mestu zavrnil,
češ da bi ta davščina pri birtih in mesarjih šolo osovražila.
šolske potrebščine naj bi se po sodbi Okrožnega urada krile s
„prostovoljno vzpodbudo“ ljudstva in občinske blagajne. Kar tiče
plačo učitelj, pomočnika, je bilo pa že itak določeno, da dobiva
letnih 70 gold. iz blagajne žnupnijske cerkve v Ribnici in po
družnice pri Novi Štifti. Ti dve cerkvi sta dobivali od svojih
fondov letnih 347 gold. 30 kraje, obresti. Teh sedaj sicer ne
dobivata, pač pa se jima bodo nakazale pozneje. Dotlej pa bo
šolski zaklad plačeval učitelj, pomočniku omenjenih 70 gold. za
leto 1814/15. na račun teh dveh cerkva, kar se bo pozneje pri ob
računu od njunih obresti odtegnilo. Hiša št. 50 pa se lahko na
jame za šolo za letnih 65 gold., toda tretjina, ki odpade na kamerale, se bo izplačala šele takrat, ko bo najemninska pogodba
potrjena od Okrož urada. Kar pa tiče prispevek za stanarino
učitelju in pomočniku, naj se skuša z lastnikom hiše št. 50 ne
koliko „zglihati“ , in kar bo popustil, bo šlo na račun in korist
vseh treh konkurentov (patrona, graščine in občine), tako ds
bo, potem vsak izmed teh toliko manj prispeval.
Nazadnje pa so poslali še sladkorček, češ da se bo znani
vnemi gospoda dekana in okrajnega šolskega nadzornika A. Bonav. Humla ter zemljiške gosposke ribniške posrečilo gotovo vse
lepo urediti.
Dokaj pa je te račune prekrižal lastnik hiše št. 50, ki ni
hotel pri najemnini nič popustiti. Zato se je Humel znova obrnil
na Okrož. urad, naj izplača iz gubernijalne blagajne 1/3 pri
spevka za učiteljevo stanarino, 2/3 pa naj ribniška gosposka iz
terja od podložnih posestnikov; saj to ribniška šola tudi zasluži,
ker je bila celo v najtežavnejših časih na najboljšem glasu.
Pri vseh teh porodnih težavah našega šolstva je kapitularni
konsistorij v septembru 1814 sporočil vsej duhovščini, kako naj
skrbi, da se povsod začno ustanavljati ljudske šole. Ne sicer
prenagliti se, vendar kjer so dani pogoji, naj se dela na to. V

prvi vrsti so dolžne za ustanovitev šole skrbeti občine, nato
gospodstvo in končno patron; vsi so dolžni v ta namen tudi pri
spevati; v patronovo razbremenitev tudi cerkve, če je učitelj
obenem cerkovnik. Pripominja, da je bolje imeti šolo, četudi
pomanjkljivo, kakor pa je sploh ne imeti. Tudi naj se povsod
učitelj podpira z denarjem ali naturalijami, da bo mogel izha
jati. Naj se podpirajo tudi učiteljski kandidati, da bodo mogli
v Ljubljani obiskovati pedagoški tečaj in se bo tako mogel dobiti
naraščaj vporabnih učiteljev.
Dekanijska duhovščina v teh revnih časih tudi ni imela de
narja. Saj je le z veliko težavo to leto spravila skupaj svoj
prispevek za vzdrževanje duhovskega semenišča, takoimenovani
„alumnaticum“ . Zložila pa je 27 frančiškanov po 2 gold. 10 kraje.,
t.j. 58 gold. 30 kraje., 1 polfranciskan to je 1 gold. 5 kraje., 8 petjfrankov po 1 gold. 56 kraje., je 15 gold. 28 kraje. 2 dvofranka
po 46 kraje., je 52 kraje., 2 dvajsetici je 40 kraje., drobiža za 13
kraje., je 1 gold. 9 kraje., 3 polpijemontezarske tolarje po 1
gold. 22 kraje, je 4 gold. 6 kraje., 2 milanska trideset-soldarja
po 26 kraje., je 52 kraje., 2 dvajsetici je 40 kraje., drobiža za 13
gold. 45 kraje., v bakru 2 kraje, skupaj torej 96 gold. 30 kraje.
- Vikarja v Hinjah in na Robu nista imela kaj poslati, pa ju je
konzistorij silno trdo prijel in jima zapretil s kaznijo. Vikar z
Roba Franc Okoren si je v strahu pred kaznijo moral izposoditi
1 gold. 30 kraje., da je svoj alumnaticum naknadno plačal z
ganljivim opravičilom.
Koncem leta 1814. je kapitularni konsistorij sporočil, da je
vlada silno zadovoljna z duhovniki, ki so celo za francoske oku
pacije vzdrževali šole in jih rešili pogina. Tudi vsak posameznik
je dobil od vlade pohvalno priznanje. Enako je bila vlada zado
voljna, da se vpeljejot v 1. razr. ljudskih šol „kranjsko-nemške"
šolske knjige. Toda kdo naj jih kupi?
Od Okrožnega urada v Ljubljani so bile priporočene za šol
sko leto 1814. in 1815. knjige, za katerih ceno se je pogodil
omenjeni urad s knjigotržcem Korn & Licht ter s tiskarjem Retzerjem. Stale so pri Retzerju: Zapisnik učencev za mestne šole
9 kraje., isto za podeželske šole 10 kraje. Plateltof (abecednik)
4 kraje., Mali katekizem 3 1/2 kraje., isti v nemškem in v kranj
skem jeziku 7 kraje. Pripovesti v kranjskem jeziku 13 kraje.,
vse v ljubljanski vezavi. Pri Kornu pa stanejo: Navodilo za
lepopisje in folio 1 gold. 26 kraje. Isto na „velinpapirju“ 2 gold.
52 kraje., isto v četrtinki 12 kraje.; vse troje v dunajski vezavi.
- Navodilo za pismene nastavke v dunajski vezavi 20 kraje, v
ljubljanski vezavi 24 kraje. - Izvleček velikega katekizma 9 (12)
kraje. - Meščansko stavbarstvo 38 (42) kraje. - Biblične zgodbe

15 (18) kraje., -Abecedne table 12 kraje., - Trgovinsko in me
nično pravo 26 (30) kraje., - Male pripovesti 7 (9) kraje., Mali katekizem 4 (5) kraje., - Velika čitanka 1. del, 15 (18)
kraje., - Mala čitanka 10 (12) kraje., - čitanka 2. del za pode
želske šole 18 (20) kraje., ista za mestne šole 15 (18) kraje.,
- Vaje v čitanju 5 (6) kraje., - Mehanika 12 (14) kraje.
- Meroznanstvo 30 (33) kraje., - Imenik za podeželske šole
brez malega katekizma 6 (8) kraje., isti z malim katekizmom
8 (10) kraje., isti za mestne šole 8 (10) kraje., - Naravoslovje
34 (38) kraje., - Dolžnosti podložnikov do svojega monarha 6
(7) kraje., - Politična šolska ustava 36 (40) kraje., - Raču
nica I. del 14 (16) kraje., — Računica II. del 16 (18) kraje., Velika nemška slovnica 22 (25) kraje., - Mala slovnica 14 (17).,
- Svetovna zgodovina I. del 51 (58) kraje., - Razlaga nedeljskih
in prazniških evangelijev 25 (28)., — Priročnik za katehete, uči
telje in učence, 14 (17) kraje., - Ministrantska knjižica z nemško
mašo 7 (8) kraje., - Nravstvena knjižica za mestno mladino
12 (14) kraje., — Priprava za latinsko branje 5 (6) krajcarjev.
Knjig je bilo torej nasvetovanih zelo mnogo, a kupilo se jih
je prav malo. Razen katekizmov in nekaj „Lesebuchov“ ali Plateltofov so npr. za ves ribniški šolski okraj za leto 1814. naro
čili samo 2 računici; drugače so učili vse na pamet (Kopfrech
nen ). Ljudstvo je bilo do skrajnosti obubožano in velikanska
lakota sledečih let se je bližala z brznimi koraki, kar seveda
tudi šolstvu nikakor ni bilo ugodno. - Ljudstvo je postalo napram
šoli silno mrzlo. Tako poroča dne 27. 4. 1818. Ivan Jarnovič iz
Dobrepolj ribniškemu dekanu, da se bo tam začela nedeljska
šola, samo ne ve, kdo bo temu trdosrčnemu in nedovzetnemu
ljudstvu, ki da je pol stoletja zaostalo za drugimi pokrajinami,
preskrbel imenik (Namenbüchel); če teh ne bo, ne bo nikakega
uspeha. „Haurit aquam cribo, qui vult discere sine libro“ , (z re
šetom zajema vodo, kdor se hoče učiti brez knjige) je trpko
pristavil ( :i7). - Dokaj podobno je bilo skoraj povsod.
Za dekanom Humlom je prevzel vodstvo v Ribnici dekan
Valentin Prešeren, ki ga je tudi vlada na vso moč hvalila kot
vnetega pospeševalca šole. Enako hvalo zaslužita njegova na
slednika Janez Traven in Ignacij Holzapfel. Nemška šola se je
jela umikati slovenski, število učencev se je množilo. Za učitelje
so se jeli izobraževati tudi domačini, ki so na ribniški šoli sem
in tja prakticirali; tako leta 1814. Bartol Peter, leta 1816. Rib
ničan Tomaž Pust, rojen v Ribnici 28. 12. 1794; bil je pozneje
učitelj v Nemški loki na Kočevskem. V letih 1817. do 1821. sta
tu službovala še Nemca Pavel Knobel, kot učitelj, in Ivan Kno
bel kot pomočnik, potem pa nastopijo slovenske učne moči,

N ekdanji ribniški nadučitelj
JOSIP R A K T E L J

Kot učitelj je služil v Ribnici Novak Martin od 22. 1. 1824. do
18.2. 1827. Pust Janez, rojen v Ribnici 10. dec. 1806., je bil tu
učitelj od 18. 2. 1827. do 14. 8. 1841. Za njim je služil kot učitelj
Ignacij Böhm od sept. 1842. do 27.12.1847.; rojen je bil 10.5.
1811. v Grosswohlen na češkem; najprej je služboval v črmošnjicah; za Antonom Krombholzem je nastopil 1841. službo učitelja
v Kočevju, od koder je prišel v Ribnico, pa se je 1848. zopet
preselil v Kočevje, kjer so ga imeli za vzglednega učitelja in je
prejel tudi zlat križec za zasluge ( 3S).
Dne 19. okt. 1848. je v Ribnici nastopil službo učitelja JOSIP
RAKTELJ in jo je opravljal vse do svoje upokojitve dne 30. 9.
1891., torej polnih 43 let. Vzgojil je cele ribniške generacije,
med katerimi je ostal v najblažjem in nepozabnem spominu.

V
hiši št. 27 v Ribnici je imela šola silno tesne prostore in
je morala še več let iskati prostorov po privatnih hišah; tako
pri žoržku in drugod. Z naraščajočim številom učencev so te
razmere postale nevzdržne. Zato so kupili poleg župnijske cerkve
3 hiše: „Anzelnovo“ št. 5, „Pečkovo“ št. 6 in „Robovo“ št. 7,
da bi si na njih mestu zgradili primerno šolsko poslopje. Leta
1847. je bilo zidano šolsko poslopje za 2 razreda na prostoru
bivše Anzelnove in Pečkove hiše. Leta 1856. se je šola razši
rila v 3-razrednico. Prostori so s tem postali zopet pretesni;
zlasti ker je dobil v novi šoli tudi nadučitelj svoje stanovanje.
En razred je moral biti nastavljen v podstrešni sobici. Zaradi
tesnobe so 1870. to šolo podaljšali proti cerkvi še na prostoru
Robove hiše in šola je postala 1874. 4-razrednica. Leta 1878. so
ločili dečke in deklice, tako da je štela deška šola 4 razrede,
dekliška pa dva. Vsi razredi so bili nastanjeni v istem poslopju.

Panorama Ribnice
od juga proti severu, posneta v letu 1918 z zvonika župne
cerkve preko severnega dela trških hiš. N a levi g la vn a cesta
od vzhoda proti zahodu, ob kateri stoje večinom a še d a n d a 
nes iste hiš,e. Koncem na desni (skoro na p o lju !) leta 1907
zgrajena Deška ljudska šola.

U pravni o d b o r POSOJILNICE v Ribnici v letih po prvi svet.
vojni, ki je z g ra d il poslopje Meščanske šole.
Stoječi: Fr. Ilc, G orenja vas; M ilan Klun; mg. phr. Jos. A nčik;
Rudi Pirker; Ivan Petek; A vg. Juvane; C iril Picek; Johan A rk o ,
vsi iz trg a ; sedeči: Fr. Križm an; Ivan Lovšin; preds. Ivan Klun
(B u ko vča n ); Emil Pakiž in Filip Peterlin, vsi iz trga Ribnice.

šolski razredi so vedno naraščali in so morali spet iskati strehe
po zasebnih hišah. Te razmere so Ribničane prisilile, da so leta
1907. sezidali novo Deško šolo ob Kolodvorski ulici; stara šola
pri cerkvi je postala Dekliška šola. Obe sta se polagoma raz
širjali v 5 in 6-razrednici z več paralelkami, vsaka pod svojim
vodstvom in upravitelj stvom.
Po 1. svetovni vojni je bila leta 1919. ustanovljena še Meščan
ska šola, ki se je brž razširila v 4. razrednico in je dobila
veliko moderno poslopje v Kolodvorski ulici.
Tako je Ribnica dobro preskrbljena s šolami, samo staro
poslopje Dekliške šole čedalje bolj vpije po novi zgradbi.
Morda zlepa ni dala kaka podeželska šola slovenskemu na
rodu toliko duhovske in svetne inteligence kot ribniška v svojem
večstoletnem obstoju.
V
vrsti učiteljev, ki so bili rodom iz Ribnice, se morejo
ugotoviti zlasti naslednji:

Dve ribniški šoli:
Deška osnovna iz leta 1907. — in Državna Meščanska iz
leta 1920

Pust Tomaž, rojen v Ribnici 28. 12. 1794. V maticah je ozna
čen kot: Schullehrer in Deutschau.
Pust Josip, rojen v Ribnici 5. 2. 1801. V mrliški knjigi stoji
dostavek: „Gestorben in Deutschlack 1838“ . - (Umrl v Nemški,
loki 1838.)
Pust Janez, rojen v Ribnici 10. 12. 1806. V krstni knjigi je
pri njegovem imenu pripisano: Ludimagister - (Organist).
Vsi trije Pusti so bratje. Oče jim je bil Tomaž (Krämer),
mati pa Marijana roj. Lovšin.
Petelin Andrej, rojen v Ribnici 14. 11. 1781., umrl v Rib
nici 23. 7. 1836., bivši učitelj v Dobrepoljah. V statusu je označen:
Schulgehilfe an der hiesigen Trivialschule und Messner zugleich
gewesener wirklicher Schullehrer in Gutenfeld - (Učiteljski po
močnik na tukajšnji trivialni šoli in cerkovnik, hkrati bivši
pravi učitelj v Dobrepoljah). V Dobrepoljah je bil takoj po
franc, okupaciji. Poročen je bil z Marijo roj. Petek.
Čebin Peter, rojen v Otavicah 2 pri Ribnici dne 12. 2. 1832.,
pozneje učitelj v Kranju, kjer je bržkone umrl.
Muhič Franc rojen v Otavicah 5 dne 12. 9. 1837. V Statusu
stoji pripis: „Ludimagister in Schweinberg“ .

V zvezi z ribniško šolo je treba navesti tudi sledeče učitelje:
Tekavec Mihael, rojen 1. 10. 1800. v Ribnici št. 42. Kje je
služboval, ni mogoče ugotoviti.
Franke Josip, umrl v Ribnici št. 28 dne 17. 12. 1865, star
65 let. V mrliški knjigi stoji pripis: „Služitelj c. kr. Tobačne
podzaložbe v Ribnici, rojen v župniji St. Jernej“ .
Gladišar Simon je zapisan za oltarjem sv. Jurija kot učitelj
(Schulmeister )leta 1650. Kdaj je poučeval v Ribnici ni znano.
Tudi ni najti v ribniških maticah, kje in kdaj je umrl.
Jelovšek Ivan. O njem je znano, da je bil učitelj, toda v
ribniških maticah ga ni mogoče izslediti.
Locniskar Bernard. Je tudi vpisan na Ortneku leta 1740.
kot „Ludirector“ (organist-učitelj glasbe). V ribniških maticah
je vpisana smrt njegovega otroka 25. 1. 1741. Pozneje ga ni mo
goče izslediti. Vsekakor ga v Ribnici ni bilo več leta 1745. Teg">
leta se namreč navaja: Johannes Nep. Miller kot ,,Ludirector“
v Ribnici, ko so mu umirali otroci: 10.3.1745., 17.8.1747. in
8. 11. 1764.
Repezič Franc (prvotno: Franciscus Xavierius Repesch) je
umrl v Ribnici 9. 2. 1797., star 61 let in je vpisan v mrliški matici
kot „Organist und Lehrer“ . Tudi ta je podpisan na Ortneku:
„Franciscus Xavierius Repesch, Ludirector 1756.“ .
Richter Ivan Vencel, „Schulmeister und Organist“ , je umrl
v Ribnici dne 18. 1. 1813., star 59 let. Njegova žena Marija Jožefa
Sirk je umrla v Ribnici dne 8.2. 1814., stara 60 let. Dne 29. 11.
1797. je Richterju umrl 2 in 3/4 leta star sin Josip; torej je
moral biti takrat že v Ribnici; službo učitelja je moral nastopiti
takoj za Repežičem.
Schmitt Jakob je bil v Ribnici pokopan 14. 9. 1734. star 32
let. Tudi ta je zapisan na Ortneku kot „J. SCH., L. M. (Ludimagister) in Reiffnitz anno 1732.“ .
Knol Jurij, ki se omenja kot učitelj, ni rodom iz Ribnice.
Rodbina Knol se je namreč v Ribnico priselila pozneje iz Lju
bljane.
Klibor Ivan je umrl v Ribnici št. 77 dne 18. 5. 1835. star
79 let kot hišni posestnik in upok. učiteljski pomočnik („Haus
besitzer und merirter Schulgehilf“ ). Po statusu (vpisniku župljanov) je bil doma iz Zgornje Šlezije v Prusiji, okraj Oppeln,
kraj Zülz nedaleč od reke Neisse („aus Oberschleisen in Preussen, im Regierungsbezirke Oppeln, aus Zülz unweit Niesse“ ).
Poročen je b il.z Marijo roj. Nosan, rojeno v Ribnici št. 77 dne
31. 1. 1772. Torej je tudi hišo priženil. Zakon je ostal brez otrok
V Ribnico je Klibor prišel kot krojaški pomočnik. Leta 1814.

poroča ribniški dekan Humel, da Klibor „že 25 let vzgledno vrši
učiteljsko pomočniško službo“ ; torej je moral biti v Ribnici na
meščen kot tak že leta 1790. Kakega sorodstva med Kliborjem
in zgoraj navedenim učiteljem Fetelinom ni izslediti.
Böhm Ignacij je bil rojen 10. 5. 1811. v kraju Grosswohlen
na Češkem. V Ribnici je služboval kot učitelj od sept. 1842 do
27. 12. 1847. V isti dobi je služboval kot učiteljski pomočnik v
Ribnici:
Klemenčič Franc, ki je bil rojen v Ljubljani 2. 10. 1821.
Vrsta učiteljev (šolskih vodij) tekom 19. stoletja se da
rekonstruirati takole:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ivan Vencel Richter
Anton Krombholz
Pavel Knobel
Janez Slavik
Martin Novak
Janez Pust
Ignacij Böhm
Josip Raktelj

od
„
„
.,
„
„
„
„

1797.
1810.
1817.
1821.
1824.
1827.
1842.
1848.

do
„
„
„
„
„
„
„

1810
1817.
1821.
1823.
1827.
1841.
1847.
1891.

Po upokojitvi ribniškega učitelja Josipa Raktelja so na rib
niški šoli kot učitelji oziroma kot nadučitelji službovali še sle
deči: Štefan Tomšič, Viktor Grčar, Milan Tomšič, Franc Štefančič
in Herman Kmet.
Vrsta učiteljskih pomočnikov od začetka 19. stoletja dalje
je sledeča:
Klibor Ivan
Bartol Peter
Pust Janez
Knobel Ivan
Pust Janez
Petelin Andrej Star.
Petelin Andrej ml.
Skul Anton
Ehrlich Florian
Kaučni'k Leopold
Klemenčič Franc
Klinc Ivan
Kramar Bogomir
Ramšak Mihael

1790.-182S
1814.
1816.
1817.-1820.
1826.-1827
1826.-1836.
1831.-1832
1836.-1840.
1840.-1841
1841.-1842
1842.-1844.
1844.-1850.
1850.
1851.-1852

Traven Josip
Česnik Jakob
Gostiša Jakob
Jerom Josip
Kožuh Luka
Bajt Jurij
Kor ban Josip

Stanovnik Nikolaj
1851.-1861
Juvančič Josip
1851. 1853
Kavšek Josip
1853.-1856.
1856.-1860.
in Weber Lovro
1857.-1858.
Jelovšek Ivan
1861.-1862.
Suhadolnik Leopold
1862.-1864.
Odar Josip
1864.-1866.
Koželj Jakob
1866.-1868.
Engelman Kristijan
1868.
Lavrič Josip

UČITELJSTVO RIBNIŠKIH SOL leta

1856.-1857.
1860.-1862.
1862.-1863.
1863.-1865.
1865.-1866.
1866.-1868.
1868.-1871.

1930.:

Sede: Katehet Fr. Fister; Slav. Zupanc; Ravnateij Mešč. šole:
Janko Trošt; uprav. Dekf. šole: Jos. Sedej; uprav. Deške šole:
Herman Kmet; Ivana M erhar Rozmanova,- I. Jurjevčič. Stoje:
A lo j. Lunder Lesarjeva; Ter. Rus; A na Sedej; M. Km etova;
Franja Fric; A na D ebeljakova; M. Bartol O ražm ova; Ter. Pir
nat Sarčeva; Jos. V rhovnik. Stoje 2. vrsta: Dora Slapšak;
G oth. Rott; Ana Slapšak Rottova; Jan. D ebeljak; I. U rbančič;
M. N a rtn ik ; I. Kadunc

Kot učitelja v Ribnici navaja kanonik Kramer ( rj) še Schmi
da Antona, ki pa v ribniških župnijskih maticah ni vpisan. Morda
so ga vpisali pod Francozi v civilne matrike, ker je umrl koncem
leta 1810. ( 4°).

IX.

POGLAVJE

GRAD

NA

BREGU

Ko so se po smrti zadnjega celjskega grofa Ribničani leta
1457. prostovoljno podali cesarju, je ta dal takoj ribniško gra
ščino v zastavščino bratoma JURIJU in ANDREJU pl. LAM
BERG C1). Ta dva pa nista dolgo bivala skupaj v Ribnici. Andrej
se je ločil od svojega brata in si zgradil okoli leta 1470. na
Bregu, komaj dober četrt ure od Ribnice, svoj lasten grad, ki
ga je utrdil z močnim obzidjem in s stolpi ter ga obdal z jarkom,
v katerega je napeljal vodo iz bližnje Bistrice, da je bil tako
zavarovan pred Turki, ki so često zelo radi razsajali v njegovi
okolici (2).
Na Bregu je morala biti že prej ugledna pristava ribniške
graščine (V illa). Samo tako si moramo razlagati ime tega gradu,
ki se je imenoval nemško WILLINGRAIN, slovensko „na Bregu“ .
Ime Willingrain nahajamo že v neki listini iz leta 1241., s katero
Konrad Sovneški izroča med drugim tudi svojo desetino na Bregu
svojemu zvestemu Herbartu Turjaškemu ( 3). Iz te „pristave“ je
torej Andrej pl. Lamberg moral urediti močan grad. (Zato se še
danes ena kmetija na Bregu imenuje „pri Zapristavcu“ .)
Kot prve dohodke nove graščine je Andrej pl. Lamberg pri
nesel nekaj podložnikov in desetin v starotrški dolini pri Ložu,
ki jih je podedoval po svojemu sorodniku (očetu?) Baltazarju
Lambergu. Ta je bil te dohodke dobil leta 1425. od oglejskega
patriarha Ludovika pl. Tecka, ki je bil zadnji tudi svetni vladar
v oglejski cerkveni državi in je ta čas (1420-1430) bival pri
svojem prijatelju in sorodniku celjskem grofu Hermanu v Celju.
Rad pa je še delil milosti svojim zvestim prijateljem in tako iz
kazal dobroto tudi Baltazarju pl. Lambergu. Darilna listina se
glasi:
,,Mi Ludovik, po božji milosti svetega stola v Ogleju pa
triarh, priznavamo javno s tem pismom 'in spričujemo vsem, ki
jim bo to pismo prišlo v roke. Ko smo svoja in naša, prej ime
novane oglejske cerkve lena dali razglasiti na Kranjskem, in so
naši in naše prej imenovane cerkve jevdniki na določen dan
prišli k nam v Ljubljano, da prejmejo skupno svoja lena (fevde)
iz naših rok, in ko smo tu v Ljubljani javno sedeli na svojem
fevdnem stolu, je prišel k nam plemeniti Baltazar Lamberg, naš
in naše cerkve fevdnik, in nas je nujno prosil, da naj izvolimo
dobrotno podeliti njemu in njegovim dedičem spodaj napisana

zemljišča in kose, ki so jih kot pravo in pošteno leno prejeli in
imeli njegovi predniki od naših prednikov-patriarhov in gori ime
novane oglejske cerkve, in ker trdno upamo in se nadejamo, da
bodo ta Baltazar in njegovi dediči postali in ostali nam in našim
naslednikom in imenovani oglejski cerkvi zvesti in večno pošteni
fevdniki, smo temu Baltazarju, ki je stopil pred nas s pripognjenim koletnom, s pravom podelili spodaj zapisana zemljišča in
kose, in sicer njemu in njegovim dedičem, s takimi pravicami,
kakor so jih imeli v leno in so jih posedovali njegovi predniki
od naših prednikov in oglejske cerkve, nekvarno našim, naše
imenovane oglejske cerkve in drugim pravicam. In ker je
ta Baltazar nam v naši navzočnosti položil z dvignjenimi prsti
prisego, da bo vse storil in držal in izvršil, kar je dolžan in
zavezan storiti vsak jevdnik svojemu pravemu fevdnemu go
spodu, - naj bodo ta zemljišča in kosi, ki smo- mu jih tako pode
lili, z imeni v naslednjem zapisani. Torej: Ena četrtina pri trd
njavi šneperg, en dvorec v šnepergu, en grunt v Šmarati, pet
in 1/2 grunta v Kozariščah, en grunt na Vrhu, en grunt v Igavasi, en grunt v Pudobu, en grunt v Nadlesku, eno poddruštvo v
Starem trgu. Dalje desetina od sedmih zemljišč v Podložu, od 5
zemljišč v Babnem polju, od 2 zemljišč v Babni polici, od 3
zemljišč na Vrhu, od 2 zemljišč na Vrhniki (pri Ložu), od 3
zemljišč v Markovcu, od 6 zemljišč v Podobu, vse v loški žup
niji ležeče. V izpričevanje vsega tega mu damo pričujoče pismo,
zapečateno z našim visečim pečatom. Dano v Ljubljani v pone
deljek po „Laetare“ (sredpostna nedelja) v postu, po Kristuso
vem rojstvu v letu 1400. in potem v 25. letu, v tretji indikciji.“ (*)
,,Balt. L am berg... m.p. G. Hof er. .. m.p.“ .
Pozneje so spravili Lambergi še marsikak dohodek za svojo
graščino na Bregu, toda posebno utrditi se ta ni mogla nikoli,
ker ni imela skoro neobhodno potrebnega sredstva za to, namreč
podložnikov, ki bi bili dajali desetino. Podložniki so pač vzdr
ževali graščini Ribnico in Ortnek, dočim Breg kot pozno na
stala graščina ni mogel dobiti dosti takih podložnikov; vsaj v
bližini ne, ker jih druge graščine kot cesarske zastavščine niso
ne smele ne hotele odstopiti. Gotovo so se za to gospodje na Bregu
trudili, pa ni šlo. Živeti so pač hoteli po grajskih manirah svojih
sosedov, pa ni bilo dovolj sredstev; zato so bili vedno graščaki
neke nižje vrste. Odtod še danes živi med ljudmi spomin, da
sta se ribniški in brški grof smrtno sovražila. Ribniški je imel
pravice brški pa ne. In da je ribniški brškega še bolj jadil, je
dajal postavljati svoje vislice tako, da je brški ravno raz svoje
okno gledal nanje in se jezil, da tudi on nima pravice ljudi
daviti. V resnici so imeli samo ribniški krvavo sodišče (krvavo

rihto - „jus gladii“ ). Vislice so postavljali na sedanjih travnikih
med Bregom in Sajevcem, in travniki v bližini se še danes ime
nujejo „knežje mlake“ . Vislice tesati in postavljati pa so bili
dolžni prebivalci vasi Breže, (kar smo že zgoraj obširneje razmotrivali) ( 5).

Ostanek razvaline gradu BREG
v letu 1930

Za Andrejem pl. Lambergom se navaja kot graščak na Bregu
Ivan pl. Lamberg (de Willdngrain). Lambergi z Brega so bili
v Dobrepoljah ustanovili beneficij (bratovščino) sv. Andreja;
lahko domnevamo, da je ta beneficij ustanovil ravno ta Andrej
pl. Lamberg v čast svojemu krstnemu patronu, ker so bili Lam
bergi takrat dobri katoličani. Na dan sv. Gregorija 1496. pa
je za ta beneficij Ivan pl. Lamberg z Brega kot patron prezentiral Hermagora štruklja, ker je nanj resigniral neki Nikolaj
Gerga (6). Navedeni Ivan pl. Lamberg (Willingrain) se leta 1502.
tudi nahaja v imeniku bratovščine Presv. Rešnjega Telesa v Rib
nici ( 7).
Za Ivanom se navaja kot gospodar na Bregu Gregor pl,
Lamberg, ki je bil poročen z Uršulo pl. Rasenharz ( 8). V tej
dobi pa so bili Lambergi že odločni luterani in so dajali v svoji
kapeli pribežališče vsem novovercem. Pa tudi v gmotnem oziru
jim je šla čedalje bolj trda, tako da niti davščin niso več oddajali
v vicedomsko blagajno, in jim je morala Kranjska dežela nekaj
imovine zaradi zaostalih davščin zarubiti. Gregor pl. Lamberg
je umrl brez otrok pred letom 1562., zapustivši vso svojo imovino

svoji ženi Uršuli, navdušeni luteranki, ki je po moževi smrti
sama gospodarila na Bregu.
Nekako v juliju 1562. je umrla vdova Uršula pl. Lamberg
roj. pl. Rasenharz. Na povabilo nekega mladega Starenberga je
prišel meseca avgusta t.l. sam Primož Trubar v Ribnico, da
opravi za njo „trizno“ (trideseti dan). Vsa družina Lambergov
je bila namreč lutrovska. Trubar je hotel imeti v ribniški župni
cerkvi pridigo in mrtvaško opravilo. Toda naddiakon in župnik
Andrej Mayer mu je zabranil stopiti v cerkev in tamkaj pridigovati. Nato je Trubar s plemiči in gospemi, ki so se hoteli
udeležiti mrtvaškega opravila, jezdil v graščino na Breg, kjer
je tudi pridigoval ( 9). Dne 4.5.1562. je Trubar pisal baronu
Uppnadu, da je to. i^ar je na Bregu pridigoval, „farje“ tako
razjezilo, da so pridrli za njim celo na Breg in mu pretili, da
ga bodo ustrelili, kar pa njega (Trubarja) ni dosti vznemi
rilo ( 10).
Uršula pl. Lamberg ni zapustila otrok, ki bi imeli pravico
do gospodstva na Bregu. Zato se je vse imetje, razen nekaterih
posebnih imovin, ki jih je konfiscirala uprava kranjske dežele
zaradi zaostalih davščin, razdelilo na štiri dele med bližnje so
rodnike po njenem rajnem možu, in sicer takole: Eno četrtino
sta dobila brata Krištof in Janez Ludovik pl. Lamberg, gospoda
v Boštajnu pri Krškem, kot dediča očeta Janeza pl. Lamberga;
drugo četrtino sta dobili sestri ga. Marjeta, žena Janeza pl. Hofkirchna' barona v Kolbnici in Ymendorfu ter ga. Magdalena žena
barona Henrika Staremberga, obe hčeri rajnega Wolfa pl. Lam
berga; tretja četrtina je pripadla Evi, ženi Sigmunda Leysserja
iz Kamerna (Camerni), ki je bila hči rajnega Gerharda pl. Lam
berga; zadnjo četrtino pa je dobila gdč. Ana Marija, hči rajnega
Lenarta pl. Lamberga. Ana Marija je kmalu umrla samska; njen
delež sta podedovala Krištof in Janez Ludovik pl. Lamberg,
njena bratranca. Obstojalo pa je to imetje v desetini, ki so jo
imeli Lambergi po celjskih in ortenburških grofih od cesarja v
fevd, in sicer: V Prigorici pri Ribnici od 2 zemljišč, na Jurjeviči
od enega, v Brežah od poldrugega, v Sodražici od enega, v
Grabnu (Graben) od enega, na Studencu (Prunn) od enega, na
Puglegu od enega, v Slatniku od 30-tih zemljišč ( n ).
Ker sta tudi sestri Marjeta in Magdalena, hčeri Wolfa pl.
Lamberga in tudi Eva, hči Gerharda pl. Lamberga, prodale za
radi nepriličnosti svoje deleže za 6.300 renskih goldinarjev bra
toma Krištofu in Janezu Ludoviku pl. Lambergu, sta poslednja
imenovana zopet združila vse gospodarstvo na Bregu v svojih
rokah. Posesti pa nista obdržala dolgo, ker sta delala na vseh
koncih in krajih dolgove.

Najprej sta oni dve četrtini, ki sta jih kupila od svojih so
rodnic Marjete in Magdalene, zastavila na 10 let za 6.300 rajnišev Jakobu pl. Lambergu, baronu na Kamnu in v Judenburgu.
Kmalu pa so začeli stari in novi upniki, ne samo s Kranjske
ampak tudi iz Avstrije, trdo pritiskati na oba brata, in kranjska
dežela je zaradi zaostalih davščin, ki jih nista plačevala, po
stopala celo z eksekucijo. Nekaj časa sta se pogajala z upniki
zlepa; ko pa sta videla, da jima to ne uspeva, sta bila prisiljena
prekiniti ta pogajanja in postaviti svoja posestva na Kranjskem
naprodaj, če nočeta trpeti še več škode in izgube.
Dne 31. 8. 1570. so se sešli v Ljubljani različni upniki in
njih zastopniki, katerim sta dolgovala brata Krištof in Janez
Ludovik pl. Lamberg ogromne vsote. Med ostalimi je bil upnik
tudi Friderik pl. Werneck (Brniški), gospod na Brniku na Go
renjskem. Poleg mnogih upnikov so bili navzoči naprošeni mcšetarji in govorači: Ahac, baron s Turna in Križa, — Ditrih, baron
Turjaški in vojni svetnik na hrvaški granici, - Wolf in Jošt Jožef,
barona s Turna in Križa, - ter Franc pl. Scheyer iz Soteske. Po
dolgi obravnavi je Friderik pl. Brniški, ki je bil tudi upnik za
1.000 rajnišev, kupil grad na Bregu z vsemi pritiklinami. Kupec
je poravnal terjane dolgove, tako da sta Krištof in Janez Lu
dovik pl. Lamberga dobila na roke pičli ostanek 140 renskih
goldinarjev, dočim so jima upniki še mnogo obresti popustili ( 12).
Poleg te vsotice pa je Lambergoma ostal še en grunt v
Ribnici, na katerem je sedel tržan Lukež in od katerega sta
vlekla dohodke. Ker sta bila v veliki stiski, kakor sama pri
znavata v pismu, sta tudi ta grunt prodala istemu kupcu Fride
riku pl. Brniškemu, in sicer v Novem mestu dne 2. 10. 1570. ( 13).
Tako sta imela v ribniški dolini samo še desetino, ki sta jo,
kakor je opisano zgoraj, podedovala po svoji sestrični Ani Mariji
pl. Lamberg. Dne 8. 8. 1571. pa sta pisala nadvojvodu Karolu
na Dunaj, da sta tudi to desetino prodala Joštu Jožefu, baronu
na Turnu in Križu. Baron Turn pa je kupnemu pismu pristavil
še, da je treba pogledati, je-li ne spada k temu deležu tudi 1
zemljišče v Gorenji vasi, v Sodražici in pri Primkarju pa 1/3
žitne desetine od 6 zemljišč ( 14).
Kratkomalo: Lamberga nista imela v Ribnici ničesar več.
Z graščino na Bregu je prešel od Lambergov na Brniške tudi
patronat kapele sv. Andreja v Dobrepoljah. Ker pa so se pa
troni poluteranili, se za to kapelo niso dosti brigali in so pustili,
da je skapala streha in se je izgubila mašna oprava, tako da
se niso mogle opravljati ustanovljene sv. maše ( 15). Beneficij
je bil že leta 1598, ko ga je imel Andrej Zajc (Lepus), silno

zanemarjen in ni kaj prida donašal. Od leta 1615. do 1619. ga je
imel ribniški župnik Plankelj ( 16), ki je pa nanj resigniral.
Novi lastnik graščine na Bregu Friderik pl. Brniški pa je
hotel zopet združiti vso brško posest; zato je kupil tudi od barona
Jošta Jožefa Turna navedeno desetino, ki jo je bil le-ta kupil
od zadnjih dveh Lambergov ( 17). Obenem je dokazal, da mu
gre 1/3 desetine v vaseh med št. Jernejem in Dobravami (Gutenverd), in sicer v Rojah, Borštu in Drami ter v št. Jerneju od
dvorca, imenovanega „pungart“ , kar je že cesar Friderik III. v
ponedeljek po sv. Doroteji leta 1444. v Ljubljani priznal Janezu
Freyhauerju in je prešlo potem na Brniškega. Ravnotako je
prešlo nanj 5 gruntov in en dvorec v Zagorici, župnije šentruperške, ki jih je bil istotako cesar Friderik v Novem mestu v sredo
po sv. Jerneju 1450. priznal Juriju Pattendorferju od svibenjske
graščine. Zahteval pa je Friderik pl. Brniški zase tudi desetino
na Primskovem s 5 zemljišči vred, ki je bila leno oglejskega
patriarha; ni pa mogel najti pravnih pisem; zato je zadevo
odložil in ni znano, kako se je iztekla ( ls).
Kdor je v tistih časih prevzel kako graščino ali njene do
hodke, pa še ni bil takoj tudi neomejen lastnik. Ako je bila
graščina in pripadajoča desetina (z drugimi pravicami vred) ce
sarski fevd, je moral pridobitelj prositi še nadvojvodo, da mu
to podeli v leno (fevd). Brska graščina sama ni bila fevd, ampak
popolna last Lambergov, ki so jo bili od temelja sami pozidali.
Pač pa je bila fevd različna desetina, ki so jo cesarji dajali
posameznim plemičem v priznanje njihovih zaslug za cesarja in
državo, ali pa so jim jo zastavljali za posojila, ki so jih imeli
od imovitejših plemičev, pa jih niso nikoli vrnili, in je tako
desetina ostala graščakom, zlasti ob časih turških vojn. ko so
bile cesarske blagajne vedno prazne. Kdor je hotel biti na te
dohodke infevdiran, je moral nadvojvodu dokazati svoje pravice
do njih.
Tako je tudi Friderik pl. Brniški takoj naslednje leto po
sklenjeni kupčiji za brško graščino in sicer v ponedeljek po Sv.
Reš. Telesu 1571. zaprosil nadvojvodo, da mu te dohodke prizna
kot leno. Predložil je kupno pogodbo za graščino in dokazal, da
mu poleg zgoraj navedenih gredo še ti-le dohodki: Trdnjava in
grad z obzidjem, pristavo, poljem, travniki, ribolovom, mlinom,
gozdom in pašo1; dalje: v Sajevcu 4 zemljišča, v Sodražici eno,
na Sinovici 2, v Radencih pri Poljanah ob Kolpi eno in pol, v
Britofu pri Predoselj ah eno. Potem h graščini Mačkovec na
Dolenjskem spadajoča posestva: V Vel. Kalu 2 grunta, v Zburah
pri Klevevžu 3, v Šentjuriju 1, v Dol. Karteljevem 2, v Težki
vodi 2, v Gor. Težki vodi 2, na Potovem vrhu 4, v Jurkivasi 2,

v Birčni vasi 2 in pol, v Nadinščini (Nadinschiny) 1 grunt in
1 mlin, na Malem Meljniku gorica, ki nosi 6 veder vina. 'Po
tem desetina v dobrepoljski fari: Na Vidmu, ki ima 13 gruntov,
mu gresta dva dela desetine in vrečna desetina (Sackzehend),
to je desetina od prosa, kokoši, jajc, jagnjet, kozličev in čebelnih
panjev; v Podgori od 11 zemljišč dva dela desetine in drugo
kakor na Vidmu; v Bruhanji vasi od 5 in pol zemljišč 2 dela
desetine. V ribniški dolini ima desetino v Goriči vasi od 16
gruntov dva dela in tudi vrečno desetino in druge male desetinske pravice; v Sajevcu desetino od 2 dvorcev ali 4 gruntov,
v trgu Ribnica 1 grunt ter v Radencih ob Kolpi desetino od 2 in
pol gruntov ter v Hrušici pri Novem mestu v mehovski sodniji
2 vinograda, od katerih gre vsa desetina na Breg, kakor so jo
dajali že od prejšnjih časov.
Leta 1575. pa je Friderik pl. Brniški nadvojvodu predložil
še 8 varstvenih pisem (Schermbprief) od oglejskih patriarhov,
po katerih ima vživati še nekatere od onih dohodkov, ki jih
je že v ponedeljek po nedelji Laetare (sredpostna nedelja) leta
1425. patriarh Ludovik pl. Teck izročil Baltazarju pl. Lambergu
v leno ( 19), in sicer: V Kozariščah pri šnepergu 3 grunte, v Šma
rati 1, v Danah pri Ložu 1, v Pudobu 2, v Viševku 1, v Igavasi 2, v Podgori 1, na Vrhu 1, v Babni polici 1, vse v starotrški
župniji pri Ložu; dalje vinski davek in vinsko desetino v Dobli
čah pri Metliki, vinsko desetino v „Watschki (? ) pri Kostanje
vici (morebiti Bučka?), v Podgori pri Dobrepoljah 1 zemlji
šče, v Bruhanji vasi 1 zemljišče in na Jurjeviči pri Ribnici 2
zemljišči ( 20).
Friderik pl. Brniški je torej zopet dobro združil brško po
sest in dohodke, ki sta jih bila njegova prednika Lamberga
razprodala, razmetala in zapravila na vse strani. Kljub svoji
skrbi za posest se je Friderik Brniški, ki je bil tudi deželni
odbornik, vneto in junaško udeleževal turških bojev. Leta 1592.
so Kranjci sklicali v Novo mesto pod orožje konjenico in pe
hoto, kamor so morali odriniti tudi Ribničani, ker se je priprav
ljal napad na Brest in Sisek. Pod vodstvom deželnega oskrbnika
in upravitelja Krištofa barona Turjaškega ter deželnih odbor
nikov Krištofa pl. Galla iz Rožeka in Friderika pl. Brniškega
z Brega so poslali svoje deželne vojake v Krško in Brežice ( 21),
odkoder se je vojska pomikala proti Brestu in Sisku, kjer so
kristjani dne 22. 6. 1593. Turka slavno potolkli. Tega boja se
je ob strani svojega očeta udeleževal tudi njegov sin Erazem
pl. Brniški. Saj so se pa brški gospodje lahko bali za svojo
graščino, ki jo je bil Friderik ravno lepo uredil; vendar pa ta
graščina ni bila nikdar tako utrjena kakor ribniška, katere

Turki niso nikdar osvojili in je torej tarska morala toliko hujše
občutili turško pest. Erazem pl. Brniški si je v boju za Sisek
nakopal dolgotrajno bolezen, ki ga je držala še koncem leta
159 4, ( 22). Jeli njegov oče Friderik prišel iz vojne, ni znano,
gotovo pa je, da leta 1598. ni več živel.
Po Friderikovi smrti, ki pade bržkone v leto 1598., sta vso
posest podedovala njegova sinova Oton in Erazem, zakaj 26.
novembra 1598. javljata nadvojvodu, da sta po smrti svojega
očeta podedovala posest, dohodke in pravice, in prosita, naj se
jima vsi deli priznajo kot fevd, tako kakor jih je navedel njun
oče Friderik. Ker pa nista predložila vseh varstvenih pisem, zlasti
patriarhovih ne, ju je dne 17. 3. 1601. pozvala komisija za fevde
na Kranjskem, naj se izkažeta z vsemi varstvenimi pismi. Onadva
se sicer izgovarjata, da so to po večini oglejska pisma in lena,
vendar pa jih hočeta predložiti, ako se to zahteva tudi za fevde.
Imel pa je Breg še druga posestva, ki jih je njun oče kupil od
grofa Jožefa Turna, katerega pisma pa ne moreta dobiti, ker
ga imajo grofi Turni v rokah in je starosta Jošt Jožef Turn
ravno sedaj v turškem ujetništvu; gotovo pa je kak prepis pri
ljubljanski registraturi. Tudi ne moreta vedeti, kako so vsa brška
posestva in pravice razdeljene, ker se je vse navzkriž prodajalo
pod Lambergi na različne strani. Prosita torej, naj se jima pri
znajo vsa tista posestva in pravice, ki jih je bil' zabeležil njun
oče Friderik, ker sta ona vse po njem podedovala, najsi bodo
cesarski ali patriarhovi fevdi. Ker sta dokazala svoje (dedne)
pravice in obljubila, da bosta izpolnjevala vse, kar določa toza
devno pravo na Kranjskem, sta bila infevdirana ( 2:1).
Kakor vidimo, so imeli brški gospodje na vseh straneh raz
tresene podložnike, kar jim nikakor ni bilo ugodno. Tudi Erazem
pl. Brniški ni imel rad podložnikov v Dobrepoljah, dočim tudi
za boštanjsko graščino pri Grosupljem ni bilo prilično, da je
imela podložnike in desetino v ribniški dolini. Zato je hotel
Erazem Brniški svoje dohodke nekako komasirati. Dne 23. aprila
1604. se je pogodil z Elizabeto Kacijanar roj. grofico in baro
nico Turn, da je v svojem in v imenu svojih otrok, ki jih je
imela iz prvega zakona z Jakobom pl. Lambergom, zamenjala
nekaj desetin in podložnikov, ki jih je imela boštanjska graščina
v ribniški dolini, za one, ki jih je imel Erazem Brniški na dobre
poljskem svetu. S tem je bilo ustreženo obema gospodstvoma,
Erazem Brniški je dobil od boštanjske graščine na ribniškem
svetu (in Reiffnitzer Poden) desetino v Gorenji vasi od 9 gruntov,
v Dolenji vasi od 20, na Pristavi (Mayrhoff) od 3, v Globelji
(Grobya) (na j brže je s tem imenom mišljeno Zalužje ali pa Blata
in ne Globelj) od 1, v Prigorici (Puchsdorf) od 12 in pol, v

Nemški vasi (Paarsdorf-Bavarska vas) od 8 in pol grunta ter
kot podložnike v Goriči vasi 1 grunt, v Lipovcu 2, v Zamostecu
2 in v Nemški vasi 2 grunta. Prepustil pa je boštanjski graščini
na dobrepoljskem svetu desetino v Podgorici od 11 gruntov, v
Bruhanji vasi (Mungkhendorf) od 11 zemljišč ter kot podložnike
v Zdenski vasi 4 grunte, v Podgori 1, v Bruhanji vasi 1 grunt.
Pri omenjenih desetinah pa sta imela svoj delež tudi župnika v
Ribnici in v Dobrepoljah, ki sta dobivala po eno tretjino desetine.
Boštanjska družina je pri njih imela dobivati šesti del ali pasji
snop (den Hundtsgarmb) ( 24).
Poleg drugih gospodov je imel v ribniški dolini svojo po
sest tudi neki Hans Franc Posch iz Begunj pri Erlachsteinu, ki
je bil stotnik nadvojvoda Ferdinanda čez sto strelskih konj v
Karlovcu, kjer je tudi umrl. Imel je poleg dvorca Rožnik (Rosenprun) še prosto žago, mlin in travnike ob izviru reke Ribnice
pod Veliko goro (sedanjo grajsko žago v Zadolju). Vse to je po
njem podedoval njegov sorodnik Hans Posch iz Begunj pri Erlachsteinu. S pismom, pisanim na Bregu dne 19. 5. 1611. pa je
vso to last prodal zaradi nepriličnosti in denarne stiske Erazmu
Brniškemu za 1.000 renskih goldinarjev (1 gold. računan po 15
reparjev ali 60 krajcarjev), in, 20 zlatih dukatov, ki jih dobi
njegova žena v počaščenje (Ehrung). Toda že 10.3.1612. je
Brniški prodal omenjeni dvorec najemniku ribniške graščine Ada
mu Moškonu za 1.000 rajnišev in 20 dukatov ( 25). Žago, mlin in
travnike ob izviru Ribnice si je Erazem Brniški menda pridržal,
ker jih v prodajnem pismu ne omenja. Pa tudi dvorec Rožnik
so Brniški kmalu nazaj pridobili, dasi so morali od njega dajati
ribniški graščini nekaj davka. .
Oton Henrik pl. Brniški je leta 1605. kupil od barona Her
bersteina graščino v Zalogu pri Moravčah, ki je po njegovi smrti
tudi pripadla Erazmu, tako da je ta bil dobro postavljen plemič.
Erazem pl. Brniški je moral umreti nekoliko pred letom 1619.,
zakaj dne 28. 9. 1619. je prezentirala za beneficij sv. Andreja v
Dobrepoljah Elizabeta pl. Brniška, ki se izrečno navaja kot Eraz
mova vdova, ribniškega župnika Nikolaja Mrava ( 2C).
Po Erazmovi smrti je prevzel gospodstvo na Bregu, Raki in
v Zalogu njegov sin (? ) Herman Jurij. Dne 5. dec. 1657. je
sklenil na Bregu z Jurijem Andrejem pl. Trilekom, gospodom
v Ribnici in Beli peči, menjalno pogodbo, s katero prepušča Trileku eno njivo v Ribnici zraven „Pungarta“ , od katere ima dva
snopa desetine (tretji snop je bil menda župnikov), tako da
to desetino dobi ribniška graščina, ki ima dobiti od nekega trav
nika pri Rožniku davek, katerega odslej opusti in ga od Brniških
ne dobiva več ( 27). Ribniška in brška graščina si namreč nista

bili nikdar na dobrih nogah; zato nista imeli radi opraviti druga
z drugo.
Okrog te dobe so Brniški postali baroni, gotovo zaradi za
slug, ki so si jih stekli v turških bojih. Po Hermanu Juliju so
podedovali brško gospodstvo njegovi sinovi: Henrik Julij, Franc
Erazem, Jurij Gottfried in Janez Valerij — baroni Brniški. Ti so
imeli še sestro Marijo Renato baronico Brniško, ki je bila omožena z baronom Janezom Krst. Witzensteinom. Starosta med brati
baron Henrik Julij se je poročil z neko pl. Paradajzarjevo, ki mu
je prinesla za doto graščino Neuhaus v Tržiču, pod katero je
spadal gornji del Tržiča ( 28).
V
tej dobi so začeli baroni Brniški gmotno jako hitro pro
padati. Vsa njihova posest se je v nekaj letih razbila na kosce.
Graščino v Zalogu je priženil Oton Hanibal pl. Issenhausen, ki
je poročil1 neko baronico Brniško, pa je graščino kmalu prodal
Gottfridu Gallu ( 29). Graščino na Raki so prodali Keyselnom ( 30).
Svojemu svaku baronu Witzensteinu so bili dolžni doto, ki bi jo
imela dobiti njih sestra Marija Renata, poleg njenih lastnih
posojil v skupnem znesku 19.916. gold. 21 kraje, in 1 vinar
deželne veljave. Ker so imeli še mnogo drugih dolgov, se niso
mogli obdržati.
Dne 24. maja 1686. so vsi 4 bratje v Ljubljani podpisali
kupoprodajno pogodbo, s katero kupi grad Breg, dvorec Rožnik
in dvorec Dobliče pri Črnomlju njihov svak baron Janez Krst.
Witzenstein. Prodajo mu vse, kakor stoji in leži, z vsemi pravi
cami in dohodki v popolno last. Kupnina znaša skupnih 40.000
gold. deželne veljave in 200 gold. nemške veljave za likof. Poleg
tega da kupec Brniškim enega konja za ježo, kakršnega bo sam
spoznal za dobrega in prikladnega. Od te kupne cene se najpreje odšteje znesek 19.916 gold. 21 kraje. 1 vin., ki so ga ba
roni dolžni kupcu, oziroma njegovi ženi, svoji sestri Mariji,
Renati baronici Brniški. Zatem poplača kupec še ostale dolgove,
ki leže na Bregu, Rožniku in Dobličah. Ostanek kupnine dobe
prodajalci izplačan v gotovini. Witzenstein pa jim da povrh še
v svoji hiši v Ljubljani v Nemški ulici v srednjem nadstropju
prosto stanovanje, toda ne dalje kot za dobo enega leta. Ako bi
pa kdaj hotel kupec in njegovi dediči graščino prodati, jo mora
najpreje ponuditi v nakup Brniškim ali njihovim dedičem; če bi
le-ti v 6 mesecih po ponudbi graščine ne kupili nazaj in jo tudi
plačali, jo smejo Witzensteinovi prodati, komur bodo hoteli. Enajst
govedi, ki jih imajo Brniški še na Bregu, in dva voza stelje pre
puščajo kupovalcu, pridržujejo pa si vse orodje, ki jim ga smejo
podložniki in tlačani brez ovir spraviti v Tržič, kjer jim je ostala
graščina Neuhaus.

Graščinski letni p aviljon v „P u n g e rtu “

v Ribnici

Dalje so prodajalci Brniški dolžni preskrbeti prepis tega
posestva in biti pripravljeni, da vselej pred vsemi sodnimi in
drugimi instancami brezplačno izpričajo pravice, ki jih ima gra
ščina na Bregu. Ker pa ima brška graščina oziroma baroni Br
niški tudi patronat nad beneficijem sv. Andreja v Dobrepoljah,
ki ima v Semiču vinsko desetino, se določa, da se ta patronat
odslej ne drži več graščine na Bregu, ampak ga obdržijo baroni
Brniški ( 31).
Tako so baroni Brniški ohranili samo še gradič v Tržiču,
ki mu je pripadala polovica trga. Gospodar je bil starosta med
brati, Henrik Julij, za katerim so gradič prevzeli njegovi de
diči ( 32).
Brniški so odslej živeli v dokaj skromnih razmerah. Luteranstvo so bili že preje opustili in postali spet katoličani. Otroke
bi bili radi preskrbeli tudi v kaki cerkveni službi. Zato je dne
25. 7. 1709. Henrik Julij baron Brniški prezentiral na beneficij
sv. Andreja v Dobrepoljah Hermana Julija barona Brniškega
(bržkone svojega sina), ki je bil akolit ( 33). Je-li postal pozneje
res duhovnik, ni znano.

Odslej je graščina na Bregu hitro menjavala svoje gospo
darje. Leta 1706. jo je imel v lasti že Wajkard Leopold Ursini
grof Blagaj ( 34), ki je pa tudi ni dolgo ohranil, ampak jo je
kmalu prodal. Kupil jo je lastnik Rožnika in dvorca Dobliče
Franc Rudolf pl. Oblak (von Wolkensperg, ki pa se podpisuje
„von Oblak“ ), c. kr. deželni pravni svetnik (Landt-Rechts-Rat).
'Pa tudi ta jo je dne 27. 3. 1753. prodal' ribniškemu grofu Gvidonu Cobenzlu s sledečo pogodbo: ,,Franc Rudolf pl. Oblak
proda in prepusti grofu Gvidonu Cobenzlu svoje prosto lastno,
pa cesarskemu lenu podvrženo gospodstvo Breg z Rožnikom in
dvorcem v Dobličah vred, pripadajoče polje, gozdove, šume,
gmajne, pašnike, pašne pravice, breg in kamen (Rain und Stein).
kakor tudi pripadajoče podložnike in kajžarje z dajatvami, ki so
jih dolžni, in v urbarju vpisanimi služnostmi, davki, daci, deseti
nami, desetinskimi pravicami (Erbholdschaften), roboto 'in darovi,
brez izjeme in pridržka, kakor jih je vžival ali bi jih mogel
vživati pl. Oblak. Gvidon Cobenzl kupuje to posest kot lastno,
toda lenu podvrženo in prisodno (zusprüchig) za 25.000 gold.
nemške veljave, toda tako, da plača takoj pri izročitvi gospod
stva 6.000 gold. in prevzame 7.000 gold. Oblakovega pasivnega
dolga, ostalih 12.000 gold. pa začne odplačevati po preteku treh
let, računano od sv. Jurija tega leta in plača vsako leto 2.000
gold. nemške veljave tako, da napove vplačilo vselej ene kvatre
prej. Kar vsako leto ostane še dolga, ga obrestuje po 5% “ ( 35).
Grof Cobenzl pa je hitro odplačal vso kupnino. Dne 23.
5. 1755. je že dobil od barona Oblaka pobotnico, s katero mu
le-ta priznava, da je vsa kupnina v znesku 25.000 gold. popol
noma poravnana, in torej nima od grofa Cobenzla ničesar več
terjati ( 36).
Grof Gvidon Cobenzl je s to kupčijo dokaj povečal svojo
posest. Dvorec v Dobličah pri Črnomlju mu je zaradi oddalje
nosti malo prijal; zato ga je še isto leto prodal (12.10.1753.)
grofu Janezu Russensteinu, lastniku gradu Turn pri Črnomlju,
za kar pa mu je kupec ostal dolžan 2.500 gold. nemške veljave.
To vsoto se mu je zavezal plačati do konca januarja 17 54 ( 37).
Svoje posestvo na Bregu je hotel grof Cobenzl spraviti kar
mogoče v red. Ni mu bilo prilično, da ima na Vel. Poljanah
11 gruntov, ki mu dajejo 2/3 žitne desetine v snopih, kvartnik
(žito na mero) in mladinsko desetino, ker je to preveč oddaljeno
od Brega in Ribnice in poleg tega leži še v ortneškem gospodstvu.
Grofu Marku Ferdinandu pl. Lichtenbergu, graščaku na Ortneku,
pa tudi ni priročno, da ima v Slatniku po odštetem vsakem
tretjem snopu, ki gre župniku v Ribnici, od ostalih dveh delov
tri snope Breg, dva pa Ortnek; v Brežah in na Jurjeviči pa da

ima po odštetem tretjem snopu, ki gre ribniškemu župniku, od
ostalih dveh delov Breg dva, Ortnek pa tri snope, kvartnik in
mladinsko desetino. Iz te raznolike razdelitve se porajajo često
spori in nastaja škoda za obe strani. Zato sta se oba grofa dne
24. okt. 1753. tako pogodila, da grof Cobenzl vso desetino na
Poljanah prepušča za vedno ortneški graščini, grof Lichtenberg
pa izroči vso svojo desetino v Slatniku, Brežah in na Jurjeviči
za vedno grofu Cobenzlu in njegovim naslednikom. Ker pa vrečna
desetina ali kvartnik prosa znaša na Poljanah po odšteti tretjini,
ki jo dobiva ribniški župnik, le 7 in eno tretjino kvartnika prosa,
7 in eno tretjino kokoši in predivo od 7 in ene tretjine grunta,
- v Slatniku, Brežah in na Jurjeviči pa ta dajatev znaša 19 in
eno tretjino kvartnika, 9 in 2/3 kokoši in predivo od 9 in dveh
tretjin gruntov, torej dobi Cobenzl več, kakor daje, - se le-ta
zase in za svoje naslednike na Bregu zavezuje, da bo grofu
Lichtenbergu in vsem njegovim naslednikom na Ortneku dajal

Poslopje nekdanjega ribniškega O kra jn e g a sodišča
med leti 1840. in 1948.
Po II. svet. vojni je v poslopju d o b ila svoje pisarniške prostore
razširjena občina Ribnica. V sredini je b ilo poslopje nad zid a n o
za II, nadstropje, ker je del strehe uničil vojni vihar.

letno 10 kvartnikov prosa, ki ga bo nabral v Slatniku, ker je
bliže Ortneku, in bo na Ortnek javil dan, kdaj naj pridejo po
to proso. Vendar dobi Breg še vedno več kot 2 kvatrnika prosa,
dve in eno tretjino kokoši in predivo od 2 in pol grunta, kar se
pa zravna z mladinsko desetino, jagnjeti in čebelnimi roji v
Slatniku, Brežah in na Jurjeviči, ki jih dobiva grof Conbenzl ( 3S).
Od grofa Cobenzla je graščino Breg kupil obenem z ribniško
vred Anton Rudež leta 1810. Takrat je bil grad še cel, vendar
v dokaj slabem stavbnem stanju, ker se Cobenzli zanj niso
mogli dosti brigati, oskrbniki pa tudi niso imeli dovolj sredstev,
da bi bili grad vzdrževali, ker je v ostalem tudi imel sorazmerno
malo posesti. Poznejši Rudeži pa so hoteli graditi pivovarno; v
ta namen so postavili v Ribnici poslopje, v katerem je sedaj na
stanjeno okrajno sodišče. Zato ima ta hiša tudi obširne kleti.
Ker je bila zanje graščinska stavba na Bregu brez posebnega
pomena, so jo jeli podirati, kamenje pa so porabili za zgradbo
nameravane pivovarne. Bilo pa je zidovje brškegraščine
tako
močno zidano (baje je bila malti primešana tudi sol), da niso
mogli vsega porušiti; in kos zidovja stoji še danes na Bregu
kot zgodovinski spomenik davnih časov. Do ustanovitve pivo
varne pa ni prišlo, ampak so omenjeno poslopje ribniški graščaki
uporabljali za stanovanje gostov. Zlasti ob predpustnem času, ko
so v ribniškem gradu prirejali sijajne maškaradne plese, so se
shajali visoki gostje v tej stavbi; vsaka družina je imela svojo
sobo, v kateri so se napravljali in maskirali ter od tam vozili
v grad na ples, tako da drug drugega niti poznali niso. Odtod
še danes živi med ljudstvom govorica, da se je svoj čas hudič
vozil ponoči v kočiji v grad.
Po letu 1848. pa se je v poslopje naselilo okrajno sodišče,
ki je dotlej imelo svoje prostore v ribniškem gradu.

X.

POGLAVJE

TU RSKI

POHODI

Začetkom 15. stoletja so se začeli turški pohodi, pod kate
rimi so naše slovenske dežele in pokrajine silno trpele; poleg
Bele krajine morda ribniška in kočevska okolica največ. Val
vazor poroča, da so Turki dne 9. oktobra 1408. vdrli v Belo
Krajino in jo strašno opustošili. Sličen roparski napad se je
zgodil tudi leta 1411., ker isto leto poroča metliški komtur nem
škega viteškega reda poveljništvom avstrijske bali je, „da sta
bila redovna hiša v Metliki in župnija Črnomelj opustošena od
Turkov. Sam nujno potrebuje denarne pomoči; sicer ne more
vztrajati na svojem mestu“ C1).
Iz Bele Krajine je bila Turkom odprta pot na Kočevsko in
v Ribnico. Ko so Ortenburžani v 14. stol. naselili južno od Rib
nice kočevsko pokrajino in tako Ribnico zvezali s Kostelom in
Kolpo ter Belo Krajino in Hrvaško, so odprli tudi pot Turku
zakletemu sovragu krščanskega imena, ki je bil odslej v Ribnici
kaj pogosten gost. Skoraj skozi poldrugo stoletje je Ribnica
neštetokrat videla tega sovražnika in bridko občutila njegove
udarce.
Menda je Ribnica prvič doživela tak napad turških roparjev
leta 1415. Bližnji povod je dal bosanski vojvoda Hrvoje, ki si
je hotel s pomočjo Turkov podvreči del Bosne in južno Dal
macijo in začel vojsko proti kralju Žigi (Sigismundu). Po velik'
noči tega leta je Turek vdrl z mnogoštevilno vojsko preko
Hrvaškega na Ogrsko. Prišel je do Blatnega jezera, razrušil
mnogo cerkva, požgal vasi, poklal veliko množico kristjanov in
jih odvedel čez 8.000 s seboj. Od glavnega krdela, ki je drlo
na Ogrsko, so se odločile manjše turške čete in plenile po
celjski in ortenburški grofiji. En oddelek pa je prekoračil Kolpo
pri Vinici in drvel čez Kočevje in Ribnico proti Ljubljani, ki je
tedaj tudi prvič videla krutega sovraga pred svojim obzidjem (2).
Ako pomislimo, da je poleg tega turškega napada, od kate
rega se je Ribnica komaj oddahnila, dne 2. okt. 1415. še veli
kanski požar popolnoma uničil ves trg, si lahko mislimo, kakšna
beda in potrtost sta morala vladati med prebivalstvom ( 3).
Brzi sli so raznesli novico o tem napadu na vse strani.
Cesarja Žige takrat ni bilo doma; mudil se je na cerkvenem
zboru v Konstanci in tudi na sporočilo o nesreči, ki je zadela
Ogrsko, ni hotel zapustiti tega mesta. Od njega ni bilo priča

kovati pomoči. Pač pa se je tedaj dvignil oglejski patriarh
vojvoda Ludovik pl. Teck v obrambo svoje škofije, kamor je
spadala tudi Ribnica. Mudil se je v Rožaču na slovensko-furlanski meji, ko ga preseneti novica, da Turki pustošijo na Kranj
skem tudi že njegovo pokrajino. Takoj skliče odbornike svojega
parlamenta v Videm na posvet. Sklenili so, da se osnuje splošna
deželna bramba. Polovica vseh za orožje sposobnih mož naj bi
šla s patriarhom na čelu proti Turkom, druga polovica pa varo
vala dom. Toda Benečani, ki so bili s Turki sporazumljeni, so
znali preprečiti nameravani pohod. Furlanska mesta so se obo
tavljala pustiti svoje vojaštvo iz dežele, češ da ga potrebujejo
doma. Le z majhno četo se je patriarh na binkoštni torek 21.
5. 1415. odpravil proti Kranjski. Hotel je v Ribnici iz Ljubljane
se vračujoče Turke prehiteti in jih zajeti. Prišel je bil sicer do
Ribnice, toda prepozno, ker so medtem Turki deželo že za
pustili ( 4).
Ortenburžani, tedanji lastniki Ribnice, niso bili več dovolj
močni, da bi mogli braniti svojo posest. Saj je v tej dobi živel le
še zadnji Ortenburžan Friderik, ki je bil nesrečno poročen z
Marjeto vojvodinjo Teck, sestro oglejskega patriarha Ludovika.
Ker ni imel nobenega potomca, tudi ni imel veselja podajati se
v smrtno nevarnost in braniti svojo posest pred Turki; saj je
ta imela itak kmalu preiti v roke celjskih grofov. Kakor rečeno,
pa je prihitel v obrambo Ribnice njegov svak patriarh, ki je
bil prijatelj Celjskih, toda zaradi mnogih ovir prepozno; Ribnica
je bila že dobila svoje udarce od Turka, ko je drl proti Lju
bljani, in zopet, ko se je vračal.
Isto leto so bile naše dežele še enkrat hudo vznemirjene.
Bilo je začetkom avgusta, ko je vojvoda Hrvoje s pomočjo Tur
kov potolkel neko ogrsko-hrvaško vojsko, ki je bila vdrla V
Bosno. Zmagovalci so zasledovali bežeče Ogre, napadli Dalma
cijo, Hrvaško, celjsko grofijo in požigali pokrajine tja do Drave.
Takrat so baje odvedli s seboj preko 30.000 kristjanov preko
Dalmacije. Tudi sedaj je strašna vest o turškem napadu povzro
čila velik strah po vseh sosednjih deželah. Toda razen posveto
vanj se ni storilo nič ( 5).
Več kot pol stoletja je imela Ribnica poslej mir. Za časa
gospodovanja celjskih grofov (1418-1456) Ribnica ni nikoli vi
dela Turkov. Ko pa Turka ni bilo, so pa druge nesreče trle trg,
ki je v tem času dvakrat pogorel in sicer, kakor že omenjeno,
leta 1415. popolnoma, leta 1445. pa do polovice (6).
Leta 1469. se prične doba vsakoletnih turških napadov na
slovensko ozemlje; ti napadi so skoro leto za letom veljali tudi
Ribnici. Koncem aprila ali v prvih dneh maja 1469. je vdrl

turški paša Ezeberg z armado 20.000 mož iz Bosne na Hrvaško.
Prodrl je skozi Liko do mesta Senj, kjer so se morali knezi
Frankopani odkupiti z bogatimi darovi. Od tu je vdaril na Modruš,
kjer je požgal vso okolico, potem pa preko Kolpe drl na Kranj
sko. Na binkoštno nedeljo 21. 5. so se Turki utaborili pri Metliki
in ves teden divjali po okolici. Mesto Metlika je bilo popolnoma
razdejano. Iz Bosne došli frančiškani, ki so bili začeli graditi
samostan na otoku v reki Lahinji „Pri treh farah“ , so zbežali
v utrjeno Novo mesto. Iz Bele Krajine so drli Turki na Kočev
sko; mesto Kočevje so požgali popolnoma. Nato so drli skozi
Ribnico proti Ljubljani in zažgali šenklavško cerkev. Druge
trume so divjale okoli Žužemberka in Kostanjevice ter so se
utaborile na šentjernejskem polju. Kranjski deželni stanovi so
začeli naglo zbirati deželno obrambo. Vsaka hiša je imela dati
po enega oboroženega moža. Toda zbrali so se prepozno. Turki
so se medtem z bogatim plenom že umaknili v Bosno. Iz vseh
naših krajev so ugrabili cele množice ujetnikov. Ko so došli do
reke Kolpe, ki je bila vsled hudega dežja zelo narasla in niso
miogli hitro prepeljati vseh ujetnikov, so jih čez tisoč na bregu
poklali (7).
Isto leto so Turki spet plenili po naših krajih. Meseca junija
jih nahajamo na Krasu in na Furlanskem, kjer je škender-paša
z ognjem in mečem uničil mnogo vasi tja do reke Piave in tiral
v sužnost 11.000 ljudi. Koncem leta, ko je že začelo zmrzovati,
so Turki pridrli na Dolenjsko v krško okolico in dalje v Savinj
sko dolino, ki so jo oropali tja do Celja. Koliko škode so napra
vili to leto, je težko določiti. Dolenjsko, kočevska in ribniška
okolica, Kras, Goriška in Furlanija, vse je bilo opustošeno. Trgi,
vasi, cerkve in hiše požgane, na tisoče ljudi pomorjenih, 20 do
30 tisoč odpeljanih v sužnost poleg naropanih govedi in drugega
blaga, ki so ga Turki vzeli s seboj. Vest o strašni nesreči, ki je
zadela slovenske dežele, je vzbudila pozornost celo v Rimu in
papež Pavel II. je naklonil posebne odpustke tistim, ki bi Metliko
in Slovensko krajino, v katero je spadala tudi Ribnica, branili
pred neverniki (8). Obenem je ukazal, naj se po vseh cerkvah
postavijo nabiralniki, nabrani milodari naj se porabijo za križar
ske namene proti Turkom (9). Tak nabiralnik je bil postavljen
tudi v ribniško cerkev. Pa neki Ivan Priča se je drznil v Rib
nici oropati to puščico, za kar je bil 10. dec. 1473. po patriar
hovem ukazu pozvan prsd ribniškega sodnika Leonarda in je
moral denar povrniti ( 10). Koliko drugih kazni je dobil, iz listin
ne izvemo.
Leta 1471. so se turški napadi ponavljali. V juniju je bo
senski poveljnik Ezebeg s 15.000 konjeniki pridrl na Kranjsko,

„T a b o r“

v Loškem potoku z župno cerkvijo sv. Lenarta in
podružnico sv. Barbare.

divjal nekaj časa po deželi in odvedel 20.000 kristjanov s seboj.
Ko so Turki sužnje hitro pospravili po svojih trdnjavah, se je
vrnilo kakih 10.000 roparjev zopet v deželo; plenili so in ropali
tja do Ljubljane ter odpeljali nove trume sužnjev s seboj. Bo
senski paša Ezebeg je vedel, da se mu v naših deželah ni bati
kakega odpora, ker se je cesar Friderik takrat mudil na držav
nem zboru v Regensburgu. Zato se je o binkoštih tretjič prikazal
pri Vinici ob Kolpi s 16.000 konjeniki in znova napravil roparski
napad na deželo. Na binkoštni ponedeljek se Turki, deroč skozi
Ribnico, seveda ropajoč po svoji stari navadi, utabore na Ra
šici pri Vel. Laščah in potem dirjajo proti Ljubljani, kjer se
prikažejo v torek zjutraj. Gotovo bi bili meščane takrat iznena
dili, ako ne bi bil dim gorečih vasi Ljubljančanom naznanjal
njihov prihod. Tam se je turška vojska razdelila na 3 dele: en
del dere proti Kranju, drugi proti Kamniku, tretja četa pa je
menda divjala na Dolenjskem okoli Stične, ki je bila takrat do

tal porušena. Predno se je organizirala obramba, je bil Turek že
zopet nazaj v Bosni C11).
Oblastniki niso mogli mnogo storiti zoper turško nevarnost.
Posvetovali so se pogostokrat, toda sklepi so ostali navadno le
na papirju. Pobirali so samo davke za obrambo zoper Turke; ti
davki pa so se navadno izgubili v praznih blagajnah cesarjevih.
Ljudstvo je bilo povečini navezano le na samoobrambo. Predno
so oblastniki javili turške napade, so bili navadno Turki že v
deželi.
Da so se imeli ljudje pred Turkom kam zateči, so si zidali
takoimenovane tabore. Valvazor pripoveduje, da so jih začeli zi
dati prav to leto 1471. V Loškem potoku so zgradili tabor pri
župnijski cerkvi, kjer se še sedaj pravi „Pri tabru“ in je stolp
župne cerkve bržkone ostanek stare trdnjave; enako so napravili
tudi prebivalci v Strugah tabor nad vasjo, ki danes nosi ime
Podtabor. Od tega struškega tabra so se še leta 1857. prav dobro
poznali obrisi; zidovje je imel v štirikotniku, na vogalih pa 4
stolpe. Sredi tabra se je nahajala podzemska špilja, ki je vodila
80 sežnjev globoko pod Malo goro; pri izhodu so bila dvojna
železna vrata in ena strelna lina. Ob času turških napadov je
bil ta tabor naravnost nepremagljiv ( 12). Danes je skoro po
polnoma razdejan.
Tabor je bil torej utrjen prostor, navadno okrog cerkve ali
pa okrog župnišča. Okrog cerkve je bil tabor v Osilnici in v
Loškem potoku, okrog župnišča pa v Borovcu. V tabrih so na
pravljali predvsem kleti, kamor so kmetje spravljali svoje pri
delke, včasih tudi v mirni dobi, tako da ob turških napadih ni
bilo treba drugega kot spraviti na varno starčke, žene in otroke.
Branilci teh malih trdnjav so bili navadno župniki ( 13). V trgih
in v mestih, ki so bila utrjena in navadno imela močan grad,
so že itak prebivalci našli zavetje. Zato trgi in mesta niso gra
dili tabrov. Po zatrdilu Valvazorja ribniškega gradu Turki niso
nikoli premagali ( 14). Vanj so se bližnji prebivalci zatekali, ako
so pravočasno opazili prihod Turkov.
Drugo sredstvo obrambe zoper Turke pa so bili kresovi, ki
so prišli v navado v teh časih. Kresovi so nadomestovali današnji
telegraf in telefon. Njih krvavi svit je napovedoval deželi strašne
dneve boja in požiga ter klical sorojake na pomoč in obrambo.
Ta način obveščanja nevarnosti je še vsa poznejša stoletja ostal
v rabi. Kadar so plamteli kresovi po gorah, je bilo to znak, da
so Turki v deželi. Sčasoma so postala ta kresišča stalne stražnice,
redno zastavljene s čuvarji, ki so morali v primeru nevarnosti
takoj dati znamenje prebivalstvu. Na določenih vrhovih je bilo
nagrmadenih več sto tovorov suhega lesa. Poleg grmade so stali

LOŠKI POTOK (Slika izpred I. 1918.)
Vas HRIB s pogledom p ro ti sev. vzhodu in župna cerkev na
TABORU s podružnico na pokopališču

nabasani možnarji. Ko je stražnik opazil sovražne trume, ka
terih bližanje je lahko spoznal po kadečih se vaseh, je zažgal
možnar in podkuril kres, kar je spravilo pokonci vse prebival
stvo v okolici.
Za prvim kresom se je zasvetil drugi, tretji, in v par urah
je vedela vsa dežela, da Turek zopet pleni in mori po njej (15).
Turške napade je bilo pričakovati navadno s treh strani.
Pridrli so ali ob Savi mimo Brežic in po dolini Krke ali pa čez
nižave ob Kolpi preko Kočevja in Ribnice. Včasih so si izbrali
tudi pot ob morju čez Senj, Vinodol, Reko in Istro. Ob vseh teh
progah so bila določena kresišča, ki so sporočala dobljena zna
menja naprej, dokler ni bila po njih opozorjena posadka ljubljan
skega gradu. Kadar so Turki pridrli preko Kolpe in Bele Krajine,
so goreli kresovi v sledeči vrsti, kakor poroča Valvazor: Vinica,
Poljane ob Kolpi (na hribu Prerigel), Kostel (na gori Skrilj,
Skrull), Fridrichstein nad Kočevjem (oder auf dem Berge Schwar
zenbach ob der Laschin) ali na gori črni vrh nad Ložino, Rib
nica (pri Sv. Ani), Ortnek, Turjak (na Ločniku), Ig, Lju
bljana (16).

Na gori, kjer so Ribničani žgali kresove, so postavili lepo
cerkvico, posvečeno sv. Ani, ki je imela še za Valvazorjevega
časa tri oltarje: sv. Ane, sv. Uršule in sv. Neže ( 17). Danes ima
ta cerkev le en oltar sv. Ane, dočim imajo soseščani še danes
sliki sv. Uršule in sv. Neže na podružničnem banderu.
Meseca marca leta 1472. so Turki pridrli na Notranjsko in
zažgali župnijsko cerkev v Cerknici (ls). Ali so takrat prišli tudi
do Ribnice, ne vemo, pač pa domnevamo. Na dan pred sv. Marjeto
11. julija 1476. je pridrla četa 4.500 konjenikov s Hrvaškega
proti Brežicam. Ker niso mogli čez Savo, jo udarijo proti samo
stanu Pleterje, ki je pa bil močno utrjen; zato so ga brez uspeha
naskakovali. Po neuspešnem obleganju so oddirjali dalje proti
Novemu mestu in dalje skozi Ribnico na Bloke, Cerknico, Po
stojno in Vipavo proti Gorici. Od tu so krenili čez črn i vrh v
Žiri in Loško okolico, Polhov gradeč in Logatec. Najsamotnejše
doline in grape so takrat videle Turka. Razen revnih kraških
vasi je občutil turško divjost tudi Lož. Roparji (ljudje so jih
imenovali mavharji-Sackmann) so požgali mesto Lož in prebi
valce odpeljali. Ko je ta drhal prebredla vso Dolenjsko in No
tranjsko, je odšla zopet skozi Ribnico in Kočevje preko Kolpe
na Hrvaško ( 19).
Tako je minilo žalostno leto 1476. brez prave pomoči. Prav
pravi župnik Jakob Unrest s Koroškega, ki je bil sam priča teh
pohodov in jih tudi popisal: „Naj vendar pomisli vsak pameten
človek, kako je mogoče, da je tako majhna četa Turkov, ki so
jo cenili kvečjemu na 2.000 mož, smela brez ovire divjati po
dravski dolini, Koroškem, Slovenski krajini, Kranjskem in Krasu
in povzročiti toliko škode, ne da bi se ji kdo ustavil. O ljubi
Bog, čas bi že bil, da krščanski meč skrha turško sabljo.“ Po
tem napadu so se kmetje splošno jezili nad gospodo in stanovi,
da nič ne store proti Turkom in da jim gledajo skozi prste. Neka
tere plemenitaše in viteze so celo dolžili, da so na skrivnem za
vezniki ropar j ev ( 20).
Kako usoden čas je takrat napočil za Slovence, predvsem
še za naše ribniške pokrajine skoroda z vsakoletnimi turškimi
napadi, kako živo so čutili, da gre za njihov obstoj in da jim
skoraj bije zadnja ura, vse to obupno priča prošnja za pomoč,
ki so jo kranjski deželni stanovi leta 1474. naslovili na papeža
Siksta IV. To pismo je živa slika zapuščenosti, obupanosti in raz
dvojenosti, ki je takrat vladala v naših deželah in natančno opi
suje strašno gorje, ki jih je zadelo. Zato naj bo navedena vsaj
deloma.
„ Sveti oče“ , pišejo kranjski deželni stanovi, „kot Vaše revne,
zapuščene in izdane ovčice pribežimo k Vam, polni zaupanja in

ljubezni do Vaše Svetosti, kakor so nekdaj pribežali prebivalci
grškega cesarstva in drugi, ki so bili hudo stiskani od sovraž
nikov Kristusovega imena. Ker takrat ni bilo krščanske pomoči
od nikoder, si je podvrgel grozoviti Turek grško cesarstvo, Ar
menijo, Bosno, Srbijo in druge dežele. Takrat smo tudi mi pov
zdignili glas na vso moč, toda žal, da je bil le malo uslišan. In
tudi tista pomoč, ki nam je došla, je prišla prepozno. Zato je
turški sovražnik osemkrat pridrl z veliko množico v našo deželo
jo požgal in tako opustošil, da se mora smiliti Bogu, Vaši svetosti
in vsakemu kristjanu. Kaj nas pa čaka, ako nam še sedaj kri
stjani ne pridejo na pomoč? Nič drugega, da se bomo morali mi
(Kranjci) in prebivalci Slovenske krajine (kamor je spadala tudi
Ribnica), Metlike, Istre, Krasa in še mnogih drugih sosednjih
pokrajin, ki z nami vred enako silo trpe, vzdigniti in zapustiti
deželo, mesta, gradove in domovino. Ako pa bode do tega prišlo,
česar se bojimo, kje bo ta revna in preganjana množica našla
zavetja in živeža? In kaj se zna še zgoditi, ako bo Turek naše
dežele zasedel in odtod vedno dalje stegal svoje grabežljive roke
po krščanstvu? Vse, kar je krščanskega, bo uničil in razdejal.
Kdor ni sam videl in izkusil bridkosti, se mu ne da opisati niti
s pismom niti z govorjenimli besedami. Kdor je pa videl tiso
čero silo, bridko vpitje, veliko trpljenje in jok ujetih kristjanov,
kakor so to videli stotniki in hlapci mejnega grofa Alberta Brandenburškega in vojvode Sigismunda Avstrijskega, ki sta jih po
slala našemu cesarju in naši deželi na pomoč, ta je pač ginjen
žalosti in usmiljenja. Božji zakon nam zapoveduje, da ljubimo
Boga čez vse, svojega bližnjega pa kakor samega sebe, in da je
treba zlasti tistim pomagati, ki so v sili in nadlogah. Kdo pa je
bolj zapuščen, kdo je revnejši in nadložnejši, kakor smo mi? štiri
leta že traja vojska in še je ne bo konec, ako nam ne prihiti
na pomoč sam Bog s svojo mogočno roko. Malo čutimo, da se
kdo zmeni za reve naše dežele in cerkve, ker v tolikih letih se
ni nič izdatnega storilo za nas; sami smo se morali braniti in
skrbeti, da ne pridemo krutemu Turku v pest. Baha se namreč,
da se mu mora klanjati vsa zemlja. Zato ne kaže drugega, kakor
da ga spodimo iz dežele ali da jo zapustimo sami, ali pa da se
podvržemo Turku. Prvo je težavno, ker so naše moči proti nje
govi sili premajhne, drugo je še težavnejše, ker bi morali za
pustiti domovino in živeti v pregnanstvu; tretje bi nam bilo
najtežje, da bi namreč mi, ki nosimo ime Kristusovo, bili podložni
zaničevalcu in sovražniku tega presvetega Imena.“
„Da ostanemo torej združeni z rimsko cerkvijo in ne bomo
prisiljeni podvreči se sovražniku . . . je treba, da glasno kličemo
na pomoč. . . Naše razmere so take, da nas nihče ne ubrani

propada, ako ne dobimo nemudoma pomoči. In če si sovražniki
podvržejo našo deželo, . . . potem, jim je odprta pot in ne bodo
jih ovirale ne gore niti vode, da bi ne vdrli v laške in nemške
dežele; bati se je celo za Rim, ker so v nekaterih letih pridrli
iz Carigrada do sem in še dalje.“
„In koga drugega naj bi v tej sili klicali na pomoč, kakor
najvišjega poglavarja sv. krščanske vere, ki je od Boga po
stavljen, da pase njene ovčice in varno krmari čoln sv. Petra.
. . . Prosimo Vašo svetost, naj pomisli in uvažuje veliko nečast,
ki se dela Bogu s tem, da
se onečaščajo sv. zakramenti,rušijo
hiše božje, in da je bilo toliko božjih služabnikov in toliko
tisoč ljudi pomorjenih. Kako neusmiljeno je sovražnik ločil žene,
može in otroke in sorodnike ter jih nage, bose, lačne in žejne,
vkovane v železo in verige kakor hudodelce, z rokami na hrbtu
zvezanimi, odgnal v sužnost. Kako nečloveško oskrunja uboge
žene in device, ki žalostno kličejo na pomoč; kako brezsrčno
dela s starimi ljudmi in nedolžnimi otročiči, katere na kose raz
seka, ako jih ne more s seboj tirati. Kako neusmiljeno se preliva
krščanska kri, koliko revščine trpe revni kristjani, katerim je
bilo vse njih imetje ugrabljeno in požgano, ki nimajo niti strehe
niti zavetja, kamor bi se skrili pred groznim sovražnikom. Kako
sitrašna nadloga je to, da morajo revne matere s svojimi malimi
otroki bežati v črni noči, ob velikem deževju in nevihti, in kar
je še hujše, da nimajo dece s čim pokriti. Koliko je tu mraza
in trpljenja, strahu in revščine, koliko bridkosti, bolečine in joka!
Nobeno človeško srce ne more tega popolnoma, umeti, nihče po
pisati in dopovedati. Zato prosimo Vašo svetost in ves kardi
nalski zbor, da se nam v kratkem pomaga z močno deželno
brambo proti Turkom in da se napravi veliko vojno podjetje
proti njim. . .“ ( 21).
Tako so pisali kranjski stanovi papežu Sikstu IV. dobro
vedoč, da imajo v njem mogočno oporo proti Turkom. Iz tega
popisa pa se razvidi tudi velikanska beda, ki je takrat trla naše
pokrajine. Papež je res dvignil svoj glas. V posebnem pismu
24. 6. 1475. je ukazal nabirati vojake in denar za bojne namene
in prirejati v ta namen cerkvene slovesnosti, obhode in javne
molitve. Vladarji so se začeli takrat živahno gibati. A kljub temu
so Turki ponavljali svoje pohode v našo deželo ( 22), kjer jih
vidimo, kakor zgoraj omenjeno, že leta 1476.
V
velikem obsegu je bil zasnovan roparski pohod leta 1480.
Takrat so Turki prodrli najdalje proti severu in zapadu. Valva
zor piše, da je takrat štela turška vojska 26.000 mož. Že meseca
julija je plenil en oddelek po Notranjskem, okoli Kočevja, Rib
nice, Cerknice in Logatca. Glavna vojska pa je v začetku av-

gusta napadla Koroško. Tudi sedaj se ni nihče krepko uprl so
vražniku. Poedine trume kmetov ali meščanov so morda rešile
posamezne kraje, toda skupnega odločnega odpora ni bilo ni
kjer ( 23).
Ta napad 1480. je prvi, ki ga v Ribnici omenja Valvazor,
ko pripoveduje o teh pohodih z ozirom na Ribnico. „ Dedni so
vražnik krščanskega imena in sosednji grozo dej ec je ta trg več
krat premagal in okoliške vasi v dimu zadušil, toda gradu ni
mogel nikdar podvreči; zato je v srdu vsakokrat odvedel s seboj
mnogo kristjanov v sužnost, vse oropal, nešteto ljudi posabljal
in v vsem posnemal hudiča, tiranov očeta. Zaradi takih vpadov
so žal v bridkem spominu leta 1480., 1528., v mesecu juliju 1546.,
1558., 1559., v januarju in februarju 1564. in še mnogo drugih,
v katerih so Turki strašno potegnili svojo< morilno sabljo nad
Ribnico in okoliške pokrajine. Baje so se večkrat te barbarske
zveri bližale temu trgu, pa so bili udarjeni s slepoto, tako da z
odprtimi očmi Ribnice niso videli, četudi so bili prav blizu nje,
kar so pripisovali varstvu sv. Štefana, papeža in mučenca. Da,
ko so nekoč z ropaželjnimi očmi drli proti trgu, pa se jim je
pokazala cerkev pred očmi, so se opotekli nazaj, češ da se pla
šijo pred notri stanujočim svetnikom.“ , (-4) Med ljudstvom pa
še danes živi pripoved, da se je Turkom, ki so pridrli skozi
Goričo vas, prikazal v veliki svetlobi farni patron sv. Štefan,
tako da jim je njegov soj jemal vid in so vpili: „Ne vidim!“
Zato, da se farovške njive proti Hrvači imenujejo „Na Vid
mu“ ( 2S).
Naslednje leto je umrl sultan Mohamed Osvojevalec. V 30
letih svojega vladanja je pridobil turškemu polmesecu prej ne
poznano slavo in oblast. Za slovenske dežele in, kakor smo vi
deli tudi za Ribnico, je bil prava šiba božja. Kristjane je smrtno
sovražil. Zgodovinopisci poročajo, da je v nekem razglasu do
svojih podložnikov objavil sledečo prisego: „Obljubljam in pri
segam pri edinem Bogu, niti poželeti kake druge naslade, ne sto
riti nič dobrega, niti obrniti se proti vzhodu, dokler ne razdenem
in s kopiti svojega konja ne poteptam lesenih, železnih, srebrnih
in slikanih bogov, ki so jih naredili z rokami častilci Kristusovi,
dokler ne izbrišem s sveta od vzhoda do zahoda vseh njihovih
pregreh.“ ( 26). Ni čudno, ako so pod takim fanatizmom naši kraji
toliko trpeli!
Zadnja leta vlade cesarja Friderika so bila za Kranjsko
strašno usodepolna: Dvakratni turški vpad in potres. Leta 1491.
na sv. Mihaela zvečer so Turki vdrli v Metliko, v sredo nato
pa so jo udarili proti Novemu mestu in Beli cerkvi. Tam so se
utaborili z namenom, da jo mahnejo v Celje in potem na Go

renjsko in nazaj grede ropajo našo deželo. Ker pa niso mogli
prebresti narasle Krke in Save, so hladili svoj srd nad okolico
Čušperka, Turjaka, Dobrepolj, Nadliška, Žužemberka, Suhe kra
jine, Ribnice in Kočevja, kjer so vse požgali, prebivalce z vsem
njihovim imetjem pa vlačili v sužnost. Ravnokar je bila posprav
ljena žetev, pa je šlo vse s Turki. ( 27).
Enako so to leto trpeli kraji okoli Novega mesta, št. Jer
neja in Kostanjevice. Do Ljubljane je segalo razdejanje. Uda
rec je bil toliko hujši, ker je prišel nepričakovano. To pot tudi
s Hrvaškega ni došlo svarilno znamenje. Zdi se, da so Hrvatje
sklenili s Turki poseben mir, da so se sami rešili, kar ni ne
verjetno, zakaj splošna stiska je rodila tak egoizem, da je hotel
reševati vsak samegasebe. Veljal je rek: „Reši se, kdor se
more!“ Deželni glavar Viljem Turjaški v nekem pismu z dne
4. 10. 1491. z ganljivimi besedami riše bedo od vsega sveta zapu
ščenih ubogih kmečkih ljudi in izraža bojazen, da divji sovrag
čaka le upada naraslih voda, da ponese še v ostalo Dolenjsko in
Gorenjsko grozote razdejanja. Vendar pa je Turke čakalo povra
čilo. Kranjsko viteštvo in nabrano vojaštvo se je skrilo v gozdu
na Hrušici, ko so ravno prišli Turki s svojim plenom. Kranjci
jih obkolijo in jim iztrgajo plen. še danes se imenuje tamkaj
neki kraj Turški klanci. K vsej bedi se je to leto pridružil še
močan potres.
Manj dokazani kot prejšnji, vsaj v podrobnosti, so turški
vpadi 1. 1492. Valvazor pravi, da so tudi to leto Turki plenili
po deželi kot običajno; drli so do Ljubljane in požgali predme
stja. Bili pa so od Jurija pl. Herbersteina pri Novem mestu pre
magani in pognani v beg ( 2S).
Izmed vseh stanov so turški napadi najhuje zadeli kmeta.
Gospoda in meščani so bili zavarovani z močnim obzidjem, kmet
pa je postal z družino in imetjem vred plen divjih roparjev, ako
se mu ni posrečilo ob pravem času ubežati. Po raznih okrajih
je bilo na stotine zemljišč brez gospodarjev in obdelovalcev. Na
razsežnem gospodstvu graščine Kostel ob Kolpi je bilo v začetku
16. stol. le pet zemljišč zastavljenih ( 29). Vsa druga so kmetje
zapustili.
V
teh razmerah so se prebivalci Ribnice in Kočevja morali
zateči k posebni obrti „suhi robi“ , da so si po svetu služili kruh,
ker jim ga je doma odjedal Turek. Ribniška suha roba je iz
pričana v 15. stol., pa njeno izdelovanje gre gotovo v davne čase
nazaj. O njej izvemo šele, ko je cesar Friderik, prvi lastnik rib
niškega gospodstva za izumrlimi celjskimi grofi, leta 1492. do
volil Kočevcem in Ribničanom izvažati živino, platno in „razne
lesene predmete, kakršne sami doma izdelujejo“ , na Hrvaško in

Ribniški krošnjar s suho robo
(„ O b ž ira r“ )
Tudi na krošnjarje je ostal le spom in.

druge obmejne dežele. Valvazor nam pripoveduje, kakšni so bili
ti predmeti: leseni krožniki, lesene sklede, škafi, vedra, rešeta
in mnoge druge drobnarije ( 30). Dalje poroča, da so ob njegovem
času izdelovali v Bukovici, Danah, Gorenji vasi, v Sajevcu, na
Jurjeviči, v Kotu, v Sušju, v Sodražici, v Žigmaricah, na Gori in
v Ravnah večinoma leseno robo (31). Lončarji pa so bili ob nje
govem času v Dolenji vasi (z 80 hišami!), v Goriči vasi, Hrvači,
Otavicah, Nemški vasi in Prigorici. (Hafner oder Topfer) ( 32).
Ravno ob času najhujših napadov okoli 1490. pa so skušale
razmere uničiti to ribniško domačo obrt, ki je bila za Ribnico

edini vir dohodkov; saj je vse poljske pridelke leto za letom
uničeval Turek. Po mestih so se razvile zadruge ali cehi, ki so
dobili izključno pravico do rokodelstva. Prišla pa je tudi prepo
ved trgovanja po deželi, ki se je tudi omejilo na mesta in trge.
Kmečka domača obrt je morala propadati ( 33). Tako je Ribni
čanom in Kočevcem grozil gospodarski propad. Tedaj je cesar
Friderik III. leta 1492. Kočevcem in Ribničanom na njih prošnjo
izjemoma dovolil, da si smejo s krošnarjenjem služiti svoj kruh,
ker se s poljedelstvom niso mogli več preživljati. Trumoma so
namreč kmetje zapuščali svojo zemljo in svoje hiše ter si iskali
zaslužka v mestih in trgih in pri kupčiji. Prišlo je tako daleč,
da so ljudje resno mislili popolnoma zapustiti svoje domove in
si drugod poiskati mirnejših zemljišč ( 3‘ ). Omenjena listina ce
sarja Friderika pa je rešila Ribničane pred gospodarskim pro
padom.
Kranjska dežela je po turških napadih tako obubožala, da
so stanovi izjavili, da dežela ne more nositi splošnih davkov
in naklad za obrambo, pač pa hoče plemstvo in duhovščina storiti
svoje. V ribniškem okraju je poleg vsega še zaradi slabe letine
vladalo tako pomanjkanje, da je cesar Maksimilijan I. dne 29.
10. 1493. dal Gašperju Ravbarju nalog, naj Ribničanom posodi
semena za setev ( 35), ker niti teh niso imeli. Vsled vednih turških
napadov celo nekateri župniki niso hoteli bivati v Ribnici, ampak
so dajali faro in posest v najem svojemu vikarju, npr. naddiakon
Peter pl. Bonhomo, kakor je opisano zgoraj v II. poglavju ( 36).
Kakor poroča Valvazor, se je leta 1497., na predvečer sv.
Lovrenca, prikazal na nebu komet z mogočno veliko metlo ali
repom, kar po takratnem ljudskem umevanju ni pomenilo nič
dobrega. Res je bila Kranjska to leto hudo tepena od Turkov;
zlasti okolica Ribnice, Cerknice, Logatca in tja do Vrhnike je
bila vsa opustošena ( 37).
Videti pa je, da je imela ribniška dolina poslej nekaj let
pred Turkom mir. Maja 1522. pa so vdrli Turki v dolino Pivke
na Notranjskem. Na cvetno nedeljo so nenadoma napadli žup
nijsko cerkev na Slavini, kjer je bilo ljudstvo zbrano pri sv.
maši. Mašnika, ki je bral Kristusovo trpljenje, so potegnili iz
pred oltarja in ga umorili. Tudi veliko vernikov so posekali.
Potem so se spustili skozi Postojno, Cerknico, Ribnico in Ko
čevje proti domu na Hrvaško (38). Narodna bramba se je sicer
hitro zbrala in jo udarila za roparji, pa jih ni dohitela. Ta ropar
ski pohod se je izvršil z veliko naglico v treh dneh, vendar je
prišlo več tisoč Slovencev v turško sužnost. Kakor v prejšnjih
letih imamo tudi v tem letu pred seboj le ropanje Turkov iz
obmejnih krajev, katerim je to pot načeloval Ferhadbeg. Ta

turški napad popisuje v verzih Jožef pl. Lamberg, grof na Ort
neku ( 39).
Ti dogodki so izpodbodli nadvojvodo Ferdinanda, da je spet
nekoliko poskrbel za obrambo meje na jugovzhodu. Na turško
mejo je poslal ogleduhe, ki so imeli poročati o vsakem gibanju
turških čet. Za poveljnika svoji vojski je postavil grofa Nikolaja
Salma, ki je zasedel nekatere hrvaške gradove. Tudi narodna
bramba se je znova uredila in vadila v orožju. Septembra 1522.
je grof Salm sporočil koroškemu dežel, glavarju Vidu Weltzerju,
da je pričakovati novih turških napadov. Zato naj mesta, trgi,
duhovščina in plemstvo zberejo kar največ vojakov, ki naj jih
jež in peš pošljejo proti Metliki, kjer jih pričakuje grof Salm.
Vse te priprave pa niso mogle zadržati Turkov, ki so leta 1523.
spet neusmiljeno oropali metliško okolico ( 40).
Ker se kmečko prebivalstvo v teh razmerah ni moglo pre
življati s poljem, se je začela tudi v ribniški dolini živahnejša
kupčija in trgovina. Omenjajo se posebno lesni izdelki, ki so jih

Dolenjevaški lončarji s svojim župnikom duhov, svetnikom
Karlom Škuljem v „ o ž a g i“ pri ožiganju lončene robe.
„ O ž a g a " , leseno poslopje, v kateri je b iia postavljena mo
gočna zid a n a peč, je stala nekoč sredi vasi D olenja vas,
a je iz g in ila in je ostal le spomin.

s kljuseti (Saumpferde) izvažali prebivalci Krasa, Cerknice, Loža,
Ribnice in Kočevja. Ta izvoz je moral biti prav pomemben, ker je
hotel nadgozdar Volbenk Petran zvišati dac na les; zoper to pa
se je dežela 25. 1. 1520. pritožila pri dežel, knezu in se sklicevala
na neki prejšnji cesarski ukaz, ki je prepovedoval obteževati
uboge ljudi z dacom (41). Razen tega so ovirali ta kmečka
trgovanja ukazi, da morajo vsi tovori iti skozi mesta in plačati
mitnine ( 42), (43), o čemer pa smo že obširneje razpravljali v
poglavju o trgovini in obrti.
Letine so bile v tem času slabe, davki že neznosni; zato so
oblastniki leta 1526 segli še po cerkvenih dragocenostih, da bi
tako spravili skupaj nekaj novcev za boj proti Turkom. Te dra
gocenosti so nekaj časa hranili, potem pa so jih stolkli in spravili
v denar ter v fond zoper Turke. Dne 11. 10. 1526. je v Ribnici
inventiral Bernardin pl. Učan (Vtschan) in so morale cerkve rib
niškega sodišča oddati: 15 kelihov, 11 Daten, 1 puščico (Kepssen), 2 srebrna vrčka (Khandl), 1 monštranco, 1 srebrnega Bo
štjana, 1 srebrnega Krištofa, 7 križcev, med njimi 5 pozlačenih,
in 1 srebrno kupo. Vse skupaj je tehtalo 58 mark. Vrg tega je
bil 1 čisto zlat križec s 3 smaragdi, katerega niso tehtali; najbrže
ne zaradi dragocenosti ( 44).
Po bitki pri Mohaczu (1526) so se Turki spet ojačili. Bližajoči
se veliki vihar so napovedovali roparski pohodi 1528. Že v postu
se je natihoma prikradlo kakih 1.000 roparjev na Kočevsko. Na
padli so 3 velike vasi, jih oropali, ljudi in živino pa odpeljali.
Ti so bili le prednja straža glavne roparske trume. V sredo pred
sv. Gregorijem jih je vdrlo na Kras okoli 2.000. Okoli Postojne
so vse pokončali; tudi trg so čisto izpraznili, šele topovi iz utr
jenega gradu so jih pregnali. Potem so plenili okrog Cerknice,
Loža, Blok, Nadliška, Ortneka, Ribnice, Kočevja. Ves Kras je bil
požgan in opustošen; da niso prišli celo v Ljubljano, jim je pre
prečil postojnski oskrbnik, ki je pravočasno javil pohod Turkov.
Deželni glavar je hitro sklical brambovce, toda le 50 konjenikov
in 200 kmetov se je v naglici zbralo okoli poveljnika Bernardina
Ričana. S to peščico vojakov je šel Ričan proti Kočevju. V malih
praskah je pobil nekaj Turkov, druge pa je prisilil, da so se
umaknili proti Kolpi. Ričanovi brambovci so se nato razšli v
mnenju, da so se sovražniki vrnili domov, toda četa Turkov se
je bila skrila in še drugi dan hudo oplenila okolico Kostela in
Poljan (45). Napadli so tudi Kočevje in odpeljali okoli 100 ujet
nikov naravnost s polja ( 46).
O tem vpadu je deželni glavar poročal 16.3. 1528. kralju;
dalje da s kmečkimi vojaki ni nič opraviti, ker so vsi nevoljni
in morajo še plačevati visoke davke. Turek jim itak vse vzame.

Zato naj se organizira redna vojska; tudi stražniška služba naj se
bolje uredi, da bodo vesti o prihodu Turka prihajale prej, predno
je ta v deželi, kakor se je zgodilo tokrat. Stalna obramba je
nujno potrebna ( 47). Kralj Ferdinand je odgovoril, da je denar
za straže že davno nakazan in tudi za drugo je poskrbel. Deželni
stanovi pa so videli, da so pravzaprav zopet sami nase navezani.
Jeli so nabirati provizionarje in vojake. Kadar bo treba nasto
piti, naj trije streli na stražnicah pokličejo provizionarje, več
kot trije pa drugo vojaštvo. Na kresove, ki se naj zažgo na gori
sv. Petra pri Žužemberku, pri sv. Ani nad Ribnico, na hribu
Matere Božje na Turjaku, na Rabišku, na šmarni gori in drugje,
naj se dobro pazi, da se ne bodo zažigali brez vzroka ali da jih
ne zažge zlobna roka ( 4S).
8.
jul. 1528. je izšlo od deželnega glavarja Nikolaja pl.
Thurna sledeče poročilo: „Včeraj ob 2. popoldne mi je došlo od
bana in za tem od glavarja v Bihaču poročilo, da so se Turki
preteklo nedeljo utaborili pri Bihaču. Za tem mi je ob 8 popoldne
prišlo od oskrbnika v Kostelu pismo, v katerem naznanja, da je
na lastne oči videl Turka onstran Kolpe; danes ponoči je došla
zopet vest, da so Turki ob 6. zvečer vdrli v ribniško dolino.“ (49)
Torej so bili Turki zopet v Ribnici, predno je prišla kaka obram
ba. Pri Kostelu so prebredli Kolpo in divjali skozi Kočevje in
Ribnico proti Turjaku. Okrog Ortneka so požgali vse vasi in
grozno divjali. ( 50). Bilo jih je kakih 5000 hitrih konjenikov.
Ko pri močnem turjaškem gradu nič ne opravijo, se spuste na
ižansko polje in drve proti Ljubljani, kjer mimogrede zapalijo
nekaj hiš. Ko zvedo, da se zbira zoper nje črna vojska, jo divjaje
krenejo na Dolenjsko ter se skozi Ribnico in Kočevje umaknejo
na Hrvaško (51). Deželni glavar jo z vojsko udari za njimi in
pride do Ribnice, kjer se posvetuje s poveljnikom Bernardinom
Ričanom. Sklenila sta vrniti se češ, ker ni dovolj moči, da bi
se postavili zoper premočnega sovražnika C52). V Kočevju je
Turek osvojil neki tabor in odpeljal mnogo ljudi v sužnost.
Ljudje so popustili žito nepožeto na polju ter ubežali z ženami
in otroci v trdnjave in gradove. Ljudstvo je moralo obubožati.
Ako izvzamemo posvetovanja in moledovanja za pomoč, se ni
nič resnega storilo za obrambo naših krajev.
Kakor že omenjeno, so bili nekateri kraji ob hrvaški meji
vsled vednih turških napadov skoro popolnoma zapuščeni. Do
mačini so se kar izselili. V te zapuščene kraje, namreč Poljane,
Kostel, Metliko in Kras, so se naselili pribežniki iz Bosne, ime
novani Uskoki, in za ureditev teh je dal cesar Ferdinand I.
dne 24. 4. 1532. v Regensburgu Andreju pl. Lambergu, deželnemu
upravitelju, in Wolfgangu pl. Lambergu, vicedomu na Kranjskem,

ter svetovalcema Žigi Višnjegorskemu (Weichselberger) in Ja
kobu iz Raven svoja navodila. Odkažejo naj tem priselnikom
zemljišča, ki naj jih oproste za 6 let vseh dajatev davkov C53).
Ti pa morajo biti pripravljeni kot vojniki za morebitne napade.
Vsak konjenik dobi za to vsake kvatre po 5 renskih goldinarjev,
pešec pa po 2 ali poltretji gold. Izmed Uskokov samih pa naj
se postavi ugleden mož kot vojvoda, ki naj dobi za svojo službo
25 renskih gold. letno. Kar bodo Uskoki na svojih pohodih uple
nili, od tega naj se da 1/3 ali 1/4 cesarju. Urediti pa morajo
te nove priseljence tako, da ne bodo domačinom nadležni ( 54).
Tako je ribniška naddiakonija dobila novovrstne prebivalce.
Videla pa je dežela, da mora skrbeti sama za svojo obrambo;
zato so jeli utrjevati kraje, ki jih je Turek največkrat obiskoval.
Kočevje in Žužemberk so utrdili že začetkom leta 1533. Leta
1536. so utrdili tudi gradova Ribnico in čušperk in ju preskrbeli
z municijo ( 55). Isto leto je izšlo tudi navodilo, kako naj se
ljudje sami branijo. To navodilo slove:
„1536. dne 15. maja. Ljubljana. Ivan Kacijanar, baron v
Katzensteinu in v Smledniku, najvišji vojni glavar na Ogrskem
in deželni glavar na Kranjskem, naznanja vsem prebivalcem po
Krajskem, Slovenski marki, Metliškem, Istri in Krasu sklep de
želnega zbora z dne 8. 5. (ponedeljek po Jubilar e), kako naj
postopajo zaradi preteče turške nevarnosti. Vsled cesarskega uka
za je sklenil deželni zbor, da se naloži polovica zemljiške dav
ščine od vsakterega dohodka (die halbgut eines jeden einkhomen
anzeschlagen). Z enim delom tega davka bo mogoče vzdrževati
200 slabih konj (geringe pfert) štiri mesece dolgo, drugi del pa se
pošlje v Krajino (Granitz), kjer se nahajajo mesta in trgi v
veliki nevarnosti, ker vsak dan jih lahko napade sovražnik. Ome
njena davščina se bo pobirala o sv. Jakobu. Tudi je sklenil de
želni zbor, da je treba poplačati vse 'davčne zaostanke. Ako kdo
tega ne bo storil, vzame se mu posčštvo.“
„K er se je zvedelo, da se je zbralo mnogo Turkov, ki hočejo
napasti Senj in druga mesta ter da potem pridero v kranjsko
deželo, zato je treba tem krajem pomagati, kolikor je mogoče.“
„Da ne bodo Turki v manjših Četah napadali dežele, se je
sklenilo, da naj vzdržuje red kot četrtni glavar (Viertlhauptmain)
Ivan z Brnika (von Wernegkh), glavar v Kostanjevici, po me
tliškem, mehovskem, kostanjeviškem, novomeškem in krškem
gospostvu in njih bližnji okolici. Izvzeti so Uskoki, katerim za
poveduje Ivan vitez Puchler, oskrbnik najvišjega vojnega gla
varstva. Viljem Schnitzenbaumer naj kot četrtni glavar skrbi
za red pri Kostelu, Poljanah, Ribnici, Ložu, Ortneku in drugih
tamošnjih krajih; Jakob iz Raven (von Raunach) pa po Istri in

Krasu. Ti četrtni glavarji so dobili oblast, da zasledujejo sovraž
nika in ako bi kje naleteli nanj, da se mu postavijo v bran.
Drugi deželani naj jim izkazujejo pokorščino in jim pomagajo,
da se laže reši domovina. Kdor ne bo ubogal, bo kaznovan,
najsi bo posvetnega ali duhovskega stanu.“
„A k o bi nastala kaka posebna nevarnost na Dolenjskem, na
Notranjskem ali pa po Istri in Krasu, prišlo bi na pomoč dotičnemu četrtnemu glavarju 1.000 kmetov z Gorenjskega. Da ne
bo kakih zaprek, dobi naj vsak kmet po 5 krajcarjev na dan,
ko pojde drugim pomagat. Ako bi se kak kmet odtegnil svoji
dolžnosti ter bi rajši za tisti čas zapustil deželo, kakor pa šel
zoper sovražnika, izgubi naj svojo dedinsko pravico.“
„K er se gode na cerkvenih sejmih na deželi razne nespo
dobnosti, kak&r pretepi, uboji itd., zato se sejmi prepovedo. Le
sv. maša se sme brati, ne sme se pa plesati, pijančevati in kupče
vati. A ko bi kdo temu ukazu nasprotoval, kaznuje naj ga selski
sodnik (Landrichter), krčmarjem in prodajalcem pa naj vzame
njih blago.“
„P o tistih krajih, kjer še ni nobene nevarnosti, da bi se
kmalu prikazal sovražnik, prepovedano je prebivalcem nositi puš
ke in drugo orožje. To velja posebno za Gorenjsko in severni
del Dolenjske. Vendar je pa dobro, ako se prebivalci preskrbe
z orožjem, katero naj imajo potem spravljeno v svoji hiši in v
katerem naj se včasih vadijo na prostem. Tistim ljudem pa, ki
so blizu meje, dovoljeno je nositi orožje, ker so vsak dan v ne
varnosti, da bi jih ne napadli Turki. To velja posebno za pre
bivalce po Istri, Krasu, Kočevskem in Metliškem, a tudi za sta
novalce okoli Ribnice, Loža, Ortneka, Mehovega in drugod.“ ( 55)
Tako so bili Ribničani skoro stalno na nogah zoper Turka.
Kljub temu je Ribnica leta 1546. znova videla neljubega gosta.
Grof Nikolaj Salm popisuje žalostne razmere na Kranjskem ta
kole: „Kranjska je brez vsake obrambe. Vsak dan upadajo Turki,
ropajo, plenijo in odvajajo kristjane.“ To leto je v mesecu marcu
od Turkov posebno trpela okolica Kočevja, Ribnice, Ortneka,
Nadliška in Blok (56). Okrog Kočevja in Ribnice do 4 milje
proti Ljubljani so vse požgali in odpeljali s seboj mnogo ljudi
in živine (57). Obrambe tudi sedaj ni bilo nobene, pač pa so
morala gospodstva v Ribnici, Kočevju, Poljanah in Kostelu
postaviti leta 1552. za primer potrebe 300 strelcev za obrambo
trdnjave Senja (ä8).
Sedaj je pa vendar nastopil mlad junak, ki je zadal Turkom
marsikak krepak udarec. Bil je to Herbart Turjaški. V starosti
18 let je vstopil v vrsto mejnih branilcev, se junaško tepel s
Turki in po 2 letih postal (1548.) že poglavar v Senju. Tu je

1557. napravil junaško potezo, da je s 340 možmi izpadel iz trd
njave ter zapodil 4200 Turkov v beg ( б9). Ko so Turki 1558.
oplenili Kočevje in okolico Ribnice, je pridrl v januarju 1559.
turški poveljnik Malkočbeg s 6000 jezdeci blizu do Metlike. Ko
so dobili vest, da jih tam čaka slovensko vojaštvo, so udarili
na Kočevje in Ribnico. Dne 29. januarja so že bili v ribniški
dolini, odkoder so se kot povodenj raziili čez Bloke in Nadlišek
na Kras ter so oplenili okolico Cerknice, Unca in Ivanjega sela.
Dne 31. jan. so bili na Pivki. V februarju so se že spet pokazali
na Blokah in v Nadlišku, toda Herbart Turjaški jih je pognal v
beg in jim odvzel 600 ujetnikov. Toda že 9. aprila je poslal
Baltazar Kacijanar iz Črnomlja zopet sle v Poljane, Kočevje,
Ribnico, Lož in drugam, da opozore prebivalstvo na nove turške
nevarnosti ( 60). Res so Turki prišli, toda v septembru istega leta
jih je Herbart zopet poslal domov s krvavimi glavami. Drugo
poročilo, namreč neki ročni zapisnik v haasberškem urbarju iz
leta 1573. pravi, da je Turek dne 29. 1. 1559. vdrl v Ribnico
ponoči ter je naslednje jutro strahotno divjal po njej in napravil
premnogo škode. Zvečer jo je mahnil čez gorovje proti Cerknici
na Notranjsko. Bilo je 6000 Turkov na konjih (61).
Naslednje leto (1560.) je imel Herbart Turjaški s Turki
krvav obračun. Z nekaj stotinami mož je mahnil čez mejo, požgal
mnogo vasi in odgnal Turkom 20.000 ovac. Ko pa sta ga turška
poveljnika Deli Mehmed in Hasan aga zasledovala, ju je pobil
z mnogimi tovariši in je pripeljal domov mnogo konj in plena.
Tako se je nadaljevalo krvavo pretepanje ob meji do smrti
Ferdinanda I. (1564.)
Dne 8. 5. 1561. napade 1800 Turkov Kostel ob Kolpi in de
želna vojska je bila vpoklicana.
Na svečnico 1564. so bili turški roparji v Postojni in od tu
so drli v Ribnico, kjer so požigali in morili. Tej šibi se je pri
družila še kuga, ki je pobrala nešteto prebivalstva ( 62).
Že 9. 4. 1527. je izdal kranjski deželni upravitelj Jožef pl.
Lamberg naborni red (Aufgebotordnung), ki določa, da mora
biti vsak moški pripravljen za vojsko, ako bi Turek vpadel v
deželo in bi se zažgali kresovi in oddali streli. Za nekaj dni se
ima vsak preskrbeti s hrano. Gorenjci se imajo postaviti v Ko
čevje, Dolenjci v Novo mesto, Notranjci pa v šilentabor (63).
Vsled tega odloka so se imeli prebivalci vasi Cerknice, Dolenje
vasi pri Cerknici, Jezera iz Zelš postaviti v šilentabor. To pa je
imelo za posledico, da so bile pri poznejših turških vpadih te
vasi grozno razdejane, ker niso imele doma svojih branilcev,
kar se je zgodilo posebno 2. 2. 1559. in še bolj leta 1560., ko je
bila Cerknica popolnoma oplenjena in razdejana. Zato so 1568.

omenjene 4 vasi zaprosile deželnega nadvojvoda Karola (15641590), da smejo ob takih prilikah braniti same sebe. šele čez
14 let, namreč 31. 1. 1582., je bila rešena ta prošnja v tem smislu,
naj omenjene 4 vasi branijo same sebe, ako bi Turek napadel
Postojno, Ribnico, Kočevje in Cerknico. Če pa Turek napade
Pivko in Kras, naj Cerknica brani samo sebe, druge tri vasi pa
morajo odriniti v šilentabor ( e4). Iz vsega tega je videti, da ni
bilo nobenega pravega načrta za obrambo.
Herbart Turjaški se je pogosto tepel s Turki na mejah.
Od leta 1564. dalje res nekaj let ni bilo Turka v Ribnico. Her
bart je, kakor že omenjeno, vpadel v Turčijo. Ob taki priliki
je leta 1566. pri Noviju ujel turškega pašo Urzrainbega in med
mnogimi drugimi tudi nekega turškega svečenika. Več ujetnikov
je zaprl v Črnomlju, omenjenega bega in svečenika pa je pri
vedel v zapore ribniškega gradu. Ko je za to izvedel Primož
Trubar, je prišel 1567. osebno v Ribnico, kjer se je s turškima
ujetnikoma posvetoval, kako bi se dala Lutrova biblija pre
vesti na turški jezik in kako bi se jo dalo razpečavati med
Turki ( r>5). Herbart Turjaški se očividno temu ni protivil, zakaj
bil je sicer veren mož, toda vnet pristaš lutrovske vere, kakor
so bili tedaj skoro vsi Turjačani, ki so bili Trubarju močna
opora. Herbart se je bil nove vere navzel posebno v Nemčiji,
kjer se je vzgajal'.
V
hrabrega bojevnika se je Herbart izuril pod vrlim Ivanom
pl. Lenkovičem, ki je imel po Kranjskem več gradov, tako grad
Otočec pri Novem mestu, Mehovo, Pogance in Ruperč vrh, torej
skoro vso okolico tik Novega mesta. Najvažnejša njegova gra
ščina je bila Pobrežje (Freienthurn) ob Kolpi med Vinico in
Metliko. Ta grad z ogromnimi sobanami, s trdnim zidom in s
4 trdnjavskimi stolpi je še danes ohranjen. Ob turških napadih
je bil prebivalcem varno zatočišče, katerega se Turki niso mogli
nikdar polastiti (66). Ta trdnjava je tudi naše ribniške pokrajine
varovala pred Turki in jih zadrževala, kadar so drli preko Vinice
na Kočevsko. Lenkoviča, ki je bil vrhovni krajiški poveljnik
zoper Turke, je nasledoval v njegovi službi Herbart Turjaški.
Kako se je odlikoval že preje v obrambi naših krajev, je že
omenjeno zgoraj. Po svojem junaškem činu v Senju leta 1557.
je bil imenovan za lajtnanta v Vojaški krajini, to je za na
mestnika glavnega poveljnika Lenkoviča. Leta 1566. ga je nad
vojvoda Karol posebno odlikoval s tem, da ga je imenoval za
kranjskega deželnega glavarja ( 67). Vsa ta leta je bil Herbart
v neprestanih bojih s Turki; svojim vojakom je ukazal, naj de
lajo na njihovih tleh enako, kakor postopajo Turki na krščanskih.
Zato so pustošili turška polja, požigali hiše in koče, razdirali

utrdbe, kar je bilo pa količkaj vrednega so odnašali s seboj.
Posebno goved, konj in ovac so Turkom odpeljali na stotine in
tisoče.
Vsa leta Herbartovega poveljevanja ne beremo o nobenem
turškem vpadu v Ribniško dolino.
Stari junak Lenkovič se že zadnjih bojev ni več udeleževal
osebno, ker sta ga mučili bolezen in starost. Bival je navadno
na svojem gradu Otočec, kjer je umrl 22. 6. 1569. Po njegovi
smrti so bili deželni stanovi soglasno mnenja, da bi mu bil' najpripravnejši in najsposobnejši naslednik Herbart Turjaški. Zato
so prosili nadvojvodo Karola, naj bi izjemoma dovolil, da bi Her
bart opravljal dve službi: krajevnega deželnega glavarja in vr
hovnega obmejnega poveljnika. Res je opravljal obe službi prav
do svoje smrti ( 6S).
Kot vrhovni poveljnik Krajine je imel Herbart težko in od
govorno službo. Nadzirati je moral vse nebrojne trdnjave od
Reke in Senja pa do štajerskoogrske meje, vzdrževati jih v do
brem stanju, preskrbovati jih z vojaki, z živežem in strelivom.
Toda kqj, ko ni bilo nikdar potrebnega denarja! Vojakom so za
drževali plačo, trgovci z živili in blagom so izkoriščali njih po
ložaj in si dajali preplačevati; poveljniki posameznih trdnjav so
bili nemarni v svojem poslu, utrdbe so bile slabe in deloma
zapuščene, tako da ne bi bilo čudno, če bi si sovražnik osvojil
obmejne kraje in tudi sosednje dežele. Take so bile tožbe na
deželnem zboru v Brucku, ki ga je bil sklical nadvojvoda Karol
v avgustu 1575. V tem pa kar nenadoma prineso brzi sli novico,
da se bosanski Turki pripravljajo za napad na hrvaške gradove.
S tem so prišli tudi naši kraji v hudo nevarnost.
Herbart se je nemudoma odpravil iz Brucka v domovino.
Potoval' je podnevi in ponoči; na svojem domu v Turjaku se je
mudil le dva dni, da je uredil domače zadeve, potem pa je,
brez dvoma skozi Ribnico in Kočevje, hitel neutegoma na svoje
mesto, četrti dan je bil že v Pobrežju, kjer je imel svoje konje
in potrebno bojno opravo. Od tod je naročil vsem obmejnim
poveljnikom, da morajo priti v 4 dneh in se zbrati pri trdnjavi
Budački, kamor se je odpravil tudi sam ( 69). Odšel je s Pobrežja
drugi dan s svojim sinom Volkom Engelbertom in s svojimi slu
gami ter s kakimi 50 konjeniki z namenom, da odbije naval
Turkov, ki so plenili in požigali po okolici. Zavedal se je, da
bije brezupen boj, ker je imel premalo čet. žalosten in potrt
je prišel 21. 9. 1575. v trdnjavo Budački ob rečici Radonja, kjer
se je imela zbrati njegova vojska. Prenočil je pri gostoljubnem
hrvaškem plemiču Tušiloviču in čakal, da se zbero njegove čete.
Pa prišlo jih je prav malo, vsega skupaj je moglo biti kakih

1000 pešcev in konjenikov. Te čete je razvrstil pod šotore in po
bližnjih hribih nastavil straže ( 70). Ker ga je mučila stara bo
lezen (kamen) in morila skrb, kako bo mogel vzdržati turško
silo, ponoči ni mogel spati. Valvazor ga opisuje, kako opira glavo
in premišljuje usodo svoje domovine ( 71) ■ Ob svitu je vstal in
odšel k svojim stražam. Naletel je na krdelo Turkov. Ti so mu
povedali, da gre za njimi Ferhad paša z večjo vojsko. Herbart
je takoj navalil na to četo z malim spremstvom v nadi, da mu
bodo prišle njegove čete na pomoč. Malo turško četo je potisnil
nazaj in pri tem trčil ob glavno turško vojsko. Krščanskih čet
pa ni bilo blizu, ko se je začel glavni boj. Herbart je navalil z
vso silo v sredo sovražnikov in sekal na vse strani. Mala peščica
sobojevnikov mu je pomagala. Ferhad paša je ukazal svojim,
da morajo Herbarta ujeti živega, toda ta je pobil vsakogar, ki
se mu je približal. Zato ga je neki turški sluga, ko je padel s
konja, podrl s kopjem na tla in mu odsekal glavo ter jo nesel
zmagoslavno svojemu poveljniku Ferhad paši. S Herbartom je
bilo potolčeno tudi vse njegovo spremstvo. Mrtva sta ostala na
bojišču Friderik Višnjegorski in njegov lajtnant Danilo Thetan,
v suženjstvo pa so padli Herbartov sin Volk Engelbert in mnogi
drugi plemiči. Samo 4 vojaki so se rešili živi iz te bitke in pri
nesli žalostno vest o smrti svojega poveljnika v Pobrežje.
Malo po Herbartovem padcu je došla na bojišče ostala kr
ščanska vojska. Ker ni imela pravega poveljnika, je bila kmalu
razpršena in pobita. Nad 200 jih je padlo v boju, ostali so bili
zasužnjeni. Kar jih je bilo razkropljenih, so se po odhodu Turkov
vrnili na bojišče, pokopali mrliče in odnesli Herbartovo truplo v
Pobrežje.
Zmagoslavni Turki so nato oplenili vso pokrajino do kranjske
meje, navalili na Metliko, potem pa se vrnili v Bosno. Herbartovo
glavo, zavito v platno, je ukazal Ferhad paša povsod nositi
pred seboj.
Bitka pri trdnjavi Budački je bila dobojevana 22. 9. 1575,
prav tisti dan, ko je bil nadvojvoda Rudolf v Pragi kronan za
češkega kralja.
9.
12. 1575. je Ferhad paša praznoval svoj zmagoslavni vhod
v Carigrad. Ta pohod je opisal Štefan Gerlach, predikant cesar
skega poslanika barona Ungnada takole: „9. decembra je bil ža
losten in sramoten sprevod. Najprej so jezdili nekateri ponosni
Turki z meje v svojih kapah z dolgimi konci. Za njimi sta nesla
2 Turka 2 zastavi, nato druga dva na dolgih kolih glavi Her
barta Turjaškega in Friderika Višnjegorskega. . . Potem je šel
ujeti stotnik z ogrskim klobukom in hrvaškimi škornji Lovrenc
Fetričevič, oskrbnik Jošta Thurna na Žužemberku. Za n jim ...

in skoraj zadnji je šel mladi Burgestaler (čigar predniki in so
rodniki so imeli v posesti tudi ribniško graščino), s širokimi ro
kavi in usnjenimi h lača m i...“
Medtem se je vršila v Ljubljani žalna slovesnost Herbartovega pogreba. Ne le iz mesta, ampak z vse dežele se je zbrala
25. septembra odlična gospoda in sprejela mrtvo truplo deželnega
glavarja. Izpostavili so ga v luteranski cerkvici sv. 'Elizabete
toliko časa, da je došla iz Carigrada še glava, šele potem so
Herbarta pokopali. Za slovo mu je govoril luteranski Superinten
dent Krištof Špindler, našteval pokojnikove vrline in ga primer
jal z junaškim Makabejcem. Pozneje je bil na Herbartovem grobu
postavljen marmornat spomenik z napisom, ki je proslavljal nje
gove zasluge, a ki danes ni več ohranjen (72). Herbartovi sorod
niki so se pozneje mnogo trudili, da bi dobili iz Carigrada tudi
namašeno kožo s Herbartove glave in da bi osvobodili ujetega
sina Volka Engelberta. šele po dolgotrajnih pogajanjih se je
oboje posrečilo, a sultanu so morali v zameno izročiti mnogo
ujetih Turkov; Ferhadu pašu so morali še posebej izplačati 20.000
gold. Namašeni glavi Herbarta in Višnjegorskega še danes hra
nijo v Turjaškem gradu v skrinjici iz cipresinega lesa in ju
kažejo obiskovalcem gradu. Ferhad paša pa je z odkupnino zgradil
v Banji Luki krasno džamijo, ki se po njem imenuje Ferhadija.
Herbarta Turjaškega so kmalu začeli opevati kot rešitelja
naših krajev. Eno stoletje pozneje je ribniški župnik in nad
diakon dr. Janez Ludovik Schönleben v „Genialogia Auerspergica“ o njem zapisal laskave besede: „V tem času ni na Kranj
skem nič slavnejšega kot turjaška kri in nič ljubeznivejšega.“ (73).
V
naslednjih letih se je v Hrvaški Krajini poznalo, da je
več ne čuva močna Herbartova roka. Hotel je spraviti v svojo
oblast Ferhad paša obmejne trdnjave drugo za drugo. Zato so
se tam razvila brezštevilni mali boji, ki so se končali večinoma
s porazi kristjanov. Vrhovni poveljnik Krajine je postal Ivan
Turjaški, ki pa ni imel sreče in ne dovolj sredstev, da bi odbijal
številne turške napade. Leta 1576. je pridrlo okrog 3000 Turkov
čez Kolpo na Kranjsko. Tu so pobijali in požigali ter v kratkem
času zasužnjili in naplenili po kranjski in hrvaški strani nad
4000 ljudi in nad 7000 glav živine ( 74).
Krščanska vojska je žalostno životarila. Leta 1578. so Turki
oplenili kraje do Kolpe in 29. marca začeli oblegati Metliko.
Letak „Neue Zeitung“ nam na 4 straneh opisuje vse grozote teh
napadov. Metličani so vzdržali 5 dni, slednjič pa so morali pod
leči turški premoči ( 75). Turki so se strašno znesli nad njimi.
Mestne svetovalce so obglavili, mestnega sodnika so s puščicami
ustrelili, žene in hčere meščanov so oskrunili, potem pa so jih

zaprli v cerkev in jo ob odhodu zažgali. Okrog 900 mož in deč
kov so odpeljali s seboj v sužnost. Baje pa so pozneje (12,
aprila) slovenski in hrvaški kmetje dohiteli turške čete na Kolpi
in jih potolkli (7e).
Skoraj ob istem času so se Turki z zvijačo polastili tudi trga
Kostela. Kostelski grad je bil naravno tako zavarovan od treh
strani od Kolpe, da se ga Turki niso mogli polastiti s silo. Leta
1578. pa so se ga za kratko dobo polastili z zvijačo (77). Trg in
grad sta stala na strmem hribu, ki se dviguje osamljen iz doline
nad Kolpo. Trg je bil sredi hriba, grad pa na vrhu. Oba je ob
dajal močan zid. Turki pridejo pred trg preoblečeni kot Hrvatje
in prosijo pomoči, češ da so jim roparji iz Bosne vse ugrabili.
Da bi jim tržani še bolj verjeli, so nesli s seboj dojenčke in ne
kaj hišnega orodja. Iz krščanskega usmiljenja jih tržani sprej
mejo v trg. Pa še tisto noč odpro navidezni begunci trška vrata
močni turški četi. Ta se hitro polasti gradu, opleni trg, ga zažge,
s plenom in ujetniki pa hitro pobegne dalje. Zdaj se zbere več
kranjskih plemičev s svojimi vojaki in hite na Hrvaško, da bi
prestregli roparje, Pri Topoloviču se postavijo na prežo. Turki
ne slutijo nič hudega. Kar jih napade slovensko-hrvaška vojska,
pokonča vse, ujetnike pa reši sužnosti ( 7S). S tem je bil rešen
kostelski grad, ki je bil za Ribnico velikega pomena, ker je često
zadrževal Turke od naših krajev.
Premnogo hrvaških gradov in utrdb ob Kolpi so Turki
porušili. S tem jim je bila pot v naše kraje zelo olajšana. Kočev
ska, ribniška in belokranjska pokrajina so bile v vedni nevar
nosti; zato je sklenil nadvojvoda Karol na pripravnem mestu
blizu Kolpe sezidati močno trdnjavo, ki jo je v resnici tudi zgra
dil in se po njem imenuje Karlovac (Karlstadt, Carlostadium).
Na praznik sv. Marjete 13. 7. 1579. so pričeli z gradnjo. Temelj
je bil položen na 900 turških glav, češ da bo vsled tega trdnjava
nepremagljiva. Naslednje leto je bila trdnjava dograjena. Karlo
vac je bil poslej najmočnejša obramba slovenskih dežel in sedež
vrhovnega poveljnika za hrvaško krajino. Prvi, ki je v njem stoloval, je bil Vajkard Turjaški, brat nesrečnega Herbarta ( 79).
Za vzdrževanje te trdnjave, ki je bila tudi za naše ribniške kraje
mogočen predzid zoper Turke, so morali prispevati tudi vsi du
hovniki in cerkve ribniškega naddiakonata določeno takso, ki jo
je papež sam zaukazal (Tara papalis seu subsidiaria), ljubljan
ski škof pa jo je pobiral kot papežev subkolektor. Še leta 1739.
je moral v ta namen plačevati ribniški župnik 10 gold. na leto,
kaplani 7 gold. 30 kraje., beneficiat sv. Hermagora in Fortunata
2 gold., beneficiat presv. Reš. Tel. 2 gold., župnijska cerkev 1

gold. 36 kraje, in primerno tudi drugi duhovniki in cerkve v
naddiakonatu ( so).
Novi branik ob Kolpi je v naslednjem desetletju Turke
precej zadrževal, da niso mogli pleniti po naših krajih. Karlovška
posadka je bila vedno pripravljena za boj. čim se je zvedelo, da
je kaka turška četa prekoračila Uno, že je bilo vse pripravljeno,
da jo potolčejo in poženo nazaj v Bosno. Karlovca pa se Turki
niso lotili, ker so dobro vedeli, da je močno utrjen in z vsem
potrebnim preskrbljen. Posebno tedaj je upadel bosanskim ropar
jem pogum, ko je po smrti Vajkarda Turjaškega (1581) postal
Jošt Jožef Turn poveljnik karlovške trdnjave in hkrati general
vse Krajine. Imenovali so ga splošno „Turški strah“ . Svoj priimek
je opravičil zlasti s sijajno zmago pri Slunju. Sam Ferhad paša
je bil leta 1584. zopet zbral svojo četo, najmanj 9000 mož, in z
njo napravil roparski pohod na Hrvaško in na Kranjsko. Pridrl
je prav v ribniško pokrajino. Trpeli so zlasti kraji ob Kostelu,
Poljanah in na Kočevskem. Z mnogimi ujetniki in bogatim ple
nom se je vračala ta četa proti Bosni. V tem sta zbrala Turn in
hrvaški ban Tomaž Erdödi okoli 2000 mož in prijela Turka pri
Slunju v dolini Močila. Krščanska zmaga je bila sijajna. Turkov
je padlo okoli 4000, med njimi mnogo begov; vsi ujetniki so bili
osvobojeni, 10 zastav je bilo zaplenjenih. To je bil zadnji večji
vpad Turkov na Kranjsko in v Ribniško pokrajino ( 81).
Strah pred Turkom pa se seveda ni mogel kmalu poleči.
11. nov. 1591. so zopet kresovi na Friedrichsteinu in pri Sv. Ani
nad Ribnico ter drugod spravili vso ribniško dolino na noge. Po
vsej deželi so pokali topiči in goreli kresovi, ki so klicali pešce
in konjenike k orožju. Tokrat je bila v nevarnosti trdnjava Bihač,
katere padec bi spet odprl Turku pot v naše kraje. Tri dni
pozneje je bila kranjska deželna pehota že zbrana ( 82). Dne 15.
nov. 1591. so morali kranjski plemiči pripeljati oziroma poslati
v Novo mesto določeno število konjenikov in domobrancev, da
odkorakajo zoper Turka v Vojno krajino. Tja so imeli tudi Rib
ničani postaviti svoje vojake. Vsak graščak je moral prispevati
gotovo število vojakov. Krištof in Franc Moškon, graščaka na
Ortneku, sta poslala vsak po 4 konjenike, manj pa so se odrezali
Ribničani. Ribniški graščak bi bil moral dati 2 konjenika, sodnik
Peter Zdravje pa enega. Poslala pa nista nobenega ( S3). Iz tega
se razvidi, da ljudje kljub veliki preteči nevarnosti niso bili
pripravljeni za resno obrambo, ampak so samo čakali, kdaj se
bodo pred sovragom poskrili po skrivnih kotih, gradovih in ta
borih. K sreči takrat tudi drugim zbranim ni bilo treba odri
niti pred Bihač, ker je bila prišla od poveljnika Andreja Turja-

škega vesela novica, da naj se razidejo na svoje domove, ker je
Hasan paša zapustil okolico Bihača.
Toda že naslednje leto 1592. so Kranjci znova sklicali v
Novo mesto pod orožje konjico in pehoto, kamor so morali odri
niti tudi Ribničani, ker se je pripravljal turški napad na Brest
in Sisek. Pod vodstvom deželnega upravitelja in oskrbnika Kri
štofa barona Turjaškega ter deželnih odbornikov: Krištofa pl.
Galla iz Rožeka in Friderika pl. Brniškega z Brega (Willingrain)
pri Ribnici so poslali svojo deželno vojsko v Krško in v Bre
žice ( 84). Odtod se je vojska pomikala proti Brestu in Sisku. Za
Sisek so se Kranjci najbolj bali, ker je bil poleg Karlovca naj
močnejša obrambna točka za naše kraje. Ta strah izraža tudi
slovenska narodna pesem:
Če Turek vzel nam Sisek bode,
nam narobe vse vse pojde.
Mest Ljubljana bo pokraj’na,
dežela Kranjska turška drajna.

VELIKE LAŠČE z župno cerkvijo; g rad TURJAK in
spominska cerkev Sv. AH A C A na Malem Ločniku
( slike iz leta 19 3 0 )

Mašni plašč, urezan iz svilenega plašča Hasan paše,
ki je bil prem agan v b itki pri Sisku.

Kristjanom je bila pri Sisku sreča mila. Dne 22. junija 1593.
na dan sv. Ahacija so izvojevali najsijajnejšo zmago nad Turkom.
„Tak so Turka pozobali, da so< vsega posabljali“ , pravi narodna
pesem. S tem pa je bila dokončno strta turška nevarnost za našo
ribniško pokrajino. Turjaški grofi so dali v spomin na to slavno
zmago zgraditi cerkvico sv. Ahacija na hribu nad svojim rodnim
gradom. Vsako leto oznanjujejo na praznik sv. Ahacija streli to
pičev spominski dan bitke pri Sisku; tam se zbirajo pobožni
verniki v prijazni cerkvici sredi zelenega smrečja.
Zadnjih bojev s Turki so se posebno vneto udeleževali ple
miči Brniški (Werneck) z Brega pri Ribnici, kajti njih graščina
ni bila tako utrjena kakor ribniška, ki je Turki niso nikdar
osvojili, in je torej brška morala toliko huje občutiti turško
pest. Zadnjih bojev se je poleg omenjenega Friderika Brniškega
udeleževal tudi njegov sin Erazem, ki si je v boju za Sisek na

kopal dolgotrajno bolezen. Ko je leta 1594. bil določen za po
sredovalca v prepiru, ki se je začel med metliškim in mehovskim
gospodstvom zaradi Uskokov, se je v pismu z dne 23. 12. 1594.
pisanim na Bregu, opravičeval, da ne more prevzeti tega posla,
ker ga še vedno ovira telesna slabost, ki si jo je nakopal v
pretekli vojni ( 85).
Turka odslej ni bilo več v ribniško dolino, vendar pa so
prebivalci še vedno ostali v strahu in opreznosti. Na zboru v
Ljubljani se je dne 30. aprila 1613. ustanovil za zažiganje kre
sov nov red; kot kresišča so se določili tile kraji (v kolikor se
tičejo naše ribniške pokrajine): Ljubljana, Ig, Turjak, Lož, Ort
nek, Ribnica (Sv. Ana), Fridrihštajn pri Kočevju, Kostel, Poljane
ob Kolpi, Vinica, Črnomelj, Metlika ( 8б).
Za naše pokrajine ni bilo ne preje ne pozneje v zgodovini
tako usodne dobe, kakor je bila doba velikih turških navalov skoro
skozi 200 let. Bojeval se je takrat krvav in obupen boj za ob
stanek in le čuditi se je, da niso Ribničani v tem boju popolnoma
podlegli. Rane, ki jih je vsekal turški meč, se stoletja niso za
celile. Gospodarsko bi bili popolnoma propadli, ker jim je Turek
leto za letom ropal njih pridelke in pokončeval polje, da jih nista
reševali domača obrt in kupčija, suha roba in lončarstvo.
Strah pred Turkom je zato ostal živ dolga stoletja. Še leta 1739.
je ribniški naddiakon Petazzi z vso vnemo pisal podrejeni duhov
ščini, naj v sveti pokorščini oznani sveto leto, ki ga je papež
Klemen XII. razpisal za vse vernike avstrijskih dežel, da se
odvrne preteča kuga in nevarnost vojske z divjim turškim trino
gom (87). Toda Turka od 1. 1584. Ribnica ni videla več.
Po nesrečni oblegi dunajskega mesta 1683. je jela turška
zvezda zahajati. Nemški cesarji, ki so bili preje veseli, če jih je
Turek pustil pri miru, so ga jeli sami napadati. Leta 1737. je
napovedal Karol VI. v zvezi z Rusijo Turkom vojsko ter pozval
svoje podložnike, naj mu priteko z izdatnim davkom na pomoč.
Stanovi pa so toliko časa cincali, da je moral cesar 18. 9. 1739.
skleniti s Turki mir v Beogradu, ki ga je podpisal „s krvavečim
srcem“ . Izgubil je vse, kar sta bila pridobila on in njegov oče
Leopold I. v poprejšnjih vojskah, in to edino zato, ker ga stanovi
niso podpirali z denarjem ( ss). Duhovščina in cerkve ribniškega
naddiakonata so pač prispevali za turško vojsko svoj delež, ki jim
je bil predpisan. Plačevali so duhovniki in cerkve ribniškega
naddiakonata v mesecu novembru 1738. in v maju leta 1739.
precejšnje zneske, kakor so bili že navedeni zgoraj v poglavju
o ribniških župnikih (S9). Koliko je dala Ribnica sama, v dotičnem seznamu ni navedeno, pač pa je moralo biti kakih 20 do
25 goldinarjev. Vse te zneske so morali duhovniki vplačati pod

kaznijo suspenzije. Tekom meseca junija 1739. pa so morali
duhovniki in cerkve ribniškega naddiakonata zopet položiti nov
davek; to pot za utrjevanje trdnjav Temešvar, Karlovac in Beo
grad. Skupno je bilo predpisanih 184 goldinarjev 50 kraje., kar
je bila za tedanje razmere zelo velika vsota (90). Res da je bilo
to težko breme, pa so bili prebivalci odslej vsaj pred turškimi
vpadi varni.
Do prihoda Francozov, torej od leta 1584. do 1809., ribniška
dolina ni več videla vojske.

Panorama Ribniške d o lin e od severozahoda pro ti jugovzhodu
V ozadju pog o rje Kočevski Rog (slika iz leta 1930)

Meseca marca 1797. so Francozi vdrli na Kranjsko. Ogrožena
je bila tudi Ribnica, vendar jih takrat ni videla, ker so prišli
samo do Turjaka. Neki roparji so takrat napadli župnika iz
škocijana in so zelo okrutno z njim ravnali. Ravnokar je bil
prinesel iz Ljubljane plačo zase in za nekega penzionista, pa so
mu vse pobrali, njega pa pretepli. Duhovščina ribniške dekanije
je potem nekaj zložila za ubogega upokojenca. Vsi so dolžili
Francoze, pa nobeno sodišče se v tem oziru ni zganilo. Grajske
sodnije so se bale samo zase C1).
Ljudstvo je Francoze sovražilo in se jih je silno balo. Rib
niški graščak grof Gvidon Cobenzl je živel v Gorici kot emi
grant. Ko je izvedel, da se bližajo Francozi Ribnici, je dne 10.
3. 1797. kot 81-leten starček prihitel1 domov, da zavaruje svojo
posest. Tega leta je prišlo iz kor donske komande tudi povelje,
da se morajo med Ribnico in Kočevjem na Jasenici napraviti
proti Francozom utrdbe (šance). Delalo je 2892 Kočevcev, 565
Kostelčanov, 838 Ribničanov in 16 voz na par konj pod vod
stvom poročnika ogulinskega polka pl. Cervusa in napravilo 5
trdnjav, obsegajočih skupaj 1244 štirjaških sežnjev. Za to delo
so ljudje prejemali po 9 krajcarjev na dan in so dobili skupaj
blizu 650 goldinarjev brez odškodnine za poškodovane njive in
travnike. Te nasipe so potem zasedli vojaki. Hoteli so bolj braniti
Kočevje nego Ribnico. Bila pa je vse to le gola potrata. Niti te
šance niti črna vojska, ki so jo Kočevci brž postavili na noge,
ni mogla zadržati Francozov, da ne bi zasedli naših ribniških
in kočevskih krajev. Leta 1809. je zasedel Francoz vso deželo ( 2).
Meseca maja 1809. so namreč Francozi prodirali od Gorice
sem skozi Logatec proti Ljubljani, ki so jo zasedli na binkoštni
ponedeljek 22. 5. ponoči. En dan pred to zasedbo je prišel tudi
Dolenjcem poziv, naj se zbero v črno vojsko. Poslal ga jim je
novomeški okrožni glavar grof Hohenwart, črna vojska novo
meškega okraja je bila razvrščena v 3 oddelke. V levem krilu
so bili okraji Poljane ob Kolpi, Kostel, Kočevje, Ribnica, Turjak,
Višnja gora in Čušperk; v desnem Stična, Turn pri Sv. Križu, Svibno, Radeče, Boštanj, Mirna, Trebnje, Rakovnik, Mokronog in Otočec;
v sredi pa Mokrice, štrajbarski turn, Pleterje, Kostanjevica, Ru
perč vrh, Metlika, Črnomelj, Gradac in Novo mesto. Pozneje
je sam major Du Möntet osebno šel v Ribnico, da bi na Dolenj-

Francoski most med trgom in V eliko M la k o , zgrajen
v letih francoske okupacije (o k ro g 1 8 1 0 ). Slika je iz
Skubičeve dobe

skem spravil na noge črno vojsko. Skušal je v Ložu, Nadlišku,
v Turjaku in Ribnici sestaviti čete. Toda ves trud je bil zastonj.
Kmetje niso imeli ne orožja ne streliva, pa tudi resne volje ne ( 3).
V
ogenj to moštvo bržkone ni prišlo; vsaj povedanega ni
nikjer ničesar, iz česar bi se moglo sklepati na to (4). Bržkone
so delali precej povsod tako, kakor so storili baje Ribničani,
ki so se kot črna vojska zbrali z vsem domačim orožjem nekje
na griču nad Žlebičem in nad Lazi. Ko pa so zagledali prvega
francoskega konjenika pri Vinicah, so pometali orožje proč in
jo ubrali skozi Dol. Lazi in bližnje gozdove v Ribnico, kjer so
na koncu trga proti Gorenji vasi že čakali vdano na Francoze
in jih z dekanom Humlom na čelu lepo pozdravili. Dekan, ki je
dobro govoril francoski, je prosil Francoze milosti za Ribničane;
in res se sprva nikomur ni nič žalega zgodilo. Generaliteta in
ribniški veljaki so se zbrali v gradu k pojedini, redno vojaštvo
pa se je umaknilo iz Ribnice v Goričo vas, kjer je kampiralo.

Lahko rečemo, da v ribniški dolini sami ni bilo nikakega
prelivanja krvi, ker ni bilo nikakega odpora. Po padcu Ljubljane
se je ban Gyulay umikal skozi Šmarje proti Novemu mestu.
Šibka posadka je ostala pod poveljstvom majorja Du Monteta v
Ribnici, da zadržuje sovražnika, ki je prihajal od Cerknice sem.
Nič ni izdalo. Ljubljana je padla v roke Francozom in kmalu
nato tudi vsa dežela. 'Po porazu pri Wagramu je hotela avstrij
ska vlada organizirati ljudsko vstajo proti Francozom. Feldmaršal Kneževič naj bi bil kril Hrvaško in prodiral na štajer
sko in Kranjsko. Pod poveljstvom Lahovskega pa naj bi en
eskadron hohencolerncev, dve stotniji lovcev in 100 Tržačanov
prodiralo iz Karlovca proti Novemu mestu ter skozi Ribnico in
Bloke v Cerknico. Napad naj bi bil na višinah nad Cerknico ( 5). Te
čete naj bi podpirala v naglici nabrana deželna bramba - črna
vojska. Posebno vnet organizator deželne brambe je bil Franc
Jožef Hanibal grof pl. Hohenwart, ki je bil 1809. imenovan za
okrožnega poglavarja v Novem mestu. Ljudje so bili na splošno
nekaj časa navdušeni za upor, posebno v Novem mestu in v Ko
čevju. Kočevcem pa so se pridružili tudi Ribničani. To početje
bi bili ljudje kmalu drago plačali. Le z veliko težavo je ob neki
taki uporni priliki Hohenwart rešil življenje nad 200 ljudi, de
loma iz Kočevja deloma iz Ribnice, ki jih je bil pa sam nahujskal
na upor. Zato pa bi moral biti na povelje francoskega generala
Marmonta sam ustreljen ( 6). Rešila ga je samo okoliščina, da je
bil že dne 14. 10. 1809. sklenjen dunajski mir, s katerim je Kranj
ska pripadla Napoleonu in se uporniki niso več kaznovali.
črna vojska in njeni upori so le dražili Francoze, ki so z
vsakim upornikom napravili prav kratek proces. Zato je bil strah
pred Francozi toliko hujši. V Goriči vasi so imeli Francozi svoje
taborišče. Iz vse vasi so ljudje zbežali v Dane. Staro ustno iz
ročilo je, da je gospodar iz škrbčevega mlina v Hrvači bežal
z nekim orodjem v ogrado, Francoz ga je zato na mestu ustrelil.
Pri mostu v Goriči vasi, ki je bil takrat lesen, je stal neki
slaboumen človek z gnojnimi vilami in čakal na Francoze.
Francoz ga je pri priči ustrelil. Krvavo lužo pa so Francozi z
vodo izprali s ceste, da bi te sledi ne opazili drugi Francozi, ki
so naslednji dan korakali po cesti. Spotoma so Francozi za strah
streljali.
Francozi se ljudstvu niso mogli priljubiti. Nekateri so jih
prav smrtno sovražili, še danes je živo pripovedovanje, kako je
dolenjevaški mlinar pod Jasenco ubil Francoza, ki ga je zalotil
na samem. Francoz ga je prosil, naj ga nikar ne ubije, ker ima
doma ženo in otroke; pa ni nič izdalo. Pokopali so tega Francoza
na mestu v dolini, ki ima še danes ime „Francozova dolina“

Vsak mimoidoči je pobral kamen in ga vrgel na Francozov grob,
tako da je zrasel cel kup kamenja.
Najbolj so se Francozi zasovražili z novotarijami, ki so jih
jeli takoj uvajati, in pa z veliko vojno kontribucijo, ki so jo
naložili prebivalcem. Avstrijske barve, grbe po uradih, pečate in
kolke so brž nadomestili s francosko modro-belo-rdečo troboj
nico in cesarskim enoglavim orlom z napisom „Ilirske pokrajine“.
Pismonoši in postiljoni so dobili bakrene plošče s slovenskimi
napisi, kar je bilo vsekakor hvale vredno. Napoleon je že dne
7. 7. 1809. deželi naložil 15.260.000 frankov vojne kontribucije.
Izterjevanje tega davka v novcih in vsako jakih potrebščinah za
francosko vojsko je razburilo deželane. Ni manjkalo tudi ljudi,
ki so hujskali kmete zoper tujega gospodarja ( 7). Eden glavnih
vzpodbujevalcev proti Francozom je bil turjaški grof, ki je bil,
pač proti svoji volji, v službi kot francoski okrožni komisar v
Postojni ( 8). Nasledke tega početja so najbolj čutili le pod
ložniki.
Posebno v novomeškem in kočevskem distriktu so se kmetje
branili plačevati vojni davek. Že meseca septembra 1809. se je
zbralo v Kočevju in okolici do 600 zarotnikov, ki so hoteli na
stopiti s silo proti davčnim izterjevalcem. Zato je francoski in
tendant na Gorenjskem grof Fargues dne 13. 9. pisal generalnemu
administratorju financ in domen: „Včeraj sem zvedel, da se
kmetje v kočevskem vojvodstvu, ki meji na Hrvaško, branijo
plačevati vojni davek in da se je zbralo do 600 zarotnikov. Temu
distriktu sem poslal svarilo, da se izpostavljajo veliki nevarnosti,
ako ne izpolnjujejo povelja Nj. Veličanstva (Napoleona); ker
pa ljudje tega niso poslušali, je poslal general Baraguay D’Hilliers
v ta del dežele, s katerim se je vedno težko ravnalo, generala
Zouchija s poveljem, da naj postopa z vojaško silo, ako bi tako
zahtevale razmere, ter da naj se ne povrne prej, dokler ne bo
чnastal red in mir“ ( 9).
Red pa se ni takoj povrnil. V noči od 8. na 9. oktober je
završalo po Kočevju in razjarjeni uporniki so kar razmesarili
nekaj Francozov. Iz Novega mesta je bil tja poslan okrožni ko
misar Gašperini; ker pa se je vedel nasproti upornikom preoholo, je tudi on našel žalostno smrt ( 10). Bil je to menda oni
komisar, ki se o njem pripoveduje, da so ga pograbili v kočevski
graščini, ga po mestu vlačili, z zakrivljenimi špičastimi palicami
suvali in naposled strašno razmesarjenega mrtvega vrgli v Li
voldu v jarek ( ” ). Pri Mali gori zraven Stare cerkve so baje
francoskega stotnika - pravijo, da mu je bilo ime Chambelli in njegovega poročnika kmetje ujeli, ko sta ravno nesla denar
iz Novega mesta, in ju brez usmiljenja umorili ( 1=). Tedaj je

prišel iz Novega mesta general Zouchi, da zatre upor. Ravnotakrat so se uprli tudi kmetje iz novomeške okolice, ki so brez
prave organizacije pridrli v Novo mesto, kjer pa so jo od Fran
cozov strašno izkupili. Mnogo upornikov so Francozi postrelili
in do tal požgali okoliške vasi ( 13). Zlasti so oplenili in nato
požgali do tal Prečino in Bršlin; pogorela je tudi kapiteljska pri
stava na kapiteljskem hribu ( 14). Oddelek francoskih čet je tedaj
vkorakal tudi v Kočevje. Francozi bi bili vse mesto zapalili,
da ni prišel še o pravem času poslanec od črnomeljskega povelj
nika s poročilom, da Kočevci niso tako zlobni; da je Kočevec
črmošnjiški župnik in znani čebelar Jurij Jonke Francozom storil
veliko dobroto, ker je veliko število od upornih kmetov ujetih vo
jakov rešil smrti; zato naj se mestu Kočevje prizanese. Požgali
ga sicer Francozi res niso, vendar pa so napravili po mestu in
okolici, kjer so smeli ropati tri dni (16., 17. in 18. oktobra), za
80.000 goldinarjev škode (15). Po nekaj dneh so se Francozi od
tam umaknili in vrnili v Novo mesto z veliko množico naro
panega blaga in cerkvenih paramentov. Tudi v Novo mesto so
prinesli iz Kočevja, kjer so farno cerkev popolnoma izropali,
mnogo cerkvene obleke, ki so jo francoski vojaki oblekli in v
posmeh v nji hodili po novomeškem trgu ( 16).
Dobro nam te dogodke pojasnjuje pismo, ki ga je pisal
gorenjski intendant grof Fargues generalnemu intendantu grofu
Daruju: „ Začetkom preteklega meseca so se napravile zarote v
vzhodnem delu province. Okrog 600 kmetov se je zbralo in se
branilo plačati vojno kontribucijo. General Baraguay D’Hilliers,
poučen o tem gibanju, je poslal en bataljon v kočevski okraj,
kjer so se zbrali ustaši. Ko pa se je približal, je nastal zopet
red. Kontribucija se je mogla le počasi zbirati. Na prošnjo, ki
sem se z njo obrnil na generala Baraguaya, je postavil isti v
vsak okraj določeno število vojakov, Ш naj bi bili komisarjem
na razpolago, da se uporabijo kot garnizerji v občinah, ki imajo
zaostanek. Te odredbe so imele povsod uspeh. Samo na Hrvaško
meječe vojvodstvo K očevje se je drznilo upreti tem naredbam.
V noči od 8. na 9. t.m. so bili nekateri v Metliki in Kočevju
kantonirani vojaki napadeni in več je bilo pomorjenih. Oddelek
30 italijanskih vojakov je bil ujet in odpeljan na Reko, enega
oficirja so poslali nazaj, drugega pa so z moštvom vred tam
priprli. Brž ko je general Baraguay D’ Hilliers za ta dogodek
zvedel, je dal generalu Zourchiju ukaz, naj gre v te kraje in z
vso strogostjo postopa proti krivcem. Kmalu nato sta bili dve
vasi, ki sta se najbolj udeleževali ustaje, požgani, prebivalci pa
so zbežali. Upati je bilo, da bo ta vzgled hujskače oplašil, a temu
ni tako. Povsod hodijo emisarji, izmed katerih so nekateri na

stavljeni po provincialni administraciji, in hujskajo ljudi k uporu.
Ves novomeški okraj je v orožju. Ustaši z barbarsko grozovitostjo
morijo Francoze in Italijane, ki jim pridejo v roke. Okrožni ko
misar iz Novega mesta je bil umorjen, okrožni glavar pa napaden
in z več streli ranjen. V Novem mestu se je včeraj znašlo 2000
brigantov (upornikov)“ ( 17).
Teh bojev in uporov so se v precejšnji meri udeleževali tudi
Ribničani. Zato sta bila dne 13. oktobra 1809. ustreljena Jurij Kers■nič, star 50 let, iz Nemške vasi št. 25, in Jakob Dettoni, itali
janski trgovec v Ribnici št. 35, star 49 let ( 18).
Zoper upornike so izšle še strožje naredbe. Francozi so takoj
12. oktobra razglasili radi nemirov v novomeški kresiji sledeče:
1. V treh dneh morajo priti vsi plemiči (ki so jih torej
predvsem dolžili krivde pri uporu!) obojega spola iz okrajev
Metlika, Kočevje in Novo mesto v Ljubljano, kjer bodo ostali
do nadaljnje odredbe.
2. Kdor bi tega ne storil, proti njemu se bo postopalo kot
proti osebam, ki netijo upornost zoper francosko vojsko.
3. Od internacije v Ljubljani so izvzeti le taki plemiči, ki
so nastavljeni v državni službi.
Razorožili so vse občine okrajev Metlika in Kočevje ter jim
pobrali ne le vojaško, marveč tudi vso lovsko municijo. Vsaka
soseska jamči za mir in red v svojem okolišu in sleherni prebi
valec je osebno odgovoren za vsako krivico in za vso naprav
ljeno škodo. Ker so ljudje zbežali v strahu pred maščevanjem v
gore in se skrivali v skalnih jamah, je pozival novomeški po
veljnik vse one, ki so kam pobegnili, naj se vrnejo v svoje hiše;
vsakdo, kogar bodo dobili zdoma ali celo z orožjem v roki, bo
brez usmiljenja ustreljen. Če se kdo odtegne kazni, bodo prijeli
njegovo rodbino in z njo postopali kakor z njim samim ( 19).
Sam ljubljanski škof Kavčič se je podal med ustaše, da jih po
miri, ker ni bilo upanja, da bodo neorganizirani upori prinesli
razjarjenemu ljudstvu zaželeni uspeh. O tem je grof Fargues dne
20. oktobra pisal okrožnemu poglavarju v Novo mesto: ,,Prosim
vas, da mi poročate o dogodkih, ki so se pripetili v vašem
okrožju izza nemirov v Kočevju, o nagibih, ki so nemire izzvali,
in o osebah, ki so bile najbolj udeležene. Menim, da ste razgla
sili stroge naredbe za začetnike teh nemirov in upam, da bodo
imele uspeh. Gospod škof je ravnokar odšel med upornike novo
meškega okraja; upam, da bodo njegova prisotnost in njegovi
opomini privedli one neumneže zopet k pameti, ki so se dali
tako zapeljati, da so se z zločini in grozovitostmi ustavili po
veljem Nj. Veličanstva. . . Uporabite ves svoj vpliv, da ljudi, ki

Mesto KOČEVJE z župno cerkvijo iz leta 1.903,
ki je b ila obnovljena po drugi svetovni vojni.

so se oddaljili od postavnega reda, zopet pripeljete nazaj, in
upam, da vaš trud ne bo zastonj“ ( 20).
V
Kočevju in okolici je bilo v resnici že dne 14. oktobra
vse mirno, ko so ljudje zvedeli, da je bilo okrog Novega mesta
toliko vasi požganih ( 21) in da sta bili požgani tudi vasi Stari
trg pri Poljanah in Kostel. Tudi tedaj se ni nihče več upiral, ko
je prišel novi denar v veljavto. Dne 29. novembra 1809. je
namreč izšla sledeča naredba: „Dvorni general - Intendant od
Ilirskih Deshel. Komandar častne legione, inu imeniten Gospoud
od ordna shelesne krone v opominvanju, de Postave teh ilirskih
Deshel, katere skus ta nou narjen mir na Dunaj nashmu sdajnizmu franzoskimu Zesarju sa odstoplene bile, sa savol tega veli
kega Kursa, inu papirskega denarja dragina, Kupzuvavzem pa
veLk dobiček pemesli. Kupčije, Shivesh, Blagu, Lohn, inu druga
plačila, ktera sedaj po tem velikimu Kursu sa mogli oprauleni
biti, je ta papirski denar seboj pernesu. General-Intendant sa sapovedal inu sapovedö: 1.) De od perviga perhodniga mesza Grudna

Banko-zedelzi per useli Kassah sa Kontribuzion al druge plačila
le po svoje vrednosti smeja uzet biti. 2.) Ta do perviga Grudna
doushna Kontribuzion sna u Oesterreiharskeh denarjah odrajtana
biti; kar je pa pod dva goldinarja, more u Kufru, tu je u Schein
münz, plačan biti, pa ne u kreizerjih, kateri u vrednosti Bankozedelzam glih dershan bodo. . . Sa ta mesez Grudna je vrednost
enga Bankozedelza na en firtelz svoje prave vrednosti dolposiaulen, sa perhoden mesez pa bo posnej na snane danu. Danu
u Pallastu tega General-lntendanta. Lublana 29. dan Listagnoja
1809. Dachy‘: ( 22).
Leta 1811. so Francozi razdelili deželo v kantone. Tudi Rib
nica je dobila svoj kanton, v katerega je spadalo 7 občin (mairij_.
arrondissiments, communaux), med njimi Ribnica, Sodražica, Loški
potok, Dolenja vas, Velike Lašče ( 23). Maire sodraške mairije je
stanoval na Ortneku in je bil tedanji lastnik ortneškega gospod
stva grof Benjamin Lichtenberg ( 24). Ribniški maire je bil gra
ščak Anton Rudež, (ki je bil ravnokar kupil od grofa Filipa
Cobenzla ribniško graščino). Mairi (meri) so morali spisovati
tudi poročne, mrliške in rojstne matice. Te knjige imajo na
vsakemu listu vtisnjen kolek za 75 centimov. Kolek je lično
izdelan in predstavlja Ilirijo v ženski podobi, ki se sede opira
z desno roko na veslo, z levo pa nudi lovorov venec francoskemu
orlu, stoječemu na njeni levici. Nad njo je napis: ILLYRIE; poleg
vesla je številka 75 C.
Posebno francoske cerkvene reforme ljudem niso bile nič
kaj všeč. Tudi za naše kraje so vpeljali svoj koledar (1812).
Ta je vseboval poleg nedelj vsako leto samo 4 praznike, namreč:
Kristusov Vnebohod, Marijino Vnebovzetje, Vse svetnike in Božič.
Novo leto so le tolerirali, a je veljalo bolj za civilen in narodni
praznik. Ljudje se splošno tega koledarja niso držali, samo da se
ob odpravljenih praznikih ni obhajala slovesna služba božja,
dasi je ljudstvo ob teh dnevih ravnotako pridno obiskovalo cerkve
in se vzdrževalo hlapčevskega dela; celo trgovci so imeli proda
jalne zaprte in ni nihče ničesar javno prodajal ( 25).
Še bolj je francoska vlada zadela v ljudsko dušo s tem, da
je ukazala sklepati zakone pred mairom, kar se je zdelo ljudem
prav „cigansko“ . V Ribnici so sklepali zakon pred županom Rudežem. Zanimalo bo, ako iz tedanjih poročnih knjig navedem,
kako so župani poročali. Ženin in nevesta sta stopila pred maira
in izjavila, da se hočeta vzeti in zapisali so oklice. Maire je stopil
točno opoldne na veliki županski prag, zaročenca glasno oklical
in zapisani oklic prilepil na vrata. Tako je storil tudi pet ali osem
dni kasneje. Ako ni bil prijavljen nikak zadržek, sta prišla zaro
čenca tretjič s pričami pred Rudeža, ki ju je poročil. V poročno

knjigo pa je zapisal: „In jaz sem njuno voljo izpolnil, prebral vsa
potrebna pisma, kakor tudi šesto poglavje petega oddelka civil
nega zakonika o zakonskih, potem pa vpričo navzočih prič (na
vadno štirih) ženina in nevesto vprašal, ali se hočeta vzeti v
zakon; nato je vsak odgovoril ,da‘ in jaz sem v imenu postave
izrekel, da sta mož in žena.“ - Priče so se podpisale, ako so se
znale, sicer pa je Rudež vse sam podpisal in poroka je bila kon
čana. Verno ljudstvo pa je imelo ta zakon za ciganski in je ho
dilo potem tudi pred župnika, da je opravil še cerkveno po
roko ( 26).
Ljudstvo se je počasi pomirilo, ker sicer francoska vlada ni
bila slaba. Značilni so številni policijski raporti, ohranjeni v ortneškem arhivu; te so morali mairi po odloku z dne 1. januarja 1812.
polagati vsakih 14 dni. Soglasno poudarjajo popolno zadovoljstvo
prebivalstva s francosko upravo, kar ni neverjetno, ker je ljud
stvo z novim letom 1812. dobilo dokaj pravic. Tudi so Francozi
v ribniški dolini dobro skrbeli za povzdigo deželne kulture in
šolstva; sezidali so most v Goriči vasi preko Bistrice in v Dolenji
vasi preko Ribnice. Posebno v francoskih časih je ribniška dvorazredna šola slovela daleč naokoli. Tudi pesnik Prešeren, kakor
je že omenjeno zgoraj, se je v teh časih šolal v Ribnici.
Rekrutovanje in žrebanje vojakov za francosko armado pa
je zopet hudo zadelo prebivalstvo. Na to rekrutovanje se nanaša
mnogo listin v ortneškem arhivu. V „classe de 1811“ se nahajajo
celo žrebne številke in imena izžrebanih, ki so morali odriniti v
francosko vojsko. Ravnotam se nahaja konskripcijska lista iz leta
1812. z 22 rekruti. Bili so prideljeni oddelku ilirskih lovcev (chasseurs illyriens) in so s to edinico odšli na Rusko, da tam postanejo
deležni usode „velike armade“ ( 27).
Konec francoske okupacije se je kaj naglo približal. Komaj
je Avstrija dne 19. avgusta 1813. napovedala Napoleonu vojsko,
so že v treh dneh cesarske čete prekoračile meje naših okupiranih
krajev, ki so jih imeli Francozi že štiri leta v svoji posesti.
Avstrijski general Fölseis je operiral od štajerske sem, dočim je
general Rebrovič vdrl iz Hrvaškega na Dolenjsko. Prodrl je do
Višnje gore, Grosupljega, Šmarja, Gumišč, Lašč in Blok, kjer
so se posebno odlikovale maloštevilne cesarske mejne stotnije
pod oberstom Muljutinovičem in pičli voji Radeckijevih huzarjev
pod ritmojstrom grofom Vincencijem pl. Esterhaszyjem, ki je bil
pri Grosupljem z enim samim eskadronom razkropil cel sovražni
bataljon in ga skoro vsega zajel. Italijanski podkralj Evgen je
stal često sam v prvih bojnih vrstah ( 28).
Francozi so se morali umakniti iz ribniške doline in iz velikolaške do Blok in do Cerknice. Zakaj ravno ribniška dolina je

bila dokaj nepripravna za obrambo. Dne 5. septembra, v nedeljo
popoldne ob treh, ko je bila v Laščah ravno končana popol
danska služba božja, je že dospelo v Lašče devet Radeckijevih
huzarjev z enim častnikom. Ta je prosil velikolaškega župnij
skega vikarja Jakoba Pušavca, naj mu pove imena sosednjih
krajev, češ da mu je poleg ribniškega dekana Humla samo 011
znan kot avstrijsko misleč mož, ter je nato s svojim moštvom
odjahal proti Turjaku, na večer pa se zopet vrnil v Lašče. V
Ribnici ni bilo nobenega Francoza več; zato so imeli cesarski
oddelki prost dohod s Hrvaškega sem. Dne 6. septembra je do
spela v Lašče stotnija šentjurcev (St. Georger-Grenzer) pod
stotnikom Benkom, naslednji dan pa druga pod stotnikom Sterkovičem. To so bili oddelki brigade generala Živiča, ki je imel
kmalu dospeti s Hrvaškega, ter so bili prišli čez Kočevje in
Ribnico in se utaborili na prostem pri Laščah, kjer so kampirali
do 20. septembra; njihove predstraže pa so bile postavljene do
Turjaka ter so pohajale do Cerknice, kjer je na neki višini tabo
rila francoska divizija pod generalom Palombinijem. Pri nekem
takem pohodu so bili Avstrijci tako srečni, da so pred očmi
sovražnika, ki je štel nad 3.000 mož, ujeli enega častnika in 70
mož ter jih privedli v Lašče ( 29).
Dne 14. septembra 1813. je francoski general Pino dirigiral
svoje divizije iz Ljubljane proti Ribnici. Tudi italijanski podkralj
Evgen jo je mahnil do Turjaka, misleč prodreti do Kočevja.
Namen je bil jasen; hotel je priti čez Kočevje Avstrijcem pri
Novem mestu za hrbet ali pa one Avstrijce, ki so bili na Reki in
na Notranjskem, odrezati od Karlovca ( 30). Od tam je namreč
operirala avstrijska vojska čez Kočevje in Ribnico. Nakana pa
se ni posrečila.
Medtem pa so hoteli Francozi za vsako ceno prodirati iz Lju
bljane, kamor so bili potisnjeni, ob Dolenjski cesti proti Višnji
gori, pa so bili vsakokrat krvavo odbiti. Da je mogel ostati
italijanski podkralj Evgen v zvezi z generalom Palombinijem, ki
je stal pri Cerknici, je moral tvegati napad z vso močjo. Napad
se je izvršil v okolici Šmarja. General Rebrovič je omahnil ter
moral zapustiti svoje postojanke pri Šmarju in Gumišču in se
dne 20. septembra umakniti čez Višnjo goro proti Trebnjem.
Tudi oberst Miljutinovič se je moral umakniti, da je kril Rebričeve čete. General Palombini, ki je stal nad Cerknico in Stu
dencem na Blokah, je prodrl že 20. septembra proti Laščam.
Stotnik Benko v Laščah je takoj dobil vest o pohodu Francozov.
Nekaj francoskih lovcev (chasseurs) je prišlo k mairu v Karlovico pri Laščah ter naročilo za naslednji dan 4000 porcij kruha

in mesa. Stotnika Benko in Sterkovič sta se morala pred pre
močjo francoske divizije umakniti iz Lašč ( 31).
V
torek 21.9. ob 10 uri dopoldne so vkorakale sovražne
kolone, močne 4000 mož, pod generalom Palombinijem v Lašče
s 3 topovi. Utaborili so se v okolici in z dvema stotnijama so
zasedli hrib Sv. Roka. V Ribnico to pot Francozi niso prodrli,
ker so nameravali korakati skozi Dobrepolje in Krko dalje proti
Žužemberku. V Laščah je bil njihov glavni stan s tremi generali
in štabom. Župnišče je zasedel komandant, divizijski general Palombini s 25 konji in služabniki, župnijski vikar Jakob Pušavec
ga je sredi vasi spoštljivo sprejel in general ga je vprašal po
njegovi službi in kje da je maire in njegovi adjunkti. Ker ni
bilo nikogar na spregled, pravi general vikarju: „Vi ste sedaj
župnik, maire in adjunkt obenem. Od vas zahtevam 4000 porcij
kruha in mesa ter krme za konje.“ Ko je vikar odvrnil, da je
zaenkrat preskrbljeno za meso, kruh pa da se more oskrbeti šele
jutri, je general nad njim zarežal: „Preskrbite takoj meso, za
drugo bom skrbel jaz.“ Laščani so pripeljali takoj 8 volov, obe
nem pa se je za drugo hrano začelo pleniti po vasi, ker je bilo
vsakemu vojaku dovoljeno, da si sam ugrabi, česar potrebuje.
Strah in zmešnjava med prebivalstvom je bila splošna. Samo
župnišču, kjer je bil nastanjen komandant, so morali prizane
sti C32).
Naslednji dan 22. septembra so Francozi, ki so prodirali
skozi Šmarje in Grosuplje, zasedli Višnjo goro pod generalom
Macognetom. Isto sredo zapove tudi general Palombini generalu
Peyremontu v Laščah, naj prodre z dvema bataljonoma in enim
eskadronom lovcev čez Dobrepolje na Krko, da pride v zvezo z
generalom Macognetom v Višnji gori. Istega dne so v Ljubljani
trdili, da je en del Pinove divizije prodrl tudi do Ribnice ( 33),
kar pa ni bilo res, ker je bilo Francozom le na tem, da zava
rujejo generalu Macognetu pohod na Novo mesto do Višnje gore.
Avstrijski general Rebrovič, ki se je umikal pred Francozi
proti Trebnjem, je tedaj poslal od tam obersta grofa Starhemberga
in pl. Miljutinoviča z enim bataljonom Gradiščanov, enim bata
ljonom šentjurcev in enim eskadronom huzarjev proti Žužem
berku, da krije svoje levo krilo proti generalu Palombiniju. Franc,
general Peyremont je, prišedši iz Lašč, zasedel vas Videm ob Krki
z lovci, dočim se je pehota utaborila na gričih; ko pa je zvedel,
da avstrijske čete korakajo proti Krki, se je že naslednji dan
umaknil zopet v Dobrepolje. Po težavnem pohodu naravnost čez
Brezov dol, Ambrus, Tisovec in Struge, čez hribe in po slabih
pešpotih, v neprestanem dežju dosežejo Avstrijci pozno v noč
Dobrepolje, odkoder pa se je bil sovražnik že umaknil v Lašče.

Zakaj general Palombini je dobil po slu, ki mu je dal 10 frankov,
nadaljnjih 10 pa obljubil, od podkralja iz Šmarja v Lašče povelje,
naj se umakne do Blok. Zato je poklical tudi generala Peyremonta iz Dobrepolj v Lašče, kot svoje kritje in je Lašče zapustil
s svojo divizijo dne 23. septembra; istega dne je tudi Peyremont
dospel v ta kraj (34).
Avstrijci so taborili dne 24. septembra v Kompoljah in so
sklenili drugi dan, v soboto, napasti sovražnika v Laščah. V ta
namen sta bila stotnika Benko in Sterkovič, katerima je kazal
pot znani dobrepoljski učitelj Kančnik ( 3ä), s svojima stotnijama
poslana iz Kompolj čez gorovje, gozdove in grape proti Retjam
in Ribnici, da prideta sovražniku od Ribnice za hrbet, dočim je
prevzel oberst Miljutinovič centrum od Ponikev sem, oberst grof
Starhemberg pa je prevzel napad na desno krilo. Z Grosupljega
znani junaški ritmojster grof Esterhaszy pa je s svojim eska
dronom huzarjev prodiral skozi Rašico. Vse kolone so dospele
ob istem času v okolico Lašč in so nepričakovano napadle sovraž
nika, ki je bil po številu v premoči. General Peyremont je bil
ravno pri obedu. V divjem begu se je trenutkoma razkropila
njegova brigada, samo dve stotniji, ki sta imeli zaseden hrib
Sv. Roka, sta se začetkoma trdovratno branili. Boj se je vršil
v dolini med Sv. Rokom in Laščami ( 36). V tem boju sta bila
en francoski kapitan in en poročnik smrtno ranjena. Ta dva ter
šest drugih častnikov in več kot tristo mož je bilo ujetih. Šest
mrtvih, več ranjenih in trije konji so obležali na bojišču. Avstrij
ci niso imeli nobenega mrtvega; samo dva sta bila ranjena, pa
sta naslednji dan, v nedeljo umrla. Desno krilo sovražnikov je
bežalo čez Kališče proti Blokam, levo pa čez Vintarje, Novi pot,
Selo in Kotel, centrum pa iz Karlovice na cesto čez Lužarje ( 37).
Bojevniki s Sv. Roka pa so zbežali po večini mimo Vel. Slevice
proti Lužarjem ( 38). Avstrijci so imenovali ta beg „zajčji lov“
ker je moral sovražnik tako hitro bežati, največ skozi goščo in
čez hribovje. V nedeljo 26. septembra so imeli v Laščah cerkveno
slovesnost in so peli zahvalno pesem za srečen uspeh in za na
daljnji blagoslov cesarskemu orožju ( 39). Tedaj pa se je tudi vsa
ribniška dolina oddahnila od francoskega strahu, ki ga poslej ni
več videla.
Isto nedeljo ob dveh popoldne jo udarijo Avstrijci iz Lašč
po cesti proti Blokam, da znova poiščejo sovražnika, ki se je,
kakor so mislili, zatekel v utrjeno taborišče v Cerknici. Zdelo
se je, da je general Peyremont pri svoji nesreči pri Laščah
precenjeval število Avstrijcev in da je s tem omajal tudi gene
rala Palombinija ( 40) . Tudi Avstrijci so menili, da so vzeli vsej
diviziji generala Palombinija pogum in so pogumno korakali na

prej, zlasti ker sta oba obersta za skupni naskok pričakovala
ojačenje od generala Živica. Ta je z enim bataljonom Slunjčanov
(iz Slunja), tremi stotnijami Ogulincev in z enim vojem huzarjev
ravno dospel iz Karlovca čez Metliko v Ribnico, poslan od feldmaršallajtnanta Radivojeviča (41). še isti dan bi bil imel priti na
Studenec in prodirati proti Novi vasi na Blokah, pa je mogel
radi dolgega pohoda dospeti le do Sodražice in se je tako zamudil.
General Palombini gre sam obema oberstoma nasproti, pa je
temna noč zabranila resen boj. Francozi so taborili za Novo vasjo,
oba obersta pa pri Blokah (42).
Končno dospe dne 27. septembra general živič k oberstoma
in sovražnik se je takoj umaknil proti Cerknici. Dva bataljona,
ki sta se prav srčno postavila za Novo vasjo, sta krila umik.
Oberstlajtnat Pichler napade s petimi stotnijami Slunjčanov in
enim krilom huzarjev. En sovražni bataljon je kmalu vržen nazaj
in skoraj ves ujet, dočim se je mogel drugi v redu umakniti.
Slunjčani in en oddelek novo prispelih šentjurcev so, po uspehu
oduševljeni, sovražnika prevročekrvno zasledovali, pa so zato sami
zašli v nered. V hipu so začeli Francozi streljati iz zasede in
Avstrijci so zbežali. Strah in zmešnjava sta bili splošna, vse je
bilo na kocki. Tedaj pa prihiti junak Miljutinovič s tremi stotni
jami, ojunači in zbere bežeče, krepko napade sovražnikove ko
lone z bajonetom in doseže zmago. Sovražnik se je proti poldnevu
umaknil v Unško dolino in zvečer celo v Postojno (43).
Naloga teh dni je bila v Laščah, na Blokah in v Cerknici
sijajno rešena; vsa Dolenjska je bila očiščena Francozov, brigade
Rebroviča so mogle varno korakati proti Ljubljani. Avstrijci brez
topov s 16 slabotnimi stotnijami in tremi krili huzarjev so v
teh krajih porazili skoro 5000 mož francoske pehote, 400 konje
nikov in 14 topov. Francozi so izgubili dve zastavi, 300 mrtvih in
ranjenih, nad 400 ujetnikov, med njimi enega obersta, dva štabna
oficirja in 10 nadčastnikov. Avstrijci pa so izgubili mrtvih, ra
njenih in ujetih: enega častnika in okrog 100 mož ( 44).
General živič je zasledoval sovražnika proti Postojni, dočim
sta se oba obersta grof Starhemberg in Miljutinovič v torek dne
28. septembra ob petih popoldne vrnila iz Cerknice v Lašče, kjer
sta dobila od generala Rebroviča povelje, da prikorakata k nje
govi brigadi v Šmarje in k Žegnanemu studencu (na Škofljico).
Po kratkem odmoru in pičli večerji sta odrinila ob dveh ponoči
čez Turjak h glavni četi ( 43). Od tam so jo udarili na Ljubljano,
da vržejo tujega gospoda tudi iz stolnega mesta. Naslednji dan
je bila tudi Ljubljana očiščena Francozov ( 4e).
Rane, ki so jih po nekaterih krajih zadali francoski okupa
torji, se niso mogle kmalu zaceliti. Posebno vasi, ki so bile ople-

Štirje p o g le d i na Ribnico pred drugo svetovno vojno:
1.
Most čez Bistrico, cerkev in del gradu. 2. Kolodvorska
cesta mimo šol p ro ti V e liki gori. 3. G lavna cesta spred
cerkve p ro ti zahodu. 4. Po državni cesti od severa navzdol
mimo vile dr. S chiffrerja (na de sn i).

njene in požgane, se niso mogle dvigniti iz pepela. Tako je šele
po odhodu Francozov ljubljanski kapitularni konzistorij dne 26.
marca 1815. ukazal po ribniškem dekanatu nabirko za vasi v
okolici Novega mesta, to so: Bršlin, Muhaber, Cegelnica in Mala
Bučna vas, ki so jih Francozi leta 1809. oplenili, pa so škodo
cenili šele po odhodu Francozov, ker se je prej nihče ni upal;
in so jo cenili na 136.806 goldinarjev 30 krajcarjev, kar je bilo
za tedanji čas vsekakor ogromna vsota (47).
Nekateri so šteli Napoleonu v velikansko zaslugo, češ da je
hotel rešiti Slovence izpod nemškega jarma, jim dati narodno
samostojnost in omiko ter jim ustanoviti lastno kraljestvo Ilirijo,
v katero so spadale tudi vse ribniške pokrajine. Toda misel sloni
na veliki zmoti. Napoleonu ni bilo za Slovence, ki jih še poznal
ni, ko je začel vojsko, ampak je hotel le nastreti pot za francosko
trgovino proti vzhodu.
Napoleon je imel vedno pri sebi tudi znanstvenike, ki naj
bi proučevali dežele in mu dajali vsa potrebna pojasnila. Tako

se je meseca oktobra leta 1809., preden je odpotoval z Dunaja,
dal poučiti razen od upokojenega avstrijskega državnika in svo
jega znanca z mirovnih pogajanj leta 1797. grofa Janeza Filipa
Cobenzla, lastnika ribniške graščine, tudi od svojega izvedenca
Serrensa o Iliriji in o Slovanih. Serrens se je obrnil za nadaljnja
in podrobnejša pojasnila tudi na Slovenca učenjaka Kopitarja,
ki je takrat že prebival na Dunaju. Tedaj je Napoleon šele zvedel
da živi na jugu še drug, nenemški narod, kar mu je bilo zelo
ljubo. Kajti ako bi si mogel pridobiti prijateljstvo in naklonje
nost novih slovanskih državljanov, bi mogel, oprt nanje, zgraditi
tem trdnejši jez proti nemškemu Dunaju ( 48).
Res da so Francozi skrbeli za šolstvo in nalagali v tem oziru
narodu dokaj velika bremena, toda kljub temu se je spisovalo
v ribniški šoli vse nemško, uradovalo povsod nemško; oklici,
poroke in matice so se tudi od maireja v Ribnici spisovale samo
v nemškem jeziku.
Tudi ime Ilirija sloni na veliki zmoti. Ilirci niso bili slovan
ski narod: stari Slovani so se namreč naselili po naših krajih
šele v 6. stoletju po Kristusu, Iliri pa so bili narod, ki je še
pred Rimljani stanoval na vzhodnih obalah Jadranskega morja
in gospodoval nad njim. Več ali manj so potomci nekdanjih Ilirov
sedanji Albanci. Slovenci nimamo od Ilirov prav nobenih zgodovin
skih zvez. Tako Valentin Vodnik, bivši ribniški kaplan, ki je
zapel slavospev „Iliriji oživljeni“ , kakor ribniški graščak Janez
Filip Cobenzl in tudi učeni Jernej Kopitar so živeli v zmoti, da
so Slovenci od nekdaj, torej od pamtiveka stanovali na tej zemlji
in da so le potomci starih Ilirov. Samo zato so nasvetovali, naj
se ta pokrajina zopet imenuje „Ilirija“ . V tej zmoti je Vodnik
ponosno pel:
Od prvega tukaj
stanuje moj rod.
č e kdo ve za druzga,
naj reče, od kod!
Danes bi Vodniku lahko povedali, od kod. Povedali bi mu
lahko tudi, da je ime Ilirija zmota in da je zato zmota tudi —
spomenik Ilirije v Ljubljani.
Vsekakor pa se je v francoski dobi slovenska narodna zavest
v splošnem zelo okrepila, toda ne po Napoleonu in Francozih di
rektno, marveč po slovenskem narodu samem in po njegovih ve
likih buditeljih, ki so jeli vstajati.

XII.

POGLAVJE

SUMARICEN p r e g l e d z g o d o v i n e
R IB N IŠ K E P O K R A J IN E

R I B N I C A
(Ilustrirani Slovenec, 13. decembra 1931. Leto VII, št. 50)
Ribnica je eden najstarejših trgov na slovenski zemlji. Že
Rimljani so imeli ob robu ribniške doline pod Malo goro svojo
cesto, kar se da sklepati iz imena Rimska cesta nad Sv. Rokom
nad Velikimi Laščami, in Rimska cesta, ki vodi po gozdu iz
ribniške doline proti Ložinam na Kočevskem.
Prva krščanska blagovest po preseljevanju narodov je semkaj
prišla iz Ogleja. Patriarh Pavlin II. (787-802), ki ga Cerkev
časti kot svetnika in nosi častni naslov Apostol Slovencev, je
moral prehoditi tudi naše kraje. Zakaj ko je bil njegov prijatelj
in pomočnik mejni grof Erik (Arih) iz Furlanije leta 799 pri
obleganju Trsata ubit, je Pavlin zložil o njem žalostinko, iz ka
tere se vidi, da so mu bili naši kraji dobro znani. Med rekami,
ki so objokovale Erikovo smrt, navaja namreč tudi Savo, Kolpo,
Muro, Krko itd. (Mecum Timavi saxa novem flumina flete per
novem fontes redundantia, quae salsa glutiit unda ponti Ionici,
Istris Sausque, Tissa, Culpa, Maruš, Natissa, Corca gurgitis Isontii.)
Gotovo pa je po letu 811 naša pokrajina pripadla v misijonsko
polje Ogleja. Nekateri zgodovinarji trdijo, da je bila v Ribnici
cerkev že v 9. stoletju, torej za časa sv. Cirila in Metoda, kar pa
se iz zgodovinskih listin izpričati ne da. Vendar pa moramo rib
niško župnijo šteti med one, ki segajo prav v čas pokristjanje
vanja (pokrščevanja) Slovencev. Leta 1082. je oglejski patriarh
izročil Ribnico v fevd (leno) Konradu II. Turjaškemu, ki je bil
v ribniški cerkvi pokopan na sv. Jurija dan 1107. z velikim
žalovanjem („m it groser Clang“ ). Misijonsko okrožje ribniške
plebanije je segalo od Ljubljanskega barja do Metlike in Kolpe
tja do čabra in Prezida; župnija je mejila na faro sv. Petra v
Ljubljani, št. Vid na Dolenjskem, Metliko in Cerknico. Leta
1363. so se v njenih mejah ustanovile župnije: Kostel, Poljane
ob Kolpi, Osilnica, Kočevska Reka in Kočevje. To je bilo nujno
potrebno, ker se je leta 1350. na tem ozemlju naselil nov živelj
nemških Kočevcev. Vendar pa so vse te fare ostale v odvisnosti
od Ribnice. Tako je Ribnica postala tega leta nadžupnija in kmalu

nato tudi naddiakonija oglejske patriarhije. Poleg župne cerkve
je bila znamenita tudi kapela sv. Janeza Krstnika v ribniškem
gradu, kjer je leta 1454. Martin, pičenjski škof, nanovo posvetil
oltar. Za časa reformacije se je Ribnica precej poluteranila, ker
je imela nova vera močno oporo v treh gradovih: v Ribnici, na
Bregu in v Ortneku. Dne 29. 8. 1562. je sam Trubar pridigoval v
gradu na Bregu pri „trizni“ (30. dan) po Uršuli pl. Lamberg,
potem ko mu je naddiakon zabranil vstop v župnijsko cerkev.
Leta 1567. pa je prišel Trubar v Ribnico, da bi se z ujetim
turškim svečenikom posvetoval, kako bi se dala Lutrova biblija
prevesti v turški jezik in med Turki razpečavati. Leta 1615 pa
so zadnji ribniški lutrovci (med njimi Miklovec) izpovedali
katoliško vero. Ribniška naddiakonija je spadala v oglejski pa
triarhat tja do leta 1751., ko je bil ta zatrt; zatem je prešla v
goriško nadškofijo. Leta 1787. je prešla v ljubljansko škofijo,
naddiakonat je prejenjal, namesto njega pa sta bili ustanovljeni
ribniška in kočevska dekanija. Na teritoriju prvotne ribniške
župnije je tekom stoletij nastalo 38 župnij.
Vrsta ribniških duhovnikov, ki so nam znani od leta 1345.
dalje, šteje mnogo znamenitih mož. Med drugimi je omeniti sle
deče: Peter pl. Bonhomo (1497), poznejši tržaški škof in mecen
mladega Trubarja; Boštjan Trebuhan (1588), poznejši kamniški
naddiakon, ki je bil v hudem sporu z ljubljanskim škofom To
mažem Hrenom; dr. Frančišek Maksimilijan Vaccani (1632-1644),
poznejši tržaški škof; Janez Jakob deli’ Argento (1644 - 1667),
poznejši škof v Pičnju; dr. Janez Ludvik Schönleben (1667-1676),
znamenit zgodovinar in pisatelj, ki je tudi dokončal cerkev pri
Novi Štifti; dr. Karel žiga grof Petazzi (1730-1744), ki je postal
ljubljanski prošt; Janez Evangelist Traven (1833-1847), slovit
janzenistični pisatelj in komponist; Ignacij Holzapfel (1848-1868),
ki ga omenja kot pisatelja in pesnika vsaka slovenska slovstvena
zgodovina. On je zgradil novo sedanjo župnijsko cerkev in s
svojim imetjem utemeljil današnjo gluhonemnico v Ljubljani.
Tudi nekateri nekdanji ribniški kaplani so bili znameniti
možje, kakor: Valentin Vodnik (1788-1793), Ignacij Mrak (18401843), poznejši indijanski škof v Ameriki, pokopan poleg škofa
Barage; pesnik Anton Žakelj s pesniškim nazivom Rodoljub Le
dinski (1843-1849); dr. Janez Evangelist Krek (1892), največji
organizator slovenskega naroda. Slavni jezikoslovec p. Stanislav
Škrabec je ribniški rojak, ki mu je hvaležna Ribnica postavila
v rojstni vasi Hrvači lep spomenik.
Ribnica se ponaša z veličastno dvostolpno cerkvijo. Kdaj je
bila zidana prejšnja cerkev, se ne da dognati; nekateri trdijo, da
je bil vsaj njen prezbiterij iz prvotnih časov. Zadevale pa so jo

Jezikoslovec frančiškan p. STANISLAV SKRABEC
zlatom ašnik frančiškanskega reda, ju b ila n t in starosta p ro 
vincije, redovni m la d in i 40 let vzoren učitelj. Cvetju ustano
vite lj in urednik 36 let, konzist. svetovalec goriške nadškofije,
slovenski pisatelj, odličen jezikoslovec, rojen 7 . prosinca 1844
v Hervači, ribniške župnije na Kranjskem,- d elova l je do ma
lega vse življenje v G orici, d o kle r ga ni vojska p regnala
v Ljubljano, kjer je umeri v frančiškanskem samostanu 6.
vin o to ka 1918.
Spomin na o d k ritje njegovega spomenika v Hervači
pri Ribnici dne 12. kimavca 1920.“

večkrat hude nesreče. Leta 1764. je udarila vanjo strela in jo
hudo razbila, tako da se je mogla popraviti šele v dveh letih.
Letnico nesreče in popravila je izražal hronogram:
InCaVsto fULMine Caesas beatl Stephani aeDes (1764)
Larga benlgnltas saCrl tVrIM fanl DeCoraVit (1766).
Po 9 letih (1775) pa je požar vpepelil ves trg, pri čemer je
pogorela tudi cerkev in so se stopili zvonovi. Popravila so trajala
do 1780., kakor je kazal hronogram na prvi koloni v stari cerkvi:
DestrVItVr CrVDell InCenDIO pletate renoVatVr (1780).
Svojo sedanjo veličastno cerkev, ki so nanjo Ribničani kaj
ponosni, so zgradili v letih 1866. do 1868.; krasijo jo mnoge slike
znanih umetnikov, kakor Wolfa (Presv. Trojica nad glavnim ol
tarjem, Mati Božja, sv. Janez Evangelist); Groharja (sv. štefanpapež v glavnem oltarju). Posebna umetnost so tabernakeljska
vratca, ki jih je po načrtih ing. arh. Vurnika in gospe Helene
Vurnikove izdelal leta 1915. pasar Ivan Kregar iz Ljubljane.
Kot prve svetne gospodarje poleg oglejskih patriarhov na
hajamo v Ribnici plemiče pl. Sovneške. Leta 1082. so dobili
Ribnico v fevd Turjačani, leta 1227. pa so jo od teh kupili gospodje
iz Loža (Domini de Loos); kmalu je prišla spet za nekaj časa
Turjačanom v roke, leta 1263. pa je že bila last Ortenburžanov
ki so jo obdržali do svojega izumrtja leta 1418., ko je prešla
po dedinski pogodbi v roke in last celjskih grofov. Med slednjimi
lastniki je posebno znan Friderik s svojo Veroniko Deseniško, ki
je bila tudi ribniška gospodarica in ji je njen mož sezidal za
medene tedne, ki pa so kaj kmalu minili, grad Fridrichstein pri
Kočevju. Leta 1456. je zavratno preminul zadnji Celjan Urh in
Ribnica je prišla v roke cesarjev, ki so jo izročali svojim zvestim
kot zastavščino. Prvi cesarski najemniki so bili grofi Lambergi,
izmed katerih je Andrej pl. Lamberg sezidal okrog leta 1470.
grad na Bregu. Lambergi so gospodovali tudi na Ortneku; proti
njim so se leta 1515. uprli ribniški kmetje in zahtevali svojo
„staro pravdo“ , pa so skupili po svoji neprevidnosti krvave glave.
Morda je tudi po Turkih malokateri kraj toliko trpel kakor
Ribnica, ki so jo vsaj 27 krat oplenili in požgali, dasi gradu niso
nikdar osvojili, ker je bil premočno utrjen. Vsled vednih de
narnih stisk in turških napadov je cesar leta 1618. prodal ribniško
graščino grofom Kislom, ti pa leta 1641 grofom Trilekom. Leta
1700. je graščino priženil grof Cobenzl. V rokah te rodbine je
ostala do leta 1810., ko jo je kupila rodbina Rudežev.

Ribniške karikature
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Štiri rib n iš k e k a rik a tu re , k a k o r jih je ujel na p la tn o
le ta 1 9 3 0 z a d n ji ra v n a te lj d rž a v n e m eščanske šole
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Od pamtiveka je Ribnica slovela po svoji šoli. Že okrog leta
1400 je imela 7 razredno latinsko šolo, torej prvo gimnazijo, ki
so jo za vzgojo duhovskega naraščaja zgradili oziroma ustanovili
ugledni naddiakoni. čeprav so listine pomanjkljive, skoraj ni sto
letja, da ne bi brali o šoli v Ribnici, ki ni nikoli popolnoma
pojenjala. V 17. in 18. stoletju se navaja cela vrsta učiteljev, ki
pa so bili često le Nemci. Za časa francoske okupacije je bila v
takem slovesu, da je imela učence iz kranjskih, tržaških, istrskih,
hrvatskih in dalmatinskih krajev. Tudi pesnik Prešeren se je
likal v ribniški šoli. Zapisan je tudi v Zlati knjigi kot „premifer“ (odličnjak). V najboljšem spominu hranijo Ribničani nad
učitelja Josipa Raktelja (1848-1891). Danes ima Ribnica dve

6 razrednici in 4 razredno meščansko šolo. Malo je krajev v Slo
vencih, ki bi dali narodu toliko duhovske in svetne inteligence
kakor ribniška dolina.
često se Ribnica omenja v zvezi s procesi zoper takoimenovane „čarovnice“ . Kdo ve, koliko ubogih žensk je žalostno končalo
svoje življenje vsled te zablode. Zadnja je zgorela na grmadi
Marina češarkova iz trga dne 11. 5. 1701. Hrast, pod katerim so
žgali te nedolžne žrtve, je stal do nedavna.
Po vsem sve|u je znana ribniška domača obrt, suha roba, za
katere razpečavahje so Ribničani že leta 1492. dobili posebne
privilegije, ki so pa danes že dokaj okrnjeni. Odtod ribniška
himna: „Sem Ribenčan Urban. .
Tudi ostala lesna industrija,
ki izhaja zlasti iz veleposestniških gozdov kneza Auersperga in
graščaka Rudeža, kaže velikanska skladišča okrog kolodvora in
drugod po dolini. Da je Ribniška dolina zaradi obširnih gozdov,
ki se vlečejo tja doli na Hrvaško, bogata tudi na divjačini, da je
zato eldorado lovcev in polharjev, ki jih omenja že Valvazor, je
umljivo.
šegavost, ki jo kažejo Ribničani v besedah, dovtipih in slikah,
je tudi znana širom sveta, dasi se marsikatera šaljiva po krivici
piše na njihov račun. Prebivalci doline imajo lepo pojočo govo
rico; kdor jih hoče posnemati, se gotovo spakuje, tako svojska
last je namreč Ribničanom ta njihova govorica.
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Gutes zwei öde Huben, die gelegen sind ze Radoulik in Obloker
pharr, der Bruderschafft des Gotteshausen den guten sand Stephans
ze Reyfnicz zu einem ewigen Licht für 14 Schill.. Vened. Münzen.”
5. Mitt. d. h. V. f. K. 1861, 53. “ Gnädige Herrschaft von Ortenburchk.”
6. Milkowicz: Die Klöster in Krain, 1889, 318.
7. Ljubljanski šematizem 1892, 218.
8. Prim. M.itt. d. M. V. f. K. 1900, 1 in sl.
9. Valvazor VIII, 833.
10. Schumi, U. u. R. II, 25.
11. Cat. cleri labac. 1864: “Anno 1383 Nicolaus Plebanus et Archidiaconus ibidem legitur.”
12. Mitt. d. h. V. f. K. 1863, 30.
13. Ljublj. šematizem 1862, 218.
14. Izv. M. dr. I, 25.
15. Izv. M. dr. XVIII, 8. Milkowicz, Die Klöster, 62.
16. Oglejske marke vdobrem srebru so bile po 4 goldinarje, v slabem
po 1 gold., v zlatu po 30 gold. - I. Steklasa, Zgodovina župnije
St. Rupert, 33.
17., 18. Izv. M. dr., X, 120, 121.

19., 20. Mitt. d. M. V. f. K. XX, 230 in 232. Izvirna listina v turjaškem
gradu.
21. Steska, Zgod. zbornik 1895, 466.
22. Isti, D.i.S. 1896, 245.
23. Izv. M. dr. II, 74. Te pravice so posnete po dekretu novomeškega
naddiakona Jurija Dürerja z dne 8. junija 1475.
24. Dimitz I, 273.
25. Carniola I, 122. Izvirni spis v turjaškem grajskem arhivu.
26., 27., 28. Izv. M. dl*. I, 22, 23.
29. Mitt. d. h. V. f. K. 1863, 6.
30. 31., 32. Izv. M. dr. I, 22, II, 86.
33. Dnevnik škofa Hrena II.
34. 35., 36., 37. Izv. M. dr. I, 23, 22; II, 86.
38. Dnevnik škofa Hrena II.
38. M. S. Reiffnicensia v Dežel, muzeju v Ljubljani.
40. 41. Izv. M. dr. II, 33, 86.
42. Dr. J. Mantuani, D.i.S. 1907, 305.
43. 44., 45. Izv. M. d. III, 190, 60, 106.
46. Prim. Izv. M. dr. I, 23.
47. Izv. M. dr. III, 106.
48. “ .. . Ut quisque presbyter, qui plebem regit, ćlericum habeat, qui
secum cantet, epistolam et lectionem legat et qui possit scholas
tenere.“ (G. 3, X, III, 1.)
49. Izv. M. dr. III, 248. “ Clericus et scholarum rector in Maridtlant.”
(Šmarje.)
50. Katol. Obzornik VI, 239.
51. 52., 53. Izv. M. dr. IX, 127; III, 10, 106, in Mitt. d. h. V. f. K. 1865,
11.

54. Izv. M. dr. II, 67; Ig. Orožen IV, b, 126.
55. 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. Izv. M. dr. II; 61., 87. I; 32.
(Tako se je zgodilo okrog 1473 kaplanu Primožu Pavliču na Vačah.)
III, 107, 63 (“ Quicumque sit, et Regis filius, clericali militiae astrictus, non erubeseat in ecclesia ad librum accedere et cantare.” —
III, 64. — II, 87. — IV, 21.. — III, 107 in I, 23.
66. Dr. Mantuani, D.i.S. 1907, 402.
67. Isti, Carniola I, 9 in sl.
68. Gruden, Z. s. n. 1611.
69. Valvazor VIII, 686. Valvazor piše, da je Bonhomo umrl 15. junija
1456, a se moti v letnici za celo stoletje; morda je le tiskovna
pomota. Za časa Valvazorja je imel Bonhomo v tržaški stolnici na
grobni napis: “Praesulis his tumulus Petri tegit ossa Bonhomi.
Grata tuae Civi. plebe pia vota refer.”
70. Mitt. d. h. V. f. K. 1864, 11, inDimitz II, 251.
71. Izv. M. dr. II, 87.
72. Izv. M. dr. I, 27, kjer se menda
pomotoma stavi Danielkotžupnik
v Šentjerneju; tam se govori o cerkvi sv. Jerneja, ki je pa bila v
Mošvaldu (Kočevju).
73. 74., 75, 76., 77., 78. Izv. M. dr- II, 57; I, 10 in 24; II, 57.
79. Izv. M. dr. III, 248. “ Clericus et sholarum rector in Maridlandt.”

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
89.
90.
91.
92.

Gruden v Katol. obzorniku VI, 2, 42.
Izv. M. dr. II, 87.
Mitt. d. h. V. f.
K.
1865, 11;inIzv.M.dr. III, 18.
Izv. M. dr. III, 24 in Valvazor VIII, 691.
Mitt. d. h. V. i. K. 1865, 11.
Izv. M; dr. II, 87.
Mantuani, D.i.S.
1907,
306.
88., Izv. M. dr. II, 32 in 33.
Ljublj. škof. arhiv.
Klun: Arhiv 2 in 3, str. 103.
Valvazor VIII, 691.
Dimitz II, 234: “Der Wahrheit und der Augsburger Confession an
hängig und nicodemisierend.”
93. Gruden, Z. s. n., 651.
94. Dimitz II, 269: “Welches mich Gottlob wenig anficht.”
95. D.i.S. 1908, 270.
96. Izv. M. dr. XVIII, 48.
97. Ljublj. škof. arhiv.
98. Valvazor VIII, 691.
99. Tomšič-Ivanc: Kocev, okraj, glav., 13.
100. 101., 102., 103.: Izv. M. dr. XVIII, 9; II, 33, 41, 85.
104. Glaser, Zgod. slov. slovstva I, 108.
105. Izv. M. dr., 38. Iz furlanskih arhivov.
106. Valvazor, VIII, 422, 691; Izv. M. dr. II, 87; XVII, 137. Kobler, zapis.
107. Gruden, 734.
108. “Eum haereticum fuisse, uxorem duxisse et alia multa turpia,
foeda et profana patrasse.”
109. Izv. M. dr. III, 103.
110. 111., Gruden 734, 737.
112. 113., 114., 115., 116. Izv. M. dr. XVII, 64, 127, 138.
117. Gruden 737.
118. Izv. M. dr. II, 88.
119. Gruden 735.
120. 121., 122., 123., 124.: Iz. M. dr. XVII, 135, 136, 138; II, 37.
]25. Izv. M. dr. VIII, 135; Valvazor VIII, 691; Schönleben, Acta.
126. Gruden 683.
127. Izv. M. dr. XVIII, 47. Trubar piše v svoji postili leta 1562_ enako
tudi o Slevici pri Laščah: „Kako je nastala in se začela božja pot
pri Slevici? Nastala je s pomočjo ‘falsch zaichnov’. Pri tej cerkvi
se je držala neka Hudokončevka (žena iz vasi svetogregorske ob
čine po imenu Hudi konec), neka Katarina Savleča in Trubarjev
stric Gregor. Ti so govorili, da se jim je Marija prikazala in
razodela, da želi, naj se sezida poleg sleviške cerkve samostan
(molstir) za kaludrice. Ker duhovniki teh govoric niso_ ustavili,
ampak celo sami verovali v taka prikazovanja ter poslali na Sle
vico duhovnika, da je tam opravljal božjo službo, so začeli ljudje
iz okolice donašati vsakovrstnih daril tem osebam, ki so te čudežne
prikazni razglasile. Na vrvi so privezali kosti; ponoči so- prišli psi,
ki so se zaganjali vanje in cukali, da so začeli zvonovi zvoniti;

ljudje so mislili, da zvone svetniki. — Na Slevici je živel tudi
Trubarjev svak, ki je v pretepu ubil duhovnika. Gregorija je ubilo
drevo, Hudokončevka je umrla na božji poti v Aachen, cerkvenaše
pa so ujeli Turki, ki so 1528 slevsko cerkev požgali.“ Je-li Trubar
to pisal kot resnično dejstvo ali pa samo, da smeši cerkev, ne
moremo trditi.
12.8. 129., 130.: Iz. M. dr. XVIII, 63, 65. — Mitt. Hist. V. K. 1863, 68.
131. Gruden, 685.
132. Mitt. Hist.. V. K. 1862, 69.
133. Gruden, 687.
134. Iz. M. dr. VIII, 135.
135. Vrhovec, Zgod. Nov. mesta, 224.
136. D.i.S. 1908, 207. (Podlogar)
137. Iz. M. dr. I, 9; in II, 56.
138. D.i.S. 1908, 268.
139. 140., Izv. M. dr. II, 77 in III, 17.
14.1. Gruden 304 in sl.
142. 143., 144. Leta 1578 je bila posebnohuda
kuga okoli Cerknice
in Kočevja. Iz. M. dr.
II, 50, 44,
37)inI, 50.
146. Bil je gorenjski arhidiakon, iz česar je razvidno, da ni bilo prav
jasno, kateremu naddiakonatu je bila Cerknica podložna. Zato so
bili za to oblast tako dolgi boji.
147. do 152.: Iz. M. dr. II,
38, 39, 50;
I, 9inVI,
145.
153. Mitt. Hist. V. K., 1865, 105.
154. Valvazor VIII, 808: pravi, da je bil Seb. Trebuchan še leta 1620
v Kamniku, a se moti, ker je bil tega leta že mrtev.
155. do 158: Iz. M. dr. II, 88, 89, 77 in I, 9.
159. Gruden 814.
160. do 163: Iz. M. dr. II, 88, 34 in XVI, 33, 171.
164. D.i.S. 1908, 316.
165. do 168: Izv. M. dr. II, 34; III, 194; XVIII, 49 in II, 34.
169. Gruden 814.
J70. “ ... Was massen sich ein Krümper Predikant, welchen die v.
Schreyer und die Mosconen Gebrüder zu Ortenegg aufhalten, un
terstanden in unserer eigenthümlich Stättl Laass sein vormeinte
Religion den ohne das einfältigen un leicht beweglichen Völkhl
aldort einzubilden.“ Mitt. d. h. V. f. Kr. 1867, 95. — Vidi se, da
Stecher ni imel močne roke ali pa tudi ne dovolj močnevolje. —
Kočevski župnik Lenart Ziegelfest je bil že okrog 6 let poročen
s sestro kočevskega mestnega sodnika Filipa Schweigerja, ki je
bil tudi luteranec. Poročil ju je bil črmošnjiški župnik Peter Haderle. Nadvojvoda je že 12. decembra 1595 ukazal vicedomu in
Polidorju Mantagnanu, naj zadevo preiščeta in poskrbita, da se
tam nastavi katoliški dušni pastir. Ne Montagnana ne njegov
namestnik ribniški župnik Andrej Stecher nista ničesar ukrenila,
češ da ju zadržuje telesna slabost (wegen Leibschwachheit). Za
komisarja sta bila v tej zadevi nato imenovana stiški opat in
vicedom, katerima je Ziegelfest izjavil, da je sicer res poročen,
da ga je pa od tega sam Montagnana odvezal, da od tistega časa
ni več maševal, pač pa meščanom vedno postregel s pridigami

171.
181.
182.
184.
188.
191.
196.
197.

198.
200.
203.
204.
205.
209.
211.
214.
217.
219.

225.

Nikoli da ni učil krivih naukov, ampak da je pospeševal katolicizem
in da je pred kratkim dal celo cerkve prekriti.. Za kaplana ima svo
ja dva brata, ker nima drugega duhovnika; vsi trije pa da so
sinovi bivšega župnika. Meščani pa so odkrito priznavali, da jih
župnik obhaja pod obema podobama. Komisarja sta na podlagi
tega nanovo ukazala ribniškemu župniku, naj za Kočevje predlaga
drugega katoliškega župnika.“ (Georg Widmer, Urkundliche Bei
träge zur Geschichte des Gotscheer-ländchens, 70)
do 180.: Iz. M. dr. II, 88, 91, 155, 88, 42; XVIII, 9; II, 42, 88;
III, 251, 252.
Iz. M. dr., XVII, 133. Ign. Orožen IV, b, 450.
183.: Steklasa, Zgod. žup. Št. Rupert, 79, 80.
do 187. Iz. M. dr. XVIII, 60; II, 88, 89. Valvazor VIII, 692.
do 190., Iz. M. dr. II, 42; I, 37. Gruden 8144.
do 195., Iz. M. dr. III, 191; II, 89; XVIII, 9 in 61.
Letopis M. S. 1874, 93 (J. Parapat).
Morda že od takrat datira smešna ribniška pripoved, da je razpreštar (Erzpriester) peljal iz Ribnice v Goričo vas procesijo
zoper črčva in ko je klical svetnike, npr. „sveti Mihael“, mu ljudje
niso odgovarjali „prosi za nas“ , marveč „da bi krepal“ , misleč
na črva. To so bile
menda Knafljeve litanije zoper črva. Še danes
pravijo tam petku po Kristusovem vnebohodu „črvivi petek“ . Ta
dan je vsako leto tam sv. maša in med gospodinjami živi vera, da
se ta petek ne sme izpirati kiselnina (zelje, repa), češ da bi se
sicer tam zaredili črvi. Tudi fižol se ta dan ne sme saditi iz iste
ga vzroka.
199. Iz. M. dr. I, 23. Mitt. Hist. V. K. 1865, 85. Valvazor VIII, 795,
ga imenuje Janez Pessler. Morda je imel dve .imeni.
201.. 202., Iz. M. dr. II, 39. Mitt. Hist. V. K. 1865, 85. Valvazor
XI, 582.
Mitt. Hist. V. K. 1863, 102: “Anno 1620, Carolus Pesler, antequam
installaretur, expiravit.”
Ig. Orožen IV, b, 134. Iz. M. dr., I, 9; II, 52, 55, 89.
do 208., Iz., M. dr. II, 55, 56, 79. Iv. Steklasa, Zg. St. Rupert 85.
210., Iz. M. dr. XVIII, 9 in II, 39.
do 213., Mitt. H. V. K. 1865, 85. Valvazor, XI, 482. Steklasa, Zg.
Št. Rupert 86.
do. 216., Iz. M. dr. II, 89; III, 23 in 107. Valvazor, VIII, 692 pa
ima Planklja še 1620 v Ribnici, od koder da je bil čez dve leti
prestavljen v Kamnik, kar pa je pomota.
218., Mitt. H. V. K., 1867, 121, 122.
do 224. Iz. M. dr. I. 9. 89; III, 23; IV, 74, 132; X, 106. “ Quod
dieti domini patres Societatis Jesu me a juventute mea artium
liberalium studiis multum promoverint et, ut summarie dicam:
quidquid scio, habeo et possum, illis adscr.ibere debeam.”
Ljublj. škof. arhiv.

II. p o g la v je : RIBNIŠKI 2UPNIKI PO REFORMACIJI

1. Mitt. d. h. V. f. K. 1865, 85 in 108; in 1854, 55. Valvazor, VIII,
692 pomotoma imenuje Mrava “Nicolaus Minu” .
2. 3., 4., 5, Izv. M. dr. III, 107; II, 89 in VIII, 134.
6. Valvazor, VIII, 795.
7. 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15, Izv. M. dr. III, 107, 103; — II.
43, 89, 90.
16. 17., Mitt. d. h. V. f. K. 1865, 25 in 18.
18. Valvazor VIII, 795.
19. Iz. M. dr., II, 89.
20. 21., Mitt. d. h. V. f. K. 1854, 55; 1860, 85. “ 1639 Jahrs am h.
Thingst-Erichtag, das ist den 14. Juny haben wir die herm Capuziner zu ihrem vorhabenden werkh nomblich zu aufferpauung ihres
Closters das hl. Kreuz gesetzt, dabei sein 12 herrn Capuziner, Herr
Nicolaus Mrau Protonotarius Apostolicus Erzpriester in UnderCrain, Pharrer zu Circkniz und Probst zu Rudolfswerth neben
anderen weltlichen vnd geistlichen herrn gewest.”
22. Valvazor XI, 482.
23. Catalogus Preapositorum Imp. Capituli Rudolfswerthensis (Mitt.
d. h. V. f. K. 1863, 102.)
24. Izv. M. dr. II, 90. Ljublj. škof. arhiv.
25. Iz. M. dr. IV, 25.
26. Valvazor VIII, 692.
27. 28., Iz. M. dr. IV, 26; I, 22 in IX, 139, ter ljubi j, kapitelj, arhiv.
29. 30., Valvazor VIII, 681 in 692. Valvazor ga šteje le do leta 1643.
31. Mitt. d. h. V. f. K. 1860, 76- “Der edle Francesco Vaccano von
Schenpass Doctor der heiligen Schrift, Erzpriester zu Reifnitz und
Pharrer su Gottschee.” — Johann Scherga, Pharrer zu Laas,
Peter Lerchinger, Pharrer zu Oblak, u.s.w. legen am Florianstag
den Grundstein zu dieser, in Folge der Pest 1631 gelobten Kirche.”
Z lastnoročnim podpisom Vaccanijevim v starotrškem župnijskem
arhivu.
32. Izv. M. dr. II, 24.
33. Valvazor VIII, 795.
34. 35., Arhiv pri Novi Štifti.
30. Valvazor VIII, 681.
37. Žup. arhiv v Ribnici. “V.(.ice) Archidiaconus Reiffnicensis.”
38. Izv. M. dr. XVIII, 9.
39. Valvazor VIII, 741.
40. 41., 42., Izv. M. dr. XIII, 132.
43. Valvazor VIII, 681.
44. Mitt. d. h. V. f. K. 1849, 13.
45. 46., Valvazor VIII, 639. — Confer “Historia Archidioeceseos Goritiensis in compendium redacta a Stefano Kociančič, Goritiae 1876”,
pag. 151 in 154, kjer pisatelj o Vaccaniju piše: “ Franciscus Max.
de Vacannis, natus Goritiae 20. octobris 1609 patri Johanne Bapt.
Vaccano. Absolutis studiis theologicis Romae in Collegio Germanico et doctor s. Theol. factus, archidiaconus et parrochus Ribnicensis in Camiolia evasit, — et inde ab anno 1641 simul vicarias ge-

neralis episcopi labacensis Ottonis Friderici Comitis de Buchheim
creatus, a Ferdinando III. episcopus Petenensis nominatus fuit an
no 1646. Tandem translatus fuit ad sedem episcopalem Tergestinam,
mortuo 1663 Antonio Barrone Marentio. Obiit die 15. Augusti (Val
vazor pravi: 16. avgusta) 1672 atque in ecclesia cathedrali Tergesti
depositus est.“
47. Orbis universi votorum pro definitione piae et verae sententiae de
Immaculata conceptione Deiparae. Liber III. Clagenfurti 1659. Dediciert dem Fran ■; Maxim. Vaccano de Sempass, Bischof von Pedena
und Suffragan del Fürstbischofs Otto Friedr. Graf Buchheim und
dem Domprobst in Laibach. Knjiga se nahaja v graščini Boštanj.
4S. Valvazor VIII, 795.
49. 50., Ribniški žup. arhiv in Kronika, 49 in sl.
51. Izv. M. dr. VII, 84.
52. Župnijski arhiv na Blokah.
5S. Ribniška žup. kronika 26.
54. Mitt. d. Museums Vereines f. K. VII, 1-72.
55. Gruden 1038.
56. 57., Radies, Mitt. d. M. V. f. K. VII, 3, 23.
58. 59. Dimitz I, b, 125; in Radies v Mitt. d. M. V. f. K. VII,
3360. 61., Izv. M. dr. X, 167 in XI, 29.
62. Valvazor VI, 354. Njegov nagrobni napis se
glasi:“Hicjacet quod
mortale fuit Johannis Ludovici Schönleben SS. Theologiae doetoris,
Protonotarii Apostolici Cathedralis Ecclesiae Labac. olim Dečani et
Caesarei Plebei Reiffnicensis Asserandae et propagandae Immaculatae Concepcionis Divorumque coelitum cultui Augustissimae domus Austriacae honori ducatus Carniolae patriaeque nomini sua
sacris, qua profanis lucubrationibus ad immortalitatem claruit hujut’
viri, quem die XV. octubris ex patria rapuit perrennem in posteris
memoriam fundavit. Requiescat in pace. — Anno MDCLXXXI.”
63. Izviren njegov rokopis se še sedaj hrani v arhivu na Turjaku.
64. Gruden 1039.
65. Valvazor XI, 725. — Dimitz IV, 123.
66. 67., Dimitz IV, 124, 142.
68. 69., 70., Izv. M. dr. II, 43 in 90; Škofijskiarhiv v Ljubljani.
73. Kapiteljski, arhiv v Ljubljani, Fr. 102, 14.
72. 73., 74., 75., 76., Izv. M. dr. II, 90, 70, 40 in I, 5 in
6.
77. Valvazor VIII, 795.
78. 79., 80. Izv. M. dr. II, 90; XVIII, 9; in I, 6.
81, Valvazor VIII, 795.
82. 83, Izv. M. dr. I, 22 in II, 90.
84. 85., 86., Valvazor VIII, 795, 796.
87. Izv. M. dr. III, 107.
88. Ribn. žup. kronika. 14.
89. 90., Izv. M. dr. II, 90.
i)t. Grof Petazzi piše o njem v Ribn. žup. kroniki, str. 14: “Praefuit
parrochiae ad 40 annos laudabilissime et exemplarissime semper
humilis erga superiores et obsequiosus fuit.”
92.. Izv. ML dr. II, 55.

93. Ribn. žup. kronika 14.
94. 95., Izv. M. dr. VIII, 174 in II, 90.
96. Thalnitscher: Historia ecclesiae cathedralis: “Die Lunae, 30. au
gusti mane hora septima binae intrarunt parrochiales procesiones,
Reifnicensis et Zirknicensis.. . Sub crepusculum nerviose ad peregrinos dixit R. D. Johannes Bapt. Hlapsche, cappelanus Reifni
censis.”
97. 98., 99., 100., Izv. M. dr. I, 23; II, 90; III, 107; II, 90.
101. Ribn. žup. kronika 35.
102. 103., Izv. M. dr. III, 108; in II, 91.
104. Ribn. žup. kronika 34.
105. 106., Izv. M. dr. III, 107; in I, 23.
j 07. Ribn. žup. kronika 2: “ Quod vero proventus ibi reattinet, nihil inveni nisi vacuam omnino et destructam domum ab haeredibus Ludovici Coballi poenitus expoliatam, ita ut non solum quod pro rata
temporis a Natali usque ad festum s. Georgii mihi debebatur portionem non relinquerint, sed insuper granaque pro semine requirebantur, sed iniquo abstulerint. . . Hinc ego pariter protestor, ut
de mea substantia ibi contracta, sed quae erit, heredibus meis
nihil subtrahatur; qui enim nihil adquisivit, ad nihil, ut reliquiat,
tenetur. Secum coram Deo Dno. ipsius tremendo trbunali de iniusta rerum mearum abreptione conquerar.”
108. Ribniška mrliška knjiga.
109. Izm. M. dr. VIII, 69.
110. Gruden 993.
111. Ribn. žup. kronika. Cerkev sv- Frančiška je bila sezidana že po
prej. Pobožnost na čast sv. Frančišku Ksaveriju so širili posebno
jezuiti. Leta 1734 poroča neka knjižica, da tega svetnika časte
tudi v Sajevcu v ribniški župniji. (Izv. M. dr. XIX, 70).
112. Žup. arhiv v Velikih Laščah.
j 13. Ribniška župnijska kronika. “In domo archidiaconali, quae spelunca
latronum seu stabulum porcinum potius nominanda fuit, pro honesto viro habitatio non fuit; extra uno miserabili cubiculo maiori
et illo misero, non enim nisi duae fenestrae seu vitra erant nec
ligna fenestrarum erant, nec pavimentum .superius nec inferius,
nec portae nec denique quiquam; muri reparandi fuerant, fornaces
novae faciendae, nullum plane caminus, per quem fumus seu ex
fornacibus seu culina educeretur. Culina tarn erat ac talis, ut vix
unus se poterat moveri, quae per totam domum copiosissimum fumum spargebat, ita ut domus tota rubra fuerit ab .intro et unus
oculos seu visum nullihi defendere posset et talem domus faciem
imo peiorem inveni. Cum igitur honestus animus meus talem ferre non potuerit habitationem, ut tum mihi tum toti Archidiaconatui
dedecori putaverim, si oprobiosa habitatio archidiaconi ab honestis
viriš conspiceretur statui eo quo potui meliori modo totum repera
re propriis sumptibus plus pro successorum meorum comoditate
quam pro propria absque eo quod mihi quispiam unum grossum
tantum contribuerit. Hinc quicumque mihi succedet saltem aliquando

114.
116.

117.
118.
119.
120.
121.

122.

123.
125.

ut aliquot Missae sacrifieium pro anima mea Domino offerat,
enixe rogatur.”
115., Ribn. žup. kronika. “Archidiaconatum, quod numquam a parrochia Reifnicensi separabile est nec fuit, uti omnis hominum
memoria et praetraditio ad haec usque tempora docet.”
V instalacijski formuli se naddiakon nazivlje: “Nos Carolus Sigismundus S. R. I. Sancti Servoli et Arcis Novae Comes a Petaz,
liber baro in Schwarzenegg Dominus in Ribnich, Ss. Theologiae
doctor, Archidioecesis Aquileiensis a parte Imperii Inferioris Carnioliae Archidiaconus.”
Točni popisi vizitacij so v Ribn. žup. kroniki.
Petazzi piše: “ Quia me defraudare voluit.” (Ribn. žup. kronika.)
Rib. župn. kronika: “ Illyricus erat et per 25 annos ibi.”
Pravtam, str. 35.
Dekret se glasi: “N os... etc. Adm. Rdis. etc. Numquam tempore,
quo officio hoc Archii fungimur, absque remorsu Conscientiae, ac
rubore pervolventes ss. Canones legimus Titulum: De Clerico Neg-otiatore, recogitantes, quod plus parochi et Vicarii Jurisdictioni
Nrae. subjecti negotiationem tarn saluti animae, quam corporis
sanitati ac Ecclesiae dignitati perniciosissimam contra apertam prohjbitionem Canonis: Consequens. Dist. 88, Cap. Vit. De vita et
honestate Clericorum, nec non contra Doctrinam Apostoli 2da ad
Timoth. 2do: Nemo militans Deo implicat se saecularibus negotiis,
in educillando vino exerceant. Quare Insistentes hic sacris Constitutionibus, nec non exemplo aliarum Dioecesium, praesertim adhaerentis Nobis Labacensis Dioecesis, ut et author.itate Synodalium Nostrorum Decretorum commoti Vobis omnibus et singulis
narochis Vicariisque, ac cetero Jurisdictioni Nostrae subjecto Ge
ro educillationem vini, aut tabemarium hoc negotium sub poenis
arbitrio Nro. irremissibiliter infligendis in domibus Vris per se,
aut alios post festum Sancti Gregorii currentis anni exercendum
prohibemus, reservantes tarnen nobis ex legitimis et gravibus causis super hoc Decreto Dispensationem in scriptis dandam, sine haec
artem nemo praetactatam educillationem vini attentare praesumat. -— Sic... etc. Die 17 Aprillis 1749.” Ribniška žup. kronika.
Rib. župn. kronika 52. “ Summa enim obligatio est de hoc erudire
populum et periculosum. nimis jugum illis imponere ex privato
subinde capricio potius quam devotione, quod ipsamet S. Mater
Ecclesia cautissime circa festorum observationem seu augmentationem procedat. Quare si quis vestrum huic decreto nostro exactissime non obtemperaverit, praemonemus cum infallibiliter a no
bis gravissimis poenis puniendum.”
124., Ribn. žup. kronika 65 in 53. “ . .. ne haberem ulteriores tricas
cum parrocho, aic promulgavi.”
Pravtam 68: “ .. . Praesentibus hisce vobis omnibus et singulis.. .
intimamus et iniungimus, ut in festo s. Stephani, P. et Mart.
Ecclesiae nostrae archidiaconalis patrocinantis, quod per speciale
privilegium a Sede Apostolica emanatum cum indultis plenariis
Dominica hoc anno undecima post Pentecosten, id est die 2. subse-

126.
133.

134.

135.

136.
139.

čuturi mensis celebrabitur, more solito cum procesionibus ac po
pulo vestro ad sedem nostram Archidiaconalem compareatis, tune
debitum huic Sancto honorem et pro obligatione vestra competentem superiori observantiam exhibituri, tum consuetas pro Augustissima Austriaca domo die festum praefatum subsequenti exequias persoluturi; non obstante quocumque Ecclesiae cuiusdam vestrae seu parrochialis seu filialis occurenti patrocinio aut dedicatione, quae ad aliud tempus celebranda transferrentur; et hoc
mandatum Nostrum sub poena 15 Ducatorum in auro aerario Caesareo assignandorum exequi noveritis.”
127., 128., 129.. 130., 131., 132., Rib. žup. kronika 51, 25, 28, 58, 61;
58, 63, 64, 72, 44, 69.
Ribn. žup. kronika 24: „Dati pa imajo davka v goldinarjih: V
Dobrepoljah: Župnik 9; cerkev 1,45; kaplan 2,45; beneficiat sv.
Andreja 1,45. V Laščah: vikar 1,45. V Kočevju: župnik 9,24; cer
kev 3,40; kaplan 5,20; vikar v Starem logu 3,40; cerkem tam
0,40. V Črmošnjicah: župnik 5; cerkev 1,25; kaplan 1,24. V Kočevski
reki: župnik 4,10; cerkev 0,17; kaplan 2,20. V Mozlju: župnik 2,30;
cerkev 0,51. V Koprivniku: župnik 3,40; cerkev 0,51; vikar v Loš
kem potoku 1,42. V Kostelu: župnik 2,30; cerkev 0,18. V Osilnici:
župnik 3; cerkev 0,36; kaplan na Travi 1. V Ložu: župnik 12; cer
kev in bratovščična 3,40; kaplan 4,10; beneficiat sv. Barbare (scarpinianum) 0,45; beneficij sv. Petra 0,45. Na Blokah: župnik 6,45;
beneficij Matere božje v Štebergu 1,45; cerkev 2,15; kaplan 5.
V Škocijanu: župnik 2,30; cerkev 0,36; kaplan 1,30. V Krškem:
župnik 9,24; cerkev 1,36; kaplan 3,45; zgodnjik (primissarius)
1,45; turjaški beneficij v Krškem (Auerspergicus) 8; kurat v
Cerkljah 1,24; beneficij sv. Nikolaja v Krškem gradu 1,45; bene
ficiat Matere božje v Leskovcu 3,40.” Navajam posamezne kraje,
ker se iz tega spozna obseg (tedanji) ribniškega naddiakonata
ter premoženjske razmere posameznih župnij.
Ribn. žup. kronika 54 in sl.: “Adita tamen conditione, ut si qui
remitentes essent, me brachio saeculari et executione secundarent.”
(Davek pa je razdelil tako, da je razviden vrstni red, v katerem
si slede posamezne župnije glede na dohodke. Od najbolj donosne
do najslabše si slede: Dobrepolje, Lož, Kočevje, Krško, Bloke,
Črmošnjice, Kočevska reka, Koprivnik, Škocijan, Kostel, Mozelj,
Osilnica.)
Dati so morali v goldinarjih župniki, kaplani, cerkve in beneficiji
skupno 168,33. Ta znesek je naddiakon razdelil tako, da so si pu
visokosti dajatev sledile župnije: Krško, Lož, Ribnica, Kočevje,
Dobrepolje, Bloke, Črmošnjice, Kočevska seka, Koprivnik, Mozelj,
Škocijan, Kostel in Osilnica. (Najbolj donosna fara je bila torej
v Krškem, najmanj donosna pa v Osilnici.)
137., 138., Ribn. žup. kronika 57 in sl., 66 in 51.
Pravtam 41 in sl. Zajemljivo pismo Petazzijevo se glasi v izvirni
ku“ Ad nuntiaturam propter impeditam jurisdictionem Patriarch ae
et expositio status hujus Archidiaconatus. Ad litteras a S. Nuntiatura ad me et ad Archidiaconum super Carnioliae tum etiam ad
duos Abates et ad praepositum Rudolfswertensem sequenti teno-

re a me responsum est: Illustrissime et Rdsme. D. D. Beno Callm.
Accepi omni qua debia reverentia Illmae. et Rdsmae. Dtis suae litteras sub 21. Januarii datas, quibus vel maxime curam ac solicitudinem eiusdem Illmae. et Rdsmae. Dtris. suae ,in eam Aquileiensis Dioecesis partem intentam esse, quae in circulo Austriaco
sita est, mihi abunde innotuit, et hoc me videlicet cessante vigilantia proprii ordinarii ob impeditum exercitium suae jurisdictionis Vinea Dni. hostibus facile cedere poesit in direptionem. Inde
est quod placuerit Dtri. suae etc. informari, an sint et dentur, qui
in eadem vitia evellant, virtutes plantent? Ut igitur gratiosis
mandatis satisfaciam, praesentibus hisce Illmae. etc humiliter expono, quod, quamvis impedita quodamodo palam jurisdictio Patriarchalis in circulo Austriaco apareat, illa tarnen ab innumeris
propemodum annis per Eiusdem Rdmi. Dni. Ordinarii officiales
vulgoi Archidiaconos adeo semper exercita fuerit, ut non minor
quam alibi Christianae religionis observantia, cultus Divini frecuentia, ecclesiasticae disciplinae integritas ac populo tum in
iis, quae ad Deum sunt, eruditio, nullum ad haec usque tempora
in his partibus extitisse defectum, liculentius comparuit. Licet enim
extrinsecum et publicum per decreta et circulares litteras ordinaria.e
jurisdictionis exercitium Rdmo. D. Patriarchae .in terris Austriacis non admitatur, fiunt tarnen in iis omnibus adhibita, sedula circumspectione ad eundem recursus per litteras particulares, ita ut
omnia Eiusdem nutu et directione agatur, cuius etiam auctoritate
parrochi illi, qui mihi tarn ab Äugustissimo Imperatore, quam ab
aliis Dominiis praesentantur, per Bullam Patriarthalem eo quo
prasentium coniecturarum circunstantiae admittunt, modo aquisitam in Foro Poli (politico) confirmantur, ac denique cum in fi
nem per nos canonice investiuntur, ut virtutes plantent et vitia
evellant, quod quantum sinit humana infirmitas omnes hactenus
debito zelo efficere contenderunt. Unum tarnen est, quod vitiis
Omnibus ac scandalis innumeris aliisque compluribus malis libe
rum aditum in ovile Domini pandere posse videtur, quod nempe in
huius Dioecesis partem abusus pessimus irrepserit, quem parrochi
suum ,ius appelant, suscipiendi videlicet et dimitendi ad nutum et
libitum suos cooperatores fundatos, quibus nec victum nec Sti
pendium ipsi nec quidquam tribuunt. Inde est quod praeteritis temporibus scandalosam saepe vitam in annos complures nonnulli protraxerint et mala plurima liberrime perpetraverint onus vero Paroehiae, sacramentorum administrationis et ad populum contiones
cooperatoribus su.is omnia silentio ob timorem amitendae conditionis et necessariae sustentationis adeo comprimentibus imposuerint, ut ad superioris notitiam tardius subinde et aliquando numquam, nisi iam post obitum tarn gravia mala potuerint pervenire;
alii vero nonnumquam nullo hahito curandi gregis respectu illos
tantus sibi sumere cooperatores studuerunt, quos vel intercedens
consanguinitas vel cognatio comendabat, praetermissis aliis, quos
morum integritas et munus suum obeundi capacitas magis red
debat necessarios ac comendabiles. Cum igitur Illma. et Rdma.

etc. de oportunis remediis, quibus cultus Divinus et animarum salus nec non Ecclesiasticae disciplinae nitor promoveri amplius possit, se nobis provisuram benignissime adpromiserit, hinc praesentibus hisce humillime rogo, quatenus ad faciliorem asseductionem
supradictae piissimae suae intentionis tum ad me tum etiam ad
parochos huius districtus subordinatos dirigere dignaretur, quo
mihi susceptio cooperatorum eorum denique dimissio comitatur.
Haec erant quae Illmae. etc. exponenda habui, in cuius ulteriores
grat.ias plurima mei submissione me enixo commendo. — 31. Jan.
1739.”
140. 141., 142., 143., 144., Ribn. žup. kronika 90, 73, 79, 72, 81, 150.
145. Pravtam 136: “Praecipue cum catechisando rüdem populum ins
truiere pro viribus non intermiserit.”
146. 147., 148., Ravnotam 88, 95, 103.
149. “An non fuerit in Confessione tempore paschali; estne saga vel
quid? Nec saga tali tempore exiret!”
150. Ribn. žup. kronika 106. “Restat ut circa querellas productas a
parochianis contra pessimam quoque tuam linguam injungeremus,
eidem quam severissime imponere, ne adventantibus quocumque
tempore pro provisione parochianis cum maximo scandalo exprobaret, ne deterreantur impudenti unius mullieris lingua sacramentorum administrationem, ad quam strictissimum jus habent, petere,
secus ex officio a nobis praefata ex domo parochialis ejicieretur.
Dabamus in cannon: Visit: Die 13. junii 1740. Ex offo.”
151. 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162.; 63.;
164., 165.. Ribn. žup. kronika str. 107, 108, 110 (“abrogetur pariter ex cathedra superstitiosus introducendi modus, quo puerperae
accensis luminibus sub cunis alysgo formatis crucibus ad Ecclesiam deduci solent, quas pariter ecclesiastica et saeculari poena
puniendas esse admonere noveris.” ), 111, 112 (“se nihil posse
dieere, cum littera cantet.” ), 121, 127, 129, 130, 131, 136, 132
(“ . . . quod tune Constit. Synod. Dioeces. Nostrae: De matr.
fol. 103, non tantum sub culpa lethali sed etiam sub poena unius
marchae pro qualibet deficiencia praecipiunt.” ), 133, 134 (“Haec
dum tibi comittimus, Divinorum Charismatum abundantiam aprecamur et ecclesiarum nitorem animarumque salutem diligentiae
tuae Nobis abunde perspectae recomendamus, quali huiusque praeire consuevisti.” )
166. Catal. cleri labac. 1912.
167. 168. Ribn. žup. kronika 155, 164.
169. Ribn. graščinski urbar iz leta 1754.
170. Ribn. žup. kron. 166.
171. Rib. mrliška matica.
172. 173., Izv. M. dr. III, 247 in 108.
174. Ribn. žup. kronika. 94. Od grofa Petazzija izdani dekret slove:
“Nos Carolus etc. Honorabili Nobis sincere dileeto Presbytero Laurentio Tobiae Reuz Salm. Cub ab excelso regimine Nobis intimatum
fuerit Presbyterum Josephum Loik, parochum in Costi Vieniae
comorantem parochiam costelenensem simpliciter renuntiasse et
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188.
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inde curae Nostrae commisum, ut inibi existentibus parochianis de
idoneo divinorum administratore, ne animae in spiritualibus et ad
salutem necessariis periclitentur, provideremus, hic tibi tamquam
viro morum integritate nec non laudabilissimo zelo ac doctrina,
per quam plures annos Nobis optime comendatum .injungimus,
quatenus in spiritualibus supra nominatae parochiae provideas,
donec per clementissimam Caesaream presentationem stabilis pas
tor et rector denominetur. Singulärem de te habentes fiduciam,
quatenus eo, quo consuevisti, ardore alibi existentem populum verbo et exemplo erudire non deeris, maxime cum per complures
annos parochiani illi non, prouti optandum fuisset, instructi appareant. — Sic. etc. Reiffnicii ex offo Archidli die 25. Martii
1740.”
176., 177., Rib.
župn. kronika 135, 167. Iz.M.dr.II, 91.
do 182., Ribn. žup. kronika 168, 171, 185, 203, 208.
Mitt. H. V. K.
1860, 76 (Staro,trški arhiv.)
185 , Rib. žup.
kronika 206.
Rib. žup. arhiv: “Beneficium Ss. Corporis Christi” in ustanovna
listina vikariata v Sodražici.
Izvirnik priporočilnega pisma se nahaja v kapiteljskem arhivu v
Ljubljani, Fasc. 235, 6. Dotično mesto se glasi v latinščini: “ . . .
attestamur, Admodum Reverendum doctissimum dominum Franciscum Xaverium Krisman Presbyterum saecularem Organo ante
annum in Archidiaconali Noistra collocato (cujus suavitas, resonantia mirabilis ordinum et vocum seu tenorum varietas, nec
non ipsa operiš stabilitas omnium audientium et etiam probantium in re mušica peritorum animos in admirationem ripiebat)
novos hactenus inauditos inseruisse, follibusque suprav. Ecclesiae
fornicem translatis novas matematici Ingenii addidisse machinas,
quibus organum ipsum tractabilius, suav.ius, resonantius, et plena
omnium ferre musicalium instrumentorum humanorum itidem varietate conceptuum mirabilius effectum novam pariter eamque
singulärem merentur laudem et commendationem.” O.c. str. 11.)
Izvirnik: “ .. . praedictum admodum Reverendum Dominum om
nium .. . benevolentiae, favori ac gratiae ardenter commendamus,
pollicentes fere, ut neminem eorum, qui memorati organificis ope
ra usi fierint, numquam poeniteat.”
a) V župnijskem arhivu v Ribnici je Bajčeva beležka, ki se v iz
virniku glasi: “ 1759. 1760. et 1761. Hic tribus annis facti sunt
septem novi calices, thuribulum, navicula, pelvis et urcoeli, novum armarium in sacristia, et quidem satis nobile: organum novum, structurae et soni mirabilis, Ecclesia delebata; in Soderschizh
et ad Novum Aedificum organa noviter collocata. Statua Ssmi.
Rosarii nova; haec omnia factai sunt impensis circiter trium millium florenorum, quo et ego multa contuli pro Dei gloria, Utinam
adhuc turris nova fierit.”
Dr. Jos. Mantuani, o. c. 12-13.
a) Ribn. žup. kronika pravi, da je dne 9. aprila 1762 umrl Jan.
Jak. Bajec, “vir vere doctus, pius et zelosus” , dočim je v mrliški
matici zapisano: “ 12. Aprilis (1762) Rdmus. Dnus. Johannes Ja-
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cobus Waiz, parochus et Archidiaconus Reiffniz. plenus meritis,
omnibus sacramentis provisus et extremo unctus obiit aetatis suae
42 annorum et sepultus est per Perillustrem ac Adm. Rdum. Do
minum Franc. (? ) Antonium Lasarini Parochum et Decanum Bonieampi.” Ker pa je bil že 12. aprila istega leta imenovan dobrepolj
ski župnik za naddiakona-substituta, je Bajec brezdvomno umrl že
dne 9. aprila.
b) Ivz. Muz. dr. IX, 126.
Spis je v grajskem arhivu v Ribnici, Vol. VI, 50, in se glasi: Indictione XIV. Romano in solio Regnante Pontifice Maximo demen
te XIII., Imperatore Romanorum Josepho II. Semper Augusto, ac
Augustissima ejus genitrice Maria Theresia Romanorum V.idua
Imperatrice, Regina Hungariae et Bohemiae, Carnioliae Duce etc.
etc. Dominante Archiepiscopali in sede Celsissimo ac Redissimo
Primo Archi-Praesule Goritiensi Dno. Dno. Carolo Michaele S.R.L.
Principe et Cimitibus ab Attems etc. Proprietario Reiffnizensis
Domino Illmo. Dno. Dno Guidone S. R. I. Comite de Cobenzl, ac
eiusdem Illma. Dna. Dna. Consorte Benigne nata de Mont rechir
Arcis Orttenegg Possessore Illmo. Dno. Dno. Ferdinando S. R. I.
Comite de Lichtenberg. Cui globo Johannes Bapta. Blasius Cobavio
Proto-notarius Apostolicus Celsissimi ac Rdissimi Dni. Dni. Archiepiscop.i Goritiensis S. R. I. Principis Assesor Consistorialis et
Consiliarius, Caeso Regius Reiffnicij Parochus et Inferioris Carnio
liae Archi-diaconus natus etc. plures Sanctorum, quorum nomina
oblivioni fuere dedita, reliquias et hoc Sistema pro posterorum me
moria imposuit, pariter et Crucem priusquam turris tecto collocaretur Sexta Septembris benedixit. Praesentibus R. R. D. D. Jo
hanne Bapta. Callin Sodershitij Vicario Curato et loci cooperatoribus: Antonio Zwedreschnigg, Luca Ferdo Costainaviz, Simone
Zwar vicario, Nobili Dno. Andrea Xaverioi Widmayer Reiffnizen
sis Dominij Praefecto, cuiusque uxore Nobili Dna. Josepha Agnete
nata de Mertlin, Ludi-magistro Dno. Francisco Xav. Repesch,
spectabili viro Johanne Baptistae Feitl vendae Matricis Divi Ste
phani Sindico, Petro Felici Gi'affinger sedituo, opifice magistro
D. Johanne Hader Labacensi civo et pluribus aliis. L. S. Johanne
Bapta. Blasius Cobavio — idem ut supra.
192., Grajski arhiv v Ribnici.
Glaser, Zgod. slov. slovstva I, 183.
Goriški vizitacijski zapisnik iz leta 1767.
Prim. Historia archidioec. Goritiensis. . . de St. Kociančič.
Goriški vizitacijski zapisnik iz leta 1767.
198. Ribn. graj. arhiv, Fasc. 21.: “Missbräche in Religion und
Kirchensachen.”
Ribn. župn. arhiv: Opravilnik iz leta 1791.
201., 202., Ribn. g;raj. arhiv, Fasc. Ecclesiastica, 21.
Ljubljanski šematizem 1783, 8.
Ribn. graj. arhiv, Pol. fasc. 220.
206., 207. Ribn. žup. arhiv 1815, 1818, 1819.
Zgod. zbornik 319; in Zgodovina cerkljanske župnije 131.
Slovenec 1925, št. 19.
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Dr. J. Mal, Zgod. slov. nar., 316.
Prim.: Kramer, Drobtinice 1891, 86.
Dr. J. Mal, Z. s. n., 318.
Mitt. d. h. V. f. K. 1860, 92.
Iv. Vrhovnik, Dom in svet 1920, 247.
Glaser, Zgod. slov. slovstva II, 146.
Dr. Gruden, Čas 1916, 137. Slovenec 1899, št. 34.
Drobtinice XXII, 99.
Glaser, Z. s. s. II, 146.
Jezičnik XXIII, 59.
D.i-s. 1920, 250.
Dr. Gruden, čas 1916, 180.
223., Jezičnik XXIII, 49 in 59.
225., Bogoslovni Vestnik III, 15 in 37.
Slov. Biograf, leksikon I, 1932.
Slovenec 1899, št. 23.
Dr. Jos. Lesar, Življenje in delovanje Martina Skubica, Ljubljana
1892.
229. Zgodovina horjulske župnije 181 in sl.

IV. po g la vje : RIBNIŠKE PODRUŽNICE

1.
2.
3.
4.

Valvazor VIII, 796.
Izv. Muz. dr. V, 246.
Oznanilna knjiga 1840.
Izv. Muz. dr. XIX, 70

V. po g la vje : SVETNA Z G O D O V IN A ; CERKVENA DRŽAVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gruden 255.
Valvazor XI, 467.
Gruden 68.
Izv. Muz. dr. V, 217.
Obergföll I, 10. (“in Circhinitz et certis villis circumjacentibus” )
Dimitz I, 156.
Gruden 68. Schumi: U. I, 63: “marchiam Carniolae omnigena lege
et quo sibi placeat jure utatur’.
Obergföll I, 10.
Valvazor XI, 466. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1856, 35.
Gruden 68.
Isti 120.
Dimitz I, 157.
Pismo cesarja Henrika IV. z dne 12. maja 1093: " . . . qualiter nos
tempore Sigeardi Patriarchae bonae memoriae, pro fideli servitio

14.

15.
16.
17.
20.

ejus et pro petitione aliorum fidelium nastrorum, quandum mar
chiam nomine Carniolam, Aquilejensi ecclesiae ab honorem Sanetae
Dei Genetricis Mariae sanctique Hermacorae dedimus; postea vero
consilio quorumdam non bene nobis consulentium, eandem Marchiam praedictae ecclesiae subtrahendo abstulimus alii eam concedentes. Detecta infensorum hominum fraude a;c interventu Procerum vivorum nec non pro dilectione et fideli servitio Vdalric.'
Patriarchae, Fidelis nostri et dilectissimi Consanguinei ei .. . praedictam Marchiam Aquilejensi ecclesiae in propium dedimus.” (Schu
mi: U. u. R. I, 67)
De Rubeis: Monumenta eccl. aquil. c. 59. “Potestatem Peregrini
patriarchae s. Aquilegensis eccl. auctoritate apostolica confirmamus in episcopatus sedečim, abbatis septem, nec non in comitatum Istriae, Marchiam Carniolae et ducatum Ferrojulii.”
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1856, 38.
Schumi, Archiv I, 41: “ .. . nos eam Aquilegensi ecclesiae cum omni
honore et universis pertinentibus.. . donamus.”
18., 19., Dimitz I, 157, 159, 166.
Mitt. d. h. V. f. K. 1856, 39: “Fridericus comes de Ortenburch investitus de Castro in Ortenech, de Castro in Pollane, de Castro de
Graffenwart et de Castro de Zobelsperch.”

21. Thesaurus ecclesiae Aquil., 460. “ Comites Ciliae et Ortenburg
plura obtinent bona, de quibus investiri debent.”
22. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1856, 43.
23. Schumi: U. u. R. 101. “Et villa, quae dicitur Lasis, quam quidem
nobilis Dietericus nomine, eidem Ecclesiae tradidit.”
24. Izv. Muz. dr. XVIII, 6.
25. Ista, XVIII, 7. Schumi: U. u. R. II, 55.
26. Schumi, U. u. R. II, 16. Pismo papeža Inocencija II. se glasi:
“Inocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati
monasterii de Sitic, ejusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regulärem vitam professis, in perpetuam memoriam .. . quascumque possesiones, quaecumque bona idem monasterium in praesentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione
pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu
aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci forma vobis vestrisque succesoribus et illibata permaneat. In quibus haec propriirduximus vocabulis exprimenda. Locum ipsum in quo praefatum
monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, Altendorf,
Lieczowa (Leščevje), Lasissa, Caltenveld, Girkenitz, Wimperg et
Bandendorf villas cum omnibus pertinentiis suis, quae idem mo
nasterium antequam Cistertiensium fratrum instituta susciperet,
possidebat, cum pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis et pascuis, in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et
omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Sana laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, tam de cultis
terris quam incultis sive de ortis et virgultis et piscationibus vestris vel de nutrimentis animalum vestrorum nullus a vobis decimas
exigere vel extorquere presumat. Amen. AMEN. AMEN.“
27. Izv. Muz. dr. XVIII, 7. Schumi: U. u. R. II, 54: “ Pateat ergo prae-

28.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
41.
42.
43.
44.

sentium notamine litterarum tam praesentibus quam futuris, quod
cum inter nos et ecclesiam Sitticensem lis longo tempore de praedio quod vulgaliter Zillowecz dicitur, verteretur, tum pro nostrorum consilio, tum etiam de consensu capituli praefatae ecclesiae li
tem taliter sopivimus: quod partem ejusdem praedii nostri e hivio,
ubi patibulum constiterat usque in villam Lasis, et adjecto jam
bivio versus occidentem usque in fluvium Reschwicz, et ex altera
parte memorati bivii versus saltum, ubi quidam fons fluit, pro remedio animae nostrae nec non progenitorum nostrorum, nominatae ecclesiae contulimus, firmamus eis etiam, ne aliquod gravamen in praedio ipsorum advocatiae nostrae in Oblach in vecturis
aut aliis exactionibus ab officialibus nostris patiantur, jus tamen
exigent et justitiam exhibebunt.”
29., Schumi: U. u. R. II, 55, 181.
Obergföll, II, 29.
Schumi: U. u. R., II, 186.
Izv. Muz dr. XVIII, 8.
Obergföll, II, 29. Schumi: U. u. R. II, 259. Pismo patriarha Grego
rija, pisano v Čedadu dne 22. aprila 1264, se glasi: “ Gregorius,
Dei gratia sanctae Aquilejensis sedis patriarcha. Dilectis f.iliis. ..
abbati et conventui monasterii Siticensis Cisterciensis ordinis Aqui
lejensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem in Domino.
Charitatis vestrae zelum favore benigno prosequi disponentes, decimas novalium grangiae vestrae quae Lasis dicitur, et aliorum, quae
a silva Bossencyr a pede montis que dicitur Sterminiz, prout dividit fluvius Restwiz sursum versus orientem usque ad terminos
villae, quae dicitur Polan, per vos et per vestros rusticos colitis,
vobis et per vos monasterio vestro pro remedio animae nostrae
perpetuo duximus concedendas. In cujus rei evidentiam praesentes
litteras nostras vobis concessimus .sigilli nostri pendentis munimine roboratas. Datum apud Civitatem Austr.iae anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, septimae indictionis., di*“
VIII. j. exeunte aprillis.”
V. Milkowicz: Die Klöster in Krain, 48.
“Istria atque Carniolae marchio”, Schumi, U. u. R. II, 260.
Isti, 263.
Isti, 265: “ . . . occasione alicuius advocatiae, seu jurisdictionis, alicui
officialia nostro seu alio nostro subdito respondere in aliquo nullo
modo teneantur.”
Milkowicz: Die Klöster in Krain v Archiv für österr. Gesch. 1889, 224.
40., 0. c. 322; 62.
Izv. Muz. dr. XVIII, 8. Kjer se pa zmotno navaja letnica 1421, ker
je zadnji Ortenburžan umrl leta 1418, o čemer na drugem mestu.
Dimitz, I, 150.
Gruden, 92.
Schumi: Archiv für Heimatkunde II, 240. “Beschreibung der Geburtts Liny des vralten Adelich vnd Ritterlichen Hochlöblichen Na
men vnd Stamens der Herrn von Auersperg seit Khaiser Hainrich
des Vierten vom 1057 bis auf das 1584 ist.”

45.

46.

47.
48.

49.

r

O Konradu piše ta spis:
“ Herr Conradt herr von Auersperg lebt
In hohen ehr vund würden schwebt
Sambt seinen Bruedern in dem Landdt
Adolf vnd Pilgraim genannt
Dauon Erwuchs der edle Stamm
Der herrn von Auersperg mit Namb
Welcher hoch Ritterliches Loh
Noch heut schwebt bis in himmel ob
Wiert schweben auch in Ehren werth
So lange noch steen wird Himmel vund Erd.”
O njegovi ženitvi in smrti:
“Im siebenvndsechigten Jar
Herr Conradten zum gemahl war
Frau Barbara zu Auersperg
Ein geborene vonn Finkenberg
Als er damalen nach dem Pesten
Baut Auersperg die oberfesten
Er ainen sun Conraden Erwarb
Im ainvndachtzigsten starb
Dauon sich nunalsbaldt anfecht
per ander stamm in diesem geschlecht.”
Arbor Genealogicus familiae Auersperg, Labaci 1776: “Conradus
ILdus Dominus de Auersperg, notus anno Christi 1068, obiit die
S. Georgii anno 1107 et sepultus est in Reiffniz. Huic attulit
uxor sua Catharina de Saanegkh decimas in Reiffniz sub pignore
pro 600 marcis Aquilejensis monetae.” Ta knjiga se nahaja v
turjaški graščini, kjer je tudi Konradova slika.
Obergföll, II, 28.
Dimitz, I, 161 (9):
“Herrn Conradten nach seines Vattern Todt
In anderen Jar bescheret Gott,
Frau Catharina vonn Saanegg
Die Im auch leibsfrucht erwekh
Ain Jungen sun sy im gebar
Der Pilgramb gennenet war
Lebten vier und zwanczig Jar beysam
Herr Conradt Reiffnicz zehende bekham
im Tausent hundert vnd siebenden
Thett sich herrn Conradts leben Ennden
Zu Reiffnicz an Sanndt Georgi tag
Begraben wardt mit grösser Clag.”
Isti:
“Herr Pilgramb del dritte hemach
Von Feinden litt vill vngemach
Zu seiner Zeit Auersperg die Purge
Zerbrach Graff Ott von Ortenburge
Doch in Gott Erfreyen thett
Zur Gemahl in bescheret hett
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55.

Frau Sophia Herzogburgerin
Mit einem sun erfreut sy in
Adolf derselb genennet war
A,ilfhundert ain vnd achtzigst Jar
Am Montag vor St. Georgen tag
Herr Pilgram Todts verblichen lag.”
Isto.
1i
Valvazor XI, 467: “Adolphus IV. conjugem habuit Carankam de
Falkenberg: ex qua suscepit Ottomanum I. succesorem, Engelbertum II. qui anno 1277 Caroloi, Ruberto et Alberto, Dominis de Laas,
vendidit dominia Weiniz, Stoidrasiz et Reiffniz.”
Schumi: U. u. R. II, 25. Izvirna listina se glasi: “In nomine Dei
aeterni amen. Nos Engelbertus de Owerspech dedimus feudum
Stoidrasicz villam quae jacet in Weinicz scilicet in dominio nostre
in Rewenicz, cum omnibus iuribus et utilitatibus et vsibus, aquis
siluis, quae svnt usque ad terminos de Los egressibus pasquis et
aliis quocumque nomine censeantur, fratribus de Los dominio Carolo,
domino Rvpertoi et domino Alberto et (ut?) quidquid possvnt
occvpare de silua et apvd aquam pro vsibus svis hoc etiam libere
ad ipsos pertineat et omnia promissa ad heredes ipsorum utrivsque
sexus perpetvo pertineant et si vnus ex eis morietur, ad alios per
tineat, et heredes ipsorvm si mortuus sine heredibus fverit sev dvm
vero evm quo ipsos infevdavimus et omnes libertates quas dedimus
eis et ipsorum heredibus ideo dedimus eis quod ipsi demiserunt nobis solutos tres mansos qui iacent apvd Vreisach qui erant eis obligati pro duodecim marcis et dedervnt uxori nostrae dvodecim marcas. Hoc actum est in Castro meo Owersperch et isti interfverunt
vocati et testes svnt Dominus Gerlocus de Hinterberch, dominus
Errandvs de Owersperch, dn. Herbordus de Gvtenwelt, dn. Meinalmus de Ponikel, dn. Hartmannus de Ponikel, dns. Hartwicus de
Czobelsperch, dns. Hartnidvs de Oscelnik. dns. Otto - de dominus
Meinalmus de Czwed, dns. Weriandus de Potlos, dns. Meinalmus de
'Rain, dns. Herbodrus purkravius de Los, dns. Johannes de Aich,
dns. Gebardvs de Gvtenvelt, dns. Hermannvs de Wolspach, dns.
Walchon de Los et alii qui interfverunt probi homines hoc est ac
tum in castro nostro apvd Owersperch anno domini MCCXX, VI.
j. die intrante aprillis.”
1) Richter: Fürsten u. Grafen von Auersperg, Archiv 1830, 660.
Knjiga kopij v turjaškem gradu, fol. 59, a. Mitt. d. Mus. f. Kr.,
XVIII, 124. “Chunradus de Sowenekke (izroči svoiemu zvestemu)
domino Herbordo de Awersperch omnem decimam sitam in contrata
Reifenitz, scilicet duabus villis, quae vulgariter dicuntur Zapotoch,
et in aliis villis subscriptus, scilicet in villa Weinitz et in Dürre
(Sušje) et in Willinginrain (Breg) et in Oberdorf et in Weicharts
dorf (Goriča vas) et in Nyderdorf et in Chrawaczach (Hrvača).”
Gruden, 186 in sl.
Schumi, U. u. R. II, 87. “Nos Chunradus de Sevnek notum facimus
universis praesentes litteras inspecturis, quod omnem decimam in
Gutenveld, in Reiuenicz et in Polan, quam a venerabili domino patriarcha (’) Berchtoldo iure feudali habuimus et nune habemus cum

omni eo iure, qüo praedictus dominus patriarcha nobis contulit de
gratia liberali praefatam decimam tarn in campis quam in terris
laboratis in habitis et habendis, in villis, nemoribus atque silvis
et ibidem in locis in quibuscumque usu poterit provenire cum eodem
iure ac modo praedictam domino Herbordo de Owersperch fidelim
nostro düximus conferendam ita (ut) si ipsum vel heredes suos
tarn masculos quam feminas absque posteritate prolis decedere omnio contingeret, ipsius magis proximus ratione feudali decimam
ipsam perpetuo possidere valeat et habere. Acta sunt haec in villa
Preraw prope Stain, existente tune in Stain domino Friderico
illustri duce Austriae anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo pr.imo, octavo intrante maio, undecima indictione.”
56. ARBOR GENEALOGICUS FAMILIAE AUERSPERG: “ Herwardus seu Herbartus I., dominus ab Auersperg, natus anno Chr. 1230,
obiit anno 1283, et sepultus jacet ad sanctum Canzianum prope
Auersperg, his reperitur subscriptus litteris fundationis Carthusiae
in Freydenthall anno 1260 proximus post Comiten ab Houmburg seu
Heimburg e nobilissima et potentissima familia. Nominatur hic
Herbertus I. in litteris Ducis Charinthiae Ulrici anno 1257. Ministerialis de Obersperg, hic acquisivit anno 1241 in dominium perpetuum a Chunrado de Saanegkh suo consanguineo omnem decimam
in confinio Reiffniz vulgo Zapotok et aliis villis, teste in instrumentoi originali Ilustri Duce Austriae Friderico, non minus fecit
Herbertus iste anno 1267 pactum reciprocum cum Udalrico Carinthiae Duce et Domino Marchiae; quod nimirum homines, qui nati
fuerint ex patre subdito Herbardi ab Auersperg et matre subdita
Udalrici Carinthiae Ducis, sub alas seu Dominium ipsius Herbardi
permanere valeante et sic vice versa.”
57. Schumi, U.u.R. II, 209. “In namen del heiligen und ungeteilten
Drivaltigkait amen. Die hut der brief ist löblich, die da behaltet
die Gedechtnuzze und die da straffet und pezzert die vergezzung
und darumb durch angesicht dicz briefes, wir Gregorius von Gotts
gnaden des heiligen stuhls ze Aglay patriarch allen Christen gelaubigen gegenwurtigen und künftigen die diesen brief ansehent
sint, unsern gruz und gedechtnuzze diez geschehen dinges. Daz wir
unserm getrewen Herworten von Auersperg dienstmanne und allen
seinen erben sunen und tochtem, die yec zund sind und die furbaz
werdent, verlihen habend das holcz ze Oblukch als das der perg
hat un haltet, der da in deutsch genant ist der Wartenperg, und
als das wazzer genant Vbel abfleuzzt, uncz an das wazzer das ge
nant ist in der deutsch Eys und das gancz holcz uncz herauf den
perg da der ausgang ist des wazzers genant Reschit mit allen zugehorungen gepawt und ungepawet und der vorgenant Herwort von
Auersperg und alle sein erben ,sun und tochter die yeczunt sin
und furbaz werdent, habent aufezeheben und zu nemen in demsel
ben holcz, was in gevellet, und habent auch ir pawlewt in dem
egenanten holcz ze seczen, und ze halten, und was si dunket, das
in ze nucz und ze frumen komen mag, darüber haben wierdem
egenantem Hereworten von Auersperg und sein erben sunen und
tochtem grozzen gnaden getan. Ist das si ettliche guter chauf-

fent, die von uns oder von unser heiligen kirchen ze Aglay ze lehend
sind, sprechen wier, als ob das vor unser geschehen were, und als
wir in dieverlihen dieten und auch in die mit unsern offenen briefen mit unsern abhangungen insigeln bestat hieten. Auch sullen der
egenant Herwort und sein erben von Auersperg sune un tochter und
yeczund sind und kunftlich werdent selber haben das gericht von
uns inneczehaben und ze richtern ir lewt und guter die sy von
uns und von dem heiligen stuhl ze Aglay ze lehen habend. Und
ob geschehe, das der egenanten Hereworts und seiner erben von
Auersperg lewt sich vergezzen, und wider unser gericht, noch unser
richter nicht richten noch das gericht uben, sunder die offtgenanten Herwort und sein erben sune und tochter von Auersperg sullen
selber haben gewalt ze richtern und niderczlegen. Und das dise
gäbe von uns und unsern nachkomen vest und stet beleibe und
gehalten werde, darüber geben wir disen brief zu ainer vesten
stetigkait bestet mit unserm anhandgunden inzigel. Der gäbe sind
zeuge prüder Heinreich prior ze Pettow, Weriand wicztum ze Wer
negg, Chunrat erczdiakon in Sevntal, Chrafft erczdiakon ze Vil
lach, maister Perchtold von Pagede korherre ze Aglay, maister
Ludweig pharrer ze Laybach, Hermann von Portzill, Ludwig von
Weyden, Gebhard von Voytsberg, Perchtold von Grednig, Marhart
und Herwort bruder von Loos, Herman von Olswisch, Boničatius de
Potilos, Gebhardus von Liebenberg und ender erberr lewt genug.
Diez ist geschehen und geben ze Weydem, nach Christus gepurt
tausend zweihundert und in dem seehtzigisten iare in dem ersten
herbstamann in der achtenden indiction. Wir Albrecht von gotts
gnaden hercog ze Österreich etc. bechennen, das dieser gegenwurtigen brief in unserr kanzley von lateyn ze tewtsch vollbracht
worden ist als da oben geschrieben stat, darumb durch merer sicherhait hiezzen wir unser insigel durch pette wille.. . der Auersperger
drukehen an disen brief.”
58. Schumi, U.u.R. II, 142. “ Polanum majus et minus, — Drage
ambro Päiersdorf, — Zstrug.”
59. Izv. Muz. dr. IX, 214.
60. Ribniški župnijski arhiv.

V. p o q la v ie : SVETNA Z G O D O V IN A -

O RTENBUR ŽAN i

1. Gruden, Z. s. n. 252.
2. Dr. Karlmann Tangi, Archiv für Kunde österr. Gesch. Quellen
XXX, 207.
3. Isti, 222.
4. Isti, 219.
5. Prim. ist, 261:Le-ta genealogija jemogcea, ne paporočilo Valva
zorja XI, 433, ki trdi, da se jeporočila okrog leta1140 sHenrikom
Ortenb. Takrat je bila vsekakor za ženitev z mladim Henrikom že
prestara, saj je njen oče umrl že leta 1107. Henrik I., ki ga naha
jamo v listinah od leta 1135 do 1192, je bil le njen sin ne pa mož.

6. Isti, 284.
7. Valvazor XI, 433.
8. Gruden 92; kjer pa se napačno navaja kot napadalec Henrik Tur
jaški. Tudi iz te letnice je razvidno, da, se Neža Turjaška, ki naj
bi se bila to leto poročila, napačno navaja kot žena Henrika.
9. Valvazor XI, 433. Prim. Tangi, XXX, 260.
10. Isti, 253.
11. Isti, 265.
12. Valvazor, XI, 433.
13. Tangi, XXX, 273. Schumi: U. u. R. II, 2: “Dum adhuc viveret (sc.
Otto) ipsum castrum (sc. Wartenberch) resignavit episcopo cum
heubis et beneficiis attinentibus, ne forte filii fratris sui comitis
Hainrici po.st obitum suum episcopum possent impetere vel sibi jure
hereditario possent usurpare. Episcopus vero possessor illius castri factus, totum destruxit, veritus quod fratrueles praedicti comi
tis fraudulenter occuparent, dum etiam quod in vicino in dominicalibus suis in loco qui dicitur Lonca, castrum haberet firmissimum.
14. 15., 16., 17., 18., 19. Tangi, XXX, 276, 277, 286, 291, 319 in 296.
20. Isti XXX, 323: Tangi išče sicer navedene Poljane južno od Loža,
kar pa je gotovo zmotno. Tam ni bilo nikdar župnije, pač pa v Polja
nah ob Kolpi, kjer so pozneje imeli Ortenburžani tudi svoj grad.
Res da beremo šele v letu 1363 o Ро1јалаћ kot samostojni župniji,
ki se je ustanovila na teritoriju obširne ribniške župnije, pač pa
je morala že v tem času biti tam dušnopastirska postaja s svojo
cerkvijo, saj bi drugače ribniški duhovniki ne mogli obvladati vse
prostrane pokrajine. — Schumi: U. u. R. II, 120: “Bertholdus, Dei
gratia Sanctae Aquilegensis sedis patriarcha. Per praesens scrip
tum notum facimus universis praesentibus et futuris fidelibus, quod
constitutus in praesentia nostra Hermannus ccm.es de Hortenburg
fidelis noster propensius supplicavit, ut iure patronatus ecclesiae
parrochialis in Polan, et duabus partibus decimarum in omnibus
novalibus in praedio proprietate seu territorio ad castrum Zobelpers
pertinente post obitum fidelis recordationis nobilis viri Cunradi de
Auersperc olim generi sui ad culturam redactis seu etiam in posterum redigendis investire cum nomine feudi d.e nostra liberalitate
beneficientio dignaremus. Nos igitur .ipsius supplicationibus favorabiliter amraentes iure patronatus dictae ecclesiae ipsum infeudavimus cum decimis postulatis. Ad cuius rei robur et memoriam prasens
scriptum sibi dedimus sigilli nostri munimine roboratum. Datum
in Castro Schorphenberc, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, nonno die mensis madii, VI. indictione.”
21. Tangi, XXX, 324.
22. Catalogus cleri labac. 1864, 129.
23. Jan. Parapat, Letopis Matice slov. 1874, 76.
24. Obergföll, I, 11.
25. Prim. Prof. P. Jonke, Gotscheer Zeitung 1923, štev. 33.
26. 27., 28., 29., Tangi, XXX, 338, 340, 337 in XXXVI, 4.
30. 31., 32., 33., Tangi, XXXVI, 8, 6, 15, 20.

34. Prim. Obergföll, II, 30.
35. Schumi, U. u. R. II, 249. Izvirna listina se glasi (v izvlečku):
“In nomine Domini, Amen. Ne gesta hominum pereant tempore
modernorum necesse est ea litterarum testimoniis perhennari. Hinc
es quod nos Pridericus Comes de Ortenburch ad universorum notitiam volumus pervenire, quod ad voluntatem et consilium domini
nostri illustris ducis Carinthiae ac ad instantiam fidelium nostrorum sumus cum fratre nostro Henrico super hereditär,ia portione
amicabiliter concordati, sub hac videlicet forma, quod ipsi in
parte sua haec cesserunt castra Ortenbuch scilicet .. . item turris
apud Ospitale cum foro.. . Item Carniolae antrum et castrum La
p is... item castra Zobelsperch et Reiuenz cum hominibus et bonis
et omnibus attinentiis a flumine quod Zevra dicitur usque ad
aquam quae Culpa vulgariter nuncupatur. . . Forman igitur hane
compositionis inter nos fratres de consilio nostrorum amicorum
initam et in prasentia praefati domini nostri illustris ducis promulgatam fide data promissimus inviolabiliter observare hoc utique
additiens quod si talem concordiam quod ahsit praesumeremur
infringere in aliquoi per quod legittima et evidens appareret offensa homines nobis fidelitate astricti tenentur sub vinculo .iuramenti
super hoc de nostro consensu et voluntate prestiti relaxato iuramento nobis prius facto ipsi fratri nostro comiti Henrico cum nostris
spectare castris et sibi contra nos asistere rebus pariter et persona.
Et ut rata et firma in posterum remaneant praesens scriptum sibi
super hoc donavimus ipsum sigilli domini nostri ducis ac nostri
proprii munimine roborantes. — Datum in Carniolia anno graciae
millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, Indictione VI., en die
sancti Marci Evangelistae.”
36. Tangi, XXXVI, 21.
37. Isti, 28.
38. Nekrolog osojskega samostana v Archiv f. österr. Gesch. 1888 ( 299.
39. Tangi kot v op. 37.
40. Mitt. d. h. V. f. Kr. 181, 13: “De duabus partibus decimae omnium
novalium de territorio castri Zobelsperch per annos viginti solvendo unum asturem et quinquaginta caseos, fit investitura d. Comiti de
Ortenburch.”
41. 42., 43., Tangi, XXXVI, 39, 40 in sl.
44. De Eubeis, Monum, Eccl. Aquil., 731, 5: “Anno Domini MCCCIV.
obiit Dominus Fridericus, Nohilis Comes de Ortenburch: qui fuit
amicus et magnus benefactor Ordinis et maxime istius Conventus.”
45. 46., 47., 48., 49., Tangi, XXXVI, 62, 66, 67, 72 in 77 in sl.
50. Bianchi: Documenti per la storia di Friuli.
51. Czömig: Das Land Görz und Gradišča, Wien 1873, 307.
52. Tangi, XXXVI, 80.
53. Czörnig, o.e. 307, 308.
54. Isti 87.
55. Tangi XXXVI, 83.
56. Isti, 87.
57. Isti, 93: “Et inter alia curae sit tibi Nobis sufficienter ostendere,
quantum de collectis nostris comiti de Ortenburch assignaveris aut

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
67.

68.
69.

71.
72.
73.

74.
78.
79.
80.
81.

feceris assignari, ut scire possimus, utrum et quantum eidem comiti de suo salario (solvere) teneamur...”
Czörnig, o.e. 308.
Tangi, o. e. 101 (“ . . . die quinto exeunte Martio” ) in .. ad supplicationem magnifici viri Meinhardi comitis de Ortenburch fidelis
nostri dilecti pro se et fratribus suis Ottone et Alberto supplicantis.. . ”
Tangi, XXXVI, 109.
Mitt. d. h. V. f. K., 1861, 79.
Tangi, XXXVI, 114.
Kot opomba 61.
65., 66.: Tangi, XXXVI, 117, 119, 126.
Izv. Muz. dr. XIII, 12: Hermanovo pismo slove: “Nos Comes Hermanus de Ortenburch capitaneus Carniolae et Marchiae dileeto no
bis ac speciali servitore nostro Paulo (sc. Bojani) capitaneo de
Monfalcone salutem et omne bonum.. . rogamus ac petimus volumus
(,)’ sicut de te confidimus, sicut de speciali servitore sicut tuas lit
teras recepimus, quod specialem cappellanum nostrum Heinricum
nomine sororium Jeislheri honesti servitoris nostri cum tuo filio
pleba.no sancti Martini in vicarium recipias, quem dignum et sufficientem multum bene prontum esse scimus et cui etiam maiorem
promotiones adhibere desideramus non, dico, praebenda olim ibi
data vicariis, sed causa mei veliš augmentare, quia tune magis honorifice suplere potest vices filii tui.. . Datum ORNEK in die
beati Galli abbatis.” (Izv. Muz. dr. XIII, 35.)
Valvazor XI, 432. “Es ist diss Schloss anfänglich von denen Grafen
zu Ortenburg erbaut worden.”
70., Tangi, XXXVI, 128, 146: “ 1335 Patriarca Bertrandus investivit comitem Hermannum de Ortenburch pro .se et fratre recipientem,
de castro et provincia de Los: quo comes se obligavit Patriarchae
et ecclesiae Aquilegensi serviturum cum persona propria per tres
meses cum 20 elmis et 10 balistariis,suis sumptibus et expensis,
quandocumque semel et pluries fuerit requisitus in verris et pro
defendendis et recuperandis iuribus ecclesiae Aquilegensi.”
Prim. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1854, 54.
Tangi, XXXVI, 147.
Valvazor XI, 397. “Anno 1336 Leopoldus Seunegkh investitur a
Bertrando Patriarcha, castris Seunegkh, Neudekh, Neukirch et Reif
fnitz.” Lahko je pri Valvazorju tudi pomota v letnici, kar se dopušča
tudi nam, ali pa je to razumeti tako, da je dobil Sovneški le v
posameznih krajih desetine, kakor so jih imeli Sovneški že v
prejšnjih časih.
75., 76., 77., Tangi XXXVI, 148, 149, 152, 150. Valvazor pa piše
(XI, 326), da je Herman III. umrl v Ložu 1351, kar pa zozirom
na gornje pismo ne bo prav.
Parapat, Letop. M. SI. 1874, 76.
Tangi XXXVI, 162.
Gruden 252.
Parapat: L. M. S. 1874, 77. Prim. Tangi. XXXVI, 165, ki pa ne
ve, da je Mošvald pri Kočevju.

82.
87.
88.
89.

83., 84., 85., 86.: Tangi. XXXVI, 165, 178, 181, 182.
Dr. Th. Elze: Mitt. d. Mus. Ver. f. Kr. 1900, 96.
Turj. arhiv, Mitt. d. h. V. f Kr. 1861, 39
“Des sint gewezen (priče) Meinhart der Richter und Hanczel der
Oggorel vnd Hans vicarj, der ze den zeiten was.” L. c. 40.
90. Obergföll II, 3.
91. Gruden 253.
92. Obergföll II, 31.
93. Parapat, L. M. Sl. 1874, 76.
94. Obergföll II, 32 po Kronesu 424.
95. Gruden 253.
96. Obergföll II, 7.
97. Schumi, U.u.R. II, 142: “ Polanum majus et minus,... Drage...
ambo Paiersdorf,.. . Zstrug...“
98. Iz. Muz dr. IX, 214.
99. Opomba je izpuščena.
100. Viktor Steska, Zgod. Zbornik 1895, št. 30.
101. Isto.
102. Iz. Muz. dr. I, 10, kjer je pomotoma zabeleženo, da naj kaplana
potrdi kočevski župnik.
103. Turj. arhiv po Mitt. d. h. V. f. Kr. 1861, 32.
104. Dr. Th. Elze: Mitt. d. Mus. V. 1900, 95.
105. in 106., Gruden 253 in ravnotam.
107. Valvazor XI, 194: Dobesedna beležka slove: “ Carolas IV. Impera
tor, Rex Bohemiae, devictis Franconibus et Thuringis, ad petitionem Friderici Comitis ab Ortenburg, dedit ei trecentos viros
cum conjugibus et liberis in servitutem; qui alias debebant puniri
propter rebellionem; Quos transmisit in silvas, ubi nune Gottsevia est; Qui processu tempoms, excivis arboribus, septem ecclesias
parochiales erexerunt.” V Ribnici še danes pravijo Kočevcem
„puntarji“ ; in kdor hoče reči, da je bil na Kočevskem, pravi, da
je bil v „puntarjih“. Morda ima tudi ta stari izraz kaj zgodo
vinskega pomena.
108. 109., D. T. Elze, Mitt. d. M. V. 1900, 96, 102.
110. Gruden 253.
111. D. T. Elze, 1. c. 106.
112. M. d. V. f. K. 1861, 80.
113. M. d. h. V. f. Kr. 1860, 32.
114. Elze, M. d. M. V. f. Kr. 1900, 106.
115. V. Steska, Zgod. Zbornik 1895, 30.; in Parapat, L. M. Sl. 1874,
in 76. — Važna listina patriarha Ludovika se glasi:
“Nos Ludovicus, Dei gratia s. sedis Aquilegensis patriarcha, ad
memoriam aeternam esse volumus quod ad nostram deducta notiam (menda notitiam?), quod in quibusdam nemoribus seu siluis intra confinem curatae ecclesiae s. Stephani in Reiffniz nostrae Aquilegensis dioecesis et in eius cura seu parrochia, quae inhabilitabiles erant et incultae, multae hominum habitationes factae sunt et nemora huismodi ac siluae ad agriculturam reducta
et non modici populi congregatio ad habitandum convenit in qui
bus quidem locis per habitantes ibidem, ad honorem Dei et glo-
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119.

120.
121.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

129.

l’iosae Virginis Matris et ad consolationem dieti populi et subsequentium atque deuotionis augmentum, de novo quaedam ec
clesiae _ ccnstructae sunt, videlicet in Gottsche, Pölan, Co,stel,
Ossiwniz et Goteniz.. . consentiente et concedente filio nostro
in Christo carrissimo spectabili Comite domino Ottone de Ortenburg, in cuius dominio et jurisdictione territoria esse et consistere huiusmodi dignoscuntur. Nos, deuotionem dieti populi ibi
dem congregati, ut suarum manuum labores manducente, paternis affectibus avertentes et cupientes animarum ipsorum providere
saluti, iit per huiusmodi previsionem et deuotionis et charitatis
opera fervientes animentur, supradicto Comiti ejusque heredibus
concedimus nostro et succesorum patriarcharum nomine instituendi et ordinandi in dictis ecclesiis sacerdotes ydoneos per quos
celebrentur divina, cura animarum exerciatur salubriter, sacramenta administrentur ecclesiastica et serviatur laudabiliter in divinis. Quorum sacerdotum praesentationem ad dictos Comitem suosque haeredes spectare deereuimus et volumus et ipsorum confirma,tionem in ecclesiis praedictis, videlicet: Gottsche, Pölan, Costel,
Ossiwniz et Goteniz — ad plebanum seu rectorem in Reiffniz et
ecclesiae in Chranau ad plebanum seu rectorem in Rattmansdorf,
sub quorum curis et parrochiis esse noscuntur, qui quidem sacerdo
tes, plebanis praedictis et ipsorum plebibus in omnibus subsint,
obediant et intendant, ac ipsis reverentiam debitam exhibeant et
honorent, quodque contradictore et rebelles auctor.itate nostra ecclesiastica censura compellant. In quorum omnium testimonium
praesentes fieri iussimus nostri sigilli appensione muniri. Datae
in Castro nostro Utini prima die mensis Maj.i sub anno dominicae
nativitatis millesimo trecentesimo sexagesimo tertio, indictione
prima.”
Obergföll, II, 34.
Gruden, 254.
Elze, Mitt. d. h. V. f. Kr. 1900, 106.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 49: “ .. . qui dum in ipsis seruitiis fideliter insudaret, per ipsius Ecclesiae aemulos captus personaliter,
suisque castris et bonis omnibus priva.tus fuit” je pisal o njem
patriarh Janez dne 10 junija 1394.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1861, 50.
Valvazor XI, 322 in 122, ravnotam.
Obergföll, II, 38.
Gruden, 154.
Obergföll, II, 39. Prim. Mitt. d.h. V. f. Kr. 1900,
1.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 49.
Obergföll, II, 40; in Mitt. d. h. V. f. Kr.
1854, 90.
Catalogus cleri labancensisl864:“ Patriarchatus ejusdem (scil. rib
niške cerkve) antiquitus ex concessione Patriarchae Aquilejensis
ad Comites Ortenburgicos pertinebat.” Po izumrtju Ortenburžanov je prišlo patronstvo ribniške fare na celjske grofe, od teh pa
na avstrijske cesarje “ ad personam” .
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 49. “ “ "Ioannes, Dei gratia sedis Aquilegensis Patriarcha, Magnifico Domino Friderico, spectabili Comiti

130.

131.

132.
133.

de Ortenburg, fideli amico nostro carrissimo, salutem cum dilectione sincera. — Grata, indefessa, prompta atque fidelia uestra
uestrorumque praedecessorumi obsequia, quae nostrae aquilegensi
ecclesiae nostrisque praedecessoribus promptissime, ut ex relattione fidei clare percepimus, impenderunt, et propter quae magna
et intolerabilia damna sustinuerunt, et precipue genitor vester,
qui dum in ipsis seruitiis fideliter insudaret, per ipsius Ecclesiae
aemulatores captus personaliter, suisque castris et bonis omnibus
privaitus fuit, Vosque nobis et ipsi Ecclesiae ipsa impendere continuo fidelissime non cessatis, ac dante Domino, impendi Ecclesiae
praelibatae, nobis et successoribus nostris per vos et haeredes
uestros de stirpe progenie, ac domo vestra existente, speramus
feruentibus in futurum merito et rationabiliter nos inducunt, ut
uobis raddamur ad gratiam singularemque beneuolentiam liberales,
et personam uestram, quantum cum Deo possumus, congruis, fauoribus et gratiis extollamus, volentes igitur praemissorum intuitu,
eandem uestram honorare personam., gratiamque uobis facere specialem..
'Ravnotam: “ . . . illum uero presbyterum per uos et haeredes
uestros antedictos ad dietam parochialem ecclesiam in Los Sancti
Georgii adinuentum et electum, si uacat uel uacare contingerit,
plebano S. Stephani in Reiffniz pro tempore existenti per uos
et haeredes uestros electo et praesentato prout antiquitus consuetudinis, ac per nos et succesores nostros, ut praemititur, confirmato. . . ”
Ravnotam: “ .. . dummodo sit seu sint presbyter aut presbyteri
idoneus uel idonei, ut praefertur, authoritate nostra ordinaria, teneantur sino contradictione aliqua in perpetuum confirmare, curamque seu curas animarum committere, ac omnia et singula ailia
facere, ut talibus necessaria in forma ecclesiae consueta...”
“ Sexto Calendas Maji, pontificatus nostri anno quarto decimo.”
Papež Bonifacij IX. je zasedel sv. stolico leta 1389. Letnica 1394,
ki se včasih navaja za gornje pismo, bi bila torej napačnai.
“Bonifacius Episcopus, servus servorum Dei, Dilecto filio Abbati
monasterii Ossiacensis, Salzburgensis Dioecesis, salutem et Apostolicam benedictionem. Eximiae deuotionis sinceritas, quam dilectus,
nobilis uir Fridericus Comes de Ortenburg, Aquilegensis Dioecesis
ad Nos et Romanam gerit Ecclesiam, non inmerito promeretur, ut
uotis suis... ius Patronatus. .. sancti Georgii in L os... et S.
Stephani in Reiffniz.. . Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, huiusmodi originales litterae ad Romanam Curiam propter
uiarum diserimina comode seu absque amissionis periculo deferri
nequirent, et etiam ab aliquibus asseratur, concessionem in donationem praedictas ex eo, quod traetatus et solemnitates in talibus
fieri soliti, forsan in praemissis observari minime fuerunt, uiribus
non subsistere, pro parte dieti Comitis nobis fuit supplicatum, ut
alicui presbytero in partibus illis, qui litteras- originales, indulta,
statuta et ordinationes inspiciat et examinet, eaque authoritate
Apostolica confirmet, committere de speciali gratia, dignaremur.
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Nos itaque huiusmodi supplicationibus intenti, discretioni tuae per
apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus litteras
originales . . . inspicias et examines diligentes, eisque per te inspectis
et examinatis in praefato transumpto (prepis) in omnibus et per
omnia conformia fore inueneris, litteras, donationem, concessionem,
indultai, statuta, et ordinationes huiusmodi, et quaecumque inde se
cuta quolibet defectu, si quis in illis forsan interuenerit, et qualibet
solemnitate omissa nequaquam obstantibus authoritate inuiolabiliter ohservari.” (Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 48)
135. Gruden, 254, 154.
Gruden, Cerkv. razmere med Slov. v 15. stol., 1908, 1.
138., 139., 140. Isto delo, 2, 3, 1 in 3..
Nekateri pisci navajajo leti 1420 in 1421 kot Friderikovoi smrtno
leto, kar pa je zmotno; v nekrologu osojskega samostana je jasno
označen 28. april 1418 kot njegov smrtni dan. Prim. Archiv f. ö. G.,
Wien 1888, 289.
Gruden, 254.
Isti, Cerkv. razm., 3.
Parapat, Letopis M. Sl. 1874, 78.
Obergföll, II, 41.
Mitt. d. M. V. f. Kr. XVIII, 162. —■ Izvirna listina v Turjaškem
gradu. “1343. April 23. (an sand Görntag) Ortolf und Fridel pruder
von Awersperch und Trauta Herrants Tochter von Awersperch
verkaufen Lewen dem Chrainer zu Reffniz und seiner Frau Chunegunden einen Zehent von 10 und % Huben zu Gutenveld ,in der
gegent ze Mukendorf um 10 Mark Agl. Pfen. und schullen ,seu den
zehent von uns ze lehen haben uns das seu in ouzpringent von
Graff Fridreychen von Czyli von dem er ze lehen ist swenn seu in
danne ouzpringent, so schullen wir in die Lehenschaft oufgeben
mit allen den Rechten und Neutzen und wir in ze lehen gehabt
haben.” — Podpečatili so listino: Ortolf ,in Fridel Turjaška “ . ..
und ih vorgenannte Trauta verpint mich under dipayde insigel alle
die gelubd staet ze haben, die ouf diesem prief geschriben stent.”
Parapat, Letopis M. Sl. 1874, 78.

V. po g la vje : SVETNA Z G O D O V IN A - CELJSKI GROFJE

1. in 2. Gruden 258, 259.
3. Parapat, L. M. Sl. 1874, 79.
4. Prof. Andr. Gubo, Geschichte der Stadt Gilli, Graz 1909, J. Obergföll,
Gotscheer Kalender 1924, 34.
5. Celjska kronika: “ . . . die ein hübsch Jungfrau was.”
6. Valvazor XI, 201. Gruden, 261.
7. Obergföll, II, 42.
S. Celj. kronika: “Veronika, aller schloss und herrschafften beraubt,
do muss sy ihr Wohnung mit etlichen jungfrauen und khemeren ha
ben in den Waiden und sich bergen und litt gross nott, laid und sorg.”

9. Czörnig: D. Land Görz.. . 632.
10. Valvazor XI, 202.
11. Prim. Gruden, 262. Obergföll II, 43.
12. Ribniška žup. kronika, 198.
13. Ista pravi, da je bil “mutmasslich” en Celjan.
14. Gubo-Obergföll, 35.
15. in 16. Gruden, 263, 260.
17. Iv. Steklasai, Zgodovina župnije Št. Rupert, 50.
18. “Nach dem war grosse Klag,denn er war ein frommer Herr, ein
rechter Sühner und Friedmacher zwischen Armen und Reichen.”
19. Krones, Die Zeitgenössischen Quellen zur Geschichte der Grafen von
Cilli, Graz 1871. Obergföll, Gottsch. Kal. 1924, 40.
20. Gruden, 263.
21. Obergföll, Gottsch. Kal. 1924, 39.
22. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 84.
23. Obergföll, G. K. 1924, 40.
24. Eneja Silvija popis slove: " . . . In subditos quam turpiter debacchatus est, istis uxores, aliis filias, aliis sorrores eripuit, nusquam
virgo servari potuit, neque quas habuit in palatio more principum tenuit, sed curraptas indotatas restituit.” Na drugem
mestu: “Uxores passim maritis abstulit, puellarum greges in palatium rapuit, provinciales pro mancipiis habuit, ecclesiarum bona
eripuit, monetarum falsatores, veneficos, ariolos nigromandatas undique ad se consivit.” Krones, glej zgoraj op. 19.
25. Valvazor, XI, 203.
26. Obergföll, II, 45.
27. Gruden, 278.
28. Isti, 263.
29. in 30. Isti, 264, 265.
31. Obergföll, II, 46.
32. Ravnotam.
33. Isti, G. K. 1924, 40.
34. Gruden, 265.
35. Valvazor, VIII, 679.
36. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1848, 10.
37. Valvazor, XI, 203 in sl. Dobesedno se namišljeni napis glasi: “Haec
mihi porta ad inferos est; quod illic reperiam, nescio. Scio quae
reliqui; abundavi rebus omnibus. Ex quibus nihil mecum ferro, nisi
quod bibi atque edi, quodque inexhausta cupiditas exhausit.” “ Sollte
sich besser für einen geylen Hund oder wie Aristoteles von dess
Sardanapals gleich-gessinter Leichtschrift urtheilete, für einen
Ochsen zum Epitaphio geschickt haben” , pristavlja vznejevoljen Val
vazor. Celjska kronika; pa piše o njegovi smrti: “In derselben Zoit,
am Abend des St. Margarethentages 1454 beschloss der edel Fürst.
Graff Friedrich von Cilli, seinen lezten Tag und starb zu Saaengk.”
In nadaljuje: “ Graff Ulrich fand dana'ch einen grossmächtigen waltigen Wind, wie ihn noch niemand erlebt hatte; er brach viele grosse
Baüme und riss viele Dächer con den Haüsern fort.”
38. in 39. Gruden, 265.

40. Obergföll, II, 46.
41. Isti, G. K. 1924, 41.
42. Valvazor, XI, 238, piše o grofu Urhu: “ Gott würdigte ihn nicht so
viel, dass er dieselbe (Herrschafft) hätte mögen auf einige LeibesErben verstumen) oder auch sein Geschlecht weiter vortplanzen; weil
er nicht viel besser als sein Vater gessint war, nämlich epikurisch,
auch solches in seinem Wandel hell genug erscheinen liess. Denn wie
wohl er mit dieser seiner Gemahlin Katarina zween Söhne un eine
Tocher erwarb, riss er doch alle drey das Grab gar früh zu sich
und liess in seinem gräfflichen Hause kein Alter aufkommen. Des
erstgebornen Graf Georgens Geburt und Tod ruckten genau zusam
men; angemerkt man ihn aus der Wiegen in der Sarg legen musste,
da man zählte 1423. Der andre Graf Herman hatte kaum das 12.
Jahr erreicht, als seine Jahre auch ein Ende nahmen. Das GrafenFraülein Elisabeth war schon in .ihrer Kindheit dess ungarischen
Gubernators, Johannis Hunniadis Corvini, Sohn Matthiä ehelich ver
sprochen; aber der Himmel, welcher droben die Heiraten beschleusst
oder zerreist, hat nicht drei stimmen, noch einen solchen Gottsverächter einigen Saamen übrig lassen wollen; darum auch dieses Fraüle.in in ihren junger Tagen den letzten Tag ihres Lebens gesehen, ehe
dann sie zu vogtbaren Jahren und Beylager gelangt; ihr noch so jun
ger Leib musste nicht der Fortpflanzung, sondern der Verwers- und
Verrotung unterwürssig, und ihr Braut-Bette in ein Grab-Bette ver
wandelt werden. Er, der gottlose Vater selbst kam hernacht unge
segnet zur Ruhe, oder vielmehr zur ewigen Unruhe, und sein Haar
nicht ohne Blut unter die Erde.”
43. Gubo in Obergföll, kot op. 19, str. 42.
44. 45., 46., 47. Gruden, 268, 372.
48. Napis je latinski in se glasi: “ Cellejensium Comitum ac Princip,ium
armis olim potentium, omnibus fortunis abundantium paucae reliquiae hic acquiescunt. Ludovicus imperator anno 1341 Fridericum
Liberum a Saanegg primum Cellejensem Comitem creavit, cuius
stirps anno 1456, interfecto Ulrice Comite interivit.” Na lobanji zad
njega, Urha, stoji zapisano, da je bil ubit 26. marca, kar je vsekakor
napačno.
49. “Ultimus ex illustri familia Comitum de Ciliae, occis. per Ladislaum
Hunyadi, Belgradii, 26. martii 1456.”

V. p o g la vje : SVETNA Z G O D O V IN A - CESARJI, LASTNIKI RIBNICE

1.
2.
3.
5.
6.
8.

Prim, Gruden, 272; Obergföll, II, 46.
Dimitz, I, 272.
in 4. Valvazor, XI, 468; in X, 290. Dimitz, I, 173.
Valvaizor, X, 290. Dimitz, I, 274. Župnijski arhiv v Ribnici.
in 7. Gruden, 274 in 175.
Steska, D.i.S. 1896, 183.

9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

in 10. Valvazor, XI, 468; .in XI, 432. Gruden, 386.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 53.
Valvazor, XI, 651.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1865, 5.
Izv. Muz. dr. III, 19.
Valvazor, XI, 651.
Izv. Muz. dr. III, 19.
Valvazor, XI, 651.
Izv. Muz. dr. III, 20.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1858,
63.
listi vir, 1863, 89.
Isti vir, 1860, 13. Widmer, Urkundliche Beiträge, 33.
Izv. Muz. dr. I, 27.
Mitt. d. h. V. f. Kr. III,179: “welche zum Schloss Friedrichstein ge
hört” .
24. Steska, D.i.S. 1896, 183.
25. “ Geben zu Linz an eritag sand Antonientag nach Christi Geburde
1492. unsers Kaisertumbs im 40. unser Reiche des römischen im
52. und des hungarischen im 33. Jahren.” Camiola I, 239. Kopija
listine v turjaškem arhivu. Prim. Izv. Muz. dr. I, 23.
26. Camiola I, 239. Izvirna listina v turjaš. grajskem arhivu.
27. Valvazor, XI, 388. (“Eine offene Beicht sprechen.” )
28. Dimitz, II, 5.
29. Gruden, 366.
30. 31., 32. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1862, 55; 1822, 12 inravnotam.
33. Mitt. d. Mus. V. f.
Kr. II, 75.
34. Steska, D.i.S. 1896, 210.
35. Kot 33, toda III, 144.
36. Letopis M. Sl. 1888, 193.
37. Valvazor, XI, 432.
38. Isti, IX, 44: “also purgirte man ihnen die Galle.”
38. Valvazor, IX, 51. Jožef Lamberg, ki je popisal svoje življenje v
verzih opisuje ta dogodek takole:
Im Land Crain ein grösser Aufruer war
von pauern wider ihre Herren,
also dass sy Ernst tetten fuerkehm,
verweusten dem Adli ihre Heuser vill,
Sy trieben mit ihnen grossen Meurtwill,
warfen etliche Edl aus über die mauer
erschlungens, mäniger war gewesen ein Bauer
lieber dann ein solicher Edlmann,
dass er müsste sein der Bauern Unterthan,
Ich thäte mich zu Ortenegkh zu der Währ richten,
Sye thäthen vill Unschläg wider mich stifften,
wiewohl sye des Ursaich heten khain,
Ich lebet in Huet und pflag in gemein,
Sye mit guten Worten zu halten auf,
biss wider sye ward der Lauf,

39.
40.
41.
42.
43.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
56.
57.
58.

dann Khaiser Maksimilian der schickt dar
und die von Steyer auch fürwar,
ein Hauffen zu Ross und Fuess,
die stilleten den Khrieg mit Unmuess.
Also dass die Bauern waren zerstrent
Ich Hochmuet war bald gewent,
Man brennt vill Heuser und namb ihr Guett,
Spiessen hencken, ausstreichen mit Ruett,
worden Sye gestrafft und durchaus
muest geben ainer ein Gulden von Haus.”
Letopis M. Sl. 1888, 203.
Izv. Muz. dr. XVI, 35.
Namestniški arhiv v Gradcu, v Mitt. d. h. V. f. Kr. 1865, 17. “ Martin
Reiter von Pfaffstett zu Weikhersdorf.” Pfaffsteterji so se imeno
vali podložniki župnišča, dočim oni graščine Hofsteterji, podružniki.
Dimitz, II, 310.
44. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1865, 18 in 20.
Izv. Muz. dr. IX, 214.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1857, 150.
Izv. Muz. dr. VI, 47. Morda bo bravce zanimala tale pripomba:
Lepe lastnosti prisvaja Janez Gregorij Dolničar v rokopisnih za
znamkih “Discursus Politicus” iz leta 1680 svojemu narodu. Pod
naslovom: “Descriptio nationis Carniolae” hvali Slovence kot zve
sto', postavno, bistroumno, verno ljudstvo, jako dovzetno za ratzne
jezike, sposobno za vsakršna opravila, hrepeneče po krepostih. Tak
je večinoma naš narod še dandanašnji. Glede na lastnosti prebival
cev posameznih mest pa se je izza Dolničarjevih časov marsikaj
spremenilo. Ljubljančane opisuje stara narodna pesem kot zaspan
ce, naš označevalec pa kot razvajence (delicati, molles). O Kranjcih
pravi, da so vljudni (morati) in vedoželjni (studiosi), Ločani pa na
darjeni (ingeniosi). Novomeščamom pripisuje vedečnost (studiosi)
in sposobnost (capaces). Kamničani so v onih časih sloveli kot pev
ci (cantores), Vipavci so bili na glasu kot pivci in govorači (grauli), Radovljičani pa kot plesalci (saltatores). Kočevarji so že od
nekdaj radi hodili po svetu (vagatores), Višnjanje so bili počasneži (pigri, tardi). Kroparji črni, Posavci (Sauenses) živahni
(agiles); ista; prednost je dičila tudi Idrijčane. O Ribničanih pravi,
da so lahkoživi (faciles), Krčani pa varavci (falaces).
Izv. Muz. dr. II, 90.
Dimitz, VII, 35.
Mitt. d. M. V. f. Kr. III, 145.
Valvazor IV, 560.
Mitt. d. M. V. f. Kr. III, 144: “Potentes potenter tormenta patientur”.
54. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1861, 61; Ortneški arhiv.
Valvazor, XI, 432.
Ribn. graj. arhiv: Willingrain 44.
Isti vir, 45.
Isti vir, 46.

59. Gruden, 804 in sl.
60. Mitt. d. M. V. f. Kr. VIII, 155. Izvirna listina v grofa CoroniniCromberga arhivih:
dazue wegen Ihrer Jungfraiilichen Zucht
und Ehren noch 2.000 fl. als Morgengabe.”
61. Ribn. graj. arhiv, vol. VI, 25.
62. Widmer, Urkundliche Beiträge, 86 in sl.
63. 64., 65., 66., 67., 68. Ravnotam, str. 114, 124 (“die Windischen von
Reiffnitz” ), 154, 163 in 166.
69. “ solleniter de nullitate et inullitate protestieren” .
70. in 71. Ribn. graj. arhiv, vol. VI, 2; in vol. VI, 3.
72. Letopis M. Sl. 1882, 402.
73. Isti vir: Patrapat, 1874, str.. 87.
74. Anton Lesar, Ribniška dolina, 12.
75. Izv. muz. dr. IX, 215.
76. 77. in 78. Valvazor, XI, 450; XI, 198.
79. Parapat, Letopis M. Sl. 1874, 87.
80. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1853, 93.
81. Kot opomba 79.
82. A. Lesar, Ribniška dolina, 12.
83. Arhiv pri Novi Štifti z napisom: QUOMODO IN NEUSTIFT FUIT
ET NUNC EST. To pismo se glasi: “Annoi 1641 .sedente ad clavum
Petri Pontifice Maximo Urbano VIII., Imperatore Augusto Ferdinando III. Austriaco eodemque Camioliae duce. . . cum arce et do
minium Reiffnitz proprietario jure obtineret Illusmus Dns. Joan.
Jac. Comes Khisel etc. Dominica post festum s. Martini Epis. Conf.
positus est I-mus lapis hujus ecclesiae.. . por Rev. Dn. Fr. Max.
Vaccanum tune parrochial. Reiffn. et archidiaconum inferioris Carnioliae. Et sequenti anno 1642 111. D. Georg. Andr. Baro de Trileghk
castrum et dominium Reiffn. emptionis jure in se transtulit.”
84. in 85. Valvazor, XI, 432. “ Geschloss Orttenneghk” - “Vetter”.
86. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1861, 61.
87. Valvazor, XI, 432.
88. Ravnotam.
89. Izv. Muz. dr. V. 123. Po rokopisu Janeza Gregorija Dolničarja., hra
njenem v ljubljanski semeniški knjižnici.
90. Mitt. d. Mus. V. f. Kr. VIII, 157. Arhiv grofa Coronini-Cromberga.
Dl. A. Lesar, Ribn. dolina, 12. Pismo v jabolku pri Novi Štifti nada
ljuje: “ .. . et paulo ex largis p.iorum elemosynis Ecclesiae aedificio
initium dedit (scil. grof. Jurij Andrej Trillek II.) quod dein iisdem
subsidiis continuatum praefati Dni. Baronis anno 1647 defuncti fra
ter germanus Joan. Frider. Baro de Trilleghk pene absolutum anno
1671 teeto cupule et hoc globo, eique superposito Mariae Sanctissimae nomine ac desuper imminente stella exornari curav.it.”
92. A. Lesar, Ribn. dol., 12.
93. in 94. M.itt. d. M V. f. Kr. VIII, 157. Izvirna listina v grofa Coro
nini-Cromberga arhivu.
95. Župnijske matice v Ribnici.
96. Poročna knjiga ribn., zv. 2. “Dominium a Trilegk.”
97. Ribn. župnijske matice zadnjih let 17. stol.

98. Czörnig, Das Land Görz u. Gradišča, Wien 1873, str. 768.
99. Mitt. d. M. V. f. Kr., VIII, 157: Arhiv grofa Coromni-Cromberga.
100. Archiv f. österr. Gesch. 1885, 62.
101. “Honesto viro”. Natddiakon Petazzi jo imenuje “ spelunca latronum
et stabulum porcinum” . (Župnijska kronika v Ribnici).
102. A. Lesar, Ribn. dol., 13.
103. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1853, 92.
104. Czörnig, o.e. 768.
105. Izv. Muz. dr. XI, 175.
106. Czörnig, o.e. 786.
107. Ravnotam. Montesquieu je pisal o njem: “ Quand ii aura des ministres come lui, on pourra esperer que le gout des lettres se ranimera dans les Etats dAutriche.”
108. Czörnig, o. c. 769. Grof Segur, kot poslanik v Petrogradu, njegov
tovariš, je pisal o njem: “Le Comte de Cobenzl faisait oublier une
laideur peu commune par des manieres obligeantes, una conversation vive et une gaiete inalterable. II etait špirituel; croyant
en politique tout moyen convenable, pourvu qu’il reussit, il surpassait en compaiesance et en deferamce les courtisans les plus dociles
et les plus devouees.”
109. Gvidonov sin Janez Filip Cobenzl vse to popisuje v svojih spo
minih: “ Souvenirs des differentes epoques de ma vie.” (Glej Archiv
f. österr. Geschichte 1885, 62.)
110., 111., 112. Archiv f. österr. Gesch. 1885, str. 62, 63, 65.
113. Czörnig, o.e. 768.
114. A. Lesar, o.e. 13.
115. Izv. Muz. dr. IV, 71.
116. Ravnotam.
117. Župnijski arhiv v Ribnici.
118. Rojstna matica
ribniška: leta 1787.
119. 120. Arhiv pri Novi Štifti: “ Quomodo in Neustift f ui t. ..” .
121. Isti arhiv: “Die 11. oct. 1797 obiit p,ie in Dno. Illustrissimus D. D.
Guido Comes de Cobenzl etc. etc. Patronus hujus ecclesiae ad No
vum aedificium et hujus beneficii singularis benefactor, qui suis
sumptibus thurrim reparavit et 3. campanam refundi curavit Labaci anno 1797 per D. Samassa quae fracta fuit 25-dec. 1796.”
122. A. Lesar v svojem popisu ribn. doline str. 13 napačno navaja kot
zadnjega lastnika Ludovika, ki je bil le bratranec Janeza Filipa
in ki sem o njem že zgoraj govoril.
123. 124., 125., 126. in 127. Archiv f. Österr. Gesch., Souvenirs: . . .
“J’avais six ä sept ans, lorque mon pere s’etablit a Gorice e
je venais de quitter l’habit de Jesuite que ma mere m’avait fait
porter une annee, d’apres un voeu que eile avait fait a St. Ignace
pendant une maladie que j ’avais faite, et dans quelle eile avait
craint de me perdre.” -— Je bil priča cesaričine smrti. Njene
zadnje besede so bile: “Voila quinze annees que me preparais a
mourir; je n’ai jamais imagine qu’on mourait si facilment.”
128. Cesar mu je pisal: “Mon eher Cobenzl. Je ferai peut-etre une promotion de chevaliere de St. Etienne; dit-moi franchement se que

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

146.

147.
148.

Vous preferez Le Grande-Croix de cet Ordre ou la Toison. La
premiere vous 1’airiez tout de suite et la seconde a la premiere
occasion. Vous voyez que je ne desire que vous plair et de
savoir se qui vous est plus agreable. Un mot de reponse et
la chose sera faite. Adieu.”
a) Knjiga ima naslov: “ Correspondances intimes de PImpereur
Joseph II. avec son ami le Comte de Cobenzel et son premier
Ministre le Prince de Kaunitz par Seb. Brunner, Mayence 1871.”
Archiv f. Ö. Gesch., 44: Karol Zinzendorf, pismo 23. 9. 1793.
Primerjaj: Alfred Ritter von Vivenot, Die Politik des österr. ViceStaatskanzlers Grafen Phillip von Cobencl unter Kaiser Franz
II. (Franz II.), Wien 1874, na mnogih mestih.
Czömig, o.e. 769.
Archiv f., Ö. Gesch., 47.
Ravnotam, 55: Spomini.
135., 136. Archiv f. Ö. Gesch., 58.
Czöring, 769.
Drobtinice 1891, 96.
Prim. Ljubljanski zvon 1894, str. 62 in sl.
Istotam, 127.
Fontes rerum Austriacarum, zv. XXII, str. 350.
Glaser, Zgodovina slov. slovstva II, 38.
Ljubljanski zvon 1889, str. 396.
Drobtinice 1891, 96.
Popis v. arhivu v Novi Štifti: “ .. . und sagte hönisch lächelnd
und mit recht frintlich Minnen: Beste Männer, habt ihr noch was
mehreres von so schönen Gold? und schwügt sich aufs Pferd...”
“ Zurück wollen wir die Ducaten haben, sagten alle mit lauter
Stimme, zurück.” Allein er lachte sie herzlich, sitzend schon am
Sattl des Reitpferdes, ohne Wort mehr zu sagen und rannte da
von aus dem Dorf Vinze gegen Reifnitz zum Mittagsessen.” Du
hovnik Mertel je bil uverjen, da zlatov ne bo več nazaj, zato je
k zgornjemu popisu pripisal: “Adieu o Welt, die Ducaten sieht
Maria v. Neustift nimmer mehr. Adieu, der Kirch Khor, Adieu
die Altarlampen, Adieu die Verschönerung in deinem Thron o Ma
ria.. . Ita Antonius Erasmus Mertl de Mitterberg, beneficiatus
Cobenclianus.”
Spričevalo se hrani v ribniškem grajskem arhivu in se glasi:
“ Infrascriptus testor, Josephum Rudesch, Carn. Reifnicensem, pri
vatim instructum, ex materiis supremae Grammaticae Scholae
praeseriptis, rite exanimatum, ita se probasse, ut in publico secundi semestris tentamine Primum cum Eminentiae nota classem
optimo jure retulerit. Labaci, die 3. septembris 1806. Valentinus
Marcellianus Vodnik, m. pr. Fungens munere praefecti. Carolus
Rosmann, m. p. Supr. Gram. scolae prof. er.imit. p. t. t. supplens.”
Glaser, Zgod. slov. slovstva II, 38.
Izv. Muz. dr. XIX,, 21: “ . .. mit welchem derselbe seit einiger Zeit
in sehr freundschaftlicher Berührung steht.”

149. Izv. Muz. dr. XIX, 80.
150. Glaser, Zgod. slov. slovstva II, 38 in sl.
VI.

p o g la vje : PRAVDA RIBNIŠKIH KMETOV

1. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1861, 40.
2. Isto, zv. XX, 178. Izvirna listina, hranjena v turjaškem arhivu, se
glasi: “ 1417, Dezember 6. des montags an sand Niclastag. Magreth
Hannsen des Zobelsperger Hausfrau vergleicht sich hinsichtlich aller
Forderungen und Anschprüche, die sie gehabt hat zu dem Edlen
vesten Ritter hern Jorigen von Awersperg und hinez jungfrau
Annen seiner muemen Hannsen der Schoberger saligen tochter vor
der varunden hab wegen sie weilen ihr Mann Hans Gail saliger
in der vesten Schonberg hat gelassen und der sich benannt her
Jorig als ein gerhab hat underbunden derart, dass sie dafür der
Auersperger hat uasgericht und versorgt 100 Pfund guter wiener
Pfen. Besiegelt mit den Siegeln der erbern und weysen: 1. Her
mann der Zobelsperger die zeit purkgraf ze Orttenekg; 2. Wilhalm
der Gumpeler die zeit richter in der Reyffnicz; Hans Zobelsperger
erklärt, dass seine Hausfrau Margreth mit seiner Zstimmung die
vorgenannt tavding getan hat und zu diesen gezeugnuss bat er;
3. seinen Vater Hainreichen den Zobelsperger um die Besieglung.”
3. in 4. M. d. M. V. f. Kr., IV, a, 34. “ Fürderung des Maieficz Recht.”
Izvirna listina se glasi: “Das Paan oder Maieficz Recht da in
Maieficz Person im Landtgericht betreten und zur Verhaftung ge
bracht, wirdet durch den geschwornen Paan Richter besessen, dazue dann von etlichen umbelegenen Stetten und Marckhten als von
Tschernembl, Seisenberg, Reifnicz und Auersperg. Jedem dersel
ben Orth 2 Rathfremdt, neben dem völligen Rath in dem Stattl
Gottschee berüefft werden. Darunter denen Fremdten, so mit in
der Gottschee gesessen, die Zerung durch den Inhaber bezahlt. Also
auch Schöpf und Geschier der Landesordnung nach barüefft und
beiahnt werden.”
5. O. c., 1898, 45. Izvirna določba se glasi: “Bei der Herrschafft Ortnechh .ist der gebrauch allwegene also erhalten worden, wann eine
verdachte Maleficzperson alda einkommen, so hat man dieselb
alda erstlich für recht gestellt und gerechtfertig, da nun genuegsamt auskundig gemacht, das dieselb malefizsch, dann hat mans
and mem gewöndlichen ort in das hoch und landtgericht Reiffnitz
überantwortet, denn Orteneckh hat khein chochgericht nie gehabt;
darbei soll es noch hinfuran gelassen werden.”
6. No koncu urbarja stoji določba: “ Landgericht. Bey der Lanđgerichtigkheit mag sich der Inhaber dieser Herrschaft Ortnegkh wie
von alten her khumen und bis her gebrauchig gewest, handhaben.”
7. “Jus gladii.”
8. Valvazor, XI, 4. “Diese Schlösser nun und Herrschaften sind zum
Theil des hohen Gerichts berechtiget, welchen man ‘jus gladii’ be
titeln pflegt, theils aber müssen sich mit einem Landtgericht doch
ohne Stock und Galgen, befriedigen.”

9. Mitt. d. M. V. f. Kr., 1898, 46. “bei der terdanischen Mühl na
Tersize.”
10. Ravnotam; “ . .. seittenmahlen von alters hero gebräuchig die Tä
ter so das Leben verwogt haben, der Herrschaft Reiffnitz in Anse
hung des aldort habenden Hochgerichts zu liffem und dieselben an gewöndlichen orth bey der Terdan Mühl in der mitten des Steiggs und
des Pächels an den Landtgerichtshofinen zu übergeben.”
11. Ravnotam. “ . . . Dann ich sihe nicht, khombt auch nicht für, dass
nach Ortenegkh einiches landgericht gebühren solle.”
12. Ravnotam. “ . . . tortuiert und gereckht”.
13. Ravnotam. “ . . . wider eine verdächtige maleficzperson ad eruendam veritatem mit der peinlichen frag zu verfahren und dieselbe
tortuiren lassen.”
14. O.e. 1898, 47.
15. in 16. Izv. Muz. dr. VII, 66, listina iz ortneškega arhiva, “juramentum decisivum”.
17. Jurij Faber (Kovač) je bil v Ribnici kaplan od 1700 do 1705, po
tem pa je bil v Ribnici duhovnik (presbyter) brez službe; morda
je bil organist (ludireetor), kar je bil že v Cerknici leta 1689, kjer
je pomagal v dušnem pastirstvu od sv. Uršule 1685 do novega
leta 1686.. Od sv. Jurija 1692 do sv. Jurija 1695 je bil kaplan v
Št. Vidu pri Vipavi. Ker je bil res pohabljen, je težko opravljal
službo. — Mihael Lamut je res služboval po več okoliških župnijah,
prav kakor trdi zapisnik. Od aprila 1674 do marca 1676 ga nahajamo
v Svibnem, od leta 1676 do 1678 v Šmartnem pri Litiji, zatem v
ribniškem naddiakonatu: od aprila 1686 do aprila 1687 na Blokah;
1690 (morda že prej) do apr. 1691 kot kaplana ekspozita v Vel.
Laščah; od sv. Jurija 1691 do sv. Jurija 1698 kot kaplana v Dobrepoljah, odkoder je prišel k Novi Štifti. Vidi se, da je “ribniška
čarovnica” popolnoma natančno vedela vrsto, po kateri so se
vrstile njegove službe v ribniškem naddiakonatu. Hitra menjavaj
služb v okolici je napravila na ljudi mučen vtis, ki je bil Lamutu
škodljiv. Ko je pobegnil od Nove Štifte, se je držal na svojem
domu, pač pa je leta 1705 še pomagal tudi v Semiču. Ko pa je
preganjanje čarovnic pojenjalo, se je zopet povrnil v dobrepoljsko
okolico. Kje je služboval, ni znano. Bržkone se je po tedanji praksi
udinjal sedaj pri tem, pa zopet pri drugem duhovniku. Umrl je
meseca avgusta 1709 kot ud mengeške bratovščine sv. Mihaela.
18. Omenjena trditev je vsekakor zmotna, ker je bila takrat v Dolenji
vasi cerkev sv. Marjete; cerkev sv. Lenarta je bila v Nemški vasi,
ki pa je blizu Dolenje vasi. Sicer pa bravec sam vidi, da govori
sama norost.
19. Mitt. d. M. V. f. Kr. 1898, 48 in ortneški arhiv. “Ad terrorem
aliorum.”
20. Dimitz, IV, 205.
21. Grajski arhiv v Ribnici, Pol. fasc. 220. “im Eisen” .
22. in 23. Prim. dr. Mal, Zgod. slov. nar., str. 90, 241.

V II. pog la vje: TRGOVINA IN OBRT

1. in 2. Mitt. d. h. V. f. Kx., 1851, 33 in 34. (Strabo ap. Lucium de regno Dalmatiae et Croatiae, 1, VII.)
3. Ribniški urbar iz leta 1573.
4. Mitt. d. h. V. 1854. “W,ir ordnen vnd sezen auch, das wer in der
selben unser Stadt Laass wohnhaft ist, oder daselbs ein Haus oder
aber in derselben unser Statt sein gewerb vnd handel hat, dass
der mit derselben unser Statt in allen mit laiden vnd halten un
weigerlich, Wir ordnen vnd sezen auch, was Sanier mit guet vnd
kaufmanschaft, welcherlei das sein, nichts ausgenomben in unser
Gericht daselbs zu Laas kommt, das solches guet alles durch dieselb
unser Statt Laas gehen vnd geführt werden soll vnd kein fremd
Strass nicht, welch aber das nicht theten vnd ander Strass führen
oder treiben, haben wir den benannten unsern Bürgern zu Laas
erlaubt vnd befolchen, soliches ohne alle gnad zu unser Haden zu
nehmen vnd uns das als verfallen vnd verführtes guet zu antwor
ten vnd zu verraitten.”
5. Gruden, 366.
6. Ribn. graj. arhiv, vol. VI, 22.
7. Valvaizor II, 214.
8. in 9. Gruden, 366, 406.
10. 11., 12. Letopis M. Sl. 1882, 383, 385, 403 in Valvazor XI, 324.
13. Letopis M. Sl. 1882, 386.
14. Mitt. d. M. V. IV, 57. Iz arhiva grofov Lanthieri v Vipavi.
15. Ribn. grašč. urbar iz leta 1573.
IC. Ribn. grai. arhiv, Vol. VI, 22.
17. Letopis M. Sl. 1874., 85 (Parapat).
38. 19., 20. Ribn. graj. arhiv, Vol. VI, 22. (Izvirna: listina ravnotam.)
21. Ribniški trški arhiv. “ Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, dieses
Namens der fünfte König der Lombardei und Venedigs, von Dal
matien, Croatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illirien,
Erzherzog von Oesterreich, Herzog von Lothringen, Salzburg,
Steiermark, Kärnten, Kram, Oher- und Nieder-Schlesien, Gross
fürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, gefürsteter Graf
von Habsburg und Tirol: Bekennen öffentlich mit diesem Briefe
und thun kund, dass Uns die Merktgemeinde Reifnitz in Neustadtler Kreise Illiriens gebeten habe, ihr die Berechtigung zur Abhal
tung von fünf Jahr- und Viehmarkten in jedem Jahr zu ertheilen,
und zu bewilligen, dass diese fünf Jahr- und Viehmärkte an folgen
den Tagen ,als 22. Jänner, am ersten Montage nach dem Osterfeier
tagen, am vierundzwanzigsten Juni, am ersten Montage nach dem
zweiten August und am einundzwanzigsten September eines jeden
Jahres abgehalten werden dürften. Da Wir jederzeit geneigt sind,
das Wohl Unserer getreuen Unterhanen bestens zu befördern, so
haben Wir nach Einvernehmung der Behörden ,in diese allerunterthänigste Bitte der Marktgemeinde Reifnitz, jedoch ohne Nach
teil und Schaden Unserer Landesfürtlichen, obrigkeitlichen und

22.
23.
25.
26.
31.
32.
36.
37.
38.

sonst jemandes Rechte, dann ohne Abbruch der jetzigen und künfti
gen Landesverfassung und unter der Bedingung allergnädigst, dass
wenn an einem der genannten Tage ein gebotener Feiertag fiele,
der Jahr- und Viehmarkt an dem darauf folgenden Wochentage ab
gehalten werden soll. Die Marktgemeinde Reifnitz darff sonach
die von Uns verliehenen fünf Jahr- und Viehmärkte an den be
stimmten Tagen zu allen Zeiten halten, und sich dieses Rechtes,
wie es die Marktgerechtigkeit und Gewohnheit mit sich bringt, ohne
Jemandens Hinderniss gebrauchen. Wir gebieten hiernach allen Un
sern Obrikeiten, Inwohnern und Unterthanen, walchen Standes,
Würde oder Amtes sie sind, besonders aber Unserem Illirischen
Laybacher Gubernium hiermit gnädigst, dass sie die Marktgemein
de Reifnitz bei diesem Privilegium schützen und handhaben, darinn
weder selbst hindern noch Jemanden anderen dagegen etwas zu
unternehmen gestatten sollen, bei Vermeidung Unserer schweren
Strafe und Ungnade. Das meinen Wir ernstlich. Zur Urkunde die
ses Briefes besiegelt mit Unserem Kaiserlich Königlich und Erzher
zoglich anhangenden Insiegel, der gegeben ist in Unserer kaiser
lichen Haupt und Residenzstadt Wien, am eilften Montstage Juli,
nach Christi Geburt im Eintausend Achthundert ein und vierzigsten,
Unserer Reiche im siebenten Jahr.”
Vrtec 1930, 108 (Leopold Podlogar).
24. Izv. Muz. dr. IV, 63 in 64.
Izv. Muz. dr. XIX, 120 (Mestni arhiv mesta Lož.)
27., 28., 29., 30. Izv. Muz. dr. IV, 65, 66, 67.
Glasnik Muz. društva 1926/27, str. 18.
33., 34., 35. Izv. Muz. dr. IV, 68, 69, 71.
Ribniški župn. arhiv: “Verstatungs Urkundt wegen Imbemelt gestiffter Ssrum. Cosmae et Damiani Bruderschafft.”
Ribn. žup. arhiv.
Izv. Muz. dr. IV, 99.

V III.

1.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

p o g la vje : ŠOLSTVO V RIBNICI

in 2. Katoliški Obzornik VI, 238, 241.
Schumi. Urkunden u. Regesten II, 55.
De Rubeis, Monumenta eccl. aquil. col. 775.
in 6. Katol. Obzor. VI, 239, 241.
C. 3, X, 1: “ . . . ut quisque presbyter, qui plebem regit, clericum
habeat, qui secum cantet, epistolam et lectionem legat et qui possit scholas tenere.”
Katol. Obz. VI, 246.
Czörnig, Das Land Görz und Gradišća, 432.
Gruden, 499.
Prim. Mitt. d. M. V. f. Kr. 1900, 1.
Dimitz, Geschichte Krains, I, 242.
Valvazor, VIII, 795.

14.
15.
19.
20.
21.
22.

Dimitz I, 243: “ Qae inhabilitabiles erant et incultae.”
16., 17., 18. Izv. Muz. dr. X, 120; IX, 127; I, 23; III, 106.
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1865, 11
Izv. Muz. dr. III, 126.
Katol. Obz. VI, 243.
Izv. Muz. dr. II, 36. Se ne uče “casus conscientiae, neque lectiones
theologicae, neque rudimenta Grammatieae et Rectoricae, qui s.i
in iis bene informati fuerint,
pro sufficientibus ad sacerdotiumexistimantur. Cum illi, qui ad altiora veluti Physices et Theologiae
studia processerunt, fieri Cooperatore, montes collesque percurrere
nolent, similiter cum Corpore Divino miseros colonos ad spatium
integri miliaris pro unius ad majus duorum solidorum (solutione)
adire renuunt, denique Missam defunctorum pro solario trium soli
dorum iuxta morem nostrae patriae celebrare recusant, sed ad ma
jora dignitatis et honoris fastigia, veluti Praepositurae, Canonicaltus etc. aspirant.”
23. Ribniška mrliška matica: “Die 14. sept. 1734 sepultus est Dnus.
Jacobus Schmitt, organista eccl. archidiacon., aetate sua 32 annorum,
omnibus necesariis provisus sacramentis.”
24. Ribn. župn. arhiv.
25. Ribn. status anim. (“Aus Oberschlesien in Preussen, Regierungsbe
zirke Oppeln, aus Ziilz unweit Neisse.” )
26. Ribn. mrliška matica.
27. Ljublj. zvon 1886, 408.
28. Glaser, Zgod. s. slovstva II, 147.
29. Drobtinice 1891, 79.
30. Glaser, gl. opombo 28.
31. Ribn. poročna matica 1811.
32. Drobtinice 1891, 80.
33. Tomšič-Ivanc: Okrajno glavarstvo Kočevje, 75.
34. Ribniška rojstna matica in status.
35. Ribn. žup. arhiv 1815.
36. Prim. dr. J. Mal, Zgod. sl. nar., 153.
37. Ribn. župn. arhiv 1818.
38. Glej opombo 33.
39. Drobtinice 1891, 80.
40. Ribniška mrliška mat. in Moj spis v Slov. Učitelju 1930.

IX. p o g la vje : GRAD N A BREGU

1. 2. Valvazor, XI, 432 in 650.
3. Mitt. d. M. V. f. Kr., XVIII, 124.
4. Prepis listine v ribniškem grajskem ai'hivu se glasi: “Wir Ludwig
von Gottes gnaden des Heylligen Stuele zu Aglay Patriarch Bekhennen öffentlich mit diesem Brief vnd thuen khundt allen den, den
dieser Brief fürkhombt. Alle vnser vnd vnser egenannten Khirchen
Aglay lehen öffentlichen haben lassen berueffen zu Crain, vnd da

rauf vnser vnd vnser egenannten Khirchen Lehenslewt auf solhen
benannten tag gen Laybach zu vns Ire lehen also zu Emphaben
gemeinelichen khomen sein vnd alle wir daselbs zu Laybach öffent
lich in Vnserm Lehennstuel gesessen, sein khom für vns der Edl
Wlthazar Lamberger, Vnser vnd Vnserer Khirchen Lehensman. Vnd
pa,t Vns mit fleiss das wir Im vnd seinen Erben hernachgeschrieben
gueter vnd Stükh viruorder von Vnsern vorfordern Patriarchen vnd
der egenannten Khirchen Aglay zu Rechnet vnd redlichen lehen
emphangen vnd gehabt haben, guetikhlih verleyhen geruchteten,
vnd Wann wir nun Vestigelich Hoffen vnd halten, das daselb
Walthazar Lamberger vnd sein Erbn Hinfür ewikhlich Vns vnd
Vnsern Nachkhomen vnd der egenannten Vnser Kirchen Aglay ain
Getrewer redlicher Lehensman sey vnd werde. Haben wir demsel
ben Walthazar der vor vns mit gepognen khnien sich erzaigt hat,
die hirnachgeschrieben gueter vnd stükh für sich vnd sein Erben
rechtlichen verliehen, in sollichen rechten alle sein voruordern dei
von Vnsern voruordern Vnd der Khirchen Aglay zu Lehen gehabt
vnd possessen haben, vnser egenanten Khirchen Aglay vnd Annder
menigliches rechten zw sollichen lehen vnuerzigen vnd vnschedlich.
Vnd darnach derselb Walthazar vns gegenbärtikhlich mit aufgerekhten fingern ainen Eid geschworn hat, Alles das zu thuen zw
halten vnd volfuern alls ain yeder Lehensman seinen rechten Lehensherm schuldig vnd phlichtig ist zw thuen, vnd sein sollicher
gueter vnd stükh, die wir Im also verliehen haben, mit nam kernach geschriben. Item ain viertl an der Vesten Sneperg. Ain Hof
zw Sneperg. Ain Hueben zw Sandt Margreten. Fünfthalb Hueben
zu Kasraz. Ain Hueben am Perg. Ain Hueben zw Igendorf. Ain
Hueben zw Aych. Ain Hueben zw Nedleskh. Ain Hofstad in alten
markht. Item Zehendt zw Podlass auf süben Hueben. Zw Pabenfeldt auf Fünf Hueben. Zw Pabenfelder Polz auf zwein Hueben,
am Perg auf dreyn Hueben, zw Werchnikh auf zwain hueben. Zw
Mozdorf auf dreyn Hueben. Zw Aych auf sechs Hueben. Alles gelegn in Lasserpharr. Vnd alles des zw Vrkhundt geben wir Im
den gegenbürtigen Brief, versiegelten mit Vnserm anhangunden
Insigl. Geben zw Laybach am montag nach Laetare in der vesten.
Nach Cchristi gepurt vierzehen Hundert Jar vnd darnach in dem
Funfundzwaizigist Jax ,an der driten Indicion. — W. Lamberg,
Frh. zu Stain vnd Landshauptman m. p. — G. Hofer, Vizdumb in
Crain m.p.”
5. Ribn. graj. urbar iz leta 1573.
6. 7. Izv. Muz. dr. III, 19; in VIII, 134.
8. Ribn. graj. arhiv.
9. Gruden, 651.
10. Dimitz, II, 269: “Welches mich gottlob wenig anficht.”
11. 12., 13., 14. Ribn.
graj. arhiv, 4b; Willingrain,
442,18,43.
15. 16. Izv. Muz. dr.
II, 42; XVIII, 9.
19. Prepis listine v ribn. graj. arhivu.
20. Ribn. graj. arhiv, Will. 47.
21. Izv. Muz. dr. III, 116.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
81.
32.
33.
34.

Mitt.
d. h. V. f. Kr. 1868.
Ribn.
graj. arhiv, Vol. 6,pis.47.
Izv. Muz. dr. IX, 214.
Ribn. graj. arh., Vol. 6, pismo 1.
Izv. Muz. dr. III, 19.
Ribn.
graj. arh., Vol. 6,pismo 7.
29., 30. Valvazor XI, 407, 623, 20.
Ribn. graj. arh., Vol. 6, pismo 11.
Valvazor, XI, 407.
Izv. Muz. dr. I, 6.
35., 36., 37., 38., 39. Ribn. graj. arh., Vol. 6, pismo 22, 43, 47, 38 in 44.

X. p o g la vje : TURŠKI POHODI

1.
8.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.

12.
14.
15.
16.
17.
18.
24.
25.

26.

2. Gruden 330.
Vavazor, XI, 468.
Gruden, Cerkvene razm., 2.
Gruden, 330.
Valvazor, XI, 468.
8. Gruden 338 339.
Gruden, Cerkv. razm., 66.
Izv. Muz. dr. I, 23.
Gruden, Zg. sl. nar., 339. Ta napad je na platnicah starega roko
pisa Landrechtbuch popisan takole: “Anno dominij MCCCC und in
den LXXI ist der Esebeg der turk in das Land czogen geh weinic
komen an den pfingst tag vnd ist czogen die helb nacht vnd zu
morgens am montag hat er sich an der Raschiz zu veld geslagen
vnd den sakman gen lassn da selbst vnd avrsperg hinczogen
—nbach(?) vnd ist dar nach czogen geh laibabch von den ein
saekman geschieht in das sen—ag vnd is ab czogen für sittich
vnd (M) -aichav vnd die tirkn sind 1s an die mettling komen
orttag —goczlaichnam tag zu morgens am mittich ist der Esebeg
—tt allher ls komen da ist mir der mar III für gbamt (;) am —rtag
am goczlaichanmstag sind die türkn von hin czogen. (Mitt. d. h.
V. f. Kr. 1862, 96).
13. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1857, 150; in 1862, 85.
Valvaizor, XI, 467.
Gruden, 360.
Valvazor, II, 253. Prim. Gruden, 361.
Valvazor, VIII, 196.
19., 20., 21., 22., 23. Gruden, 340, 345, 346, 342, 344, 349.
Valvazor XI 467.
Ime „Videm“, ki po prav mnogih krajih označuje župnijska po
sestva, pa prihaja le od besede „Vidom“, kar je kratica zai „Vicedominalis“ in pomenja posestva, ki so bila podvržena dajatvi decelnega davka (“steura provincialis” ) vicedomu.
Gruden, 350.

27.
28.
29.
31.

Dimitz, I, 395 in sl.
Valvazor, XV, 382; in X, 306.
30. Gruden, 350, 405.
Valvazor, I, 214, pravi: “ Die Einwohner nähren sich meistens in
hölzerner Geschiren als da sind Schäfer (oder Butten), Pottinge,
grosse oder kleine Multern, Löfel, Schmalzkübel, Meller, Schüssel,
Schachten, Reiter, Siebreife und dergleichen hölzerne Arbeit, wel
ches sie im Lande überall herum tragen.”
33. 34. Gruden, 406, 366.
35. Dimitz, II, 5.
36. Izv. Muz. dr. II, 87.
37. Valvazor, XV, 393. “Es ward auch in diesem Jahr das Land Crain
mit dem türkischen Verwünstungs-Besem eben hartgestrichen; wovon
insonderheit die Gegend bey Reiffnitz, Cirknitz, Loitsch dicke Strie
men bekommen; sintomal daselbst Alles biss Oberlaibach verwüs
tet worden.” Prim tudi Dimitz, II, 7 in 38.
38. Dimitz, II, 106.
39. Valvazor, IX, 52. Popisuje pa ta napad Lamberg takole:
“Da aber Kayser Maximillian gestorben war,
Thuet der Türckh grossen Straiff darnach
Um zway und zwantzigsten Jahr das geschah
am Kharst zu Slavnig überfuel er
das Volckh am Plamsontag wie der
Priester den Passion in der Kirchen sang,
will Volckhs füert Er weckh mit Gedrang
und zog ab durch das Land Crain,
für die Reiffniz auf Gottschee hinein,
durch das Gebürg in Crabathen Landt,
dem Landt thuen der Schadt gar ant,
das Aufgebot in Landt wartt auf gar schier
über die Khula sochen wir Ihne für
Auf Voscil so in Crabathen leith
der Türckh fürdert sein Abzug der Zeit
das wür Ihme ereilen möchten mit
darnach thet der Türckh nach seinem Sitt
das Land Crain offt angetass
wie er zu der Zeit nit lass.”
40. Gruden, 562.
41. 42., 43. Dimitz, II, 164, 190, 292.
44. Izv. Muz. dr. V, 246.
45. Gruden, 566. Valvazor, XV, 423.
46. 47., 48., 49. Dimitz, II, 115, 117.
50. Valvazor, XI, 432.
51. Gruden, 566.
52. Dimitz, II, 118.
53. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1851, 28. “ So bewilligen wir, dass Ir Ihnen
etlich Jahr auf dieselben Grund Zinspreiung zulasset. Und wo' Euch
guetdunkt, SechsJahr lang die nächsten nacheinander, dadurch Sy

54.

55.
56.
57.
58.
59.

60.

sich desswass in wesen richten mögen. Eber hinnach soll uns Vor
behalten sein, zimlich Zins nach gelegenheit auf die Grund zu lägen.”
Mitt. d. h. V. f. Kr. 1851, 29. “ Und darauf gedachten Lewt, wie ob
steht insetzen, und Ihnen gute Ordnung fürgebeten, damit die Landlewt ob Ihnen nit beschwerd tragen. Auch now gepürlich Pflicht
von Ihnen aufnemet.”
Izv. Muz. dr. III, 134 in sl.
Dimitz, II, 183.
Valvazor, XV, 460.
Dimitz II, 187.
Genealogija Turjačanov Herbarta tako hvali (Schumi, Archiv f.
M. II, 241):
“ Als funffczehenhundert Zwaizig vnd acht
Die Jahrzalt war wie Ichs betracht
Hörbart der Edl Höldt war geborn
Frayherr zu Auersperg in Crain vnd Eben
auch der Windischen March darueben
Im sechsvndsechczigsten Jahr
Hörbart in Crain Landtshaubtmann war
In Crabathen Obrist Leutteandt
Freünden vnnd Feinden Wolbekkhannt.
Disse helden Ritterliche Thatten
Die im sein gegen dem feindt geratten
Sein Ehr vnnd Adeliches Lob
Wie es sollt billich schweben ob,
Sein stanndthafft unerschockhen gemuet
Sein Edl vnnd tugenthafft geblüet.
Vnnd wass dergleichen zuschreiben war
ist hir zu erczellen all schwer,
Billich wirt er in khurcz genanndt
Ain treuer Vatter des Vatteralnd.”
Izvirna listinai, pisana v glagolici, se hrani v Deželnem arhivu Kranj
skem, stanovski oddelek, zvezek 152 a. Gotovo so takrat po Sloven
skem še znali brati glagolico. Listina se glasi: „Od mene Boltezara
Kocianara ces. s. viščnika i vice kapitana: krajin hrvačkim vsim
in vsakomu dajemo naznane: Kakomi ovu uru dojdoše glasi od
kapitana senskoga kakose vzdrži ovdi zdoli plemeniti i zibrani vsake
časti dostojni prijatelu: poč: onoma dne razumiliste glasi ko da
naznane sveti mihovio za vojsku: kase kupi na udvini sada da znate
kako ovi junaci senski u sredu jutro drčaše pod belaj. Onde ca
živine najdoše to odpeeaše i jezik uhitiše ki povida takoi istino
da od vsih ovih gradov jesu pošli ljudi na udvinu i oče biti do četirsito koni i pišac i tu vojsku vodi Vukdrag miosavić na na niko
mesto ili sela kadie se ga leta trikrat razbijen a to za osvetu učiniti
zato ako znate kadie to bilo dobrobi var imati a kdo zna kud obme
i
ov jezik povida dasu turci zapovidali dase koni na pašu ne peščaju
zač vsakojački vojska pred jurjevu oče van no ino Bog z vami. Oveglasi povsud dajte na znanje de se vsak zna čuvati in na var imati.
Dano v Čamomlu na 9. aprila 1559. Ovi turski glasi da se nesu na

polane na hočevje i ribnicu i tja na ložu i jinuda po zemli.“ (Izv.
Muz. dr. III, na paltnicah.)
61. Nemški zapisek se glasi: “Nach Chritsy Vnsers lieben Herrn vnd
Selige-macher geburt. Im 1559. Jahr den 29. tag January vmb Ves
per Zeit hat der Grausamb Pluetdürstig Erbfeindt der Türckh zu
Reiffniz des Morgens gegen den Tag, das Rennen ergeen lassen
vnd grosen Schaden dasselbst gethann. In derselben auch über das
Gebürg auf Zirkniz fürüber durch den See nach Schinouz Mauniz
vnd daselbst Eybenschiess gezogen alles verhört (verheert).. . des
selben hörs ist gewesen in die 6000 alle zu Ross.” (Mitt. d. h. V. f.
Kr. 1860, 22).
62. 63. Dimitz, II, 190 in sl.; III, 112.
64. Schumi, Archiv II, 40.
65. Dimitz, III, 18.
66. 67., 68. Gruden, 767, 771.
69. 70. Dimitz, VII, 51, 52. Gruden, 772, 773.
71. Valvazor, XV, 489.
72. Gruden, 775. Dimitz, VII, 54. Napis na Herbartovem grobu se
,ie glasil: “Elogium Herbardi ab Auersperg Herois inclyti, qui in
finibus Croatiae ad Budacki adversus Turcas strenue dimicans 22.
Septembris 1575 occubuit. Herbardo afb Auersperg, sago et toga
longe inclyto, Heroi in utraque fortuna spectato, qui precipuis in
patria forisque gestis cunctis se admirabilem praebuit: Cum utrique profuerit consilio et manibus ambiguum ut videretur, prudentior
capitaneus Carnioliae: an fortior dux militiae esset. Cecidit quidem
sed in acie sed dimicans sed occidens circumventus et pro mole
pressus fatumque fato obiciens e vita cedens, non cessit abimo,
docens aliud esse occumbere aliud debellari, fatis concessit, ut memoriae, sublatus oculis mentium admirationi exhibeatur. Quem suorum gestorum fama, ut heroem magnanimum immortalitate hoc
honoris monumento immolat.”
73. Dimitz, VII, 55. “Nihil in hac tempestate in Carniolia gloriosius
Auerspergico' sanguine; nihil amabilius.”
74. Gruden, 776.
75. Neuwe Zeytung. Ein Wahrhafftige vnd erschröckliche Neuwe Zeytung — Wie der Türck den 28. Tag (Marz) für die Statt Medling gezogen.
76. do 90. Gruden, Zgod. slov. nar. In Dimitz.
Manjkajo pripombe od 76. do 90. v avtorjevem rokopisu.
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4.
5.

Arhiv pri Novi Štifti.
Parapat, L. M. Sl. 1874, 96.
J. Mal, Zg. sl. n., 57.
Ljublj. zvon 1888, 470.
Carniola 1909, 171.

6. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1851, 3.
7. Kot opomba 2.
8. Ljublj. zvon 1888, 534.
9. 10. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1868, 30; in 1861, 61.
11. 12. Kot opomba 2.
13. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1865, 44.
14. Ljublj. zvon 1888, 535.
15. Kot opomba 2.
16. 17. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1851, 61; in 1868, 31, 32.
18. Mrliška knjiga žup. Ribnica.
19. Dr. Mal, 64.
20. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1868, 33.
21. Carniola 1909, 172.
22. Izv. Muz. dr. XVI, 140.
23. Mitt. d. M. V. f. Kr. XV, 133.
24. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1898, 49.
25. Isto, leta 1860, 92.
26. Kot opomba 2.
27. Mitt. d. M. V. 1898, 49.
28. 29. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1859, 57.
30. 31., 32.,33., 34. Mitt. d. h. V. f. Kr 1851, 73,. 86; in 1859, 58.
35. Slov. Učitelj I, 175.
36. Izv. Muz. dr. XVIII, 49.
37. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1859, 58.
38. Glej opombo 36.
39. Glej opombo 37.
40. 41., 42., 43., 44., 45. Mitt. d. h. V. f. Kr. 1851, 42; in 1859, 59.
46. Izv. Muz. dr. XVIII, 49.
47. Župnijski arhiv v Ribnici iz leta 1815.
48. Dr. Mal, 71.

DOSTAVKI,
POJASNILA

IN

DOPOLNILA

Sestavil urednik

DEKAN SKUBIC ANTON IN NJEGOVA DOBA
V Ribnico je prišel Skubic zai župnika in dekana v aprilu 1914 kot
naslednik Franč. Sal. Dolinarja. Ribničani so si ga od škofa dr. Antona
Bonaventure Jegliča takorekoč izprosili. Ker so ga vs,i farani dobro
poznali iz let 1903-1907, ko si je osvajal njihova srca kot mlad kaplan,
so kmalu po Dolinarjevi smrti začeli prihajati v deputacijah na škofijo
s prošnjami, naj pride Skubic za novega dekana, škof prošnjam ni bil
posebno naklonjen, ker mu je bil menda Skubic premlad za to mesto,
končno pa se je udal in ugodil: „Pa ga imejte, pa ga imejte, tega,
čeprav sem vam bil namenil drugega, starejšega!“
Novi dekan, star komaj 39 let, je bil od narave izredno nadarjen:
bistrega razuma, odličnega spomina, nagle koncepcije, vedno nasmejan,
pa tudi marljiv in vesten v vsakem pogledu. Dasi se je rodil v kmetski
hiši, je bil uglajenega, skoro aristokratskega vedenja; zlasti je imponiral s svojim samozavestnim in odločnim nastopom. Bil je tudi lepe
postave z izrazito razumniškoi glavo. Zato je bil privlačna voditeljska
osebnost, skratka: gospod „gospod“ ! Vsem, ki so ga poznali, je ostala
njegova podoba v neizbrisnem spominu. Izgledalo je, da se je Skubic
vsega tega globokoi zavedal; a tudi Ribničani, po naravi nagnjeni k
bahavosti, so bili na svojega novega dekana zelo ponosni, kakor je
bil tudi on vedno ponosen na svojo Ribnico. S posebnim zadovoljstvom
in ponosom je rad pripovedoval, kako veliko število inteligence je v
vseh časih dajala ribniška fara slovenskemu narodu. Iz trga in okolice
je tudi v svoji dobi naštel nad 80 oseb samo z visokošolsko izobrazbo in
še več s srednješolsko. Najbrž je iskati tudi v njegovi ponosni naravi
enega od nagibov, da je velik del svojega delovanja posvečal razisko
vanju v preteklosti svoje župnije in okoliške pokrajine.
V Ribnici je Skubic deloval kot župnik in dekan skoro 26 let. V
duhu dobe, v kateri je živel, je smatral za svoje poklicno delo ne samo
svoje dušnopastirske dolžnosti, ampak tudi dela na gospodarskem, kul
turnem in političnem ter socialnem polju. Smatral se je za javnega
delavca, ki ima dolžnost, da svoje ljudstvo vodi na vseh teh poljih in
da sam odloča, kje je njegovo vodstvo potrebno.
Kot duhovnik je bil vedno vzoren; dušnopastirsko službo je oprav
ljal z vso predanostjo poklic.u. Za nedeljske govore se je vestno priprav
ljal; vsak govor si je spisal in se ga naučil na pamet. Zato načeloma
ob sobotah popoldne ni sprejemal obiskov; ta čas je popolnoma posve
til študiju govora .in spovednici. Zato so bili njegovi cerkveni govori
izklesani v stilu in prodorni po svoji vsebini; podajal jih je prepričevalno
in ognjevito. Ker je bil dober pevec izrednega posluha, je dajal cerkve
nim slavnostim dostojanstven in bleščeč zunanji poudarek. Bil pa je
iskan tudi kot govornik na kulturnih in drugih javnih prireditvah;

kadar je bil on najavljen kot govornik, so se zgrinjale množice poslu
šalcev.
Kmalu po svojem prihodu v Ribnico se je z vso ljubeznijo posvetil
ranjencem iz vojne, ki so v letih 1915-1918 ležali v zasilni vojaški bol
nišnici po raznih hišah v Ribnici. Da b.i mogel čim večjemu številu ra
njencev raznih narodnosti deliti duhovno tolažbo v njih materinem
jeziku, se je naučil češkega, poljskega, ukrajinskega jezika, ki jih je
obvladal dobro vsaj v govoru; najpotrebnejših rečenic se je naučil tudi
v romunskem in celo madžarskem jeziku. Nemški, hrvaški in italijan
ski jezik pa je obvladal že iz dijaških let. Pozneje se je naučil še
francoščine, da je mogel brati izvirne zgodovinske listine sestavljene
v tem jeziku. Sodeloval je tudi pri Rdečem križu ter ranjencem delil
tudi materialno pomoč. Njegovo srčno plemenitost potrjuje dejstvo,
da je z velikim duhovnim veseljem delil zadnjo duhovno tolažbo tudi
ljudem, ki so mu za svojega življenja škodovali na osebni časti.
V
delovanje na gospodarskem polju je bil Skubic nekako prisiljen
zaradi vojnih razmer. Takratni načelnik ribniške Hranilnice Franc
Fric je moral oditi na bojišče. Vsi uradni posli so ostali na ramah
tedanjega organista Josipa Sicherla, kar je bilo pa za močni denarni
zavod za enega pretežko breme. Hranilnični odborniki so dekana; Skubica
izvolili za načelnika in blagajnika, kar morebiti ni preveč ugajalo
Sicherlu. Bivši načelnik Fric je padel na bojnem polju in dekan Skubic
je ostal na svojem mestu tudi po končani vojni, in obe mesti - načel
nika in blagajnika obdržal do svoje smrti. Organist Sicherl, ki je
služboval v Ribnici od leta 1906 do 1918, se je preselil v Žužemberk,
morebiti zaradi rahlega nesoglasja z dekanom.
Dasi je Skubic veljal za dobrega teoretičnega gospodarstvenika,
vendar v praktičnem vodenju javnega gospodarstva ni imel srečne
roke. Že v letih 1916-17 je na vlagatelje Hranilnice nekako preveč pre
pričevalno vplival, naj svoje denarne naložbe vložijo v avstrijska vojna
posojila. Zelo mnogi, zlasti kmečki vlagatelji so sledili njegovim nasve
tom. Ko je država, Avstro-Ogrska po izgubljeni vojni leta 1918 razpad
la", so bila izgubljena tudi vsa vojna posojila. Ni čudno, da so se mnogi
oškodovanci ostro obračali zoper dekana in nanj valili krivdo, da so
prišli ob vse prihranke. Dasi dekan ni bil sam kriv nesreče, saj so
med vojno tudi vse tedanje oblasti in Zadružna zveza v Ljubljani vpli
vale na prebivalstvo za vpis vojnih posojil, vendar se je čutil Skubic
osebno zelo prizadetega. Trudil se je za dosego povrnitve avstrijskih
vojnih posojil od nove države Jugoslavije, toda tega ni nikoli dosegel.
Zdi se, da je imel namen, da bo denar povrnil vsaj najpotrebnejšim oško
dovancem iz čistega dobička hranilničnega poslovanja. Da je imel tak
namen, se da sklepati iz njegove opreznosti, da po vojni ni hotel
slepo slediti navodilom Zadružne zveze za naložbo hranilničnih vlog
v Zadružno gospodarsko banko. V tem pogledu je vodil samostojno fi
nančno politiko, kar pa je spet postalo zanj usodno.
Kmalu po prvi vojni je začela v letih 1919 in sledečih zelo cveteti
trgovina, z lesom, ki ga je ribniška dolina imela v izohilju. Skoro vsak
razumnejši kmečki gospodar se je pečal po malem s to trgovino. Mnogi
so' si pridobili na ta način lepa premoženja. Zaradi zmanjševanja no
tranje vrednosti denarja - inflacije - so ljudje polagoma pozabljali na

Pogled po Ribnici ob sprejemu novega župnika in dekana
A N T O N A SKUBICA, a p rila 1914

izgube vojnih posojil in njihovo nerazpoloženje zoper dekana je popu
ščalo. Skubičeva Hranilnica je pridobivala vedno več novih vlog in je
kmalu postala najmočnejši denarni zavod v dekaniji. Tudi večji trgovci
z lesom so postajali močnejši denarni magnatje. Eden največjih v vsem
kočevskem okraju je postal Anton Kajfež, ki sta mu rezali njegov les
kar dve parni žagi. Ta tvrdka je potrebovala za svoje obratovanje
velikih denarnih kapitalov. Po njenem prizadevanju se je leta 1922
ustanovila v Kočevju Merkantilna banka, ki je predvsem obratovala
z denarjem lesnega gospodarstva in financirala je trgovino z lesom,
od katere je živelo, vsaj posredno, skoro vse prebivalstvo kočevskega
okraja. Tvrdka Kajfež je za ustanovitev te banke pridobila več denar
nih zavodov, npr. Zadružno gospodarsko banko, Mestno hranilnico ljub
ljansko, Mestno hranilnico kočevsko, Skubičevo Hranilnico, Posojilnico
v Ribnici. Za poslovanje je Merkantilna banka jamčila tem zavodom,
njej pa tvrdka Kajfež z vsem svojim premoženjem.
Nekaj let je lesna trgovina sijajno cvetela. Les se je prodajal v
Italijo in tudi v dežele Severne Afrike.. Merkantilna banka je T>ila.
polno zaposlena:; ustanovila je celo svojo podružnico v Ribnici. Po par
letih pa se je v zunanjem svetu začela pojavljati gospodarska kriza,
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katere posledice so se začele čutiti tudi pri nas. Polagoma je nastajal
tudi zastoj v lesni trgovini. Podružnica Merkantilne banke v Ribnici je
morala prenehati v svojim poslovanjem v letu 1925, naslednje leto pa
je zaprla, svoje prostore tudi centrala Merkantilne banke v Kočevju.
Upniki, zlasti našteti denarni zavodi, so začeli pritiskati nanjo in
utoževati svoje terjatve tudi zoper tvrdko Kajfež ter jo končno siliti
v konkurz. Ta je dokazovala svojo' visoko aktivnost; v letu 1927 je
dvakrat odbila uvedbo konkurza. V letu 1928 soglasno od upnikov pred
lagani konkurz pa je bil v sledečih letih izveden do konca. Izid je bil
za večino upnikov porazen. Kajfeževa imovina je komaj krila prvenst
vene upnike in konkurzne stroške. V zavarovanje svojih pravic so upniki
—našteti denarni zavodi —ustanovili konzorcij za sorazmerno plačilo, a
so morali končno ugotoviti popolno izgubo vloženega kapitala. Ker je
imela Skubičeva Hranilnica v Merkantilni banki največjo izgubo, je
bila po konkurzu najbolj prizadeta. Njena izguba je znašala skoro 7
milijonov dinarjev. V delno kritje te izgube je Hranilnica porabila ves
čisti dobiček svojega poslovanja v povojnih letih, kar je znašalo skoro
4 milijone dinarjev. Ostanek izgube je bil vsaj formalno krit s stvarno
vrednostjo Hranilnične hiše in z denarnimi naložbami iz raznih drugih
virov. Skubic je npr. vlagal v kritveni fond vse odvečne dohodke od
svojega privatnega gospodarstva in celo od svoje plače, ki mu je kot
načelniku in blagajniku pristojala, si je dal izplačevati le toliko, koli
kor mu je bilo nujno potrebno za življenje. Vse ostalo je šlo v kritveni
fond. V tistih časih so se začele razširjati novice o skorajšnjem propadu
Hranilnice in o njenem konkurzu. Tak konkurz bi bil potegnil v propad
nešteta gospodarstva v ribniški dolini. Le z vsestransko podporo naklo
njenega prebivalstva je dekan vzdržal in svoj denarni zavod ohranil v
aktivnem delovanju. Trpel je v tem času neizmerno; najbrž več kakor
po končani vojni zaradi izgubljenih vojnih posojil. Vzdržal je v za
vesti, da je gospodarsko' krizo v teh letih občutilo svetovno gospodarstvo
in da torej ni nastala Hranilnici po njegovi krivdi. Morečega bremena
je bil rešen šele leta 1938, ko je tudi njegova Hranilnica dobila državno
subvencijo, s katero je bila krita vsa ostala njena izguba iz Kajf^ževega
konkurza. Država Jugoslavija je v tej dobi dala svojo subvencijo naj
brž v delno poravnanje slovenskemu narodu za izgubljena avstrijska
vojna posojila.
Gospodarska kriza v letih 1930-1934 je Skubičevi Hranilnici povzro
čala tudi druge neprijetnosti in celo izgube. Hranilni,ca je do te dobe
dovoljevala posojila po načelih, ki so veljala izpred prve vojne. Prosil
cu se je dovolilo posojilo na podpis še dveh porokov. Ta osebna jamstva
pa so se izkazala v mnogih primerih za nezadostna. Kakor so postopali
pri tem poslovanju drugi denarni zavodi, bi bila tudi Hranilnica morala
ob dovolitvi posojila zahtevati vknjižbo posojilne terjatve na prosilčevo
nepremičnino, seveda na varnem mestu.
Dekan Anton Skubic je bil vidna vodilna osebnost tudi v političnem
življenju. Med vojno je veljal za enega vodilnih stebrov Slovenske
ljudske stranke. Bil je zvest sodelavec strankinega načelnika dr. Ivana
Šušteršiča in „kranjskega finančnega ministra“ dr. Evgena Lampeta.
Njima je popolnoma zaupal in z njima vred najbrž verjel v zmago
avstro-ogrske države in v njen obstoj tudi po vojni. S propadom te

ODBOR OBČINE RIBNICA leta 1925
O b č in a Ribnica je le ta 1 9 2 5 im e la ta 'e naseilja: Trg R ibnica, k i mu je po
vo liln e m za ko n u p rip a d a lo 11 o d b o rn ik o v , (o d teh je b il eden ž u p a n ) in
in v a s i: G o rič a vas (4 o d b o r n ik i) . Lipovec (1 o d b o r n ik ) ; d ru g e v a s i: Breg,
D o le n je Lazi, G o re n ja va s, G o rič a va s, H rvača in O ta v ic e —
v sa ka z
dvem a o d b o rn ik o m a .
N a s lik i od leve na desn o s e d ijo : O k ra jn i p o d g la v a r iz K očevja d r. Ivan
Š IŠKA; Iva n ARKO (p .d . J o h a n ) ; so dn i n a d s v e tn ik A n to n M EJAČ ; d e ka n
A n to n SKUBIC, žu pa n Ivan N O V A K ; o k ra jn i z d ra v n ik dr. A n to n SCHIFFRER;
g ra š č a k inž. A n to n RUDEŽ; B e rna rd A D A M IČ —
vsi iz trga,- Franc GREBENC
iz D o le n jih Lazov. —
Stoje v p rv i v rs ti: Jože BOLHA in Franc LEVSTIK iz
G o rič e v a s i; A leš RIGLER iz B re ga ; Franc VIR AN T iz G o re n je v a s i; A n to n
KNAVS iz O ta v ic ; A n d re j ILC iz G o rič e v a s i; Janez ILC iz D o le n jih Lazov;
Franc T A N K O (P E Z IN ) iz G o riče č v a s i; Ivan KLUN in Ivan LOVŠIN iz trg a ;
Franc ILC iz G o re n je va si, in F ilip PETERLIN iz trg a . —
V d ru g i v rs ti:
Janez M IH ELIČ iz L ip o vca; Leopold KERSNIČ in Tom až TEKAVC iz H rv a č e ;
Franc ČEBIN iz O ta v ic , Ivan ARKO (L O G A R ) iz trg a , in Ja ne z MRŠE iz B rega.

države se je zrušila tudi politična koncepcija oficielnega vodstva stran
ke; Šušteršič in Lampe sta morala oditi s svojih položajev; večina
njunih vidnejših vodilnih pristašev se je umaknila v ozadje. Med temi
je bil tudi naš Skubic. Njegovo mesto v kočevskem okraju je zavzel
mladi dolenjevaški župnik Karel Škulj, ki je z mladostnim ognjem za
stopal jugoslovansko smer politike Slovenske ljudske stranke. Kljub
temu pa je dekan Skubic do svoje smrti veljal pristašem SLS za ne
spornega voditelja stranke v kočevskem okraju.

V
lokalni politiki, v občini, je Skubic vodil lojalno politiko tudi do
novih osrednjih voditeljev SLS in polagoma prehajal na pot konstruk
tivnega jugoslovanstva. Formalno vodstvo je prevzel v občini kmalu
po vojski, v okraju pa dosegel odločno zmag® na volitvah za Oblastno
skupščino v januarju 1927; od 4 mandatov v okraju so pripadli SLS 3,
eden pa kočevskim Nemcem, ki so pa pozneje s svojim poslancem
Josipom Eppichom, župnikom iz Stare cerkve, podpirali na vsej črti
Skubičevo politiko v okraju. Skubic kakor večina Slovencev v tisti dobi
je smatral Oblastno samoupravo za nadaljevanje nekdanjega Kranjskega
deželnega zbora. V skupščini se je lotil političnega dela z vso ognjevi
tostjo in kmalu postal v njej ena najvidnejših osebnosti. Tu je tudi
dosegel svoj politični vrh, ko ga je skupščina izvolila za načelnika fi
nančnega odbora in je tako postal naslednik svojega vzornika dr. Ev
gena Lampeta. Kakor se je bil nekoč na dr. Šušteršiča, tako se je
sedaj navezal na dr. Marka Natlačena, predsednika ljubljanske Oblastne
skupščine. Dva nekdaj veljavna „starina“ sta se znašla v složnem
delu za blagor slovenskega naroda.
Skubic svojih sposobnosti ni mogel dodobra razviti v ljubljanski
Oblastni skupščini, ker je njeno delovanje centralna vlada v Beogradu
kmalu ukinila. Menda se je ustrašila, da bi tudi tem potom utegnili
Slovenci in Hrvati doseči vsak svojo večjo samostojnost. Jugoslovenske
ideje oblastne samouprave, vsaj v slovenskih in hrvaških. pokrajinah,
niso pospeševale. Narobe: s svojim delovanjem so skušale mit enotnega
„jugoslovenskega naroda“ kulturno, gospodarsko in politično razbijati.
Politika „jugoslovenskega naroda“ je stremela s svojimi Oblastnimi
upravami ustvariti enoten „jugoslovenski“ narod, kar pa je vodilo v
neizprosen propad kraljevine Jugoslavije. Naš Skubic je bil še iz avstrij
ske dobe zvest ideji politične suverenosti slovenskega naroda in tudi
pod beograjskim centralizmom ni klonil nikoli. Ko je po umoru kralja
Aleksandra I. v oktobru 1934 „jugoslovenska“ ideja morala popustiti
in je Beograd začel politiko političnega sporazumevanja med tremi
jugoslovanskimi narodi resneje izvajati, je v slovenski (dravski) ba
novini postavil za bana Slovenca dr. Natlačena. Takrat je bilo naše
mu Skubicu ponujenoi mesto banskega svetnika za kočevski okraj. Ker
je vse banske svetnike po vseh banovinah imenovala centralna vlada
v Beogradu, je Skubic to častno mesto slovesno odklonil z utemeljitvijo,
da se „od centralne vlade v, Beogradu ne pusti imenovati“. Dodal pa
je, da bi spet z vsem veseljem stopil v politično areno, če in kadar bi
bil kot narodov zastopnik izvoljen od svojih slovenskih volilcev.
Po sanaciji svoje Hranilnice v letu 1938 se je Skubic globoko oddah
nil; rešen svojega moralnega bremena se je nekam utrujen umaknil v
politično ozadje. Javno v politiki ni mnogo nastopal več, a je kljub
temu vse do svoje smrti -veljal prebivalstvu ribniške pokrajine za
političnega voditelja SLS v kočevskem okraju.
V
Skubičevi dobi je bilo javno življenje tudi v Ribnici in okoliških
krajih zelo razgibano. Z večjim ali manjšim uspehom so delovala razna
kulturna, telovadna in dobrodelna društva ter gospodarska združenja.
Od kulturnih je bila najstarejša Čitalnica, ki je obstojala izza 70 let
prejšnjega stoletja; po prvi vojni je polagoma omagala in zaspala.
Nadaljevanje njenega dela si je lastil Sokol, ki pa je postal polagoma

Proslava srebrne maše, 14. ju lija 1925
Za to proslavo je p o va b il dekan Skubic vse svoje sojubilante,
dvajset po številu. U deležilo se jih je petnajst.
O d leve na desno s to je : ž u p n ik J a k o b O G RIZEK, Peče ( M o r a v č e ) ; ž u p n ik
Peter JA N C , V o d ice ; ž u p n ik Jože PRAVHAR, Loški p o to k ; ž u p n ik Franc ZORC,
K am na g o ric a ; ž u p n ik J a n k o BARLE, Š e n tja k o b ( L ju b lja n a ) ; ž u p n ik J a n e z
BEŠTERi, D ob p ri D o m ž a la h ; u p ra v ite lj p o k o p a lič a p ri Sv. Križu Evgen LEGAT;
ž u p n ik Jože OCEPEK, O v s ile (P o d n a rt). —
Sede o d leve na d e sn o : n e z n a n i;
ž u p n ik Franc M A JD IČ , M o tn ik ; deka n A n to n SKUBIC; p rošt K a rel ČERIN,
N o v o m esto; deka n K a rel G N ID O V E C , Ž u že m b e rk; d e ka n V a le n tin ZABRET,
Š en tvid nad L ju b lja n o ; ž u p n ik Štefan TERŠKAN, Š m ihel p ri N ovem m estu.
F o to g ra fira n i so pred vhodom v rib n ik o župn išče.

le telovadno društvo ribniških naprednjakov. Kulturnemu delu le-teh so
se posvečale Ciril-Metodova družba, Jugoslovanska Matica in Kljub
ribniških dijakov. Za izobraževanje okoliškega prebivalstva ,so se zavze
mala idejno na katoliških načelih ustanovljena društva: Izobraževalno
društvo, telovadno društvo Orel. Slovenska straža, podružnica Slovenske
dijaške zveze. Trški purgarji so nekam zasmehljivo označali ta društva
za „klerikalna“ , ki so jih vodili kaplani, a so morali priznavati, da
v mnogih pogledih njihova združenja visoko nadkriljujejo. Na karita
tivnem polju je bilo vidno delovanje Rdečega križa. Prostovoljni gasilci
so imeli svoja gasilska društva razen v trgu še v vaseh Goriča vas,
Nemška vas, Jurjeviča in Sušje. Vsa ta dobrodelna društva so veljala
za nepolitična in so ljudje v njih složno sodelovali brez razlik politič
nega mišljenja. Na gospodarskem polju so se udejstvovale: Posojilnica

v Ribnici, ustanovljena v 90-tih letih preteklega stoletja po notarju
Ignaciju Gruntarju; Hranilnica in posojilnica v Ribnici, ustanovljena
po prizadevanju duhovnikov začetkom našega stoletja; podružnica
Kmetijske družbe, ter Kmetijska gospodarska zadruga iz leta 1932.
Za delovanje vseh teh združenj se je Skubic vedno zanimal; zlasti
delovanje katoliško usmerjenih je spremljal Z vso skrbnostjo, dajal po
bude in smernice. Razen v Hranilnici pa v nobenem drugem združenju
kot viden aktivni član vodstva ni hotel nastopati. Skušal je biti vsem
nepristranski vodnik. Dasi je bil Skubic kot politik zelo načelno opre
deljen, ni nikdar dopuščal dnevne politične borbe v gospodarskih organi
zacijah. Zato sta njegova Hranilnica ter Ribniška Posojilnica vedno
mirno delovali druga ob drugi. Pač pa je Skubic usmerjal in vodil
lokalno politiko skoro v vsakokratnem občinskem odboru v Ribnici, kar
so radi ali neradi gledali in priznavali tudi njegovi politični nasprotnki.
Občina je v tej dobi dobila svoje lastno občinsko poslopje. Ribniškim
purgarjem je s pohvalo priznal zasluge za zgraditev lepega poslopja
meščanske šole in lastne stavbe za Posojilnico.
Na Skubičevo pobudo je podružnica Slovenske dijaške zveze v po
letju 1920 oskrbela vzidavo spominske plošče slovenskemu jezikoslovcu
p. Stanislavu Škrabcu o.f.m. na njegovi rojstni hiši v Hrvači. V letu 1933
pa je na bivši dekliški osnovni šoli po Skubičevem prizadevanju vzi
dala spominsko ploščo slavnemu slovenskemu glasbeniku Jakobu Pete
linu Gallusu, ribniškemu rojaku, ljubljanska Glasbena Matica. Na obeh
teh kulturnih prireditvah je Skubic nastopil kot glavni govornik in
udeleženci so občudovali njegove globoko zasnovane govore; nekateri
ljubljanski gostje, ki Skubica niso poznali, so kar težko pojmovali,
kako more navaden podeželski župnik biti tako visoko izobražen človek.
Da je organiziral, vodil in kot slavnostni govornik nastopal na raznih
zunanjih cerkvenih slovesnostih, ni treba posebej navajati.
Tudi za družabne prireditve v trgu in okolici se je skrbno zanimal
.in s tem vplival, da so jih prireditelji vzdrževali na dostojni višini.
Osebno se pa takih prireditev večinoma ni udeleževal; zlasti kadar so
imele na svojem programu tudi ples. Po svojem značaju je bil zelo
družaben, a se je najbolje počutil v ožj.i zaključeni družbi. Na take,
parurne pomenke je zlasti rad zbiral katoliško inteligenco v takrat ši
rom znani Slemenčevi gostilni. Duhovito je znal voditi debato in držati
navzoče v stalni napetosti. V tem lokalu, kjer pa do kakih nerednosti
ob njegovi prisotnosti ni nikdar prišlo, je prirejal tudi vse manjše po
litične sestanke. Ribniški „purgarji“ so kot protiutež Slemenčevi gostilni
osnovali svoj „parlament“ v gostilni Emila Pakiža. Od časa do časa
je prisedel v Skubičevo družbo tudi kak „purgar“ , a dekan v ribniški
„parlament“ menda ni nikdar zašel. V družabnem pogledu je bil' Sku
bic res malo preveč ozkosrčen, za kakršnega so ga včasih označevali
politični nasprotniki.
Ena največjih Skubičevih želja, ki pa jo je tudi sam smatral za
neizpolnljivo, je bila, kako bi mogel zbrati okrog sebe nekje v Ribnici
vse živeče Ribničane inteligente (vsaj one z visokošolsko izobrazbo).
Med sobrati duhovniki jih je našteval nad 40; zdravnikov je bilo 11,
sodnikov 9, profesorjev 12, notarjev 7, inženirjev 5 in nad 10 raznih
drugih. Za čuda se noben od takratnih inteligentov Ribničanov ni bil

Dekan A nton SKUBIC ob svojem zadnjem javnem političnem
nastopu pred državnozborskim i vo litva m i v jeseni leta 1938.
V prvi vrsti so, od leve na desno: poslanski ka n d id a t ve te ri
nar A lo jz Rigler; ribniški župan Davorin O nič; dr. A nten Korošec
in dekan A nton Skubic.

posvetil advokaturi. Skubic je pri tem hudomušno citiral starodavno
rimsko oznako o odvetniku: „Advocatus et non latro, res miranda
populo“ . Ribničan torej noče veljati za izžemalca! Za vsakega Ribničana
inteligenta se je še posebno zanimal; uspehov vsakega se je veselil
in bil žalosten, kadar je o katerem od njih zvedel kako neprijetno
novico.
Največ svojega dela je Skubic posvečal proučevanju zgodovine
Ribnice in pokrajine. To njegovo delo je ostajalo širši javnosti malo
znano, ker ga je opravljal v samoti svojega doma, svoje pisarne in
knjižnice. Skoro skrival ga je pred javnostjo in svoje spise je pokazal
le malokateremu svojemu znancu. Večino zgodovinskih virov, na katere
se v svojem zgodovinskem delu opira, je imel vedno pri rokah v svoji
bogati župnijski knjižnici. Zato je mogel mnoge listine izpisati dobe
sedno in v originalnem jeziku. Kot strokovnjak je napravil tudi po
trebne slovenske prevode. Iz grajskega arhiva v gradu si je napravljal
izpiske večinoma kar v slovenskem prevodu. Škoda, da ni objavil listin
v izvirnem jeziku; za zgodovinarja nepopravljiva škoda, če take listine
več ne obstojajo, ker jih je morebiti uničila zadnja vojna.

O celotni zamisli svoje zgodovine Skubic s svojimi sodobniki ni
razpravljal? vsaj kolikor je znano prireditelju te knjige. Pač pa je
zelo rad v ozkem krogu svojih prijateljev na široko pripovedoval, kadar
je izbrskal kako dotlej še neobjavljeno zgodovinskoi drobtino. Sodobniki
(npr. profesor France Ambrožič) so sklepali, da je Skubičevo zgodo
vinsko delo le nekako izpopolnjenoi zgodovinsko gradivo, deloma zbrano
že od prejšnjih lokalnih historikov (npr. prof. Anton Lesar), na podlagi
katerega bo mogel šole bodoči zgodovinar sestaviti kolikor moč popolno
zgodovino ribniške pokrajine.
Kdaj je Skubic začel svoje zgodovinsko delo sestavljati in pisati,
je težko dognati, ker sam o tem ni povedal ničesar. Prav verjetno je, da
se ga je lotil kmalu po svoji namestitvi za ribniškega dekana, kar se
da sklepati iz raznih uvodnih domnevanj v prvem poglavju z naslovom
Zgodovina ribniške župnije. Pazljiv čitatelj si more o tej domnevi sam
ustvariti sodbo, zlasti upoštevajoč, da se tam Skubic opira samo na
starejše zgodovinske vire. Tudi v poznejših poglavjih tvorijo bazo Sku
bičevih dognanj samo starejši viri; nekaterim od njih današnji zgo
dovinopisci ne priznavajo popolne verodostojnosti, kakor jim jo je dajal
Skubic, ki novejših virov pač še ni poznal.
Svojo zgodovino je Skubic dopolnjeval in popravljal neprestano,
kar je bilo deloma znanot njegovim sodobnikom; s svojo dokončno re
dakcijo pa ni bil nikdar popolnoma zadovoljen in je verjetno, da je
do zadnjega smatral, da je njegovo delo kot celota za objavo še ne
zrelo. Zato je tudi vsem prigovarjanjem sodobnikov, naj bi svojo zgo
dovino vendar izdal v knjigi, odgovoril z rahlim nasmeškom in zama
hom z roko ter pogovor napeljal na; drugo polje. Vplivati se pri tem
ni dal od nikogar.
Tako je večina Skubičevega zgodovinskega dela za njegovega
življenja ostala v rokopisu.
Dekan Skubic je bil vedno zdrave telesne konstitucije. O kaki bolezni
ni nikdar tožil, zdravniške pomoči skoro nikoli ni iskal. Ker ga je sredi
debate včasih nadlegoval dušljiv kašelj, so mu včasih zdravniki v druž
bi nasvetovali, naj omeji kajenje, toda on na to ni polagal važnosti,
zanašajoč se na svoje krepko zdravje. Njegova nenadna ,smrt je tako
njegove župljane kakor tudi vse Slovence, ki so ga poznali, globoko
pretresla. Kar pojmiti niso mogli, da je tak korenjak mogel pasti
tako nenadoma. Ob njegovem pogrebu so se zgrnile nepregledne množice
župljanov, somišljenikov in nekdanjih nasprotnikov, tudi daljnih oko
ličanov in zastopnikov iz vse Slovenije. Pogreb je vodil ljubljanski
škof dr. Gregorij Rožman in najvišj.i politični predstavniki z banom
dr. Natlačenom so se poslovili od slavnega moža ob njegovem grobu.
Vsi smo se zavedali, da smoi z njegovo smrtjo izgubili močno voditelj
sko osebnost, ki je njemu tako priljubljeni Ribnici vtisnila močan pe
čat in nepozaben spomin.
Skubic je bil eden od najslavnejših v vrsti ribniških župnikov*
dekanov, arhidiakonov. Visokih cerkvenih časti, kakor so jih nekateri
njegovi predniki, npr. arhidiakoni Bonomo, Vaccani, Petazzi, dr. Schön
leben in drugi, sicer ni dosegel, pač pa je s svojim zgodovinskim delom
postavil sebi in Ribnici trajen kulturni spomenik, ki se bo ohranil,
dokler bo stala Ribnica

N ovi ljubljanski škof
pri N ovi Štifti leta 1932. Na
Skubic in loškopotoški župnik
pa dolenjevaški

dr GREGORIJ ROZMAN
njegovi desni sta dekan A nton
Josip Pravhar; na škofovi levici
župnik Karel Škulj.

P O J A S N I L A IN D O PO LN IL A
Kakor je že uvodoma navedeno, si je urednik zastavil nalogo,
zbrati in knjižno objaviti po možnosti vse Skubičevo zgodovinsko delo,
obstoječe v raznih razpravah, ki deloma še niso bile objavljene, deloma
pa objavljene raztresene v raznih publikacijah, kolikor so mu bile v
zdomstvu dostopne. Avtorjevo dikcijo in njegove ugotovitve je ohranil
nespremenjene. Tudi v kritično presojo navajanj se je spuščal le malo
krat., Taka naloga čaka strokovnjaka zgodovinarja, ki se bo morebiti
kdaj v bodočnosti pečal s ponovnim obdelovanjem tvarine. Pač pa je
urednik na podlagi novejših virov, kolikor so mu bili dostopni v tujini,
zbral in objavil na naslednjih straneh nekaj dopolnil in pojasnil, ki
bodo morebiti služila čitateljem v boljše razumevanje avtorjevih do
gnanj in opisovanih zgodovinskih dogodkov. Žal je v tujini prav malo
virov, na katere se je mogel urednik opirati. Ti viri so večinoma na
vedeni posamično pri vsakem pojasnilu ali pa tudi skupinsko pri do
polnilu večjega obsega, kakor se je pač zdelo primerno uredniku.

V
Skubičevi dobi in tudi že pred njim se je s slovensko lokalno
zgodovino, zlasti s cerkveno, ukvarjalo mnogo slovenskih inteligentov,
največ najbrž duhovnikov, ki so jim bili za to potrebni zgodovinski
viri vedno pri rokah v njihovih župnijskih knjižnicah in arhivih, npr.
Vrhovnik, Bernik, šašelj, Kragl, Pokorn i.dr. Kateri od teh je imel
na Skubica v pogledu zgodovinopisja največ vpliva, bo morebiti ugoto
vil bodoči ribniški lokalni zgodovinar, ki se bo kdaj podrobneje bavil
z našo preteklostjo.
Novejši slovenski zgodovinar, pokojni dr. Maks Miklavčič, ki se
je morebiti ukvarjal tudi z lokalno zgodovino našega avtorja, je kratko
ugotovil v Slovenskem biografskem leksikonu III (1967) zgodovinske
razprave A. Skubica in publikacije, kjer сЦ so bile objavljene ali ohra
njene v rokopisih; ugotovil pa je tudi žalostno dejstvo, da je med zadnjo
vojno (1941-1945) iz ribniškega župnijskega arhiva izginil „Skubicev
spis v rokopisu: Kronika ribniške župnije“. Iz te navedbe se more
sklepati, da je izginila samo od Skubica pisan?, kr,onika župnije. Kronika
pa je obstojala že od leta 1730, ko jo je začel pisati tedanji arhidiakon
dr. Karol Žiga grof Petazzi in so jo za nj,im pisali tudi njegovi trije
nasledniki na arhidiakonatu in na katero kroniko se Skubic pogosto
opira v svojih izvajanjih. Kroniko pa so po vsej verjetnosti pisali tudi
vsi ribniški dekani od Uleta do Dolinarja, ki jo Skubic včasih omenja,
in jo je prav gotovo pisal tudi A. Skubic za svojo dobo, ker je mogel
globoko spoznavati pomembnost takega dela, pisanega od njegovih
prednikov arhidiakonov in dekanov. Ali je izginila samo „Kronika v
rokopisu“, to je Skubičeva, ali pa tudi celotno delo „Kronika“ , pisano
od Skubičevih prednikov, iz Miklavčičeve navedbe ni možno jasno spo
znati. Vsekakor je izguba ribniške župnijske kronike (delne ali celotne)
nepopravljiva škoda, ako je za vselej ta arhivska neprecenljiva vredta uničena.
Med pojasnila in dopolnila je urednik uvrstil daljše dostavke o na
selitvi kočevske dežele po nemških kolonistih pred 600 leti in obstoju
tega nemškega otoka sredi slovenske zemlje. Ti dostavki so se zdeli
uredniku potrebni zaradi zgodovinske pravičnosti. Nekdanji Kočevarji
ozir. kočevski Nemci so skozi 600 let živeli s svojimi slovenskimi sosedi
v slogi in mirnem sožitju ,in imeli vpliv nanje v gospodarskem in kul
turnem pogledu tudi v pozitivnem smislu. S te zemlje, ki so jo smatrali
za svojo avtohtono domovino, so v dobi zadnje vojne izginili in vsa
njihova naselja skoro z vsemi cerkvami, šolami in drugimi javnimi
zgradbami kakor tudi z vsemi privatnimi so bila zravnana z zemljo.
Nemški kolonizatorji so s slovenske zemlje povsem in za vselej izginili.

Stran 3: ANTON KOBLAR. Zgodovinar, politik (1854-1928), na
zadnje župnik in dekan v Kranju, škofijski arhivar, urednik škofijskega
lista Laibacher Dioecesenblatt. L. 1884 je zače lizdajati Zgodovino župnij
ljubljanske škofije, npr. Sore, Preske itd. (Slovenski biografski leksikon,
I., Zbrana dela Simona Gregorčiča 1951, III).
Stran 3: „ .. . v današnjih razmerah prav težko preiskovati. . . “ se
nanaša na leta 1919 in sledeča po prvi svetovni vojni, ko je vladalo

med Jugoslavijo in Italijo zaradi aneksije Slovenskega Primorja napeto
razmerje.
Stran 4: „Gotovo je, da so bivali v ribniški dolini že Rimljani.“
Kakor na tem mestu tako tudi večkrat pozneje uporablja Skubic besedo
„gotovo“ v pomenu verjetno (kar je tudi sicer posebnost ribniškega
izražanja). Saj je ta Skubičeva besedna trditev povsem razumljiva le
kot domneva, da je b,ila ribniška dolina v rimski dobi naseljena, ker
stvarnih dokazov Skubic ne prinaša. Izkopavanj „starinoslovca“ Pečnika
ni nikdar preveril noben strokovnjak in tudi zgodovinarji sodijo Pečni
ka drugače kakor naš Skubic. (Gl. SBL II; J. Trdina, Zbrano delo VII,
op. str. 412.)
Stran 4: GLOBOČNIK Anton pl. Sorodolski, roj. 1825, umrl 1912,
slaven Slovenec. Bil je narodni buditelj, upravni jurist in pisatelj. Bil
je okrajni predstojnik in glavar v Postojni (1863, 1867). Že leta 1867
je izdal knjižico: Delokrog občine in njenih zastopnikov v nemškem
jeziku; to knjižico je poslovenil istočasno pisatelj Franc Levstik. Leta
1893 je izšlo Globočnikovo delo „Pregled upravne in pravne zgodovine
dežele Kranjske“, ki je eno najvažnejših del te vrste med Slovenci.
Kot konservator centralne komisije Muzejskih društev je narisal
in v Glasilu Muzejskega društva za Kranjsko (MMK) 1889 objavil
arheološki zemljevid Dežele Kranjske.
S Petrom Koslerjem (1824-1879) je Globočnik v dobi narodnega
prebujanja določil barve slovenske zastave: belo - modro - rdečo. (Prim.
SBL 1932).
Globočnikovemu arheološkemu zemljevidu je služila za podlago
Peutingerjeva Arheološka karta najdenin iz rimske dobe in takratnih
cest. Ta karta je nastala v dobi cesarja Friderika III. (1440-1493) ali
morebiti še popreje. Našel jo je in objavil nemški pesnik Konrad Celter,
s privzetim imenom Pickel, ki je pisal svoje pesmi v latinskem jeziku.
Imenovani cesar ga je proslavil s tem, da ga je leta 1447 kronal z
lovorjevim vencem.
V isti dobi je na Koroškem izšlo eno najboljših zgodovinskih del
poznega srednjega veka z naslovom „Kronika opata Janeza iz Vetrinja“.
(Glej knjigo» E. G. Wickerburg, Kratka zgodovina Avstrije, Buenos
Aires, 1964.)
V zvezi s temi navedbami naj bo omenjen tudi slavni slovenski
zgodovinar in arheolog Anton pl. Premerstein (roj. 1869 v Ljubljani,
umrl 1935 v Marburgu a.d. Lahn, v Nemčiji), ki je leta „1898 prepo
toval z zgodovinarjem S. Rutarjem in starinokopom Jernejem Pečnikom
tedanjo Kranjsko in obdelal nabrano gradivo. . . v znani publikaciji
Römische Strassen und Befestigungen in Krain, ki jo je leta 1899 izdala
Centralna komisija za varstvo spomenikov na Dunaju“ . To delo, ki ga
pa morebiti naš Skubic ni poznal, je za antično zgodovino naših kra
jev zelo važno. (Več o tem glej SBL II, 1952.)
Stran 4: PEUTINGER Konrad, starinoslovec (1465-1547) rojen v
Augsburgu v Nemčiji. Sestavil je zemljevidno karto cest in potov
rimskega imperija, ki nam je znana kot Peutingerjeva karta (Leksikon
Larusse, Paris 1961).
Stran 4: Metullum. Nekateri lokalni zgodovinarji domnevajo, da je
to mesto stalo na kraju, kjer danes stoji vas Metlje v občini Bloke.

Stran 4: PEČNIK, Jernej (1835-1914), samouk, ki je prekopal ve
liko število prazgodovinskih grobov na Dolenjskem in tudi drugod.
Njegovo delo ni bilo metodično in je najbrže z njim v arheološkem po
gledu več škodoval kot koristil. (Glej SBL II, 276, 277; Janez Trdina,
Zbrano delo VII, 412).
Stran 9: Na jugovzhodu kočevske dežele leži kraj, ki so ga Koče
varji imenovali Römer Grund, Slovenci pa Rimsko; najbrže po mnenju
starinoslcvca Pečnika. Kočevski zgodovinar prof. Obergföll in Skubic
nista podrobneje raziskovala izvora tega imena. Tudi Zemljevid sloven
skega ozemlja Matice Slovenske ima označen kraj Rimsko. To poimeno
vanje je pa po vsej verjetnosti zmotno; najbrže nima s starimi Rim
ljani ničesar skupnega.
Verjetneje je, da je treba izvor tega imena iskati drugod. Po Do
lenjskem in po Kočevskem se je že od davna klatilo mnogo ciganov.
Po samotnih krajih Kočevske so se pečali s tolčenjem gramoza za po
sipanje cest. Cigani sami sebe imenujejo v svojem jeziku Rom ali Ram.
Kcčevarji so najbrže to vedeli in so njihova bivališča poimenovali z
z Römer Grund. (Gl. J. Trdina, Zbrano delo VIII, 11, in X, 8). Pa
tudi iz drugih virov je znano, da se cigani sami imenujejo Rom.
Stran 10: V mestu Oglej (Aquilea) je bila že v 1. stol. p. Kr. organi
zirana župnija; od 3. stol. škofija, ki je v 4. stol. postala nadškofija
in se je od 6. stoletja dalje imenovala patriarhat. Po številu prebival
stva je bil Oglej četrto mesto na Apeninskem polotoku. Oglej je dal
sv. Cerkvi tudi desetega v vrsti papežev, namreč Pija I., ki je vladal
od 140 do 155.
V
najnovejši dobi trdijo ital. zgodovinarji, da je že sv. Peter posvetil
za prvega oglejskega škofa sv. Mohorja in da je odtod širil sv. vero
že sam sv. Marko, beneški zaščitnik.
Hunski kralj Atila je okr. leta; 450 po Kr. popolnoma porušil in
požgal mesto Oglej. Takrat je bila uničena tudi prvotna cerkev. Od
nje se je ohranilo le nekaj dragocenih mozaikov, ki so še danes vzidani
v tlaku in ob zvoniku sedanje bazilike. Nova bazilika je bila zgrajena
šele v 11. stoletju. Posvetil jo je Materi božji tedanji patriarh Popon.
Ta veličastna bazilika je kljubovala stoletjem, a je polagoma razpa
dala. Na pobudo goriškega nadškofa Andreja Gollmayerja je bila v letih
1870 do 1876 temeljito popravljena in ta cerkveni knez jo je 13. julija
1876 vnovič posvetil. Ta bazilika z malimi preuredbami stoji še danes.
(Dr. R. Klinec, Zgodovina, goriške nadškofije; Fr. Erjavec, Koroški
Slovenci I, str. 32.)
Brockhaus Konversations-lexikon iz leta 1898 navaja: Aquileja
(slowenisch V oglej)... škof tega mesta si je leta 557 po Kr. sam pri
vzel naslov patriarh.
Stran 15 in sl.: „Kdo in kdaj je ustanovil župnijo Ribnico...“
Po statističnih podatkih Letopisa ljubljanske škofije iz leta 1935
je bila župnija Ribnica ustanovljena po oglejskih patriarhih pred le
tom 1000 po Kr. in jo ta letopis smatra za najstarejšo v celi ljubljanski
škofiji. Starostni red ustanovitve prvih župnij na ozemlju nekdanje
Dežele Kranjske je takle: 1.) Ribnica, ustanovljena (okrog) leta 1000;
2.) Št. Rupert na Dolenjskem, 1044; 3.) Stara Loka in Bela Cerkev na
Dolenjskem, 1074; 4.) Sv. Peter v Ljubljani in Št. Vid nad Ljubljano

1085; 5.) Mirna peč na Dolenjskem, 1122; 6.) Št. Vid pri Stični, 1132;
7.) Šmartno pri Litiji in Sv. Križ na Dolenjskem, 1135; 8.) Št. Jernej
na Dolenjskem, 1147; 9.) Cerklje in Komenda na Gorenjskem, 1154; 10.)
Kranj in Mošnje na Gorenjskem, 1156.
Stran 16: „Da so sami patriarhi ustanovili župnijo, dokazuje že
izbira farnega patrona sv. Štefana, papeža in mučenca.“
Ta papež je bil 22. naslednik sv. Petra; po rodu je bil Rimljan in
je vodil Cerkev kot Štefan I. med leti 254 in 257 v dobi rimskega
cesarja Valerijana. Ko je nekega dne maševal, so pridrli v cerkev ce
sarski vojščaki in mu odsekali glavo. Cerkev ga časti kot svetnika mučenca. (Gl., Misal diar.io, Buenos Aires 1964.)
Da je ribniška fara res najstarejša slovenska župnija na ozemlju
sedanje ljubljanske škofije, se da sklepati tudi iz dejstva, da; je to
edina župnija ljubljanske škofije, ki je posvečena sv. Štefanu, papežu
in mučencu. (Gl. Šematizem ljublj. škofije 1935.)
Natančnejšo pojasnitev glede starosti fare bi utegnila dati pre
iskava vatikanskih virov o tem, kdaj je bil sv. Štefan proglašen
za svetnika, in o tem, kateri oglejski patriarh je določil tega svetnika
za patrona naše župne cerkve.
Stran 17 in sl.: SV. JURIJ je bil častnik rimske vojske v Mali
Aziji, rojen, v Kapadociji v začetku 4. stoletja, in je kot kristjan postal
mučenec, umorjen ob priložnosti, ko je reševal iz rok poganov krščanske
vernike, najbrže v Palestini. (Gl. Misale romanum - Misal diario, Bue
nos Aires, 1960.)
Sv. MARJETA (Margarita, Mariana), devica, mučenica, roj. tudi
v 4. stol. v Antiohiji (Pisidia). V krščanski veri' jo je vzgojila njena
dojilja. V dobi cesarja Diokleciana jo je dal mučiti in obglaviti njen
oče, poganski svečenik. Ta svetnica je zlasti zelo češčena v vzhodnih
deželah. (Misal diario, Buenos Aires 1960, Edicion 45).
Stran 17 in sl: Za Ribnico važni oglejski patriarhi:
Pavlin II. (787-802); Maksencij (802-837); Valpert (875-879, 901);
Popon grof Trebanjski (1028-1040); Siegehardt (1040-1077); Henrik
(1077-1090); Udalrik (Ulrik I. Eppenstein) (1090-1093); Peregrin (usta
novitelj Stične) (1130-1161); Urh II, Sovneški (1161-1181); Volker
1210-1218); Berhtold (Andeški), prestavil sedež v Videm (1218-1251);
Gregor (1251-1269); Filip Spanheim* 1269-1272); Raimund (12771299); Peter (iz Gere) (1299-1301); Otobono (1301-1327); Pagano della
Torre (1327-1335); Bertrand (1335-1339); Ludvik I. della Torre (13581366); Markvard (1366-1377); Janez (Jan Sohieslav) (1377-1394); Lud
vik II. pl. Teck (1412-1439); Ludvik III. Scarampo (1439-1465);; Alek
sander Ziemowsky (1439-1444); Lovrenc Lichtenberg (1444-1446); Domi
* Filip pl. Spannheim je bil brat koroškega vojvode Ulrika. Bil je
prošt na Vyšehradu pri Pragi in kancler češkega kraljestva (1236-1246).
Med leti 1246 in 1265 je bil izvoljeni in vladajoči nadškof salzburški.
Med leti 1269-1272 je bil oglejski patriarh. Za koroškega vojvodo ga
je priznal po smrti češkega kralja Premisla Otokarja II. zmagovalec
Rudolf Habsburški* vendar Filip svoje oblasti koroškega vojvode ni
nikdar nastopil in ne izvajal. Umrl je leta 1272 kot zadnji .iz rodbine
Spannheimov. (Gl SBL III, 420).

nik Grimani (1497-1499); Janez Grimani (1546-1593); Frančišek Bar
baro (1601-1619); Hermolaj II. Barbaro (1619-1622); MarcO' Gradonieo
(1640-1651); Delfino Ivan VII. (1658-1699); Danijel Delfino (1734 1751).
Stran 18: Himno “ Ut queant laxis. . . ” so peli benediktinski menihi
v koru tako, da se je vsak verz začenjal za en ton više od prejšnjega
in je postal znamenit glasbeni mejnik. Genialni menih Guido iz Arezza
v Italiji, ki je živel med leti 1000 in 1050, ga je namreč uporabil tako,
da je prvi zlog vsakega verza uporabil za označbo posameznih tonov,
kar poznamo od takrat dalje vse do danes kot notno skalo (Ut, re, mi,
fa, sol, la, si. (Leksikon Larusse, Pariz 1961).
Stran 20: Zgodovinar PROCOP (Procopios) je grški zgodovinar,
rojen v Cezareji v Palestini ob koncu 5. stol. po Kr., umrl okrog leta
562. Bil je sekretar bizantinskega generala Belizarja in je spisal zgodo
vino vojn cesarja Justiniana. (Leksikon Larusse, Pariz 1961.)
Stran 25 in s!.: Škofija v Pičnju (Pedena), v Istri, ki jo je usta
novil rimski cesar Konštantin Veliki leta 324, je obstajala do leta
1840, ko je bila ukinjena in vključena v škofijo Trst. To se je zgodilo
pod tržaškim škofom Matevžem Ravnikarjem (1831-1845; roj. 1176,
umrl 1845).
Stran 32: Vrsta ljubljanskih škofov in nadškofov, povzeta po Le
topisu ljubljanske nadškofije iz leta 1967:
1. Sigismund grof LAMBERG, 1463-1488; 2. Krištof pl. RAUBER,
3488-1536; 3. Franc KACIJANAR pl. Katzenstein, 1536-1543; 4. Urban
TEXTOR (Tkalčič), 1543-1558; 5. Peter pl. SEEBACH, 1558-1568; 6.
Konrad GLUŠIČ (Glusitsch), 1570-1578; 7. Baltazar RADLIČ (Radliz),
1579; 8. Janez TAVČAR, 1580-1597; 9. Tomaž HREN (Chrön), 15971630; 10. Rajmund SCARLICHI, 1630-1640; 11. Oton Friderik grof
BUCHHEIM, 1641-1664; 12. Jožef grof RABATTA, 1664-1683; 13. Sig
mund Krištof grof HERBERSTEIN, 1683-1701; 14. Ferdinand grof
KUENBURG, 1701-1711; 15. Franc Karl grof KAUNITZ, 1711-1717;
16. Viljem grof LESLIE, 1718-1728; 17. Sigmund Felix grof SCHRATTENBACH, 1728-1742; 18. Ernest Amades grof ATTEMS, 1742-1757;
19. Leopold Jožef grof PETAZZI, 1760-1772; 20. Karel Janez grof HER
BERSTEIN, 1772-1787; 21. Mihael baron BRIGIDO, knez in nadškof,
1788-1806; 22. Anton KAUČIČ, škof, 1807-1814: 23. Avguštin GRUBER,
1815-1824; 24. Anton Alojzij WOLF, 1824-1859; 25. Jernej VIDMAR,
1860-1875; 26. Janez Zlatousti POGAČAR, 1875-1884; 27. Jakob MISSIA,
1884-1896; 28. Anton Bonaventura JEGLIČ, 1898-1930; 29. Gregorij
ROŽMAN, 1930-1945; 30. Anton VOVK, nadškof, 1945-1963; 31. Jožef
POGAČNIK, nadškof, 1964.
Stran 34 in sl.: Glede spora med kranjskim arhidiakonom Operto in
ribniškim župnikom (naddiakonom) Zobelsbergerjem oziroma župnikom
Martinom Ratgebom v Ložu in na Blokah navaja dr. Žontarjeva Zgo
dovina mesta Kranj: „ . . . posebno težak položaj je imel nasproti rib
niškim župnikom, ki niso hoteli več priznavati gorenj, arhidiakona nad
seboj.“ Po tej Žontarjevi trditvi bi se dalo sklepati, da je Ribnica spa
dala pod arhidiakonat Kranj, kar pa je popolnoma v nasprotju s Sku
bičevimi ugotovitvami. (Gl. dr. Jože Žontar, Zgodovina mesta Kranj,
op. 165).

Tudi Zgodovinski atlas Slovenije (Roman Pavlovčič, izdala Sloven
ska kulturna akcija, Buenos Aires 1960) v podaji srednjeveške cerkvene
razdelitve slovenskega ozemlja ne pozna ribniškega naddiakonata, mar
več to pokrajino kratkomalo priključuje gorenjskemu arhidiakonatu.
Stran 40: Cistercijanski samostan Bistra pri Borovnici, ustanov
ljen 1260, je bil zatrt v dobi cesarja Jožefa II., leta 1782.
Sitran 46: Skubic navaja, da so Grčarice postale lokalna kaplanija
leta 1767 in dostavlja: „ . . . pozneje pa župnija“ , a letnice ustanovitve
ne pove. Ker je bila lokalna kaplanija v Dolenji vasi ustanovljena leta
1787 in po Skubičevem besedilu Grčarice niso nikoli spadale v to lokalno
kaplanijo, bi se moglo sklepati, da so Grčarice postale samostojna fa
ra pred letom 1787; toda „Letopis cerkve na Slovenskem“ (Ljubljana
1971), trdi, da so Grčarice postale župnija leta 1878; vse do tega leta
pa od 1767 so bile torej samostojna lokalna kaplanija?
Stran: 48: „8) Kočevje z mestno cerkvijo...“ Cerkev sv. Jerneja
je večkrat pogorela, a so jo vedno obnavljali, leta 1872 so jo porušili
in na njenem mestu zgradili pokopališko kapelo Sv. Križa, ob kateri
so pokopavali mrliče do leta 1948.
Cerkev sv. Fabjana in Sebastjana je postala župna cerkev leta
1791. Ker je kmalu postala premajhna, so v letih 1901 do 1903 po
načrtih dunajskega arhitekta Friderika Schmidta zgradili sedanjo' no
vo dvostolpno. (Gl. Ilustrirani Slovenec 1929, št. 19.)
Sftran 69 in sl.: Vrsta goriških nadškofov, ki so jim b.ili podrejeni
kot sufragani ljubljanski škofje do leta 1931:
Karel Mihael grof Attems, nadškof, 1752-1774, - Rudolf grof Edling,
nadškof (se je moral odpovedati), 1774-1784. - Zaradi jožefinskih homatij je ostala nadškofija nezasedena od 1784 do 1788. - Franc Filip
grof Inzaghi, škof v Gradišld, 17TT-1791; goriški škof 1791-1816. Jožef Walland, škof goriški 1819 do 1830, nadškof 1830 do 1834. - Franc
Ksaver Luschin, goriški nadškof, 1835-1854. - Andrej Gollmayer, nad
škof, 1855-1883. - Alojzij Matej Zorn ,nadškof, 1883-1897. - Jakob
Missia, nadškof (tudi kardinal), 1898-1902. - Andrej Jordan, nadškof,
1902 do 1905. - Frančišek Borgia Sedej, nadškof, 1906-1931.
Cesar Jožef II. je leta 1788 ukinil sedež nadškofije v Gorici in
ga prenesel v Ljubljano. Goriška je bila ponižana v škofijo, ki je imela
sedež v Gradiški (1788-1791), a pozneje spet v Gorici. Leta 1830 je
bila ustanovljena Ilirska cerkvena provinca s sedežem v Gorici, pod
katero je spadala tudi ljubljanska škofija vse do leta 1931. (Gl. Dr. R.
Klinec, Zgodovina goriške nadškofije, Gorica 1952).
Stran 76: „Patronat nad župnijo Sodražica ima še danes ribniška
graščina.“ To je veljalo ob Skubičevem času in še do konca druge sve
tovne vojne. Na koga je pozneje prešla pravica patronata, je nemogoče
ugotoviti, ker med sedanjo državno vlado in sv. sedežem ne obstoja
konkordat.
O patronatu v splošnem je pripomniti:
Prvi patron nekdanjega ribniškega arhidiakonata (prvotne župni
je) je bil oglejski patriarh kot ustanovitelj. Ko' se je ozemlje polagoma
delilo v razne župnije, je patriarh podeljeval pravico patrona raznim
fevdnim gospodom, na katerih ozemlju se je nahajala nova fara. S
propadanjem graščinskih gospodstev so polagoma ugašale tudi pra-

tronatske pravice; le redka graščinska gospodstva so ohranila te pra
vice (seveda v zelo utesnjenem obsegu) prav do konca druge svetovne
vojne; in to ali izvirno ali pa po pravnoveljavnem, z listino ugotovlje
nem prenosu. Mnogo patronatov se je porazgubilo v dobi cerkvenih
reform cesarja Jožefa II. (1780-1790) zaradi zatrtja nekaterih in usta
novitve novih župnij. V tej dobi je novoustanovljenim faram postal novi
patron Verski zaklad, nekatere pa so ostale brez patronov in so njih
pravice prešle na ljubljansko škofijo.
O pravicah patronov govori naš zgodovinar na raznih mestih in tudi
o njihovih dolžnostih. V najnovejši dobi je patronu pristojala pravicai
soodločanja pri nameščanju rednih dušnih pastirjev in dolžnost prispe
vanja pri vzdrževanju cerkva in cerkvenih poslopij.
Od 38 župnij, ki so obstojale v Skubičevi dobi na ozemlju nekdanje
ga ribniškega arhidiakonata, so pristojale patronske pravice: 1. Rib
niški graščini v dveh župnijah: Sodražica, Loški potok. — 2. Ljubljan
ski škofiji v devetih farah: Ribnica, Dobrepolje, Draga, Gora, Velike
Poljane, Para pri Kostelu, Topla reber, Stari trg (Lož) in Bloke. —
3. Verskemu zakladu v trinajstih farah: Dolenja vas, Grčarice, Sv. Gre
gor, Borovec, Banja loka, Gotenica, Nemška loka, Polom, Spodnji log,
Stara cerkev, Poljane pri Toplicah, Planina nad Črnomljem in Babno
polje. — 4. Graščini Turjak v treh farah: Turjak, Škocjan ,in Rob. —
5. Župnemu beneficiju v Dobrepoljah v dveh farah: Struge in Velike
Lašče. — 6. Kočevski graščini v sedmih farah: Kočevje, Kočevska reka,
Koprivnik, Mozelj, Osilnica, Stari log in Črmošnjice. — 7. Graščini Nadlišek v dveh župnijah: Št. Vid in Sv. Trojica nad Cerknico. (Podatki so
vzeti po šematizmu ljubljanske škofije za leto 1935.)
Stran 77: Župno cerkev na hribu v Dolenji vasi je leta 1812 (med
francosko okupacijo) začel graditi takratni tamošnji kurat Andrej
Albrecht (1782-1848). Iz župnije Dolenja vas je izšlo dokaj znamenitih
slovenskih javnih delavcev. Med temi je omeniti vsaj nekatere:
Jernej ARKO (1794-1868), nazadnje prošt v Novem mestu. Bil je
dober znanec pesnika Prešerna iz dobe, ko je bil Arko župnik v Vo
dicah, Prešeren je pa obiskoval svojega strica Jožeta, duhovnika na
Šmarni gori. Arkoi je pisal članke za kmete v Novicah, v Zgodnji Da
nici in v Drobtinicah. Pisatelj Trdina ga je opisoval kot zelo prosvetlje
nega moža.
Frančišek KRAMER (tudi Kromar); rojen 1800 v Prigorici, umrl
kot stolnik kanonik in vodja semenišča v Ljubljani 1884. Bil je Prešer
nov sošolec iz ribniške šole (1811-1813). Pisal je svoj življenjepis, v ka
terem nam je ohranil marsikako zgodovinsko drobtino naše ribniške do
line. Od leta 1868 dalje se je zbirala pr.i njem družba tedanjih katoliš
kih politikov.
Karel KLUN, nečak prejšnjega, rojen 1841 v Prigorici, umrl 1896
v Budimpešti. Bil je kranjski deželni poslanec in državni poslanec ter
takratni načelni politični vodja; katoliškega krila slovenskih državnih
poslancev. Je ustanovitelj tednika, poznejšega dnevnika Slovenec, in
ustanovitelj Katoliškega političnega društva.
Dr. Franc ZBAŠNIK, slovstveni kritik in urednik Ljubljanskega;
Zvona.

2upna cerkev v DOLENJI VASI
pred prvo svetovno vojno, od zadnje strani

Peter KOIZNA (roj. 1876 v Dolenji vasi, um. 1930 v Ljubljani),
industrijalec, ustanovitelj tovarne Pe-Ko za čevlje, v Tržiču. Bil je
ustvarjajoč duh, ki se je povzpel do zavidljive višine, od trgovskega
pomočnika do industrijalca. (Gl. ŠBL I, 1932).
Stran 80: Sedanjo župno cerkev v Velikih Laščah je zgradil v le
tih 1856-1858 tedanji vikar in od leta 1862 dalje njen prvi župnik Janez
BRODNIK. Samostojen vikariat pa so bile Velike Lašče že od leta
1662, ki ga je ustanovil dobrepoljski župnik Mihael pl. Beltram.
Velike Lašče se pismeno prvič omenjajo v zgodovini kot Villa
Lasis v letu 1145, ki je obsegala sedanjo velikolaško in svetogregorsko
župnijo. To ozemlje je bilo last višnjegorskega plemiča Dietrika, ki ga
je leta 1123 podaril stiškemu samostanu. V dobi reformacije je prešla
Villa Lasis v župnijo Dobrepolje, zemljo pa so si prisvojili Turjačani

Slavni V elikolaščan FRANC LEVSTIK
„ . . . vogelni kamen našega kulturnega življe n ja v drugi p o 
lovici 19. stoletja, ki je z velikim duhovnim naporom nosil
na sebi vso težo d vig a najprvotnejših ljudskih kulturnih dobrin
v naš književni jezik, v vse panoge slovstva kakor tu d i p o litičn o
borbo za o h ranitev naše na ro d n o sti.“ (A . Slodnjak v SBL I)

in za njimi graščaki z Ortneka. V rokah slednjih je ostala od leta
1658 do 1749, ko so Lašče prešle v last Turjaških in ostale njihova
last do 1848.
Velike Lašče se s ponosom imenujejo „slovenska klasična tla“ .
Ta kraj z okolico je dal Slovencem znamenite može, stebre slovenskega
slovstva, mnoge duhovnike, profesorje, zdravnike in druge javne de
lavce. Omeniti je samo nekaj imen, ki so znana vsakemu količkaj izo
braženemu Slovencu:

Primož TRUBAR, roj. v vasi Raščica v Temkovem mlinu 1. 1508,
umrl 1. 1586 kot protestantovski župnik v Tiibingenu v Nemčiji, ki je
postavil temelje slovenski književnosti.
Franc LEVSTIK, rojen v vasi Dolenje Retje 1831, umrl v Ljubljani
1887; slovenski slovstveni kritik, politični ideolog, pesnik in pisatelj
nesmrtnega Martina Krpana.
Josip STRITAR iz vasi Podsmreka, roj. 1836, umrl. 1923, kot pes
nik Boris Miran, pisatelj in slovstveni vodnik, vzgojitelj generacije slo
venskih pisateljev.
Janez HOZHEVAR (Hočevar) iz Velikih Lašč, roj. 1829, umrl
1889, upravni jurist, ki je v letih 1870 in sledečih uredil slovensko
šolstvo, ustanovil 1872 gimnazijo v Kočevju.
(Vse po SBL I, 1932)
Ivan PUCELJ, politik, posestnik in mesar, r. 1877 v Velikih Laš
čah, umrl 1945 v taborišču Dachau v Nemčiji. V mladih letih se je
poskušal uveljaviti kot pisatelj; bolj znan pa je postal, ko se je po
prvi svetovni vojni posvetil politiki. V dobi prve Jugoslavije je bil
prvih petnajst let narodni poslanec v Beogradu in večkratni minister,
od leta 1935 do začetka 2. svetovne vojne pa član Senata Narodnega
predstavništva. (SBL II, 1952).

2upna cerkev v SODRAŽICI
s pogledom od strani, pred prvo svetovno vojno

Stran 82: Iz fare Sodražica so izšli mnogi znameniti možje, ki so
več ali manj splošno znani. Tu naj bodo navedeni le nekateri od njih:
Dr. Andrej LUSCHIN (Lovšin), rojen v Ravnem dolu pod Novo
Štifto v kmetski hiši leta 1807, ki se je s svojo pridnostjo povzpel do
znamenitega pravnika strokovnjaka. Služboval je po mnogih mestih
tedanje avstro-ogrske države, npr. v Galiciji, v Bukovini, na Ogrskem,
v Dalmaciji. Ob organizaciji sodišč je leta 1850 postal državni pravdnik v Novem mestu in leta 1863 predsednik višjega deželnega sodišča
v Ljubljani. Poročen je bil z Dunajčanko Terezijo Rudesch, sorodnico
ribniških graščakov. Za zasluge na polju sodstva ga je cesar Franc
Jožef I. povzdignil v plemiški stan z naslovom „plemeniti Ravnodolski“
(von Ebengreuth).
Tudi njegov sin Arnold LUSCHIN je postal znanstvenik strokov
njak V numizmatiki (roj. 1841, umrl 1921).
Baltazar BARTOL (roj. 1821, um. 1911) je bil nabožni pisatelj
in župnik v raznih farah, nekaj let tudi v Dolenji vasi pri Ribnici.
Mihael ARKO (roj. 1857, um. 1927), organizator, glasbenik in do
pisnik v razne liste ter tudi politični delavec (deželni poslanec). Od le
ta 1897 do svoje smrti 1927 je bil mestni župnik in dekan v Idriji.
Dr. Ivan PRIJATELJ, univerzitetni profesor za slavistiko na lju
bljanski univerzi (r. 1875 na Vinicah, um. 1937 v Ljubljani). Ta uče
njak je vzgojil cele generacije slavistov in zapustil obširno slovensko
slovstveno zgodovino.
(Za vse glej SBL 1932).
Tudi še živeči slovenski umetnik France GORŠE, slavni kipar, je
iz sodraške fare, rojen v preprosti kmetski hiši v Zamostcu.
Iz zadnje dobe je znan sodraški rojak Franc PIRC, jugosl. admi
ral, rojen v žigmaricah, ki je bil po 2. svetovni vojni nekaj časa jugo
slovanski veleposlanik v Buenos Airesu.
Stran 86: Na Velikih Poljanah je bil rojen nabožni pisatelj Andrej
Andoljšek (1827-1882). Leta 1860 je odšel v Severno Ameriko in je
postal misijonar pri škofu Frideriku Baragi. Umrl je v Eagle Harbor
v državi Michigan, ZDA. (SBL I, 1932.)
Stran 86: Po Skubičevih navedbah je na ozemlju nekdanjega rib
niškega arhidiakonata v letu 1740 stalo skupno 192 cerkva. 200 let
pozneje (leta 1940) jih je bilo skupno 203, torej 11 več.
Leta 1940 je bilo- ozemlje nekdanje naddiakonije razdeljeno na: 2
popolni dekaniji (Ribnica in Kočevje) s 30 župnimi cerkvami in 108
podružhjcaimj v dekaniji Cerknica je bilo 5 župnij s 5 župnimi in 39
podružničnimi cerkvami; v dekaniji Novo mesto 2 župniji ? dvema žu
pnima cerkvama in 13 podružnicami; v dekaniji Semič (Črnomelj) 1
župnija z eno župno cerkvijo in 5 podružnicami.
,
V
jetiji med 2. svetovno' vojno (1941-1945) je bilo požganih ter yeč
ali man<j porušenih 72\cerkva: 9 jhipnih In 63 podružnih. Od teh je bilo
5 slovenskih podružnih cerkva in 9 kočevskih župnih ter 58 podruž
nic. Strahotna vojna je torej razrušila nad 35 odstotkov cerkva nekda
njega ozemlja ribniškega arhidiakonata.
Za leto 1940 je bilo na vsem slovenskem ozemlju ugotovljenih
skupno 4255 cerkva (župnih, samostanskih in podružnih) po dr. Janezu

Vodopivcu, v Rimu. Na ozemlju nekdanjega ribniškega arhidiakonata
jih je bilo od teh kakšnih 5 odstotkov.
Kočevski Nemci so do svoje izselitve 1941 smatrali za svoje, to je
za nemške župnije, ki da so jih ustanovili in jim zgradili vse župne
in podružne cerkve Kočevarji, v dekaniji Ribnica: Drago in Grčarice;
v dekaniji Novo mesto: Črmošnjice in Poljane pri Toplicah; v deka
niji Semič: Planino nad Črnomljem, ter v dekaniji Kočevje: Borovec,
Gotenica, Kočevje, Kočevska reka, Koprivnik, Mozelj, Nemška Loka,
Polom, Spodnji Log, Stara cerkev, Stari Log in Topla reber. Z izselit
vijo Kočevarjev so postale to slovenske župnije, ki so jih pa Kočevarji
dotlej poznali izključno- le pod njihovimi nemškimi (kočevskimi) imeni.
Zaradi zgodovinske pravičnosti je treba zgodovini ohraniti poleg slo
venskih tudi nekdanja kočevska imena. To načelo je v našem našteva
nju vzdržano, kolikor je bilo z danimi pripomočki možno ugotoviti ko
čevska imena krajev, v katerih so dotične cerkve bile postavljene.
Koceyske župnije so vpisane kot nemške (kočevske) tudi v Leto
pisu ljubljanske 'škofije za leto 1935 z nemškimi imeni poleg slovenskih.
Isto velja tudi za podružne cerkve, ki so bile vključene v kočevske žup
nije in tpdi ;ga one v morebitnih narodnostno mešanih farah. Zaradi
popolnosti so'pristavljena tudi imena kočevskih župnikov v farah, kjer
so bili Kočevarji njih dušni pastirji v letu 1935. Ker je pa bilo takih
v tej dobi že premalo, so upravljali nekatere fare, ki so jih Kočevarji
reklamirali za nemške, slovenski duhovniki.
Podatki za sestavo tega dostavka so v glavnem povzeti po sledečih
virih: Poštno-krajevni leksikon iz leta 1930; Krajevni leksikon L. R.
Slovenije, iz leta 1954; Letopis ljubljanske škofije za leto 1935, in
Letopis ljubljanske nadškofije za leto 1967. Deloma so bili upoštevani
tudi drugi verodostojni viri; podlaga vsemu pa so seveda bile Skubičeve
navedbe. Kljub vsemu so nekateri podatki nezanesljivi in netočni, ker
pač imajo te hibe tudi za podlago vzeti viri.
Dekanija RIBNICA
I. Fara RIBNICA, ustanovljena okrog 1000. Farna cerkev sv.
Štefana. Župnik in dekan Anton SKUBIC. Podružnice: 1 Presv. Tro
jice v Hrvači; 2. Imena preblažene Device Marije, v Goriči vasi; 3.
sv. Lenarta, v Nemški vasi; 4. sv. Ane, na Mali gori; 5. Sv. Križa, v
Brežah — na Jurjeviči; 6. sv. Frančiška Ksav., v Sajevcu.
II. Fara DOBREPOLJE, ustanovljena 1260. Farna cerkev sv. Križa.
Župnik Anton Mrkun. Podružnice: 1. sv. Florjan v Ponikvah; 2. sv.
Anton Padovanski na Zdenski gori; 3. sv. Jožef v Hočevju; 4. Mati božja
Rožnega venca v Podgorici; 5. sv. Vid v Kompoljah; 6. sv. Nikolaj v
Podgori; 7. sv. Martin v Podpeči.
III. Fara DOLENJA VAS, ustanovljena 1830 (vikariat 1787).
Župnik Karel Škulj. Farna cerkev Bv. Roka. Podružnici: 1. sv. Peter
v Prigorici; 2. sv. Vid v Rakitnici.- "
IV. Fara DRAGA (Suchen), nemška. Ustanovljena 1834 (vikariat
1799). Farna cerkev Marijinega; Obiskanja. Župnik Franc Lončar. Po
družnici: 1. sv. Frančišek Ksaverij v Starem kotu (Altwinkel); 2. sv.
Lavrencij na Travi (Obergrass), porušena 1945.

V. Fara GORA nad Sodražico. Ustanovljena 1909 (vikariat 1799).
Župna cerkev Marije Snežne (iz leta 1420). Župnik Janez Habjan.
VI. Fara GRČARICE (Masern). Nemška. Ustanovljena 1878 (vi
kariat 1767). Farna cerkev sv. Primoža in Felicijana; porušena 1943.
V letu 1935 brez župnika.
VII. Fara LOŠKI POTOK. Ustanovljen 1666 vikariat, fara 1789.
Župna cerkev sv. Lenarta. Podružnici: 1. sv. Barbara na Pokopališču;
2. sv. Florian v Retjah. Župnik Jožef Pravhar.
VIII. Fara ROB pri Velikih Laščah. Ustanovljena 1789. Župnik
Inacij Skobe. Župna cerkev Rojstva Marijinega. Podružnice: 1. sv.
Primož in Felicijan na Žgončem (Rovte); 2. sv. Lenart v Krvavi peči;
3. sv. Lavrencij na Velikem Osolniku (porušena 1945).
IX. Fara SODRAŽICA. Ustanovljena 1862 (vikariat 1753). Farna
cerkev sv. Marije Magdalene. Župnik Franc Majdič. Podružnici: 1. sv.
Marko v Zapotoku; 2. sv. Družina v Globeli. Kapela Matere božje na
Strmci.
Ekspozitura: Vnebovzetje Marijino v Novi Štifti. Frančiškani.
X. Fara STRUGE. Ustanovljena 1789 (vikariat 1771). Farna cer
kev sv. Avguština. Župnik Andrej Orehek. Podružna cerkev; sv, Petra
v Tisovcu.
V
XI. Fara SV. GREGOR (na Slemenih). Ustanovljena 1788. Farna
cerkev sv. Gregorija. Župnik Franc Krumpestar. Podružnica sv. Urha
pri Maršičih.
XII. Fara ŠKOCJAN pri Turjaku (Staro apno). Ustanovljena 1260.
Župna cerkev sv. Kancijana in tovarišev. Župnik Janez Zupančič. Podruž
nici: 1. sv. Jakoba na Malem Osolniku; 2. Matere božje na Železnici.
XIII. Fara TURJAK (v gradu). Ustanovljena 1789. Župna cerkev
Marije Brezmadežne. Župnik dr. Franc Ambrožič. Podružnica sv. Ahacij.
na Malem Ločniku.
XIV "ara VELIKE LAŠČE. Ustanovljena 1862 (vikariat 1669'Župna cerkev Rojstva Marijinega. Župnik Jakob Ramovš. Podružnice:
1. sv. Janeza Krstnika v Dvorski vasi; 2. sv. Jakoba na Mali Slevici;
3. Presv. Trojice v Malih Laščah; 4. sv. Rok na Srobotniku; 5. Marijino
Oznanjenje na Veliki Slevici; 6. sv. Jernej na Raščici; 7. sv. Ožbalt
v Lužarjih (porušena 1945).
XV. Fara VELIKE POLJANE. Ustanovljena 1899. Župna cerkev
sv. Jožefa. Župnik Ivan Noč. Podružnici: 1. sv. Tomaž na Velikih Po
ljanah; 2. sv. Jurij na ortneškem gradu.
Dekanija KOČEVJE
I. Fara KOČEVJE (GOTSCHEE). Ustanovljena 1363 (vikariat 1339).
Farna cerkev sv. Fabijan in Sebastjan. Nemška (narodnostno mešana).
Župnik in dekan Ferdinand ERKER. Podružnice: 1. Sv. Trije Kralji v
Črnem potoku (Schwarzenbach); 2. sv. Marija Magdalena v Klinji vasi
(Klindorf); 3. Vsi svetniki V Livoldu (Lienfeld); 4. sv. Rok v Šalki
vasi (Schalkendorf); 5. Presv.' Rešnje Telo na Trati-Mahovniku (Mooschwald); 6. sv. Lavrencij v Selih-Željnje (Seele); 7. sv. Valentin v Zajčji
vasi (Hasenfeld); 8. Presv. Ime Jezusovo v Dolgi vasi (Grafenfeld);
9. sv. Ana na hribu; 10. sv. Urh na Rogatem hribu (Hornberg); 11.

sv. Janez Krstnik v Cvišlarjih (Zwischlern). Kapele: a.) sv. Kozma
in Damijan na Oneku (Hohenegg); b.) sv. Frančišek Ksaverij zunaj
mesta; c.) Kristusovih ran v Mačkovi vasi (Katzendorf). Podružnice
pod 6, 7, 8, 9 in 10 ter kapeli pod a.) in c.) so bile 1945 porušene.
II. Fara BANJA LOKA (slovenska). Ustanovljena 1765. župna
cerkev sv. Jakoba. Župnik Karel Plot. Podružnici: 1. Božji Zveličar v
Ajblju (porušena 1945); 2. Sv. Duh v Podstenah.
III. Fara BOROVEC ((Morobitz). Nemška. Ustanovljena 1792.
Farna, cerkev sv. Mihaela. Župnik Henrik Wittine. Podružnice: 1. Presv.
Imena Jezusovega v Ravnah (Eben); 2. sv. Valentin v Dolenji Brigi
(N.iedertiefenbach). Kapela sv. Kozme in Damjana v Inlaufu. Podruž
nici in kapela porušene 1945.
IV. Župnija FARA pri Kostelu. Slovenska. Ustanovljena 1363. Far
na cerkev Marijinega Vnebovzetja. Župnik Andrej Stare. Podružnice:
1. sv. Štefan na Klancu; 2. sv. Trije kralji v Kostelu; 3. sv. Lenart v
Krkovem; 4. Presv. Trojica v Slavskem lazu; 5. sv. Nikolaj na Vrhu;
6. sv. Vid na Mavercu.
V. Fara GOTENICA (Göttenitz). Nemška. Ustanovljena 1845.
Farna cerkev sv. Osvalda. Župnik Josef Gliebe. Podružna cerkev sv.
Lenai-ta na Gori. Obe porušeni 1945.
VI. Fara KOČEVSKA REKA (Rieg). Nemška. Ustanovljena 1363.
Farna cerkev sv. Janeza Krstnika. Župnik Josef Kraker; Podružnice:
1. Matere božje v Kočah (Kotschen); 2. sv. Jurij v Novih lazih (Hinterb e r g ) 3. sv. Anton v Štalcerjih (Stalzern); 4. Presv. Trojica v Mravi
(Mrauen); 5. sv. Jožef v Preži (Pröse). Vse cerkve porušene 1945.
VII. Fara KOPRIVNIK (Nesseltal). Nemška. Ustanovljena 1400.
Farna cerkev sv. Jakoba. Župnik Avgust Schauer. Podružnice: 1. sv.
Magdalena; v Reichenau; 2. sv. Križ v Gradcu (Grodetz); 3. sv. Peter
v Srednji Bukovi gori (Mitterbuchberg); 4. sv. Martin na Hribu (Bü
chel); 5. sv. Marjeta na Tančem vrhu (Tanzbüchel); 6. sv. Mati božja v
Svetlem potoku (Lichtenbach); 7. Presv. Ime Jezusovo v Kumrovi vasi
(Kummersdorfberg); 8. Marija Vnebovzeta v Starem brezju (Altfriesach); 9. sv. Jožef na Lazih - Novo Brezje (Neufriesach); 10. sv.
Ana pri Koprivniku. Vse cerkve so bile porušene med vojno in 1945.
VIII. Fara MOZELJ (Obermösel). Nemška. Ustanovljena 1509. Far
na cerkev sv. Lenarta. Župnik Josef Erker. Podružnice: 1. sv. Ambrož
v Kočarjih (Niedermösel); 2. sv. Andrej v Suhi vasi (Dürrenbach);
3. Presv. Trojica v Rajndolu (Reintal); 4. sv. Janez Krstnik v Verdrengu.
Ekspozitura: Zdihovo-, Spodnji Skrilj (Unterskrill), ekspozitura sv.
Križ. Podružnica: Žalostna Mati božja v Zgornjem Škrilju (Oberskrill).
Razen farne cerkve v Mozlju so bile vse porušene 1945.
IX. Fara NEMŠKA LOKA (Unterdeutschau). Nemška. Ustanovlje
na 1828. Župni upravitelj Franc Zupančič iz Starega trga ob Kolpi. Far
na cerkev Marije Device Tolažnice. Podružnice: 1. Žalostna Mati božja
v Čepljah; 2. sv. Andrej v Preriglu (Vorriegel); 3. sv. Nikolaj v Vid
mu (Wiedom). Razen podružnice v Čepljah so bile vse druge cerkve
1945 porušene.
X. Fara OSILNICA. Ustanovljena 1363. Farna cerkev sv. Petra in
Pavla. Župnik Franc Klopčič. Podružnice: 1. sv. Egidij v Ribjeku (Fisch-

bach); 2. sv. Vid v Bosljivi loki (Wosail); 3. sv. Ana v Peščencu; 4.
sv. Duh v Žurgah (Sürgen); 5. sv. Nikolaj v Spodnjem čačiču (pogore
la 1942); 6. sv. Mihael v Papežih (uničena 1945).
XI. Fara POLOM (Ebental). Ustanovljena 1808. Nemška. Farna
cerkev sv. Mihaela. Župnik Josef Kraker. Podružnice: 1. sv. Neža v
Seču (Setsch); 2. Marija Snežna v Vrbovcu (Tiefental); 3. sv. Anton
~v Kukovem (Kuckendorf). Farna cerkev in vse podružnice so bile po
rušene 1945.
XII. Fara SPODNJI LOG (Unterlag). Ustanovljena 1798. Nemška.
Farna cerkev sv. Petra. Župnik Andrej Kušljan. Podružnice: 1. sv. Vid
v Lazih (Gereut); 2. Presv. Trojica v Knežji lipi (Graflinden); kapela
Angelov varuhov v 'Rimskem (Römergrund).
XIII. Fara STARA CERKEV (Mitterdorf). Nemška. Ustanovljena
1798. Župna cerkev Marije Vnebovzete. Župnik Josef Eppich. Podružnice:
1. sv. Peter in Pavel v Gornji Ložini (Oberloschin); 2. sv. Filip in
Jakob na Mlaki (Kerndorf); 3. sv. Nikolaj v Mali gor,i (Malgem);
4. sv. Štefan v Koblerjih (Koflern). Razen podružnice pod 1., so bile
1945 vse porušene. Kapela Device Marije Pomočnice v Slovenski vasi.
XIV. Fara STARI LOG (Altlag). Ustanovljena 1793. (Vikariat
1509). Nemška. Župna cerkev sv. Marjete. Župnik Alois Krisch. Podruž
nice: 1. sv. Rok na Smuki (Langenton); 2. sv. Peter in Pavel v Puglerjih (Hohenberg); 3. Marija Tolažnica v Trnovcu (Tiefenreuter); 4.
sv. Andrej v Klečah (Kletsch); 5. sv. Uršula v Starem bregu (Altbacher); 6. sv. Ana v Belem kamnu (Weissenstein). Župna cerkev in vse
podružnice so bile porušene 1945.
XV. Fara TOPLA REBER (Unter-Warmberg). Ustanovljena 1828.
Nemška. Farna cerkev sv. Vida. Župnik Anton Žnidaršič. Kapela sv.
Matije v Gornji Topli rebri (Ober-Warmberg). Obe porušeni 1945.
Dekanija NOVO MESTO
I. Fara ČRMOŠNJICE (Tschermoschnitz). Ustanovljena 1509.
Nemška. Farna cerkev Marijinega vnebovzetja. Župnik Franc Zajc. Po
družnice: 1. sv. Peter in Pavel na Toplem vrhu (Warmberg); 2. Preblažena Devica Marija Vseh svetnikov v Komarni vasi (Muckendorf); 3.
sv. Jožef v Ribniku (Fischteich); 4. sv. Križ v Blatniku (Russbach);
5. sv. Florjan v Brezju; 6. sv. Valentin v Brčicah; 7. sv. Filip in Jakob
v Srednji vasi (Mitterdorf); 8. sv. Ana v Vimolu (Wiederzug). Podruž
nice razen one pod 7. so bile porušene 1945.
II. Fara POLJANE pri Toplicah (Pölland). Ustanovljena 1792.
Nemška. Farna cerkev sv. Andreja (prej sv. Trije kralji). Župnik Alfonz
Jarc. Podružnice: 1. Marija Pomočnica na Gorici (Büchelacker); 2. sv.
Urh v Podstenicah (Steinwand); 3. sv. Mihael na Novi gori (Neuberg);
4. sv. Uršula na Malem riglju (Kleinriegel). Podružnici pod 2. in 3.
sta bili porušeni 1945.
Od te fare sta bili v tem stoletju odločeni podružnici: 5. sv. Matija
v Lazih (Reuter), in 6. sv. Janez Krstnik na Taboru, ki je bila poru
šena 1945. Sedaj spadata v župnijo Toplice na Dolenjskem.

Dekanija SEMIČ (Črnomelj)
Para PLANINA nad Črnomljem (Stockendorf). Ustanovljena 1875
(lokalna kaplanija 1791). Nemška. Župna cerkev sv. Elije. Župni upra
vitelj iz Semiča. Podružnice: 1. Presv. Trojica v Ponikvah (Sporeben);
2. sv. Frančišek Ksaverij na Mimi gori (Fridensberg); 3. sv. Marija
Magdalena v Sredigori (Mitterwald); 4. sv. Martin v Topličici (Male
Toplice - Töplitzei); 5. sv. Anton v Kleču (Kletsch). Vse podružnice
so bile porušene 1945.
Dekanija CERKNICA
I. Fara STARI TRG pr.i Ložu. Ustanovljena 1221. Farna cerkev sv.
Jurija. Podružnice: 1. sv. Anton Puščavnik v Babni polici; 2. sv. Izidor
v Danah; 3. sv. Vincencij na Bloški polici; 4. sv. Križ na Križni gori;
5. sv. Pankracij v Klancih; 6. Presv. Trojica na Knežji njivi; 7. sv.
Benedikt v Kozarišču; 8. sv. Brikcij v Lazih; 9. sv. Peter v Ložu; 10.
sv. Rok v Ložu; 11. sv. Jedert v Nadlesku; 12. sv. Primož in Felicijan
na Otoku; 13. sv. Martin v Podcerkv.i; 14. sv. Ana v Podolžu; 15. sv.
Andrej na Zgornjih Poljanah; 16. Žalostna Mati božja v Spodnjih Po
ljanah; 17. sv. Jakob v Pudobu; 18. sv. Urban v Skriljah; 19. sv. Marjeta
v Šmarati; 20. Marija Vnebovzeta na Viševku; 21. sv. Tomaž na Vrhu;
22. sv. Kancijan na Gornjem Jezeru; 23. sv. Frančišek Ksaverij na
Vrhniki.
II. Fara BLOKE. Ustanovljena 1366. Farna cerkev sv. Mihaela.
Podružnice: 1. sv. Nikolaj na Hudem vrhu; 2. sv. Anton v Metljah; 3.
sv. Filip in Jakob v Ravnah; 4. Marijino Rojstvo na Runarskem; 5.
sv. Peter na Studencu; 6. sv. Janez Krstnik na Studenem; 7. Sv. Duh
v Krajiču; 8. Marijino Vnebovzetje na Velikih Blokah; 9. sv. Volbenk
na Volčjem; 10. sv. Rok v Ravniku (porušena 1945).
III. Fara SV. VID nad Cerknico (Žilce). Ustanovljena 1754. Župna
cerkev sv. Vida. Podružnice: 1. sv. Primož in Felicijan na Osredku; 2.
sv. Andrej v Zgornjih Otavah; 3. sv. Jurij v Cajnarjih; 4. sv. Jakob
v Štrukljevi vasi.
IV. Fara PRESV. TROJICE (Šivce). Ustanovljena 1808. Farna
cerkev Sv. Trojice. Podružnici: 1. sv. Nikolaj na Ulaki; 2. sv. Urh v
Nadlišku.
V. Fara BABNO POLJE. Ustanovljena 1829. Župna cerkev sv.
Nikolaja.
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Stran 92: Auersperški (turjaški) arhiv je danes poseben del av
strijskega državnega arhiva na Dunaju. (Gl. Zgodovina slovenskega
slovstva, Legiša-Gspan, Ljubljana 1956.)
Stran 100: Besedilo pisma naddiakona Zobelsbergerja na oglejske
ga patriarha je objavljeno na strani 34.
Stran 102 in sl.: Peter pl. Bonomo, tržaški škof, humanist in pisa
telj reformacije, rojen v Trstu 1458, umrl ravnotam 1546. Bonomi so
bili tržaški plemiči, ki se pa srečujejo pogosto tudi na Kranjskem. Le
nart npr. je bival v poslednjih letih 15. stol. dolgo časa na Igu pri
Ljubljani kot župnik. Peter se je učil v Bologni; leta 1485 se je oženil,
imel sina Ludvika; po ženini smrti 1488 je postal duhovnik in stopil

v službo na cesarskem dvoru. S pomočjo cesarskih pokroviteljev ie zdru
žil v svojih rokah 11 beneficijev, večinoma na slovenskem ozemlju. (Gl.
SBL I.)
Stran 105: „škof de Eevellis. . . toži celo, da je prišel Bonomov
stričnik Ludvik v škofijoi. .. .“ Ta Ludvik je bil najbrže Bonomov sin
in ne stričnik. (Gl. življenjepisne podatke o Petru Bonomu na str. 102.)
Stran: 108: Erazem Rotterdamski (1476-1537), s krstnim imenom
Desiderius, holandski učenjak, literat in filozof. „Catechismus Erasmi
Sanciry“ je najbrže njegovo delo. (Larusse, Paris 1961.)
Stran 108: Martin Luter, Jean Calvin, Melanchton (Filip Schwar
zerd) so početniki in vodje reformacije (protestantizma).
Stran: 111: V dobi ribniškega arhidiakona Mayerja se je rodil v
Ribnici slavni glasbenik JAKOB PETELIN GALLUS. Skubic je skušal
ribniško poreklo tega slavnega moža dokazovati nekako takole: Arhidiakon Mayer je zbiral za svoje cerkvene pomočnike pevce (cantores)
nadarjene domačine, kar je bil dolžan v smislu tedanjih cerkvenih pred
pisov. Med temi pevci je moral biti tudi Jakob Petelin. Saj se to rod
binsko ime nahaja v ribniških maticah od vsega početka. Šolal se je
v arhidiakonovi šoli. Arhidiakon je bil sočasno» tudi stolni kanonik v
Ljubljani in je moral biti vsekakor zelo vpliven mož. Po njegovem
posredovanju je nadarjeni pevec prišel v ljubljansko stolnico pod škofom
Tekstorjem ali Seebachom. Njegova muzikalna nadarjenost mu je
odprla pot v cerkveni pevski zbor na Dunaj in v Prago. Tam je pod
tujim priimkom, privzetim po takratni navadi, kot Gallus postal slaven.
Listinskih dokazov o teh domnevah doslej še ni; saj ni mogoče
dognati niti točnih rojstnih podatkov o Gallusu, ker matične knjige
iz tiste dobe v Ribnici ne obstojajo.
O Gallusu pišejo vse večje enciklopedije. Diccionario de la Musiča,
A Deila Corte y G. M. Gatti, traduccion del italiano. Buenos Aires
1949, pravi: “ Gallus Jacobus (Jakob Handl, verdaderamente Jakob Pe
telin), nacido Reifnitz 1550, fallecido» Praga 1591, cantor en la capilla
de la Corte de Viena, autor de misas, motetes, etc., en estilo» cromätico veneciano; entre los mas insignes alemanes contemporäneos de Palestrina y Lassus.” (Gallus Jakob, Handl, v resnici J. Petelin, rojen
v Ribnici 1550, umrl v Pragi 1591. Pevec v dvorni kapeli na Dunaju;
skladatelj maš, motetov itd. v kromatičnem beneškem slogu; je med
najbolj slavnimi Nemci sodobniki Palestrine in Lassa.)
Slovenski biografski leksikon iz leta 1932 (dr. Josip Mantuani)
navaja o Gallusu:
„Gallus Jakob (njegovega slovenskega priimka Petelin ne nava
ja. - op. p.), rojen na Kranjskem leta 1550, umrl v Pragi 18. julija
1591. Vzgojen je bil najbrž v Stični, ker sam zatrjuje, da je Kranjec
in da je bival skoro vse svoje življenje po samostanih.“
Mayerjev Lexikon iz leta 1926 pravi o njem: „Händl (Handl) Jakob
Gallus, rojen dne 31. julija 1550 v Ribnici na Dolenjskem, umrl 24. ju
lija 1591 v Pragi kot kantor cerkve sv. Janeza; v letih 1579 do 1585
je bil dirigent cerkvenega zbora v škofijski cerkvi v Olomucu na Mo
ravskem.“
Leksikon Der grosse Brockhaus iz leta 1954 pravi: „Handl — v
resnici Petelin Jakob — Gallus Jacobus, komponist, rojen v Ribnici na

JAKOB GALLUS, s pravim priim kom PETELIN,
eden najslavnejših srednjeevropskih glasbenikov, čig a r rod je
iz trga Ribnice.

Dolenjskem dne 31. julija 1550, umrl v Pragi 18. julija 1591 kot kantor
cerkve sv. Janeza. Med leti 1579 do 1585 je bil direktor škofijskega
kora v Olomucu.“
Odkod sta povzela datum Gallusovega rojstva zadnja, dva leksiko
na in prvi navaja kot dan njegove smrti 24. julij, drugi pa 18. julij
leta 1591, bo treba pojasniti, kadar se bo kak življenjepisec spet
ukvarjal z našim slavnim glasbenikom.
Na podlagi poznejših ugotovitev prof. Frica urednik še dostavlja:
V
letu 1933 je Glasbena Matica v Ljubljani slavnega glasbenika pro
slavila z odkritjem spominske plošče in s koncertom njegovih skladb.
Spominska plošča je nosila napis: SPOMINU SKLADATELJA JAKO
BA PETELINA GALLUSA 1550-1591 GLASBENA MATICA LJUB
LJANSKA.

Ta spominska plošča je bila vzidana na pročelju dekliške osnovne
šole v Ribnici, ki pa je bila po bombardiranju popolnoma porušena
koncem 2. svetovne vojne. S poslopjem vred je propadla tudi spominska
plošča, kakor je bila tudi uničena vsa šolska knjižnjica.
Naš zgodovinar je obširno popisal življenje in delovanje glasbenika
Gallusa v dnevniku Slovenec dne 19. in 26. junija 1938.
Ob 350-letnici Gallusove smrti (18. julija 1941) je dnevnik Slovenec
objavil spominski članek z Gallusovo sliko.
Slovenska Matica v Ljubljani je v letu 1965 izdala obširen življe
njepis (Dragotin Cvetko) o Gallusu; izpod peresa istega avtorja so
v letu 1966 izšle Gallusove Harmoniae morales, v letu 1968 pa še ob
širnejša Gallusova Moralia, kar je skoro celoten Gallusov glasbeni opus.
Stran 112: Tridentinski cerkveni zbor (1545-1563) je trajal 18 let,
bil dvakrat prekinjen zaradi kuge in vojska, a je kljub temu izdal de
krete za reformo cerkvenega in verskega življenja. Na kratko se
lahko trdi, da je tridentinski koncil daleč presegal po svojem pomenu
vse prejšnje cerkvene zbore. Njegovi doktrinarni in reformatorični de
kreti so postavili temelje za prenovitev cerkvenega življenja v vseh nje
govih oblikah skozi XVI. ,in XVII. stoletje, (p. Jakob Licius SVD, v
Zgodovini katoliške Cerkve. Buenos Aires, 1962.)
Stran 113: O vzrokih razkola v zahodni Cerkvi pravi p. Jakob Lichius SVB v Zgodovini katoliške Cerkve (Bs. As. 1962) takole:
„Čeprav se ne smejo podcenjevati napori, ki so bili doprinešeni
z namenom, da bi se reformiralo propadajoče življenje cerkvene hierar
hije ,in samostanska disciplina, so bili doseženi le neznatni uspehi. Bo
gastvo, politika, razkošje in lagodno življenje njihovih rodbin so nad
vladovali papeštvo in njegov dvor, prelate in kler v toliki meri, da se
je njihovo življenje zdelo kot zanikanje Kristusovega duha. Slabi vzgle
di so okuževali tudi vernike, tako da je bilo življenje Cerkve dejansko
obžalovanja vredno. V tej dobi je nastopil in se uprl Martin Luter
(1482-1546).“
Stran 124: „ . . . Trebuhan je prišel v Kamniku zelo navskriž z.. .
Gaperjem Freudenschussom in ljubljanskim škofom Tomažem Hre
n om. .. “ . V pojasnjevanje tega nasprotovanja navaja Skubic razpravo
v Bogoslovnem vestniku iz leta 1930, str. 288 in sledeče. Iz te razpra
ve o listinah v kapiteljskem arhivu v Ljubljani, iz fasc. 136, 1, z na
slovom: CONTRA IMPETUOSUM ISTUM TREBUHAN... je Skubic
dobesedno izpisal sledeče besedilo: “ . . . quam (namreč ,inquisitionem)
ego per modernum episcopum Labacensem mihi ob litteris ad Illustrissimi (se nanaša na patriarha) de ipsius frequenti in monasteria ingressu fictas infensam procuratam esse suspicor, qui etiam cum in per
sona Illustrissimi causa... confirmationis ad episcopatum vindicare se
non potuit, in mea illud attentavit et idcirca affinem suum plebanum
in Moreitsch actorem negotii huius Serenissimi mandato.. . contra me
adeptus est, ut propositum sibi ex voto succederet.”
Freudenschuss Trebuhanu tudi očita “ .. . in causa homicidii cappellano ipsius imputati, quem absque precedenti purgatione nescio qua
autoritate publice absolv.it.”
Stran 140: O postanku božjepotne cerkve pri Novi Štifti je Sku
bic zbiral podatke dolgo časa in (menda) sestavil poseben zgodovinski

sestavek, ki ga pa za svojega življenja v celoti ni objavil. To Skubi
čevo delo je „prišlo šele po njegovi smrti v roke njegovemu prijatelju
prof. dr. Francu Trdanu. Ta je leta 1941 to Skubičevo razpravo, do
polnjeno s svojimi dodatki in pojasnili objavil v posebni knjižici z
naslovom: „Dekan A. Skubic in dr. Fr. Trdan: NOVA ŠTIFTA, Mari
jina božja pot na Dolenjskem, 1941. Založil frančiškanski samostan
pri Novi Štifti, tiskala frančiškanska tiskarna v Ročnem pod Šmarno
goro.“
Pač pa je Skubic sestavil in objavil v Ilustriranem Slovencu dne
17. junija 1928 zgodovinski članek z naslovom „Nova Štifta pri Ribni
ci“ z informativno topografsko-historično vsebino, ki je najbrže kratek
povzetek njegove zgoraj omenjene zgodovinske razprave. Ta članek je
prišel urediiiku Skubičevega zgodovinskega dela v roke šele potem, ko
je imel zbrano skoro že vse njegovo zgodovinsko gradivo. Uvrstil ga
je kot zaključni odstavek IV. poglavja o ribniških podružnicah, ker
smiselno spada tjakaj.
Kot glavni vir pri sestavi zgodovine božjepotne cerkve Nova Štifta
pri Ribnici je Skubicu služila izvirna listina oglejskega patriarha Mar
ka Gradonica (v ribniškem grajskem arhivu) in Valvazorjeva Die Ehre
des Herzogtums Krain II., 1689. Na podlagi teh treh virov: 1. Skubic;
2. listina patriarha Gradonica; 3. Valvazor - je pozneje nastala dokaj
objširna literatura o Novi Štifti. Nekaj o tem je bilo objavljeno tudi
že popreje. Zaradi enotnosti je urednik zbral vso tozadevno literaturo
in jo objavlja v svojem dodatku k tozadevnemu odstavku pri IV. po
glavju o ribniških podružnicah.
Poznejše pojasnilo profesorja Frica: „Pokojni dekan Skubic nam
je, bogoslovcem, o arhidiakonih večkrat govoril, a vse premalo. . . Ob
neki priložnosti mi je dal v roke opis Nove Štifte: bil je njegov tipkopis
kakih 100 strani. Pokazal je tudi zanimiv pečat v vosku pičenjskega
škofa Martina; ta pečat je našel v grobu oltarja v gradu, ko je grad
prevzelo v letu 1937 jugoslovansko vojaštvo in je Skubic umikal oltar
iz grajske kapele. Vprašal sem ga, pa mi je razkazal. Tudi Mate in mor
da kdo drug je bil zraven.“
Tudi to zgodovinsko redkost je torej uničila vojska!
Stran 143: Ustanovitev goriške nadškofije. „Nov poskus (za usta
novitev) se je izvršil leta 1687, ko je Vid Gulin zapustil vse svoje
imetje v prid nove škofije. Goriški deželni stanovi so tedaj poslali k
cesarju Leopoldu I. grofa Ludvika Coroninija, ki je našel močnega
zaveznika v cesarjevem spovedniku Baltazarju Müllerju, rodom Go
ričanu. Cesar je zahteval od goriškega glavarja Franca pl. Stubenberga točne podatke. Ta mu je sporočil : .,,Nevednost duhovščine ter ver
nikov in splošno nemoralno življenje zahtevata nujnih ukrepov. Krivdo
za to stanje nosi predvsem cerkveni pastir, ki že tri stoletja ni obiskal
tukajšnje dežele/ Pravilna je torej ugotovitev zgodovinarja Schönlebna: Kar se tu godi, nima primere v vsej ostali katoliški cerkvi. V 280
letih je bila ta patriarhovska škofija samo enkrat obiskana po svojem
rednem nadpastirju in enkrat po njegovem namestniku.“ (Gl., Dr. R.
Klinec, Zgodovina goriške nadškofije, Gorica 1951.)
Stran 143 in sl.: Dr. Janeza Ludvika Schönlebna je opisal pisatelj

Vas K O T z N O V O ŠTIFTO
pod V eliko G oro (v o z a d ju ). Po usadu levo za vasjo vodi pot
v vas DANE.

I. Tavčar v svojem romanu „Janez Sonce“ . (Gl. Zbrano delo Ivana Tav
čarja, Ljubljana 1952, 4. zv.)
Obširen opis življenja in delovanja Schönlebna glej v SBL III, 1967,
str. 237 in sl.
Stran 151: Jurij Andrej pl. Gallenfels, rojen 1651 v Ljubljani, umrl
1699 v Mengšu, humanist, župnik in arhidiakon v Dobrepoljah, pozneje
v Mengšu. Bil je član akademije operozov (Gelatus). Leta 1697 je
izdal latinsko pesem v proslavo zmage nad Turki pod poveljstvom
princa Evgena Savojskega pri Segedinu in leta 1698 razpravo: Crisis
poetica ad turbatum regni Poloniae statum in electione novi regis.
(SBL I, 1932.)
Stran 155 in sl.: Ko je prišel Karel Žiga grof Petazzi za arhidiakona
v Ribnico, je našel župnišče „podobno jami razbojnikov“ in da „pošte
nemu možu v njem ni bilo možno bivati“ . To staro župnišče je bilo
pozneje večkrat obnovljeno in je dočakalo 2. svetovno vojno. Tudi sedaj,
že po Skubičevi dobi, je utrpelo hude poškodbe in čaka porušenja. Drugi
Skubicev naslednik je zato oskrbel novo župnišče, postavljeno na
prejšnjem župnijskem vrtu, kar je razvidno na sliki.
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Dve ribniški župnišči:
staro, b o m b a rdira n o koncem 2. svetovne vojne, ki čaka p re 
novitve ali porušenja; in novo, postavljeno v za d n ji d o b i, po
drugi vojni.

Stran 182: V dobi cesarice Marije Terezije (1740-1780) je ribniški
'arhidiakon Janez Jakob Bajc leta 1759 postavil štirinajst postaj kri
ževega pota med vasjo Breže in ribniško podružnico sv. Križa. Za svojo
dobo so bile te zgradbe znamenito zidano delo, ki je slavilo delavoljna
okoliško ljudstvo podružničanov gornjega konca župnije in umetniško
navdahnjenega župnika.
V
skoro stotridesetletni dobi so kapele precej dotrajale in postale
potrebne popravila. Obnovljene so bile leta 1887 pod dekanom Marti
nom Skubicem, še bolj jih je prizadejala 2. svetovna vojna in čakajo
na nujna popravila.
Breže, najstarejša listinsko dokazana vas ribniške župnije (leta
1220), skrbno gleda na to svojo umetniško in versko pomembno delo
in pričakuje obnovitve.
Stran 186: V dobi vladanja cekarja Jožefa II. (1780-1790) so bile
uvedene mnoge cerkvenopravne^ reforme brez sodelovanja rimske k u 
rije in tudi proti njeni volji. Zaradi političnih razmer se je moral Va-

Današnji pogled na vas B R E Z E
izpred podružnične cerkve sv. K riža. O b poti nekatere od 14.
postaj križevega pota . V ozadju M a la gora z vrhom Sv. Ane,
v sredini. Breže so najstarejša listinsko ugotovljena vas ribniške
župnije (iz leta 1 2 2 0 ).

tikan cesarjevim reformam ukloniti in tedanji papež Pj VI, je dne
8. marca 1788 izdal bulo, s katero je odobril cesarjeve reforme. Ukinil
je mlado goriško nadškofijo in ustanovil novo s sedežem v Ljubljani.
Za prvega ljubljanskega nadškofa je bil imenovan in umeščen v spora
zumu med državno in cerkveno oblastjo baron Mihael Brigido.
Po smrti cesarja Jožefa II. je vatikanska diplomacija po dolgo
trajnih pogajanjih dosegla, da je bila jožefinska cerkvena reforma
sporazumno preklicana. Naslednik Pija VI., papež Pij VII. je z bulo
z dne 20. septembra 1807 nanovo oživil goriško nadškofijo in hkrati
ukinil ono s sedežem v Ljubljani.
Prva ljubljanska nadškofija je torej imela kratko življenje niti
20 let. Čeprav smemo z gotovostjo sklepati, da cesar Jožef II. z usta
novitvijo nadškofije v Ljubljani ni imel namena koristiti slovenski
narodnostni ideji, niti ni imel Vatikan z ukinitvijo mlade nadškofije na
mena škodovati prebujanju slovenskega naroda, vendar smemo s pre
cejšnjo verjetnostjo trditi, da bi nadškofija sredi slovenskega ozemlja
s sedežem v Ljubljani v poznejšem življenju slovenskega naroda da643

jala močan poudarek obstoju in razvoju narodnostne zavesti. Ljubljana
bi bila postala in ostala sedež slovenske cerkvene pokrajine ter tako
pomagala zbirati slovensko ljudstvo v slovensko narodnostno enoto.
Ljubljansko nadškofijo je rimska kurija obnovila pod papežem
Janezom XXIII. leta 1960 in s tem priznala obstoj slovenskega naroda.
Drugi ljubljanski nadškof je postal dotedanji škof Anton Vovk, ki ga je
nasledil kot tretji nadškof dr. Jožef Pogačnik, ki je postal leta 1970
tudi metropolit slovenske cerkvene pokrajine.
Stran 186: Karel Janez pl. HERBERSTEIN, 20. ljubljanski škof,
rojen 1719 v Gradcu, umrl 1787 v Ljubljani. Njegov rod izhaja iz ple
miške rodbine štajerske, ki je živela med Slovenci od 12. stol. dalje in
imela močne stike s slovenskim kulturnim razvojem. Zato- je imel Karel
Janez zagotovljeno odlično duhovniško- kariero. Leta 1769 je postal
koadjutor ljubljanskega škofa Petazzija in po njegovi smrti (28. no
vembra 1772) ljubljanski škof. Cesar Jožef II. ga je imenoval, ker
je bil izrazit janzenist in jožefinec, leta 1786 za nadškofa na novo
projektirane ljubljanske metropolije, toda Papež Pij VI. tega imeno
vanja ni nikdar potrdil, ker je imel pomisleke o njegovi pravovernosti.
(Več o njem gl. SBL I, 1932, str. 303 in sl.)
Pač pa je postal prvi ljubljanski nadškof Herbersteinov naslednik
Mihael baron BRIGIDO, potrjen tudi od papeža. Ta je bil rojen 1742
v Trstu in tudi tam umrl 1816. Tudi ta je bil janzenist avstrijskega tipa
in jožefinec. Njegov rod izhaja iz istrske plemiške rodbine baronov
brezoviških in lupoglavskih. (Gl. SBL I, 1932, str. 60).
Stran 204: Valentin PREŠEREN. Po novejših ugotovitvah je bil
ribniški župnik in dekan rojen rodom Vrbenski, iz hiše št, 15 v Vrbi
(in ne rojen v Rodinah pri Lescah, kakor pravi Skubic) ter da je umrl
v Ribnici (po Skubicu v Ljubljani). S pesnikom dr. Francetom Prešer
nom ni bil v rodu, niti ni bil v nobeni zvezi s pesnikovim šolanjem v
Rbnici, kakor se je včasih zmotno navajalo. (Gl. SBL II, 1952, str. 515.)
Stran 204 in sl.: Janez BEDENČIČ, r. 1777, um. 1843, je bil med
leti 1813-1836 župnik pri sv. Petru v Ljubljani. Tam je bil njegov
kaplan v letih 1814 do 1819 poznejši ribniški dekan Janez E. Traven.
Oba sta bila janzenista. Bedenčič je Travna ščitil ob njegovem nastopu
zoper božje poti. (Gl. SBL I, 1932, str. 28.)
Stran 209 in sl.: V dobi Ignacija Holzapfla zgrajena nova župnij
ska cerkev v Ribnici je v resnici mogočna cerkvena zgradba. Že ta
krat in še dandanes velja za najdaljšo župno cerkev v ljubljanski
škofiji.
Po letopisu za ljubljansko škofijo za leto 1935 posnemamo, da
je bilo tega leta po svoji dolžini v škofiji sledečih pet največjjih
cerkva: 1. jezuitska cerkev sv. Jožefa v Ljubljani (dolga 68 metrov,
široka 20 metrov); 2. samostanska bazilika v Stični (66 m. in 23 m.);
3. župnijska cerkev v Ribnici (52,5 m. in 23 m.); 4. župnijska cerkev
v Kočevju (50 m. in 25 m.); 5. stolnica v Ljubljani (50 m. in 22 m.).
Tudi po prostornini, ki služi za sprejem vernikov, je ribniška
župnijska cerkev po vsej verjetnosti najobsežnejša župna cerkev v
ljubljanski škofiji, ker ima dve stranski galeriji, vsaka v velikosti
5 X 30 metrov. Pokojni dekan Skubic je zatrjeval, da more sprejeti
v. potrebi nad 6000 vernikov.

Stran 209: Življenje in delovanje dekana Holzapfla je Skubic zelo
skopo opisal. Sam na par mestih med drugim besedilom navaja npr., da
„je pasel duše s palico v roki“ in drugod, „da. .. več kot polovico
vernikov nad 20 let ni prejelo sv. obhajila“, v večini pa je povzel o
njem kratke podatke iz SBL 1932. Kaj je bilo temu vzrok, je težko
uganiti. Malo verjetno je, da bi Holzapfel iz svoje dobe v župnijskem
arhivu ne zapustil nobenih zapiskov, a tudi malo razumljivo, da bi
Skubic ne imel volje preiskovati njegovega delovanja. V zvezi s tem
pogrešamo tudi širšo omembo kaplana Antona Kraševca, čigar ime naj
demo navedeno samo med kaplani in samo od tam vemo, da je bil on
župni upravitelj tudi po Travnovi smrti do Holzapflovega prihoda.
Skubic tudi ne navaja dneva Holzapflovega prihoda, pač pa datum
njegove smrti.
Holzapfel je moral biti zelo podjeten gospodar, ker je zapustil lepo
premoženje. Ustno izročilo trdi, da je prvotno nameraval ves svoj
denar porabiti za gradnjo nove cerkve, ki jo je zamislil zgraditi mesto
stare v Ribnici. Ob konkurenčni razpravi pa je menda zahteval, da mora
nova biti zgrajena na mestu stare, obrnjena z glavnim oltarjem proti
vzhodu. S to svojo zahtevo pa ni prodrl in je oblast določila, da je
glavni oltar v smeri proti jugu in glavni vhod na glavno cesto. Zaradi
tega je svojo gotovino namenil v drug namen in je res zapustil kot
volilo kakih 50.000 goldinarjev kot svoj prispevek h gradnji gluhonemni
ce v Ljubljani. Koliko je na tem resnice, bi bil Skubic mogel dognati
s povpraševanjem pri svojih starejših župljanih. Ko je začel pisati
svojo zgodovino, jih je mnogo še živelo, ki bi mogli po svojem last
nem spominu marsikaj povedati o gradnji nove cerkve. Saj je od
1868 do 1918 preteklo komaj 50 let. Tako ostaja odprtih mnogo vpra
šanj, ki jih bo moral rešiti bodoči zgodovinar, ki bo morebiti kedaj do
polnjeval Skubičevo zgodovino; npr. kdo je porušenje stare cerkve
sprožil, kdo je napravil gradbene načrte za novo, kdo joi je gradil, točno
dobo novogradnje in točen datum dovršitve. Tudi o tem, ali je Holz
apfel pisal župnijsko kroniko, ali zakaj je ni pisal, Skubic ne pove
ničesar.
Pri vsem tem se nam nehote vsiljuje misel, da je morebiti Skubic
nameraval v posebni razpravi opisati ribniško župno cerkev in njeno
zgodovino. Morebiti je imel tako razpravo tudi že sestavljeno, a se je
izgubila?
Stran 209: Kot dopolnilo k življenjepisu in delovanju dekana
Holzapfla naj služijo» izpiski, ki jih je na podlagi njemu dostopnih
virov sestavil prof. France Fric, to go predvsem: 1. Knjiga Viktorja
Kragla „Zgodovinski drobci župnije Tržič“ (1936); 2. Jubilejni zbor
nik „Štirideset let gluhonemnice v Ljubljani“ (1940) ; 3. Zgodovina slo
venskega slovstva II. del (Slovenska Matica 1959, Lino Legiša). Razen
Holzapflovega slovstvenega delovanja izvemo iz teh virov, da je bil
Ignacij Holzapfel rojen v Tržiču 15. julija 1799 očetu Francu in ma
teri Elizabeti Dobrin. Bil je majhne postave, precej debelušen, rdečega
obraza pa bistrega uma; goreč dušni pastir in zelo strog. Bil je skro
men in varčen ter izredno dober gospodar. Na znotraj je bil blag
in dober kot orehovo jedro, čeprav je po zunanje zgledal kot „zelena
orehova lupina“ . Kot dekan v Ribnici je postal častni konzistorialni

V h o d v vas H R VAČO (o d tr g a )
S p re d a j na levi vaška k a p e lic a Presv. T rojice , le vo v o z a d ju
sto le tn a vaška lip a ; desno v o z a d ju n a d vaškim i streha m i vrh
z v o n ik a p o d ru ž n ič n e cerkve (s lik a po 2. sveto vni v o jn i)

svetnik in okrajni šolski nadzornik; v letu 1868 je bil odlikovan s
Franc Jožefovim zlatim zaslužnim križem. Slovel je kot dober šolnik.
Njemu je pripisati glavno zaslugo, da je bila v letih 1866-1867 sezidana
veličastna ribniška župnijska cerkev. Z brezprimerno požrtvovalnostjo
in z velikanskimi težavami je spravil novo cerkev pod streho, popolnoma
dovršiti je pa mu ni bilo usojeno, ker mu je sredi dela pljučnica pretr
gala nit življenja. Ribniška župna cerkev je njegov veličasten spomenik.
Drugi njegov trajen spomenik je gluhonemnica v Ljubljani. Njega
smatramo po pravici za pravega ustanovitelja tega zavoda; saj mu
je ob svoji smrti zapustil vse svoje premoženje, ki je znašalo takrat
52.962 goldinarjev. Povod za to velikodušno volilo je iskati v njego
vem plemenitem srcu. Z bridkostjo je ugotavljal, da. se je morala slo
venska gluhonema mladina šolati in vzgajati v tujerodnih zavodih,
ki so jo versko in narodno odtujevali od slovenskih izročil. To ga je
tako bolelo, da je v njegovem plemenitem srcu vzkalila misel na zgradnjo take vzgojevalnice na slovenskih tleh, šole za gluhoneme v sloven
skem jeziku in čustvovanju. Uresničena je bila ta njegova zamisel
šele leta 1900, ko je bila Gluhonemnica v Ljubljani zgrajena v glavnem

Slovenski p o litič n i v o d ite lj kcncem p re jš n je g a in v p rvih dveh
d e s e tle tjih 20. s to le tja
d r. I V A N
ŠUŠTERŠIČ
(ro je n v R ibnici 1 8 6 4 , um rl v L ju b lja n i 1 9 2 5 )

s Holzapflovim volilom, ki je bilo dotlej (torej v 32 letih) naraslo
s skrbnimi naložbami in nateklimi obrestmi na lepo vsoto 250 tisoč
goldinarjev.
Stran 209 in sl.: V dobi dekana Ignacija Holzapfla sta bila rojena
v ribniški pokrajini dva moža, ki sta v svoji moški dobi postala naj
pomembnejša slovenska politična voditelja: v trgu Ribnica je bil rojen
dr. Ivan ŠUŠTERŠIČ, nedaleč od Ribnice pri sv. Gregoriju pa dr. Janez
Ev. KREK.
Dr. Ivan Šušteršič, rojen leta 1864, je bil sin sodnega predstoj
nika. Prvih 12 let svojega življenja je preživljal v Ribnici, kjer je
obiskoval in dovršil osnovno šolo pod slavnim nadučiteljem Josipom
Rakteljem. Leta 1876, ko je bil njegov oče premeščen v Kranj, je Šuš
teršič stopil v tamkajšnjo gimnazijo ter študije nadaljeval in dovršil
v Ljubljani, kjer je oče služboval kot sodnik Deželnega sodišča. Leta
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1884 po maturi je Ivan odšel študirat pravoslovje na dunajsko univer
zo in študije dokončal z doktoratom leta 1889. Nato' je takoj vstopil
kot koncipient k odvetniku dr. Papežu v Ljubljani in začel svojo poli
tično kariero. Za politično delovanje se je po vsej verjetnosti navdu
šil pri ribniškem rojaku, ljubljanskem kanoniku in tedanjem politič
nem voditelju Karlu KLUNU, rodom iz Prigorice (r. 1841, u. 1896).
Ta je gotovo dobro poznal rodbino sodnika Šušteršiča in mu je bilo
najbrže mnogo ležeče na tem, da pridobi za politično delo tega obeta
jočega, inteligenta laika; saj je Rlunova politična stranka takih sode
lavcev gotovo' najbolj pogrešala, ker so inteligentni laiki te dobe ve
činoma stopali v liberalne vrste, v kolikor niso celo množili protinarodnih vrst. Kot 30-leten je dr. Ivan Šušteršič dne 1. maja 1894 odprl
v Ljubljani lastno odvetniško pisarno in jo vodil do smrti 7. oktobra
1925.
Politično delovanje dr. Šušteršiča je vse doslej dokaj skromno in
še to precej enostransko osvetljeno. Pravično ga je skušal oceniti
msgr. Matija Škerbec (umrl v ZDA leta 1964), njegov zvest pristaš,
v svojem „Pregledu novodobnega slovenskega katoliškega gibanja“
(Cleveland 1956). Koliko se mu je to posrečilo, bo- morebiti kdaj ugoto
vila nepristranska zgodovina.
Dr. Šušteršič je bil v dobi 1900 do 1915 brez dvoma med Slovenci
splošno^ priznani politični voditelj. Njegovemu vodstvu je z vsem
zaupanjem sledila pretežna večina slovenskega naroda, zlasti na Kranj
skem; tudi večina duhovščine. Njegova koncepcija se da opredeliti ne
kako takole: temeljila je na vernosti ljudstva, na njegovi narodnosti
in državni tradiciji. V njegovi zadnji dobi ( (nekako od 1911 do razpada
Avstro-Ogrske 1918) bi se dala izraziti na kratko: Zedinjena Slove
nija kot posebna enota federativno urejene podonavske monarhije pod
habsburškim žezlom. Ta koncepcija pa je postala že z umorom teda
njega avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda (28. junija
1914) za Slovence nevzdržna, česar pa dr. Šušteršič ni doumel. Ker
je bil diktatoričen značaj, se je v zadnjih letih proti njemu tudi v
lastni stranki dvigalo vse več nasprotnikov, orientiranih v širšem
jugoslovanskem duhu (dr. Krek, dr. Korošec); ti so ga polagoma
odrivali od neomejenega vodstva v politiki. V prikriti borbi proti
njemu so zlasti uporabljali dejstvo, da je bil od dunajske vlade postav
ljen za deželnega glavarja na Kranjskem, katero mesto da ni združljivo
z mestom političnega voditelja. Po namigavanjih nekaterih naj bi si
bil on na skrivaj to mesto sam priboril. Njegov prestiž vrhovnega
političnega voditelja je zlasti med inteligenco močno upadal. Kot lo
gična posledica vse te borbe je z razpadom avstro-ogrske monarhije
ob koncu prve svetovne vojne bila končana tudi šušteršičeva politična
kariera. To je takrat tudi sam razumel in se je skrušen za par let
umaknil iz domovine. Pozneje se je vrnil v Ljubljano in skušal opra
vičevati svoje politično delovanje, toda nove politične razmere v domo
vini ga nisoi več potrebovale; v novo politično dobo se ni znal in mogel
vključiti. Zadnja leta je preživel v odmaknjenosti v Ljubljani in tu
umrl, v starosi 61 let 7. okobra 1925, skoro pozabljen od pretežne večine
svojih nekdanjih pristašev in nasprotnikov.

Dr. JANEZ EVANGELIST KREK, sociolog, politik, organizator, pi
satelj in časnikar, rojen leta 1865 pri sv. Gregoriju nad Sodražico,
nedaleč od Ribnice (kjer je bil oče tri leta učitelj) kot prvorojenec. Oče se
je 1869 preselil v Komendo pri Kamniku in tam že po 6 letih umrl ter
zapustil vdovo s 6 otroci. Ta se je nato preselila v Selca nad Škofjo
Loko, kjer je očetova hiša „v Štoku“ Janezu postala pravi dom in
on se je vse življenje čutil Gorenjca.
Življenje in delovanje Evangelista Kreka je bilo v slovenski litera
turi že toliko opisovano in od vseh strani osvetljeno, da je ta osebnost
po vsej verjetnosti med Slovenci najbolj znana, kar tudi zasluži; saj
je bil v svoji dobi v resnici duhovni velikan kot sociolog, politik, orga
nizator, pisatelj in časnikar. Njegov življenjepisec ravnatelj Ivan Do
lenec pravi o njem, da je „Krek brezdvomno največji slovenski orga
nizator“ ; msgr. Matija Škerbec pa ga imenuje kot politika „največjega
slovenskega ljudskega tribuna“.
Več o njem gl. SBL I, 1932, str. 560 in sl; ter Msgr. Matija Škerbec,
PPregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja,. Cleveland, O.,
ZDA 1956.
Stran 221: Prelat dr. Jožef LESAR, nečak profesorja duhovnika
Antona LESARJA, rojen tudi v Sušju pri Ribnici 13. septembra 1858,
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umrl v Ljubljani 29. januarja 1931. Za duhovnika je bil posvečen 14.
septembra 1881; študiral je v Avguštineju na Dunaju in promoviral
za doktorja sv. pisma 18. marca 1885. Nekaj let je bil tajnik škofa
Missie. Od leta 1889 do 1919 je bil profesor Nove zaveze na bogoslov
nem učilišču v Ljubljani in med leti 1902 do 1919 tudi semeniški vodja,
član Deželnega šolskega sveta, odbornik Slovenske Matice in tajnik
Katoliškega tiskovnega društva. Leta 1906 je bil imenovan za stolnega
kanonika v Ljubljani in 1917 je dobil od papeža Benedikta XV. naslov
apostolskega protonotarja.
Prelat Lesar je v svoji 30-letni semeniški službi vzgojil številne
slovenske duhovnike ljubljanske škofije. Najmanj 500 novomašnikov
je pripeljal v Kristusovo službo. Bil jim je strog profesor, vesten
vzgojitelj in blag duhovni vodja. Vsi so se ga spominjali kot nepo
zabnega „ata“ Lesarja. Zapustil je mnogo spisov duhovne vsebine.
Ožji rojaki so poznali „Martinovega gospoda“ iz Sušja, ki je
vsako leto o počitnicah prihajal v rojstni kraj in na priljubljeno mu
božjo pot Novo Štifto pri Eibnici; tu je bil voditelj ljudskih pobožnosti,

ko so se ljudske množice zbirale okrog Matere božje vsako leto o Veliki
in Mali maši. (Gl. SBL, I, 1932.)
Stran 222: Nabožni pisatelj, Skubicev sodobnik, Ignacij BURGAR
(Strojarjev Nace), rojen v Ribnici, na Mlaki leta 1874. Kmalu po
novi maši je odšel v Severno Ameriko, kjer je pisal v tamošnje slo
venske liste. Umrl je zelo mlad leta 1905 v mestu Pueblo (Colorado),
ZDA. (SBL I, 1932.)
Med zvestimi prijatelji dekana Dolinarja je omeniti notarja Igna
cija GRUNTARJA (r. 1844, um. 1922), ki je postal notar v Ribnici leta
1893 in tu kmalu ustanovil Posojilnico. Kakor je znano, je bil mecen
pesnika Simona Gregorčiča, ki se je mudil par mescev pred svojo
smrtjo v Ribnici in tu zložil svojo (najbrže) zadnjo pesmico. Gruntar
si je zgradil koncem trga pri Gorenji vasi, nasproti sodišču lep dom,
ki ga je zapustil leta 1914, ko se je notarstvu odpovedal in se preselil
v Ljubljano. ((Gl. SBL I, 1932; Simon Gregorčič, Zbrano delo III. in
IV; Koledar Družbe sv. Mohorja v Celju, 1956.)
Stran 222: Ob Skubičevem prihodu v župnijo Ribnica je ta bila
upravno deljena v štiri krajevne občine s svojimi župani, občinskimi
odborniki in občinami: DANE z vasmi Bukovica, Dane, Sajevec. —JUR
JEVIČA z vasmi Breže, Jurjeviča in Kot. - SUŠJE z vasmi Slatnik,
Sušje in Žlebič. — Občina RIBNICA je obsegala poleg trga Ribnice še
11 vasi: Hrvača, Goriča vas, Otavice, Lipovec, Makoša, Gorenja vas,
Breg, Dolenje Lazi, Zapuže. K tej občini sta včasih spadali tudi vasi
Nemška vas in Zadolje, ki sta pa bili včasih priključeni občini Dole
nja vas.
Vsa našteta naselja poznamo že izdavna z njihovimi lepimi slo
venskimi imeni (iz let 1107, 1220, 1241, 1573). To dokazuje, da so jih
ustanovili naši slovenski predniki razen morebiti Nemške vasi, kjer
so bili prvi naseljenci Nemci, tj. Bavarci, kakor zatrjuje Skubic.
K tem krajevnim imenom je morebiti potrebnih nekaj pojasnil:
Goriča vas je dobila ime po staroslovenskem osebnem imenu Gorik ali Borut in so jo nazivali Goritja, Goriča vas. Hrvača je dobila,
kakor trdi naš jezikoslovec p. Škrabec in že preje prof. Anton Lesar,
ime od Hrvatov ter je nastala Hrvatja vas, kar je Hrvača. (Hrovača je
pokvarjeno slovensko, ime, privzeto iz nemškega Krobatsch). Bukovica
je vas med bukvami. Lipovec je vas med lipami. Makoša je vas med
makom ali drevjem makovcami. Dane je vas, kjer se najpreje naredi
dan. Sajevec je vas ob sajevem, nečistem potoku. Breže vas ob bregovih
hriba. Breg vas ob potoku. Jurjeviča ima ime od osebnega imena Jurij.
Kot je vas koncem naselja. Slatnik je vas ob izviru kisle vode ali sla
tine. Sušje ima ime po suhem kraju. Žlebič je vas v ozkem ozemelj
skem predelu. Otavice so vas med malo travo, med otavo ali otavico.
Gorenja vas je vas nad trgom Ribnica. Dolenje Lazi so vas niže od
Gorenjih v sodraški občini. Zapuže ali pravilneje žapuže je majhna,
zapužena vasica.
Glede izvora imena trga Ribnice je že naš zgodovinar povedal svoje
mnenje in so se tudi drugi že primerno izjavljali, tako da tukaj ni po
trebno posebno pojasnjevanje.
Stran 222: V Skubičevi dobi je župnija Ribnica obstojala iz trga
Ribnice in še dvajsetih vasi, naštetih zgoraj. Vse te vasi ležijo v

ribniški dolini in sestavljajo geografsko zaokroženo enoto, ki ji je
središče trg Ribnica; nobena izmed vasi ni od njega oddaljena mnogo
več kot dobro uro hoda. Kot nekaka enota so se vse čutile že od svoje
ustanovitve nad 700 do 800 let. Vse ležijo v dolini, ki jo obrobljajo
Velika in Mala gora na jugu in severu in Slemena na zahodu. Izjemo
napravlja župnija Dolenja vas na jugovzhodu. A tudi ta je do pred
manj kot sto- leti bila vključena v ribniško župnijo, a se je takrat ločila
iz nje, ker so bile nekatere njene vasi le preveč oddaljene od središča,
od trga Ribnice.
V Ribniški dolini bivajo že od prvih početkov samo slovenski pre
bivalci. Mala izjema je le Nemška vas, kakor jo opisuje naš zgodovinar.
A tudi prebivalstvo te vasi se je kmalu po naselitvi vključilo v skupno
slovensko prebivalstvo.
Zaradi te skoro izključno neprestano obstoječe slovenske narodno
sti so skoro vsi prebivalci ohranjali skupno miselnost, skupno čustvo
vanje; s sosednjimi župnijami se tudi niso mnogo mešali z ženitvami,
tako da od pamtiveka obstojajo rodbinski priimki nekako izključno
domači skozi vso zgodovinsko dobo le v teh krajih. Rodbinska imena
so bila prvotno krstna imena nosilcev rodu, npr. Jernejev, Mihatov,
Martinov, Janezov itd.
Zaradi tega skupnega rodbinskega čustvovanja se je prebivalstvo
zelo držalo tudi v posnemanju raznih navad, učenja raznih poklicev
in tudi Studiranja sploh; nihče ni hotel zaostajati niti v pogledu izo
brazbe za svojim izobraženejšim bližnjim sosedom. Vse to je vplivalo
na vse prebivalstvo in odtod je izhajala tolika vnema za izobrazbo, ki
jo Skubic na več krajih poudarja.
V zadnjih par sto letih bi bilo zanimivo raziskovanje rodbinskih
priimkov: Arko, Klun, Lovšin, Lesar, Ilc, Kozina, Pucelj, Puželj, Andoljšek, Češarek, Oražem, Trdan, Zidar itd. Nekateri izmed teh priimkov
se iz ribniške doline niso izselili, vsaj pogosto ne, kar je dokaz, da so
se krčevito držali ribniške doline in najbližje okolice. Tudi raziskovanje
domačih hišnih imen bi utegnilo natančneje razumevati spominu ohra
njene podatke.
V splošnem je lahko ugotoviti, da se morejo intelektualcem rib
niške doline lahko dognati vsaj v štirih ali petih kolenih bližnje sorod
stvene vezi navedenih prednikov. Npr. naš mecen msgr. Anton Ilc je
po ^materini strani pranečak pok. prelata msgr. Jožefa Lesarja; drugi
naš mecen protoierej Karel Kozina je po materi pranečak istega pre
lata msgr. Lesarja; tudi urednik te knjige Josip Lesar je vnuk stare
ga očeta Janeza Lesarja, ki je bil brat profesorja višje ljubljanske
realke Antona Lesarja, drugega tajnika Slovenske Matice. Tudi prof.
dr. Franc Trdan in glasbenik Vinko Lovšin sta po materini strani
(vsak po drugi prelatovi sestri) nečaka msgr. Jožefa Lesarja.
Skupni rodbinski prednik je zelo verjetno oni kmetijski posestnik,
čigar , sin Martin iz Ribnice je bil v prvi polovici 15. stoletja kaplan
kralja Friderika III., kakor ga opisuje Skubic med prvimi znanimi
imeni ribniških vikarjev in plebanov. Ta je bil bržkone rojen v vasi
Sušje in svobodnjak. To so seveda samo domneve, ker listinskih doka
zov za to sklepanje ni. Enako ni listinskih dokazov za drugega znanega
Lesarja, porotnika iz začetka 18. stoletja. Prvemu bi se moglo prava
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rodbinsko ime domnevati po imenu Martin, ker je hiša iz te rodbine
stala v prastari vasi Sušje. Podrobno razglabljanje čaka na bodočega
zgodovinarja.
Stran 222: Po Skubičevi smrti so> delovali v Ribnici:
Tamošnji kaplan Ludvik ZAJC kot administrator (r. 8. avgusta
1906 v Šentvidu pri Stični) od 6. januarja 1940 do prihoda novega žup
nika in dekana, 25. aprila 1940.
Župnik in dekan Viktorijan DEMŠAR. Rojen je bil 12. marca 1904
v Žireh in je pel novo mašo 29. junija 1928. Po manj kot 12 letih duhov
niške službe je prišel za župnika in dekana v Ribnico (25. IV. 1940),
ki jo je opravljal v vseh težavnih letih 2. svetovne vojne in še nekaj
dalje do 21. oktobra 1945. Zatem je bil postavljen leta 1946 za župnega
upravitelja in nato kot župnik v Komendi do svoje upokojitve 1974.
Njega je kot administrator nasledil v Ribnici Stanislav ERiZAR,
rojen 14. decembra 1914 v Cerkljah na Gorenjskem, ki je vodil ribniško
župnijo v težavni povojni dobi med leti 1945 do 1949. Po vojni zelo
požgani in poškodovani župni cerkvi je oskrbel zasilno streho zvoni
kom iz lesa in cerkveni stavbi streho iz opeke. Umrl je nesrečne smrti
v izvrševanju svojega poklica.

Po njegovi smrti je bil postavljen Alojzij DOBROVOLJC leta 1949
za župnega upravitelja, nato pa za župnika in dekana ter duhovnega
svetnika 1953, 1954, 1958 in 1967. Rojen je bil na Vrhniki 19. junija
1911, za mašnika posvečen z novo mašo 5. julija 1936. Med leti 1938
do 1942 je deloval v skopljanski škofiji v Makedoniji, nazadnje kot
župnik v mestu Janjevo. Po vrnitvi v Slovenijo je nekaj časa kaplanoval v Cerknici, med leti 1945 in 1946 opravljal službo vikarja na Vrhni
ki. V Ribnici je od leta 1949 dalje opravil ogromno delo na cerkvi, ki jo
je po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika v celoti prenovil. Postavil je
tudi novo župnišče, ker staro ne more več služiti svojemu namenu.
Službo župnika in dekana opravlja v Ribnici še sedaj.
Kaplani in duhovni pomočniki
Ludvik ZAJC (r. 8. avgusta 1906 v Šentvidu pri Stični) ostal kap
lan v Ribnici do 25. aprila 1940. Kot župnik v pokoju živi v Spodnjem
Brniku pri Cerkljah na Gorenjskem.
Ivan SITAR (roj. 7. avgusta 1914 na Ježici) ostal kaplan do konca
vojne 1945. Od leta 1967 dalje je župnik na Brezovici pri Ljubljani.
Dr. Ivan RUPNIK (roj. 24. februarja 1919 v Hotederščici) je kot
duhovni pomočnik deloval v Ribnici med leti 1945 (nova maša 3. junija
1945 v Salzburgu) do 1949. Sedaj biva kot profesor nai gimnaziji v
Salzburgu.
Matej ŽBONTAR (r. 31. avgusta 1884 v Kamni gorici) je bil kot
župnik v Koroški Beli po Nemcih ižgnan in se je naselil v Ribnici,
kjer je kot duhovni pomočnik deloval med leti 1944-45.
Engelbert RAKOVEC, nekdanji ribniški kaplan, je bil po Nemcih
izgnan iz Boštanja ob Savi, se kot duhovni pomočnik naselil v Ribnici ter
tu deloval med leti 1941 do 1945. Roj. 2. novembra 1873 v Poljčanah na
Štajerskem. Po> vojni se je vrnil v Boštanj, pa se je po svoji upokojitvi
zopet preselil v svojo priljubljeno Ribnico, kjer je kot 88 letni starček
umrl 4. maja 1961.
Maks RAVNIK (r. 22. septembra 1914 na Koroški Beli) ribniški
kaplan med leti 1951-52.
Franc BLAŽIČ (r. 27. septembra 1897 v Žužemberku), opravljal
službo organista in duhovnega pomočnika od septembra 1952 do sep
tembra 1953.
Gabrijel PETRIČ, nekdanji ribniški kaplan, se je naselil v Rib
nici v letu 1955 in tu ostal do svoje smrti 1967 kot duhovni pomočnik
(roj. 1. decembra 1889 v Strugah, umrl 23. aprila 1967).
Janez LAVRIČ (r. 4. maja 1933 v Ljubljani), kaplan v Ribnici od
1. julija 1958 do 31. julija 1960. Od 1965 župni upravitelj in od 1969
župnik v Šentjerneju.
Alfonz GROJZDEK (r. 11. oktobra 1933 v Cerkljah ob Krki), du
hovni pomočnik v Ribnici od septembra 1960 do julija 1961. Sedaj kot
župnik in dekan v Zagorju ob Savi od leta 1967.
Janez HAM (r. 11. novembra 1934 v Kranju), kaplan v Ribnici
od 1. avgusta 1961 do 1. avgusta 1964; od leta 1964 župni upravitelj
in od 1966 župnik v Preski.
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Anton JAKOŠ (r. 8. junija 1928 v Šentrupertu), ribniški kaplan
od 1. avgusta 1964 do 1. avgusta 1966; od leta 1966 župni upravitelj
v Žužemberku.
Ludvik KUHAR (r. 10. oktobra 1933 v Dolu pri Ljubljani), ribniški
kaplan od 1. avgusta 1966 do 1. avgusta 1968, odtlej pa kaplan-ekspozit
v Vrhpolju pri Moravčah.
Milan ČUČNIK (r. 17. oktobra 1937 v Kostanjevici), ribniški kaplan
od 15. avgusta 1968 do 10. aprila 1969: od tedaj kaplan v Kamniku.
Franc PEVEC (r. 14. oktobra 1942 v Mirni), kaplan v Ribnici od
15. avgusta 1969 do 15. avgusta 1971.
Alojzij RAJK (r. 19. maja 1944 na Radoviči), kaplan v Ribnici od
15. avgusta 1971 do 15. avgusta 1973.
Vinko GUNA (roj. 21. novembra 1947 v Ljubljani), ribniški kap
lan od 15. avgusta 1973 dalje.
Podatki so povzeti po ugotovitvah prof. Franceta Frica.
Stran 222 in sl.: SKUBIČEVI SODOBNIKI. Dekan^Skubic se je
z veseljem spominjal izredno številne inteligence, ki je izšla iz njegove
župnije in širše okolice, vsakokrat, kadar je sedel v vsaj mali skupini ta
kih sodobnikov. Zanimal se je zlasti za one z visokošolsko izobrazbo,

za mesta njihovega delovanja, za njihove službene in rodbinske raz
mere. Kolikokrat si je želel imeti okrog sebe zbrane te svoje rojake,
a si je moral priznati, da je taka njegova želja neuresničljiva, ker
je takih ribniških inteligentov preogromno po številu in po najrazlič
nejših zaposlitvah.
Zdi se, da je gojil skrito željo, sestaviti nekak Lokalni biografski
leksikon vseh Ribničanov inteligentov, vsaj onih z univerzitetno izo
brazbo, kolikor bi jih mogel izslediti v vsej njemu znani zgodovini. Nje
mu ni bilo dano, da bi bil vsaj v osnovi započel pismeno to svojo za
misel. Morebiti se bo kedaj našel kak bodoči intelektualec domačin, ki
bo zbral in zgodovini ohranil tak leksikon ribniške .inteligence, ki je
bila pok.
Skubicu tako' pri srcu.
Zamisel bo verjetno še dolgo čakala na svojo ©stvaritev, vendar
se je uredniku zdelo primemo sestaviti po spominu tak seznam in
ga deloma izpopolniti s kratkimi življenjepisnimi podatki ob sodelova
nju nekaterih sodobnikov. Seznam je gotovo nepopoln, vendar bo more
biti služil svojemu namenu. Sestavljen je po abecednem redu krajev in
S tara va ška k a p e lic a v G O R IČ I VASI
iz d o b e d a v n o p re d 1. sveto vno v o jn o ; s ta la je n a s p ro ti v
fra n c o s k i d o b i z id a n e g a mostu in o b njem stoječe ro jstn e
hiše
m sgr. A n to n a Ilca Hiša je p o ru še n a , cesta m o d e rn iz i
ra n a , da je p o g le d povsem sprem enjen.

opisovanih oseb. Pri vsaki je dodan glavni poklic, domače ime rojstne
hise^ m kraj službovanja v Skubičevi dobi. Razen ribniške župnije so
upoštevane tudi bližnje sosednje fare s podatki, ki jih je urednik mogel
zbrati po spominu. Končno^ so dodana še imena nekaterih nedomačinov,
1« so v Skubičevi dobi službovali v Ribnici in so z njo kakorkoli pove
zani. Imena intelektualcev domačinov, ki v tem seznamu niso našteta,
bo interesiram mogel morebiti najti med pojasnili na drugih mestih,
deloma po tudi v Slovenskem biografskem leksikonu, v kolikor so naši
ribniški rojaki kulturno povezani s splošno slovensko znanstveno zgo
dovino in spada njihovo življenje in delovanje v last skupne slovenske
kulture.
Župnija Ribnica: Trg:
Ančik Josip, mag. pharm., lekarnar (r. 1889).
Ančik Rado, profesor v Novem mestu, brat prejšnjega .
Arko, dr. Anton, zdravnik v Škofji Loki, Miklov (r. 1846, u. 1908).
Bartol, dr. Anton, notar v Mariboru, Veselov (r. 1876, u. 1956).
Bobek Vladimir, frančiškan, Sv. Trojica v Slov, goricah (r. 1885,
umrl 1961).
Burger, dr. Anton, ravnatelj gimnazije v Kočevju, Strojarjev.
Burger Ignacij, duhovnik v ZDA, brat prejšnjega (r. 1874, u. 1905).
Burger France, notar v Celju, brat prejšnjih dveh.
Burger Ivan, absolv. jurist, industrijalec, Markotov (r. 1891).
Burgar, ing. arh. Jože, v Celju, Kleparjev (r. 1901, u. 1938).
Debeljak, dr. France, zdravnik na Raki, Kramarčkov (r. 1898, umrl
1946).
Gorše, dr. Miroslav, profesor v Ljubljani, šimanov, Velika Mla
ka (r. 1891).
Klun Janko, župnik na Golem, v pok. v Hrastju, Anzljev (r. 1890,
umrl 1974).
Knol Adolf, župnik v Krašnji, Knolov (r. 1873, umrl 1951).
Lovšin Janez, župnik v Gornjem Logatcu, Piltavorjev (r. 1883,
umrl 1942).
Lovšin, dr. Janez, zdravnik v Laškem, Kolarjev (r. 1890).
Lovšin Anton, notar v Kočevju, Kolarjev (r. 1894, u. 1962).
Lovšin, dr. Janko, zdravnik v Štorah pri Celju, Kavarnarjev (roj.
1904).
Marčič, dr. Iko, zdravnik na Jesenicah, Marčičev.
Mejač Anton, notar na Vrhniki, Svetnikov (r. 1898, umrl 1945).
Mejač, dr. Leo, zdravnik v Ložu, v Velikih Laščah, njegov brat
(roj. 1899).
Pakiž Silverij, sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu, Pakižev
(r. 1894, u. 1944).
Petelin, Ivan p. Ciril, cistercijanec, Stična, Barbkin (r. 1910).
Peterlin, dr. Viktor, profesor v Ljubljani, Poljančev (r. 1882, u.
1941).
Prijatelj, dr. Andrej, profesor v Šentvidu nad Ljubljano, Priiateliev
(u. 1915).
Picek Janko, sodnik v Črnomlju, Pickov (r. 1899, u. 1945).

P rof. d r. JOŽE RUS
z g o d o v in a r in kustos Licejske k n jižn ic e v L ju b lja n i, ro je n v nekoč
d a le č o k ro g z n a n i Rusovi hiši, sosedi fa rn e cerkve in žup nišča
v Ribnici

Podboj Ivan, župnik v Planini pri Postojni, Cenetov (r. 1845, u.
1910), spesnil in uglasbil Ribniško himno.
Podboj, ing. Jože, železniški inšpektor v Beogradu, Cenetov (roj.
1901).
Podboj, ing. Stanko, poštni inšjektor v Ljubljani, Cenetov (r. 1902).
Rudež, ing. Anton (sen), graščak (r. 1871, u. 1932).
Rudež, dr. Teodor (njegov oče), graščak (r. 1838, um. 1913).
Rudež, ing. Anton (jun.), graščak (r. 1903, u. 1938).
Rudež Marko, agronom, njegov brat (r. 1909).
Rus, dr. Jože, kustos licejske knjižnice v Ljubljani, Rusov (r. 1888,
umrl 1945).
Strehovec Mirko, sodnik v Ljubljani, Strehovčev (r. 1909).

iz

Dan

L e op old AR KO (J e rn e je v )
pri R ibnici, v letu 19 33 ž u p n ik v S olčavi na
Logarske d o lin e

koncu

Šmalc, dr. Matevž, prvi tajnik univerze v Ljubljani, Vrvarjev
(r. 1888, umrl I960).
Šmalc Leopold, sodnik v Ljubljani, Vrvarjev (r. 1895), njegov brat.
Štupica Franc, notar v Slovenskih goricah, Lipovčenov (r. 1873,
u. 1945).

Vas Breg
Kozina Janez, kaplan v Dolenji vasi (u. 1903).
Vas Breže
Arko, p. Gabrijel, frančiškan na, Trsatu, Tončkov.
Arko, dr. Ludvik, jurist, njegov brat.
Bevka Ludvik, profesor, duhovnik, Bevkov (r. 1910, u. 1945).
Mihelič France, župnik, Boltetov (r. 1911).
Zidar Alojzij, Pužljev, sodnik v Ljubljani.
Vas Bukovica
Arko, dr. Jože, zdravnik v Šentvidu nad Ljubljano, Bevkov (r. 1896,
u. 1960).
Vas Dane
Arko Leopold, Jernejev, župnik v Solčavi (r. 1890, u. 1941).

France AM B R O Ž IČ
rojen v G o rič i vasi 1 8 9 7 , um rl v Ribnici 19 71 . Bil je p ro fe s o r
z g o d o v in e in z e m lje p is ja , a je b il u p o k o je n že po desetih
le tih , le ta 19 30 . P ozneje je n e o z d ra v ljiv o z b o le l in trp e l do
sm rti.

Dr. Ivan O R A 2E M
z d ra v n ik v R ibnici, 19 23 d o 1 9 6 0 . Rojen v G o rič i vasi 18 8 9 ,
um rl v R ibnici 1 9 6 5 star 7 6 le t. Skubicev s o d o b n ik , z d ra v n ik
č lo v e k o lju b

Vas Dolenje Lazi
Grebenc, p. Placid, cistercijanec, v Stični, Bohelin (r. 1909, u. 1944).
Grebenc, p. Maver, cistercijanec, v Stični, Bohelin (r. 1911).
Ilc Janez, filozof, upravitelj bolnice v Novem mestu, Pavščev (r.
1901).
Ilc Alojzij, duhovnik, Pavščev, sedaj v Brazil (r. 1921).
Mihelič Stane, profesor v Ljubljani (r. 1906).
Mihelič France, profesor Umetnostne akademije v Ljubljani (roj.
1907).
Mihelič Edvard, profesor na gimnaziji v Ljubljani (r. 1922) .
Goriča vas
Ambrožič Jože, župnik v Bohinjski Bistrici, Burčev (r. 1890, u. 1943).
Ambrožič France, profesor v Kranju, Novem mestu, Kočevju, Bur
čev (r. 1897, u. 1971).
Henigman France, župnik v Bukovščiei, Čehajev (r. 1887, u. 1962).
Henigman Janez, dekan na Vrhniki, Hočevarjev (r. 1854, u. 1931).
Ilc Janko, župnik v Rušah pri Mariboru, Venčkov (r. 1877, u. 1927).
Ilc Andrej, župnik in dekan v Podzemlju, Venčkov (r. 1896).
Ilc. dr. Jože, gimnazijski ravnatelj v Ljubljani, Venčkov (r. 1900).
Levstik Andrej, predstojnik okrajnega sodišča, Slovenske Konjice,
Tonetov (r. 1897).
Oražem, dr. Janez, zdravnik v Ribnici, Pogorelčev (r. 1889, u. 1965).

U re dn ik te k n jig e n o ta r Josip LESAR

Mate France, župnik v Mozlju, Velike Lašče, Matetov (r. 1906).
Pucelj, dr. France, zdravnik v Kamniku, Jesihov (r. 1902).
G o re n ja vas

Klavs Stanko, sodnik, Ljubljana, Klavsov (r. 1906).
Lesar Janez, banovinski .inšpektor, zadnji okrajni glavar v Ko
čevju; Ljubljana, Korenov (r. 1895, u. 1962).
Maležič Peter, notar v Ptuju, Malenški (r. 1894).
Pucelj Janez, župnik na Ježici, Majerčkov (r. 1890, u. 1964).
Vas H rva ča

Andoljšek Janez, profesor v Ljubljani, Jelovčenov (r. 1909).
Fric France, profesor v Šentvidu nad Ljubljano, zdaj župnik v
Dupljah, Jurjev (r. 1907).
Lesar Josip, notar v Brežicah, Martinovčev (r. 1901).
Lovšin Janez, župnik v Razlogah, Hrvaško Zagorje, Jakljev (r. 1879,
u. 1946).
..
Lovšin Anton, župnik in dekan v Radečah, Jakljev (r. 1883, u. 1963).
Peček, dr. Jože, zdravnik v Brežicah, Pečkov (r. 1902, u. 1965).
Pucelj, Jože, bančni dirigent, Ljubljana, Škrbcev (r. 1903).

Škrabec, p. Stanislav, frančiškan v Gorici, Raviščekov (r. 1844,
u. 1918).
Vas Jurjeviča
Lesar Janez, župnik v Šmartnem pod Šmarno goro, Zgoranji (r.
1861, u. 1935).
Lovšin Vinko, župnik v Litiji, šimčev (r. 1895, u. 1953).
Nemška vas
Bojc, dr. Franja, zdravnica v Ribnici, Vrtačarjeva (r. 1913).
Češarek Alojzij, župnik v Fari pri Kostelu, Paveljnov (r. 1865,
u. 1926).
Češarek France, župnik na Brezovici pri Ljubljani, Jožkov (rojen
1866, u. 1924).
Češarek, dr. France, sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu,
Paveljnov (r. 1892, u. 1953).
Dejak Alojzij, vojni kurat-polkovnik, Skopje, Anžičev (r. 1884,
u. 1945).
Kljun Janez, župnik v Vodicah na Gorenjskem, Vencljev (r. 1914).
Oražem Janko, župnik v Strugah, Trebelno, Špelkin (1897, u. 1967).
Vas Otavice
s
Arko Jože, sodnik v Kočevju, sodni predstojnik v Ribnici, Doli
narjev (r. 1898, u. 1948).
*
Vas Slatnik
Čampa, dr. Matija, višji železniški inšpektor, Ljubljana (r. 1897).
Vas Zadolje
Trdan, dr. Anton, profesor v Ljubljani, zdaj Chile (r. 1917).
Vas Sušje
Ambrožič France, župnik v Vavti vasi (r. 1912).
Lesar, dr. Jožef, prelat, semeniški vodja, Ljubljana, Martinov (r.
1858 (u. 1931).
Lovšin France, župnik, Rakitna, Dol pri Ljubljani, Mežnarjev (r.
1890, u. 1973).
Lovšin Jože, kaplan v Preserju, Mežnarjev (r. 1893, u. 1922) .
Trdan, dr. Franc, profesor v Šentvidu nad Ljubljano, Mihatov
(r. 1883, u. 1941).
Vas Zapuže
Oberstar Ignacij, župnik v Gorskem kotarju, Hrvatska, Seljanov
Spodnji.
,
Oberstar Anton, semeniški duhovnik, Ljubljana, Seljanov Zgornji
(r. 1906, u. 1934).Oberstan, dr. p. Kolumban, cistercijanec, Stična, Seljanov Zgornji
(r. 1908, u. 1957).

D a n a šn ja vas S U S J E
ro jstn a vas LESARJEV: p ro f. A n to n a , p re la ta d r. J o ž e fa ; n je 
g o v e g a ne čaka d r. T rda na, ne čaka s le d n je g a in d ru g ih z n a n ih
rib n iš k ih ro ja k o v

Vas Žlebič
Mihelič Rudolf, živinozdravnik, Malnarjev.
Iz ostalih vasi ribniške fare, to so: Kot, Lipovec, Makoša in Saje
vec v Skubičevi dobi ni bilo inteligenta z visokošolsko izobrazbo. Pač
pa je bilo od tu kot cd drugih krajev mnogo akademikov, ki so kmalu
dovršili študije, kolikor jih ni ugonobila vojna. Med te spadajo npr.: iz
trga dva Miklova — dr. Arko Vojko in pok. Branko, Sinovčenov Vesel
Peter; iz Dan dr. France Mihelič; iz Brez jurist Franc Zidar in medicinee Alojz Grebenc.
V
Skubičevi dobi, vštevši njegovo kaplansko delovanje, je mogel
urednik zbrati zajetno število 97 inteligentov z univerzitetno izobrazbo
iz ribniške župnije, med temi: duhovnikov in redovnikov 42, svetnih
profesorjev 12; zdravnikov 11, soc|jukov 9, notarjev 7, inženirjev 5, živi
nozdravnik 1, raznih drugih 10. V,
Ker je naštevanje oprto po' pretežni večini na urednikov spomin,
se lahko domneva pri tem kaka pomota in je zelo verjetno, da je pre
seglo število oseb z akademsko izobrazbo številen 100. Ni čudno, da je

bil pokojni dekan Skubic tako ponosen na izredno številen kader akade
mikov iz svoje župnije.
Župnija Sodražica
Bartol France, komercialist, Jelovec, sedaj Montevideo, Urug-uav
(r. 1902).
Bartol Mirko, župnik v Preski (r. 1901), rodom iz Jelovca.
Cvar Franc, kaplan iz Lipovščice (u. 1943).
Čampa Franc, župnik na Raki, rodom iz Zapotoka.
Gorše France, akademski kipar iz Zamostca, Sveče na Koroškem
Gorše Martin, župnik v Slavini, rodom iz Zamostca.
Janež Ivan, župnik na Koroški Beli.
Janež, dr. Jože, zdravnik.
Košmerlj Alojzij, duhovni svetnik in župnik pri sv. Petru v Ljub
ljani (r. 1897, u. 1974).
Kozina Mirko, duhovnik iz Zapotoka, v Kaliforniji, ZDA.
Lavrič, dr. Janko, advokat, Sodražica, Ribnica (r. 1900, u. 1970).
Lovrenčič, dr. Ivan, Sodražica, advokat v Ljubljani.
Lušin Jožef, iz Lipovščice, župnik v Hotederščici (r. 1911).
Maršič Franjo, iz Globeli, okrajni glavar za Ljubljano in okolico
Oražem Janez, duhovnik iz Globeli.
Prijatelj, dr. Ivan, univerzitetni profesor v Ljubljani (gl. dopolni
lo k strani 82).
Prijatelj Jože, državni tožielc v Novem mestu, iz Vinic (r. 1898,
u. 1960).
Zajc Karel, Žigmarice, župnik v Črmošnjicah (u. 1965 v Argentini).
Bartol Baltazar, nabožni pisatelj (gl. dopolnilo k strani 82).
Župnija Dolenja vas
Ilc Jože, advokat, Dolenja vas.
Krže, dr. Boris, advokat, Dolenja vas.
Levstik Jože, jurist, Dolenja vas.
Pahulje Franc, Rakitnica, župnik v Št. Petru pri Novem mestu
(r. 1907, u. 1970).
Zbašnik, dr. Franc, slovenski pisatelj.
Zobec, dr. Ivan, okrajni glavar v Celju.
Župnija Gora
Gornik Anton, dekan, Šmartno pri Litiji (r. 1893, u. 1972).
Lavrič, dr. Jože, advokat v Ribnici.
Levstik France, duhovnik in profesor v Cordobi, Argentina.
Prijatelj Ivan, ravnatelj učiteljišča, Ljubljana.
Prijatelj Ivan, profesor v Murski Soboti.
Samsa, dr. Ivan, profesor v Šentvidu nad Ljubljano (r. 1883, u.
1953; SBL III, 1960).
Župnija Velike Poljane
Čampa, dr. Alojz, advokat (r. 1900, um. 1965).
Čampa Leopold, župnik, Preloga (r. 1909).
Šilc, dr. Jože, komercialist.
Šilc, dr. Jakob, duhovnik, profesor.

Jože ARKO
ro je n 2 7 . m arca 18 98 v O tavicah p ri R ibnici, um rl ra v n o ta m
3 1 . m arca 1 9 4 7 . Bil je Skubicev s o d o b n ik in z a d n ji sodni
p re d s to jn ik v R ibnici. Koncem 2. sveto vne v o jn e je b ilo sodišče
v Ribnici opuščeno.

V
Skubičevi dobi so delovali v Ribnici: Sodni svetniki, predstojniki
sodišča: Višnikar Franc do 1911, Mejač Anton do 1930, Šavelj Anton
do 1936, Cepuder Alfonz do 1938, Arko> Jože do 1945. — Adjunkti sod
niki - pristavi: dr. Franc Kalan, dr. Vinko Zorc, Franjo Čoš, dr. Karpl
Tschinkel, Andrej Miškot.
Zdravniki: dr. Anton Schiffrer, dr. Janez Oražem, dr. Ludvik Kožuh,
dr. Franja Bojc. —Živinozdravnika: Jože Bertoncelj, Pavle Gulin.
Advokati: dr. Štefan Rajh, dr. Jože Lavrič, dr. Igo Janc, dr. Janko
Lavrič, dr. Ivo Jarc. —Notarji: Franc Erhovnic (r. 1943, u. 1892). (Bil
je tudi ribniški župan, kar priča njegov lepi nagrobni spomenik v
Hrvači). Ignacij Gruntar (od 1892 do 1914, SBL I); dr. Fran Prislan
(do 1918), Dušan Smodej (do 1924), dr. Ludvik Grobelnik (do 1936),
Alojzij Šonc (do 1945).
Notar Erhounitz in sodni svetnik Višnikar sta si mnogo prizade
vala za napredek in olepšavo mesta Ribnice. Višnikar je bil dolgoletni
deželni in državni poslanec za ribniški okraj. Po njegovem prizadevanju
je stekla kočevskai železnica prav mimo trga v letu 1893, naslednje leto
pa je bil zgrajen prvi vodovod izpod Petelinjeka pri Sajevcu. Vse
dotlej je tudi tržanom služil potok Bistrica za pitno vodo.

Notar Erhovnitz je dal zgraditi pred svojo smrtjo in še predno
je stekla kočevska železnica, kolodvorsko restavracijo skoro tik že
lezniške postaje. Lastnica te restavracije je bila do svoje smrti nje
gova hči Helena (po letu 1930?). (Ta dostavek opira urednik na svoj
spomin in ustno’ izročilo.)
Vsaj nekateri v zgornjih seznamih našteti Skubičevi sodobniki za
radi _svoje pomembnosti za splošno slovensko kulturno zgodovino za
služijo kratek opis svojega življenja in delovanja v posebnem članku.
Nekateri so deloma že opisani zgoraj na odgovarjajočih mestih; tukaj
pa sledijo širše oznake sledečih:

G la s b e n ik V in k o LOVŠIN
ro je n 6. ja n u a rja 1 8 9 5 v Jurjeviči p ri R ibnici; med 1931 in
1941 m estni ž u p n ik v L itiji; izg n a n p o N em cih je žive l n e k a j le t
v rojstn em kra ju , se p o z n e je pre se lil v Švico, od tam je 1 9 4 9
e m ig rira v A rg e n tin o , k je r je um rl v Buenos A iresu 17. 3. 1 9 5 3 .

Vinko LOVŠIN, glasbenik, rojen 6. januarja 1895 na Jurjeviči.
Gimnazijo je obiskoval na škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano
in jo dovršil z maturo leta 1915. Bogoslovje je končal v Ljubljani in
bil ordiniran 1919. Za nekaj let je stopil v salezijanski red, pozneje
pa je spet izstopil in deloval kot kaplan v Metliki, od leta 1931 pa kot
župnik v Litiji, ko je bil izgnan od Nemcev. Begunska leta je preživ
ljal domala v rojstnem kraju in deloma v Švici, od koder se je 1949
preselil v Argentino, kjer je umrl v Buenos Airesu 17. marca 1953 v

Ribniški ro ja k Ja n e z PUCELJ (B o g u m il G o re n jk o )
p e sn ik, p is a te lj in p re v a ja le c , rojen v G o re n ji vasi p ri Ribnici
2 8. a vg u sta 18 90 , um rl k o t ž u p n ik na Ježici 12. o k to b ra 19 64 .

starosti 58 let. Opis njegovega delovanja v glasbenem poklicu glej
SBL I, iz 1. 1935.
Janez PUCELJ, pesnik, katehetski pisatelj in prevajalec, rojen v
Gorenji vasi 28. avgusta 1890, maturiral na gimnaziji v Novem mestu
1911, bogoslovne študije v Ljubljani in pel ncvo mašo v Ribnici 1915,
Kaplan je bil v Šmarjeti na Dolenjskem, v Cerknici in na Blokah, župnik
pri Šentvidu nad Cerknico in od leta 1933 na Ježici pri Ljubljani, kjer
je tudi umrl, 12. oktobra 1964. (Njegovo dckaj obširno slovstveno delo
vanje je opisano v SBL III, 1952.)
Dr. Jože RUS, geograf in zgodovinar, rojen 20. marca 1888 v
Ribnici Pri Rupsovih in umrl 25. marca 1945 v nacističnem taborišču
Buchenwald (Nemčija). Gimnazijske študije je končal v Novem mestu
z maturo v letu 1910, filozofske študije iz zgodovine in zemljepisja
na Dunaju 1910 do 1914, promoviral zaradi vojaške službe šele v okto
bru 1918. Kot profesor iz svoje stroke je služboval, na gimnazijah v
Kranju in v Celju, pozneje pa je bil daljšo dobo knjižničar in kustos
Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Eno njegovih najboljših

P rof. d r. Franc TRDAN
u s ta n o v ite lj p o d ru ž n ic e S lovenske d ija š k e zveze za rib n iš k i
o k ra j ( 1 9 0 8 ) . S lika je s p ik n ik a (m o rd a p o d sv. F rančiškom )
v p o le tju 1 9 1 0 ( 9 ) . O b p ro f. T rd a n u na desni P olde A rk o iz
D a n, z a d a j M a je rč e k (J a n e z P u c e lj), iz G o re n je vasi.

del iz zgodovine in geografije ter etnologije Kočevarjev z naslovom
„Jedro kočevskega vprašanja“ je objavljeno v Kočevskem zborniku
leta 1939. (Njegovo slovstveno delovanje je dokaj obširno; posebej za
Ribnico so zanimanja vredne njegove razprave o domači obrti, suhi
robi, lesni obrti v ribniški dolini itd. O njem sodi geograf _Svetozar
Ilešič: Rusovo znanstveno prizadevanje in delo je „bogat in tehten
in nadpovprečno pozitiven donesek k naši kulturni zgradbi“, pa najsi
smo prisiljeni, da zavzamemo do nekaterih njegovih trditev kritično
staliče. SBL I I I , leto I960.)
Dr. Franc TRDAN, rojen 11. decembra 1883 v Sušju. Gimnazijo
z maturo je končal v Ljubljani in nato ravnotam bogoslovje ter pel
novo mašo leta 1907. V letih 1908 do 1912 je obiskoval filozofsko fa
kulteto; iz geografije in zgodovine je z doktoratom na univerzi na
Dunaju zaključil visokošolske študije. Leta 1912 ga je škof Jeglič
imenoval za suplementa in kmalu nato za profesorja zgodovine in zemljepisja na škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Ta predmeta
je tukaj poučeval nad 29 let, ko so ga nemški okupatorji izgnali in
mu zaplenili njegovo ogromno znanstveno knjižnico v aprilu 1941. Ta

izguba ga je tako potrla, da je od žalosti nekaj mesecev pozneje, dne
12. avgusta 1941 umrl v Ljubljani.
Dr. Trdan je mnogo potoval, zlasti po Italiji. Zato je kot neobligaten predmet poučeval prostovoljno dijake italijanščine, ki jo je obvla
dal temeljito', in tudi francoščine. Iz svoje stroke je napisal mnogo
člankov, zlasti v slovenske časopise v Severni Ameriki in v frančiškan
ske vsakoletne koledarje Ave Maria. Za Leksikon dravske banovine je
obdelal oddelek Kočevsko okrajno glavarstvo.
Ob vsakoletnih glavnih počitnicah je zbiral okrog sebe zlasti vi
šješolske dijake srednje šole in tudi visokošolce. Po njegovi zamisli
so se zbirali pri njemu priljubljeni Novi Štifti na dan sv. 'Roka in
on si je navezoval prijateljstvo mladih, vodstva potrebnih mladeničev
v družabnem in organizacijskem življenju. Za to je znala poskrbeti
tudi njegova teta, lastnica Cvarovega gostišča. Iz njegove dobe je naj
brže malo dijakov iz katoliških družin ribniške doline, ki bi ne ohra
njali lepih spominov na priljubljenega jim profesorja. Tudi on jih
je vedno bolj navezoval nase, ker se je z vsakim po maturi pobratil.
V letu 1908 je za visokošolce ustanovil Slovensko dijaško zvezo, po
družnico za ribniški okraj, ki je povezovala sorodne duše z vezmi
trajnega prijateljstva.
Po smrti so mrtvo truplo na željo sorodnikov in nekdanjih njegovih
dijakov prepeljali na domače pokopaliče k sv. Križu (Jurjeviča, Bre
že). Kljub neugodnim prilikam (italijanska okupacija) se je pogreba
udeležilo izredno število njegovih častilcev. Zlasti številno so bili za
stopani njegovi nekdanji dijaki. V imenu vseh se je poslovil od po
kojnika sosed iz vasi Vinice, državni tožilec Jože Prijatelj.
Eden njegovih nekdanjih najpriljubljenejših dijakov, Fr. Fric, ki
mu je bil razrednik vseh osem let gimnazije, novomašni govornik in
očetovsko dober, pa je tudi dobro poznal njegovo navezanost na doma
čo dolino, mu je sestavil spominske verze:
Glej, tam leži Tvoje polje,
dolina Tvoja, in gore,
šumi Ti v grob domači gaj,
uživa duša v Bogu raj.
Stran 200: Zaradi folklorne zanimivosti naj bodo tukaj navede
na domača hišna imena v trgu Ribnica, kolikor so bila vse do Skubi
čeve dobe ohranjena spominu po ustnem izročilu. Hišne številke so kot
„konslcripcijske številke“ ohranjene nad 100 let iz dobe francoske oku
pacije ali že od preje.
Ker se hišna imena in hišne številke večinoma opirajo le na spo
min urednika, seveda niso povsem zanesljive. Pristavljena so deloma
imena lastnikov iz te dobe.
Št. 1: Grad (inž. Anton Rudež, sen.). — 2. Miklova hiša (Karolina
Pakiž, Göderer roj. Arko). — 3. Anzelmova, Starešiničeva, Hranilnica
in posojilnica. — 4. Pečkova, Hranilnica in posojilnica. — 5. Robova,
Osnovna dekliška šola. — 6. Idem. — 7. Idem. — 8. Župnišče. — 9. in
10. Rusova - Davorin Onič. — 11. in 12. Cenetova mesarija. — 13. Perhaus (Marija Vovk). — 14. Belna hišica (še lesena). — 15. Butavnikova (Jože Lovšin). — 16. Papeževa (Janez Arko). — 17. Bobnarjeva.

— 18. čampovai, Ramorjeva, Jergčeva. — 19. Klobučarjeva (Ivan Mla
kar). — 20. Stampflova - Križman Matija, Češarek Alojz. — 21. Otavčenova - Anton Arko, krojač. — 22. Lesar Jože, Kozina Jože. — 23.
Špičkova. — 24. Lipovčenova - Stupica. — 24. Cenetova: Podboj An
drej. — 26. štekličkova, Lovšin Anton, mesarija. — 27. Stara šola: Pre
šernova, Lovšin Anton. — 28. Logarjeva, Klun Marija. -— 29. Vovkova,
Divjak Josip, Pokovec Filip. — 30, Medved, Gregor Mihelič. — 31.
Žagarčkova, Pirker Franc. — 32. Veselova, pekarija Bartol Franc. —
33. Rajhova, mizar Anton Arko. — 34. Ulčar, gostilna Anton Pelc. —
35. Flescheva, Anton Kobler. — 36. Trgovina Ivan Lovšin. — 37.
Struška ulica: Zotler, Štefan Lovšin, — 38. Idem, Sinovčen, Franc Ve
sel. — 39. Idem. — 40. Idem, šuščevi, Jože Petelin. — 41. Idem, Ulčar,
Franc Pelc. — 42. Idem, Godčeva, Janez Lunder. — 43. Idem, Mož.inova,
Ivan Novak. — 44. Idem, Vipavčeva, Drčar Jože. — 45. Idem, Kramarjeva, Jakob Klun. •— 446. Idem, Pavel Trdan. — 47. Debeljakova, Pelc
Jože. — 48. Cenetova, Franc Podboj, Tschinkel Ludvik. — 49. Bukovčenova, trgovina Ivan Klun. — 50. žoržkova,, Franc Pust. — 51. Kramarčkova, Janez Debeljak. — 52. Prijateljeva, Franc Pirkovič. — 53.
Lukeževa, Franc Češarek. —- 54. Pauzerjeva, Franc Picek. — 55. Prajerjeva, Arko Matilda, hotel. — 56. Erhovniceva, „Johan“ Arko Ivan.
— 57. Knol Janez, sedlar. — 58. Bozbert, Češarek Jurij. — 59. Valen
tinova, od 1. 1893 Kolodvorska cesta. — 60. Piltavorjeva, Lovšin, kro
jač Knol. — 61. Zotterjeva, davkarija.. — 62. Pošta, Janez češarek. —
63. Bernard Adamič. — 64. Krojač Štefan češarek. — 65. Franc Križ
man. — 66. Makekova (Klobučar). — 67. Pildarjeva, Cenetova: Jože
Podboj. — 68. Notarjeva, Ignac Gruntar, Oražmovi. — 69. Zdravnik
dr. Anton Schiffrer. — 70. Kavarna, Čitalnica, Ivan Lovšin. — 71. He
nigman Franc. — '72. Molkova, šuščeva: Petelin Franc. — 73. Brivec
Avgust Juvane. — 74. Bobkova, občina. — 75. Bozbirt pri zidu: Franc
Petek. — 76. Klepar, Burgar Vinko. — 77. Nosanova, pozneje Burjeva.
-— 78. Zälarjevai (Vrvarjeva), Šmalc Matevž. — 79. Pakiževa, Parla
ment, Emil Pakiž. — 80. Gelzetova, Alojz Gelze. — 81. Seljanova, Ma
tija Oberstar. — 82. Bozbirt, Janez Petek. — 83. Zaskednikar, Štefan
Govže. — 84. šušec, pek Ivan Novak. — 85. Savelli, pek Ivan Novak. —
86. Slemenčeva,, Češarek Marija, Angela. — 87. Obermann, Bartol,
Kos. — 88. Jakličeva, Franc Klun. — 89. Pildarček, Franc Pelc. — 90.
Poljančeva, Peterlin Filip. — 91. Škrljeva, Češarek Jože, Peterlin. —
92. Bregar, pošta. — 93. Ivan Bregar, gostilna.
Stran 222 in sl.: V Skubičevi dobi je obstojalo živahno društveno
delovanje. V duhu te dobe so imela ta društva politično opredelitev, kar
je imelo, kakor sploh na Slovenskem, svoje dobre, a tudi slabe strani.
Razcepljenost je škodovala zlasti na gospodarskem polju, opredelitev
po načelih pa je bila tudi spodbuda za tekmovanje.
Kulturni društvi sta bili:
ČITALNICA, ki je obstajala izza dobe ljudskih taborov (1860, 70,
80) kot skupno društvo za izobrazbo. Po letu 1904 (II. katoliški shod) je
polagoma postajala le društvo tržanov. Imela je dokaj obsežno knjiž
nico, ki je bila na razpolago vsem vedoželjnim. Poi prvi vojni ni več
prirejala zunanjih prireditev.

SLOV. KAT. IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO je bilo ustanovljeno
1506 in je delovalo po smernicah katoliških shodov. Zbiralo je v svoj
krog predvsem prebivalstvo iz vasi in ima za splošno ljudsko izobrazbo
največ zaslug. Vodili so ga večinoma kaplani. S presledkom v Aleksan
drovi diktaturi je delovalo do začetka druge vojne kot PROSVETNO
DRUŠTVO.
Telovadni društvi:
SOKOL, ustanovljen menda okrog leta 1880, kot skupno telovadno
društvo, ki je pa večinoma delovalo le med tržani. V dobi Aleksandrove
diktature se je spojilo v Jugoslovanski Sokol.
OREL je bil prvotni odsek Slovenskega katoliškega izobraževalne
ga društva in je zbiral večinoma kmetsko mladino. Po prvi vojni je
postal samostojno društvo, včlanjeno- v Orlovsko zvezo v Ljubljani.
Aleksandrova diktatura ga je uničila. Po smrti diktatorja je društvo
bilo obnovljeno v Slovenski fantovski zvezi.
Dijaški društvi:
Podružnica SLOV. DIJAŠKE ZVEZE je bila ustanovljena leta 1908
po dr. Francu Trdanu. Zbirala je katoliško usmerjeno dijaštvo ob vsa
koletnih počitnicah in ga navajala k idealnemu delu. Včlanjena je bila
tudi v Slov. Dijaški zvezi v Ljubljani.
KLUB NAPREDNIH DIJAKOV v Ribnici je združeval dijake na
prednega političnega tabora. Klub je bil dejansko del Sokola.
Narodna obrambna društva so bila: Ciril Metodova družba, usta
novljena okrog leta, 1900; po prvi vojni je zašla v napredne politične
roke. Zato se je osnovala Podružnica Slovenske straže, ki naj bi zbi
rala pod svoje okrilje ljudi katoliškega tabora. Obe društvi ,sta veljali
na zunaj za nepolitični, a sta polagoma zvodeneli. Namesto njiju je bila
ustanovljena Jugoslovanska Matica, ki naj bi delovala kot nepolitično,
narodno obrambno društvo za vse. Vodilo jo je večinoma učiteljstvo,
uspehov pa ni imela posebnih.
Karitativno društvo je bil Rdeči križ, ki je zlasti v dobi prve vojne
uspešno deloval; nudil je podporo ranjencem in drugim pomoči potreb
nim tudi ob drugih prilikah, npr. ob povodnjih. To društvo je res nepo
litično in je v njem složno sodelovalo zlasti razumništvo z dokajšnjo
požtrvovalnostj o.
Prostovoljna gasilska društva so obstojala v Ribnici, v Goriči va
si, v Nemški vasi, na, Jurjeviči in v Sušju. Tudi ta društva so, imela
karitativni namen in niso bila politična.
Gospodarska društva:
Kot prva je bla osnovana POSOJILNICA V RIBNICI nekaj let
pred začetkom tega stoletja,. V prvem desetletju se je ustanovila HRA
NILNICA IN POSOJILNICA V RIBNICI in zbirala večinoma kmetski
denar. Zanimivo pa je dejstvo, da so kmetski ljudje zelo radi nalagali
svoje prihranke v „napredno“ Posojilnico, dočim je kak tržan imel svo
jo vlogo tudi v „klerikalni“ Hranilnici. KONZUMNA ZADRUGA je
delovala kratko dobo, ker ni imela pravega vodstva. V dobi diktature
se je ustanovila KMETIJSKA GOSPODARSKA ZADRUGA, ki je s

Pogled z M a le g a Sajevca
$ križpotja pred vasjo Sajevec; po desni vodi pot v vas Sajevec,
po levi gre p ro ti Jurjeviči in d a lje p ro ti N ovi Š tifti. N a levi na
hribu Pefelinjek, v gozdu podružnica sv. Frančiška

svojo trgovino lepo uspevala, in bila v prid prebivalstvu. Gospodarska
društva so bila še: Podružnica Kmetijske družbe, Gremij trgovcev in
Združenje obrtnikov, ki so delovala v smeri stanovskih potreb.
Stran 231: VALENTIN VODNIK (r. 3. februarja 1758, u. 8. ja
nuarja 1819) je v svojem „Popisovanju Kranjske dežele“ , ki je bilo
objavljeno v Veliki pratiki za leto 1795 in v katerem našteva vse večje
kraje na Dolenjskem, o Ribnici napisal takole: „5. .. . Ribnica,, naj
lepši trg na Kranjskem; tukaj je okoli 26 krznarskih mojstrov ino
zraven v petih velikih vaseh so vsi lončarji, kolikor je hiš.“
Valentin Vodnik je v dobi svojega kaplanovanja v Ribnici zbiral
iiarodno_ blago*. O tem piše slovenski pisatelj Fran Levstik: „ . . . da se
je Vodnik že poprej bavil s slovenščino, svedoči njegov, v mojih rokah
rokopis „Rokopis z naslovom: Mythen zu Ribnica geglaubten (Bajke,
v katere verujejo v Ribnici)'.“ Ta rokopis se danes hrani v NUK.
Spis priča, da se je Vodnik že pred zvezo z Zoisom zanimal za narodno
blago (Fr. Levstik, Zbrano delo, knjiga VII, str. 15 in op. Ured. A.
Slodnjak, 1958.)

Stran 234: Ignacij MRAK, rojen v Hotavljah v Poljanski dolini,
na Gorenjskem, je bil posvečen v mašnika 1837. V prvih letih je bil
vzgojitelj avstrijskemu maršalu blizu Verone in se naučil italijanščine.
Nato je bil šest let kaplan. S prijateljem Andrejem Skobcem, kuratom
v Lomu pri Tržiču, sta se navduševala za misijone in leta 1845 odšla
v Ameriko v pomoč Frideriku Baragi. Mrak se je naučil še angleščine,
francoščine in indijanske otavščine, kajti za jezike je bil zelo nadarjen.
Razen tega je bil železne volje, dosleden in natančen. V letu 1848 se
je kot misijonar naselil v kraju Eagle Town (Orlje mesto) med Otavani ob Michiganskem jezeru. Tu je deloval 20 let do Baragove smrti
1868. Po imenovanju Barage za rednega škofa je bil njegov generalni
vikar za Spodnji Michigan. Leta 1860 ga je Baraga poslal v domovino,
„da dobi duhovnikov in denarno podporo za škofijo“ . Ker je bil preveč
resen, redkobeseden in preskromen v svojem nastopu, ni_ imel mnogo
uspehov v tem poslanstvu. S seboj je odpeljal samo Andreja Andoljška,
bogoslovca iz ribniške župnije. O Mraku je Baraga poslal v Rim po
ročilo: „V vsem svojem delovanju kaže veliko modrost... je resen?
skromen, v vsem častitljiv.“ Zato ga je papež Pij IX. po Baragovi smrti
imenoval za škofa, njegovega prvega naslednika v škofiji Marquette.
Mrak se je zelo branil te časti in se_je poi 10 letih (1878) škofiji odpove
dal in odšel za duhovnega pomočnika na razne kraje te škofije. Umrl
je leta 1901 v svojem 91. letu. (Glej knjigo Dr. Fr. Jaklič, Friderik
Baraga, Bs. Aires 1951.)
Stran 235: Janez Krstnik VOVK (r. 1828, umrl 1869), kaplan v
Ribnici (1867 do 1869) je bil sin Mine Vovk rojene Prešeren, ki je
bila sestra pesnika dr. Franceta Prešerna, torej pesnikov nečak.
Kot bogoslovec je „pesniku pomagal v počitnicah v njegovi advokat
ski pisarni v Kranju in je po njegovi smrti podedoval nekaj pesnikovih
knjig, ki pa, o njih ni nobenega sledu“ . (Gl. SBL, II, str. 514.)
Stran 247 in sl.: Prvotne cerkve so, kakor je pisatelj obrazložil,
gradili graščaki. Brez dvoma s pomočjo svojih podložnikov. Patriarhi
so jim zaradi tega priznavali pravice patronata. Te in niim odgovarja
joče obveznosti so bile v poznejših časih določene z zakonitimi uredbami.
Obnovitev stare ali gradnja nove cerkve se je v novejši dobi pri
čenjala s takoimenovano konkurenčno obravnavo. Postopek je vodila
pristojna upravna oblast (okrajno glavarstvo). Določen je bil predvsem
gradbeni načrt ter proračun stroškov. Ti so bili porazdeljeni med cerkve
ni zaklad in patrona ter med župljane; zaveza slednjih pa je bila pro
stovoljna in je obstojala večinoma v opravljanju ročnih del in potrebnih
voženj gradbenega materiala.
K stroškom obnove ali nove zgradbe župne cerkve so bili pri
tegnjeni vsi župljani, k onim podružne cerkve pa, le prebivalci vasi,
ki so se prištevale k dotični podružnici.
Za redno vzdrževanje cerkva ,in za manjša popravila je skrbel žup
nik s pomočjo dotičnih cerkvenih klučarjev. Vsaka cerkev, župnijska in
podružnična, je navadno imela svojo nepremično imovino (njive, trav
nike, gozde), ki jo je upravljal župnik s klučarjema in ki je donašala
stalne letne dohodke. Župne cerkve so imele tudi še drugo nepremično
imovino, imenovano župnijska nadarbina, ki jo je pa užival vsakokratni
župnik. Cerkveni zaklad je bil ustanovljen v dobi cesarja Jožefa II.

V elikonočna procesija 19. a p rila 1924 pod vodstvom dekana
A nto na SKUBICA po g la vn i ulici ribniškega trga

(1770-1790) iz imovine zatrtih samostanov in druge v ta namen za
plenjene cerkvene imovine.
Posamezne podružne cerkve ribniške fare so od pamtiveka vzdrže
vale sledeča naselja: Sv. Trojico v Hrvači —vasi Hrvača, Otavice, Lipo
vec in Makoša. Sv. Matere božje - Goriča vas. Sv. Lenarta - Nemška
vas in Zadolje. Sv. Frančiška — Dane, Bukovica, Sajevec, Sv. Ane:
Gorenja vas, Breg, Dolenje Lazi in žapuže. Sv. Križa —Breže, Jurjeviča,
Kot, Sušje, Slatnik in Žlebič.
Vsaka od teh podružnic je imela svoje cerkveno bandero; vsa ta
bandera so vsako leto slovesno nosili samo ob priliki velikonočne in
telovske procesije po starodavnem vrstnem redu, v katerem so nave
dene podružnice zgoraj. Za vsakim banderom so se zvrščali v procesijo
prebivalci odgovarjajočih vasi.
Svoje bandero je imela tudi župna cerkev. Bilo je največje in
najlepše. To bandero so nosili v procesiji kot zadnje. Za nj.im so bili
uvrščeni prebivalci trga. Za njim so hodili in to tik pred baldahinom
z Najsvetejšim cerkveni pevci. Najsvetejše je nosil vsakokratni dekan
ob spremstvu obeh kaplanov in morebitne druge duhovščine in bogo
slovcev. Za baldahinom so stopali zastopniki svetnih oblasti: sodišča,
občine, davkarije, pošte ter osebje varnostne in finančne straže, pa
tudi drugi veljaki, ki so smatrali udeležbo pri procesiji za svojo dolž
nost.
Stran: 248. Retabula. Beseda je sestavljena, iz latinskih besed retro (zadaj) in tabula (miza). Retabula je okras na steni, izklesan ali
izrezan iz kamna (včasih tudi iz trdega lesa), ob katerega se opira
oltarna miza.
Stran 251: Na pokopališču v Hrvači so v skupnih duhovniških gro
bovih pokopani: nekdanji ribniški dekani Janez Traven, Ignacij Holz
apfel, Martin Skubic, Martin Povše, Franc Sal. Dolinar in Anton Pad.
Skubic. — Nekdanji ribniški kaplani: Jožef Skubic (r. 1802, u. 1893),
Engelbert Rakovec (r. 2. novembra 1873, u. 4. maja 1961) in Gabrijel
Petrič (r. 1. decembra 1889, u. 1969). — Novoštiftarski beneficiat zlatomašnik Karel Klinar (r. 4. novembra 1836, u. 2. marca 1923). Bil je
tudi zadnji svetni duhovnik božje poti Matere božje Nova Štifta. Pa
nekdanji župnik na Bizeljskem Leopold Raktelj (r. 2. novembra 1867,
u. 18. marca 1909), sin dolgoletnega ribniškega nadučitelja Josipa Raktelja.
Stran 251: Farno pokopaliče v Hrvači je bilo urejeno v treh eta
pah: Prvi del je bil urejen okrog podružnice Presv. Trojice leta 1812
pod dekanom Al. Humlom, v obliki nepravega pravokotnika v smeri
sever-jug s podružnično cerkvijo ob vznožju severne stranice. To poko
pališče je bilo ograjeno z zidano ograjo in z utrjeno potjo razdeljeno
v dve polovici. V jugovzhodnem voglu je bila postavljena zidana mrt
vašnica. Sredi južne stranice si je ribniška, graščina postavila zidan
mavzolej, pokrit s streho, slonečo na zidani steni v ozadju in dveh
stebrih v ospredju v obliki pravokotne lope, z marmornato1napisno ta
blo.
Ker je pokopališče postalo premajhno, je bilo leta 1887 pod dekanom
Martinom Skubicem podaljšano' za dobro tretjino sedanjega; zidana,
ograja je bila prestavljena, da je vključila tudi novi del. Isti dekan

Pogled po ribniški d o lin i p ro ti jugovzhodu
z jugovzhodnega zvonika župne cerkve.
Levo na sredi vas Hrvača s pokopališčem na p o lju ; v ozadju
Črni vrh na M a li g o ri; desno po g le d po avtocesti skozi M a lo
Hrvačo, G oričo vas, Nemško vas in Prigorico; v ozadju
hrib Strmec pri Jasenici

je dal leta. 1877 postaviti veliki križ sredi prvotnega pokopališča. Leta
1899 pa je dal dekan Fr. Dolinar postaviti nov veliki križ koncem
podaljšanega pokopališča.
Pod dekanom Dolinarjem je bila leta 1909 skoro popolnoma pre
novljena cerkev Presv. Trojice, samo zvonik je ostal stari in je bil
vključen v novo cerkveno stavbo. Ob tej priliki je dal graščak dr.
Teodor Rudež porušiti grajski mavzolej sredi pokopališča in zgraditi
popolnoma novega ob levi strani cerkvene apside, kamor so bile pre
meščene napisne table z mrliškimi ostanki dotedanjih grajskih umrlih.
Leta 1944, v predzadnjem letu 2. svetovne vojne, je pokopališče
spet postalo premajhno in je bilo pod dekanom Viktorijanom Dem
šarjem podaljšano proti jugu za slabo tretjino, na katero je bil pozneje
prestavljen tudi veliki pokopališki križ. Tudi ta podaljšek je sedaj
vključen v pokopališko božjo njivo z novo zidano ograjo.
Stran 256: Cerkev sv. Ane je bila v dobi druge svetovne vojne moč
no poškodovana. Italijanska okupacijska vojska je od 12. aprila 1941
1° 8. ^septembra 1943 imela, svoj sedež v bivšem ribniškem gradu in
v vojašnicah nai grajskih mlakah. Sumila je, da se hriba Sv. Ane in
tudi cerkve kot svojega skrivališča in važne strateške postojanke po-

N ekatere kapele križevega pota
ob cesti iz vasi Breže p ro ti podružnici sv. Križa. Vrh zvonika
je viden na hribu sredi drevja.

služuje partizanska vojska. Zato je pobočje hriba in njegov vrh več
krat obstreljevala. Ob neki taki priliki je bil ocl granate ubit Seljanov
gospodar, ko je delal na svojem polju.
Posebno se je razbesnela okupatorska vojska dne 10. oktobra
1942. V zgodnjih jutranjih urah je namerila svoje topove z dvorišča
vojašnic proti vrhu Sv. Ane in ga silovito obstreljevala. Zadela je
z granatami zvonik in cerkveno stavbo ter porušila zakristijo.
V
tistem času so okupacijske oblasti polovile na stotine mož in
fantov iz ribniških vasi in trga ter jih odvedle v zapore v Kočevje.
Mnogo od teh zapornikov je bilo poslanih v internacijo v razna prisilna
taborišča v Italijo, mnogi pa so bili prisiljeni opravljati delo na raznih
lesnih tovarnah v Kočevju. Med slednjimi je bil tudi urednik te knjige,
ki je bil osvobojen te internacije ob razsulu fašistične Italije 8. sep
tembra 1943.
Stran 257: Sv. Križ. Od občinske ceste Breže-Jurjevica je pod
klancem odcep proti cerkvi in pokopališču. Ob tej poti je bilo 1. 1759

(pod arhidiakonom Janezom Jakobom Bajcem) zgrajenih 14 zidanih
kapelic, postaj križevega pota. Tekom 130 let soi polagoma razpadale.
Zato so bile 1. 1887 (pod dekanom Martinom Skubicem) temeljito ob
novljene.
Pokopališčna cerkev sv. Križa ima vzidan vogelni kamen v prez
biteriju z letnico 1659 in kamnit tlak iz leta 1758. (Krajevni leksikon
Slovenije, 1971).
Stran 260 in sl.: „Nova Štifta pri Ribnici“ . Ali je ta razpravica,
ki joi je naš zgodovinar objavil v Ilustriranem Slovencu 1928 in je tu
kaj ponovno objavljena, v celoti skladna z ono, ki jo je Skubic sestavil
za svojo posebno zgodovinsko razpravo in ki je bila po njegovi smrti
objavljena v knjižici z naslovom „Dekan A. Skubic in dr. Fr. Trdan:
Nova Štifta, Marijina: božja pot na Dolenjskem. 1941. Založil frančiš
kanski samostan v Novi Štifti. Tiskala frančiškanska tiskarna v Roč
nem pod šmarno goro“ , urednik ni mogel ugotoviti, ker mu ta knjižica
ni bila dostopna.
Stran 262: „Svoji pobožnosti.. . je Schönleben dal izraza.. . posta
vil kapelo sv. Jožefa.“
M. Železnik v svojem delu „Nova Štifta. 1971“ pravi: „Pod bre
gom so verjetno sočasno s cerkvijo postavili kapelo sv. Jožefa.... so
jo morda začasno> uporabili za romarske slovesnosti. . . “ Sedanja oltarna
slika sv. Jožefa je delo slovenskega slikarja Mateja Langusa, morda
iz 1. 1844. Ta umetnik je poleg mnogih drugih cerkvenih oltarnih slik
opremil župno cerkev v Dobrepoljah (sv. Križ z Marijo, Janezom in
Magdaleno; 1832); župno cerkev pri sv. Gregorju (1832) z istoimen
skim svetnikom; župno cerkev na Robu (1845) s sliko Marijinega rojst
va, ter župno cerkev na Blokah (1851) s slikama Brezmadežne in sv.
Alojzija (M. Langus, rojen 1792, u. 1855). Za slikanje je morebiti
slikarja pridobil Jurij Janež ali dolgoletni sodraški vikar (1821-1850)
Matej Kavčič.
„V jabolko vrhu božjepotne cerkve je arhidiakon Schönleben po
ložil več relikvij... lesen španski križec...“ : to je relikvija „de la
SS. Cruz de la Caravaca“, španskega mesta, province Murcia (Leksikon
Larousse. Pariz. Buenos Aires 1961.)
Stran 262 in sl.: Kolikor je bilo uredniku te knjige možno ugotovi
ti, so se razen našega Skubica z zgodovino Nove Štifte pri Ribnici ob
širneje pečali še sledeči pisatelji:
1. P. Odilo Hajnšek ofm, ki je v koledarju Ave Maria, Lemont,
111, ZDA, leta 1962 objavil članek „Nova Štifta pri Ribnici“. Sklicuje
se na sledeče vire: Valvazor III; Zgodnja Danica 1881; J. Volčič, Ma
rijina božja pota (Mohorjeva družba v Celovcu 1885); Krajevni leksi
kon dravske banovine (Ljubljana 1937); A. Skubic - Fr. Trdan, Nova
Štifta (1941). (Popolne podatke o tej knjižici glej v pojasnilu k strani
140).
2. Marijan Marolt: Kratek opis božjepotne cerkve Nova Štifta pri
Ribnici, v mesečni reviji Duhovno življenje (Buenos Aires, 1964). Tai
se sklicuje na zgodovinske pripomočke, „ki da jih je imel v Argentini pri
rokah“ , namreč na zgodovinarje Steska, Lavtižarja, Lovrenčiča, in p.
Odila Hajnška. O Novi Štifti govori deloma kot zgodovinar; pri tem
se opira, na ravnokar navedene opisovalce; iz enega od njih navaja le

gendo o postanku Nove Štifte in zmotno „krščuje“ takratnega ribniške
ga arhidiakon F. M. Vaccanija za „ribniškega župnika Valanta“ . Več
se peča, pri opisu Nove Štifte v svojstvu poklicnega umetnostnega zgo
dovinarja. O cerkveni stavbi pravi, da je ta stavba „eden najzgodnejših
primerkov baročne kultne stavbe tistega tipa, ki je prelomil z gotsko
tradicijo...“ , kar je pa v nasprotju s Skubičevo trditvijo, da je „cer
kev krasna romanska stavba.. . “. Tudi glede kiparja in slikarja Marije
Vnebovzete si naš Skubic in Marolt nista edina, a vsekakor moramo
dati prav Maroltu, ker je umetnostni zgodovinar, ki pravi: „Niti ime
kiparja niti slikarjevo' še nista ugotovljeni,“ kar izvemo iz nasled
njega zgodovinskega dela.
3. Milan Železnik: Nova Štifta na Dolenjskem (Zbirka vodnikov: Kul
turni in naravni spomeniki Slovenije. 29. zvezek. Založba Obzorja, Ma
ribor 1971). To je po vsej verjetnosti doslej najpopolnejše zgodovinsko
in umetnostnozgodovinsko delo o božjepotni cerkvi Nove Štifte, v kate
rega se bo še dolgo časa z užitkom poglabljal ne samo vsak veren
ljubitelj slovenskih starožitnosti, marveč tudi zahtevnejši izobraženejši Slovenec. Železnikovo, delo se sklicuje poleg na Valvazorja, Volčiča ter
Skubica-Trdana še na najnovejše ugotovitve strokovnjakov arhitektov
in umetnostnih zgodovinarjev.
StrJan 267 in sl.: Skubičeva razprava o Svetni zgodovini je naj
manjdognana in zato nepopolna. Videti je, da se je pisateljobdelave
tega gradiva večkrat loteval; saj npr. začetno dobo kar trikrat pričenja
opisovati, a vsakokrat z nekimi razlikami. Kljub njegovim naporom
se zdijo priobčene dikcije nekam nedognane; morebitne razloge za. to
je nabrže treba iskati tudi v večkratnem prepisovanju tega gradiva.
Zaradi preglednosti je tukaj navedena shema, cerkvenih in svetnih
oblastnikov ribniške pokrajine:
I. V cerkvenem oziru je ta spadala:
1. ped oglejske patriarhe (od 811 do 1761);
2. pod goriško nadškofijo (od 1751do 1787);
3. pod ljubljansko škofijo (od 1788 do danes).
Goriška nadškofija je imela posreden vpliv na ribniško pokrajino
tja do leta 1931, do katerega ji je bila kot sufragan podrejena ljub
ljanska škofija. Zato je urednik smatral za primerno, navesti popolno
vrsto goriških nadškofov in ljubljanskih škofov.
II. V svetnem oziru so se smatrali za vrhovne svetne oblastnike
Ribnice in pokrajine:
Rimsko-nemški cesarji (811 do 1040).
Oglejski patriarhi (1040 do 1363).
Habsburžani in kranjski vojvode (1363 do 1418).
Celjski grofje (1418 do 1456).
Habsburžani rimsko-nemški cesarji (1456 do 1806).
Habsburžani, avstrijski in avstro-ogrski cesarji (1806 do 1918).
Stran 276: Grad ČUŠPERK (nemško Zobbelsberg), „castrum Zobelsperc“ se v listinah prvič omenja leta, 1248. Kateri plemiči so ta
grad sezidali, Skubic ni ugotavljal in ima o njem dokaj skope podatke.
Svoje ime ima menda ta grad po divjem mačku, ki je nekoč bival
v gozdovih okrog gradu in bil znan z nemškim imenom Zobbel, kar je
postal slovenski Čuš. Prvotni grad je stal v gozdu vrhu hriba. Do

Panorama zg o rn je g a dela ribniške doline
iznad ponikalnice Tentera v M a ii gori nad vasjo Ž lebič
v smeri pro ti N ovi Štifti pod Travno goro v ozadju

leta 1418 so bili njegovi lastniki Ortenburžani, za njimi Celjani. Leta
1457 mu je dal cesar Friderik III. deželsko (tudi „krvavo“ ) sodišče. Od
cesarjev je prešel grad v roke Turjačanov in je bil v kmečkih uporih
1515 in 1573 popolnoma razdejan in porušen. Turjačaini so postavili
nov grad ob vznožju hriba. Ti so ga za kratko dobo prodali grofom
Barbo, a ga nazaj pridobili Auerspergi 1691. Ti so ga kmalu spet
prodali novim lastnikom.
Graščinsko gospodstvo Čušperk je obstojalo do srede 19. stoletja.
Po letu 3848 so kompleksi polj in travnikov prešli v last kmetov, gozd
ni kompleks, ki se je razprostiral po grebenu hribov nad dobrepoljsko
dolino in po Mali gori med ribniško in struško dolino tja do Črnega
vrha in bil znan Ribničanom pod imenom Čušperško, je bil razdeljen
v drugi polovici preteklega stoletja in razprodan raznim zasebnikom.
Stran 277 in sl.: Stiški samostan, ustanovljen leta 1132, je bil
skoro ves srednji vek versko, gospodarsko in kulturno središče Dolenj
ske, od Ljubljane do Novega mesta. Ustanovno listino je izstavil oglej
ski patriarh Peregrin.
V
oktobru 1784 je cesar Jožef II. z drugimi slovenskimi samosta
ni razpustil tudi stiškega. Nad sto let je samostansko poslopje služilo
681

Spomin na BELE MENIHE
Redovna m atura v juniju 1930. V sredi sedi o p a t
p. A vguštin KOSTELEC; na njegovi desni razrednik profesor
Franc GNJEZDA. Dva te d a n ja osmošolca: na skrajni desni sedi
p. C iril PETELIN; drugi od leve pa stoji p. M aver GREBENC,
oba iz ribniške župnije.

drugim namenom; leta 1898 pa so ga cistercijanci obnovili in določili
spet prvotnemu namenu.
Stran 291 in sl.: Župnija Dobrepolje je bila po Skubicovem opiso
vanju ustanovljena leta 1260. Ustanovil jo je predvidoma grof Her
man II. Ortenburški na ozemlju, ki je dotlej kot cerkvena podružnica
pripadalo župniji Šentvid pri Stični.
Istega leta (1260) so Turjačani ustanovili župnijo Škocjan pri
Turjaku, cistercijani pa svoj samostan Bistro pri Verdu.
Župnija Dobrepolje je pozneje vedno spadala v ribniški naddiakonat.
Iz nje sta se razvili župniji Struge in Velike Lašče, kakor je že zgo
raj popisano. Iz župnije Dobrepolje so v Skubičevi dobi izšli mnogi slav
ni možje, važni tudi za splošno slovensko kulturno zgodovino, izmed
katerih naj bodo tukaj navedeni le nekateri:
Matija PRELESNIK, pesnik in pripovednik, rojen 1872 na Cesti
(župnija Dobrepolje), umrl 1905 v Ljubljani kot podravnatelj semenišča.
Spisal je trilogijo Zgodovina polabskih Slovanov.
Drugi znani slovenski pisatelj Franc JAKLIČ, nekdanji deželni
in državni poslanec za kočevski politični okraj. Tega pisatelja pozna

skoro vsak izobraženejši Slovenec po njegovi mohorski povesti „Zad
nja na grmadi“ .
Med likovniki sta znana brata KRALJA, Tone in France, kot vo
dilna slovenska umetnika svoje dobe.
Tudi socialni delavec France ŽUŽEK, ki je zapustil svoje številne
sinove jezuite in hčere misijonarke, je znan skoro vsakemu izobraženejšemu Slovencu.
Stran 308: Pred odstavkom z naslovom Grof Oton VI je v Fricevem prepisu interpoliran sledeči odstavek:
„ZGODOVINA GRAŠČINE. — Valvazor pripoveduje, da, so bili
lastniki ribniške graščine Gospodje Ribniški (Herren von Reiffnitz),
izmed katerih je Valvazor našel v spisih zadnjega, namreč Janeza
Ribniškega (Hans von Reiffnitz), ki je leta 1524 še živel na Kranjskem.
Pred stoletji pa so bili lastniki ribniške graščine gospodje Turjaški, o
katerih piše Schönleben: »Adolf IV. (namreč Turjaški) je imel za
ženo Karanko' pl. Falkenberg, s katero je dobil Otomana, I. naslednika,
in Engelberta II., ki je prodal gospodstva Vinico, Sodražico ,in Ribnico
teta 1227 gospodom iz Loža: Karlu, Rupertu in Albertu.« Tako je
prišlo po kupu ribniško gospodstvo' od Turjačanov na gospode iz Loža,
od katerih pa je prešlo na Ortenburžane, ki so ga dobili od oglejskega
patriarha v fevd. Leta 1336 je oglejski patriarh Bertrand izročil Leo
poldu Sovneškemu v fevd graščine Sovnek, Mirno, Novo cerkev (Neukirch) in Ribnico. Leta 1347 je v ribniškem gradu umrl tedanji po
sestnik grof Ortenburški. Leta 1411 je bila Ribnica s sosednjimi gospodstvi last vojvode Tecka, ki jo je s svojo ženo, rojeno grofinjo ortenburško, priženil. Pozneje so to gospodarstvo dobili celski grofje. Ko
so ti izumrli, ga je dobila avstrijska vladarska hiša.“
Ta, odstavek smiselno ne spada na objavljeno mesto in se tudi ne
sklada povsem s Skubičevimi topoglednimi navedbami na drugih me
stih v njegovi razpravi. Zaradi tega ga prireditelj objavlja tukaj med
dodatki. Ta odstavek daje slutiti, da je Skubic morebiti imel namen
zgodovino gradu Ribnica in njenega gospodstva (v ožjem smislu)
opisati v posebni razpravi in bolj podrobno, pa je ta svoj namen po
zneje opustil. Interpolacija odstavka je morebiti prišla v tekst šele
ob prepisovanju rokopisa.
Stran 311: Skubičevo mnenje o slovenskem izvoru vasi Gotenica
in o nje naselitvi po Slovencih se zdi malo verjetno. Oprto je na raz
loge, ki niso prepričljivi.
Vas Gotenica leži v mali kraški ka dunji, ki ima nekaj kvadratnih
kilometrov površine. Ta dolinica je obdana od vseh strani z gozdovi.
Skozi njo vodi cesta iz Dolenje vasi preko Grčaric in na planoto pri
Kočevski Reki. Niti v grčarski niti v goteniški kotlini ni nobene teko
če vode. Pač pa teče potoček po planoti Kočevske Reke, ki po kratkem
toku ponikne v podzemske špilje.
Ako naj bi se prebivalstvo selilo „ .. . v kot pod Ribnico“ , kakor
domneva Skubic, bi morala, vas „Kotnica“ nastati v grčarski kotlini.
Prav malo verjetno se zdi, da bi hodili ribniški kolonisti ustanavljat
novo naselbino' preko sorazmerno velike in sorazmerno rodovitne grčarske dolinice v še bolj oddaljeno, a dokaj manjšo goteniško dolinico.

Tüdi topografsko je Skubičevo mnenje nevzdržljivo: „Lepe slo
venske vasi: Boro-vec, Mora.va, Topli vrh, Brezje (prav Preža), Brezulja“
ne ležijo v „goteniški dolini“ (kakor trdi Skubic), marveč se nahajajo
vsaj 8 do 10 km daleč od te doline, namreč južno od vasi Kočevska
reka, ki je oddaljena od Gotenice kakih 6 kilometrov.
Kočevarii so poznali navedene vasi pod svojimi nemškimi imeni:
Morobitz, Mrauen, Warmberg, Pröse, Presuln. Ta imena se res zdijo
nekako popačeno spremenjena v nemška, razen v Wairmberg prestav
ljeni slovenski Topli vrh, ki utegne biti že prvotno od ustanoviteljev
poimenovani nemški kraj; vendar bo težko kdaj dognati, katero poime
novanje, slovensko ali nemško, je prvotno in katero prestavljeno iz
drugega jezika. Pri tem je pomniti tudi dejstvo, dai se nahajaio v
bližnji okolici tudi naselja z imeni: Händler-ji, Wetzenbach, Innlauf,
katerim skoro ne moremo osporavati nemškega izvora njihovega imena.
Stran 311 in sl.: O imenu kraja Kočevje in njega izvoru so že od
nekdaj obstoiala različna mnenja in domneve. Popolnoma zanesljive
razlage vse doslej ni utemeljeno dokazal še nihče. Zaradi zanimivosti
naj bo tukaj navedenih nekaj domnev:
Dr. Schönleben, naš arhidiakon, ie izvaial nastanek imena Ko
čevje, kakor trdi J. V. Valvazor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske, ta
kole: Ko so prvotni nemški naseljenci sekali gozdove ob Rinži, so drug
drugemu želeli pri tem srečo z besedo “ Gottsegen, Gottsegen!” Slo
venci so to njihovo besedo razumeli kot “ Gotschevee” .
Valvasor sam trdi, da je ime Kočevje nemškega izvora in da
prihaja od vode. Kadar da močno dežuie, reka Rinža prestopa svoje
bregove. Kadar voda le polagoma izginja, nastane v kočevski kotlini
iezero, ki je zaradi gnojnega blata blagoslov za zemljišča; ta blagoslov
da pošilja Bog, ki so ga prebivalci od njega debili po jezeru; torej so
ga imenovali “ Gott-see” ali v svojem narečju “ Gottschee” . Valvazor
pa te razlage ni povsem osvojil, marveč ie kot svoio razlago ohranil
njemu razumljivejšo, ker da prihaja ime “Gottschee” od germanskega
naroda Goti. ki da so potemtakem predniki Kočevarjev. Kočevsko
deželo (grofijo) je imenoval “ Gottisches Land” .
Da so kočevski Nemci bili prepričani, da so svoje mesto in svojo
deželo Kočevarji krstili oni sami in da je torej ime nemškega, izvora,
so dokaz razlage skoro vseh Kočevarjev, ki so se pečali v svojih zgodo
vinskih opisih Kočevja s tem problemom.
Slovenski zgodovinarji in geografi, ki so iskali raizlago imena Ko
čevje, so seveda istega mnenja kot Skubic, da je treba iskati izvor
tega imena v slovenski besedi ,,koča“ v “kočah“ in da so prvotni nemki naseljenci sprejeli od prejšnjih prebivalcev Slovencev ime Kočevje.
Najnovejša slovenska razlaga (dr. M. Rupel, Valvazorjevo berilo)
trdi, da je treba- iskati izvor besede Kočevje v imenu gozdnega drevesa
hoja, kakor Slovenci od pamtiveka imenujejo drevo jelka. Kraj, kjer
raste mnogo hoj, se imenuje „hojčevje“ ali „hočevje“ , kar je tekom let
dalo ime kraju in mestu „Kočevje“.
Stran 313 in sl.: Beležka škofa Hrena v njegovem koledarju iz leta
1509, ki je v izvirnem latinskem jeziku navedena v Skubičevi opombi
107 k poglavju V., oddelek Ortenburžani, se glasi slovensko:

„Karel IV., cesar, kralj Češke, je potem, ko je premagal Franke in
Turingijce, dal na prošnjo Friderika-, ortenburškega grofa, tristo mož z
ženami in otroci le-temu v sužnost; ti bi sicer rnoraii biti kaznovani
zaradi upora; poslal jih je v gozdove, kjer je sedaj Kočevje. Ti so
v teku časa, potem ko so izsekali drevje, zgradili sedem župnih cerkva.“
Katere so bile te župne cerkve, škof Hren ne pove, niti jih ni
ugotavljal Skubic. Iz Skubičevega besedila v I. poglavju vemo, da je
hilo letai 1363 na ozemlju kočevskih priseljencev ustanovljenih pet žup
nij, namreč: Poljane ob Kolpi, Kostel, Osilnica ter Kočevje in Kočevska
reka. Na' ozemlju fare Kočevje so pa pred letom 1509 oziroma prav
to leto bile zgrajene še štiri: Koprivnik, Stari log, Mozelj in črmošnjice.
Do leta 1509 je bilo torej ustanovljenih 9 župnij. Da so 6 župnij,
namreč: Kočevje, Kočevska Reka, Koprivnik, Stari log, Mozelj in
Črmošnjice ustanovili Kočevarji, je po Skubičevih navedbah nedvomno.
Katera naj bi bila sedma? Kot od kočevskih priseljencev ustanovljeno
je možno smatrati edinole Osilnico. Za dokaz temu je treba ugotoviti:
V okviru prvotne fare Osilnica so bili prvotno le Slovenci; v oddalje
nejše predele so se pa naselili v letu 1350 še Kočevarji. Ti so bili
v letu 1799 izločeni ir. so osnovail novo faro na Travi in pozneje v
Dragi, iz cerkva: Trava, Draga in Stari kot. To- je ugotovil Skubic v
prvem poglavju svoje knjige. Letopis ljubljanske škofije za leto 1935
pa navaja razen treh slovenskih podružnic osilniške fare tudi tri, ki
imajo še v tem času razen slovenskih tudi kočevska imena: Ribjek Fischbach, Bosljiva loka - Wosail in Žurge - Siirgen. Ali so do druge
svetovne vojne res živeli v teh naseljih Kočevarji, v današnjem času
ni mogoče iz daljave ugotoviti, vendar je verjetno, da. so tam prebivali
Kočevarji prav do splošne izselitve jeseni 1941.
Oprti na te navedbe smemo sklepati, da je škof Hren leta 1509 imel
v mislih kot sedmo od Kočevarjev zgrajeno faro ravno; Osilnico. Da
bi kot taka bila možna; župnija Poljane ob Kolpi ali Fara (Kostel),
iz Skubičevih razprav ni možno izvajati.
Stran 324 in sl.: „Celjski grofje - ribniški gospodarji“ .
Zgodovinar Skubic opisuje v tem odstavku ribniške svetne zgodovine
zadnje tri celjske grofe: Hermana II., Friderika II. in Urha - Ulrika II.
Uredniku se zdi primerno pripomniti, da so celjski grofje in njihovi
predniki, plemiči Sovneški, tudi že pred tukaj opisovanimi zadnjimi
Celjani posegali v slovensko zgodovino. Njihov pomen je skušal pojas
niti mlajši zgodovinar Branimir Pestivšek, ki je objavil njihov rodov
nik v reviji-Slovenska beseda (Buenos Aire* 1956). Iz njegove tozadevne
razprave se tukaj povzemajo' sledeče navedbe:
Prvi po imenu znani slovenski plemič, prednik Sovneških, je Negomir, ki nastopa v slovenski zgodovini okrog leta 965. Njegova hči
neznanega imena je bila poročena tudi s slovenskim plemičem po ime
nu Cebegoj, ki se nahaja v zgodovinskih listinah okrog letai 993. Nje
gov sin Aschwin (Aževin), umrl 1. 1056, je omenjen v listinah kot
mejni grof ob Savi. Sledil mu je sin Aribon, o katerem pa ni pisanih
podatkov. Njegov sin Gebhard se okrog leta 1173 prvič omenja kot
sovneški grof. Kot enak je znan okrog leta 1262 Konrad I.
Kot celjske grofe, ki jih omenja tudi že naš zgodovinar, našteva
ta rodovnik sledeče:

URH I., roj. 1262, um. 1316, poročen s Katarino Vovbrško. FRI
DERIK I., umrl 1360, poročen z Dimuto Valsejsko. HERMAN I., umrl
1385, poročen s Katarino Kotromanič iz Bosne. HERMAN II., roj. 1344,
umrl 1434, poročen z Elizabeto Saumburško. FRIDERIK II., roj. 1364,
umrl 1464, poročen prvič z Elizabeto Frankopansko, drugič z Veroniko
Deseniško. URH (ULRIK) II., roj. 1405, umrl 1456, poročen s Katarino
Brankovič. Sin Friderika II. in Veronike Deseniške je IVAN, roj. 1426,
umrl v kartuziji Žiče pri Konjicah neznanokdaj.

Današnja panoram a p ro ti jugovzhodu
z zvonika ribniške župne cerkve v letu 1975 preko M ale
Hrvače in G oriče vasi z Jasenico v sredini in z meglenimi
Kočevskimi gozdovi Roga na levici. V ozadju nekdanje ko
čevsko ozemlje.

Stran 326: Skubic dosledno imenuje kočevsko gorovje, ki ga danes
poznamo pod Imenom Rog, z nemških imenom Hornwald, kakor ga
poznajo skoro vse naše starejše zemljepisne in zgodovinske knjige. Iz
tega moramo sklepati, da je Skubic pisal svojo zgodovino kmalu po
svoji namestitvi za župnika v Ribnici.
V
dobi 2. svetovne vojne in posebno po njej je Kočevski Rog
žalostnoslaven, ker je popil toliko slovenske krvi.
Stran 329*5 Kartuzijanski samostan v Pleterjih pod Gorjanci, ki
so ga nekoč imenovali Pleterska gora, je bil zgrajen leta 1406 pod
vodstvom angleškega arhitekta-kartuzijana Hartmana s sredstvi, ki jih

je daroval Celjan Herman II. Kmalu so Pleterje začeli napadati in
pleniti Turki, ki so samostan leta 1471 porušili; menihi so ga kmalu
obnovili.
Na slovenski zemlji so bili razen pleterskega še trije kartuzijanski
samostani: Žiče pri Konjicah, ustanovljen leta 1160; Jurklošter pri
Laškem, zgrajen 1170, in Bistra pri Verdu in Borovnici, ustanovljen
leta 1260.
Pleterje in Jurklošter je zatrl leta 1596 papež Klemen VIII. zaradi
redovne nediscipline. Samostana Žiče in Bistra sta postala žrtev raz
svetljenstva cesarja Jožefa II., ki ju je leta 1782 razpustil.
Kartuzijo Pleterje so menihi obnovili leta 1899 in zgradili poleg
stare, razpadajoče, novo cerkev. V najnovejšem času skušajo staro
v gotskem slogu zgrajeno cerkveno' stavbo obnoviti. Novi kartuzijam
so bili sami tujci: Nemci, Francozi, Švicarji, večinoma učenjaki, gene
rali in možje najuglednejših stanov, ki so se pomenišili v svoji pozni
starosti. V zadnjih letih med obema vojnama je bil med njimi menda
edini Slovenec D. Ferdinand Stadler, doma iz okolice Ilirske Bistrice,
ki je vodil upravo vsega samostanskega veleposestva. On je poleg
priorja edini smel občevati z zunanjim svetom.
Pleterski samostan je imel ogromno knjižnico večinoma nemških
in francoskih znanstvenih del. Umetniško- izrezljane knjižne police ka
kor tudi meniške korne klopi v cerkvi so bile svojevrstna dragocenost.
Okrog leta 1940 je postal pleterski prior Hrvat D. Josip Edgar
Leopold. Pod njim se je število menihov z zaobljubami zelo skrčilo.
Redovna disciplina je propadala, in končno je leta 1968 generalni ka
pitelj kartuzijanskega reda sklenil ta samostan ukiniti. (Posneto po
raznih virih.)
Stran 332: Ivan, nezakonski (ali zakonski) sin grofa Friderika: II.
Celjskega z nesrečno Veroniko Deseniško je bil po ugotovitvah zgo
dovinarjev rojen 1426. Kraj rojstva ni znan. Tudi leto njegove smrti
ni ugotovljeno, pač pa vemo, da je umrl v kartuzijanskem samostanu
Žiče pri Konjicah. (Slovenska beseda, Bs. As. 1956: Bran. Pestivšek.)
Stran 335: „Prišel je tudi kardinal (Karvajal), ki. .“
Juan de Carvajal, prelado espanol (1399-1469), legado del papa
Eugenio IV al Concilio de Basilea, y creado por el cardenal. (Novi ma
li Larousse, Bibliografični dodatek, 1961).
Imenovani kardinal je brez dvoma, Juan Carvajal, španski prelat
(1399-1469), ki ga je papež Evgen IV. poslal kot svojega legata na
cerkveni zbor v Bazel in ga imenoval za kardinala.
Stran 338: Ledinsko ime „videm“ spominja: na nekdanjo pripadnost
zemljišča k cerkveni imovini (Dos ecclesiae), navaja dr. Josip Žontar
v svoji zgodovini mesta Kranja na str. 72 in v opombi 183, ker da se
naziv nahaja že v listini z dne 13. septembra 1452 v škofijskem arhivu
v Ljubljani.
To ledinsko ime navaja naš zgodovinar drugače v svoji razpravi
o turških napadih.
Stran 344 in sl.: Vse važnejše listine so od zgodnjega srednjega
veka sestavljali notarji. To inštitucijo je razen cerkvene uprave pognal
tudi državni red kot obvezen in vsem dostopen urad: notariat. Kot držav
no inštitucijo je ta urad ustanovil nemški cesar Miksimilijan I. (vladal

kot rimsko nemški cesar med leti 1493 do 1519) tudi v slovenskih
deželah leta, 1512 z vsedržavnim notarskim redom. Spremenjena je bila
ta inštitucija za avstrijske dežele leta 1855; dokončno obliko je dobila
z Notarskim redom iz leta 1871. Tudi nova država Jugoslavija je s
to inštitucijo nadaljevala in zanjo uredila poseben stan z zakonom o
javnih notarjih z dne 26. septembra 1930.
Inštitucijo javnih notarjev poznajo vse evropske države; nekatere
že več stoletij. Socialistična Jugoslavija je ta državni urad odpravila
in ukinila s prevzemom popolne oblasti sredi leta 1945., Sestavo javnoveljavnih listin izvršujejo odtlej dalje občinska sodišča. (Povzeto po
raznih virih.)
Stran 346: „ . . . ker je leta 1534 kupil še ribniški grad“. Jožef pl.
Lamberg je tega leta kupil samo „uživalno pravico“ tega gradu; lastnik
graščine je ostal še nadalje cesar.
Stran 346: „Kmetje so bili trdo kaznovani. . . “ Kot posebno kazen
so morali plačevati takoimenovani „puntarski davek“, ki je znašal na
Kranjskem 1 goldinar od vsake kmetije.
(SBL 1932, str. 458)
Stran 347 in sl.: Elija (Ilijai) GREGORIČ, vodja kmetske vojske v
velikem slovensko-hrvaškem kmetskem uporu leta 1573, je bil rojen
okrog leta 1523 v Ribniku, župnija Črmošnjice. Gregorič je bil bržkone
«den od onih pribežnikov iz Bosne, ki so se imenovali Uskoki in ki so
se naselili na posestvih, ki so jih bili zapustili izbegli ali od Turkov
izgnani prebivalci Metlike, Poljan ob Kolpi in drugih krajev, ki so bili
najbolj izpostavljeni vednim pustošenjem Turkov. Ako ni bil Ilija Gre
gorič tak Uskok, je pa bil morebiti kak njegov prednik.
Kraj Ribnik leži sredi ozemlja, ki so ga imeli zaposedenega Ko
čevarji od srede 14. stoletja, ko so prišli okrog leta 1350 iz sredine
Nemčije in po Ortenburžanih naseljeni v pozneje imenovani Kočevski
pokrajini.
(Gl. SBL I, 1932, 259, ki pravi o Iliji Gregoriču: „On je zasnoval
popoln bojni načrt, ki je v čast njegovim strateškim zmožnostim.“
Stran 348: „Še začetkom 17. stol. so se uprli kmetje v Selih. . . “ Ta
v? s se s slovenskim imenom imenuje Selo ali Sela ali tudi Željne.
Kočevarji so jo imenovali Seele. V tej vasi je stala podružna cerkev
sv. Lavrencija, ki jo Skubic na tem mestu opisuje, še v njegovi dobi.
Koncem druge velike vojne sta bili vas in cerkev požgani in porušeni.
Stran 348 in sl.: Graščino ORTNEK je leta 1589 nadvojvoda Karel
s nrivoljenjem nadvojvode Ferdinanda in cesarja Rudolfa II. (vsi
Habsburžani) prodal v last bratoma Krištofu in Francu pl. Moscon,
kakor že ugotavlja Skubic. V rokah te rodbine je graščina ostala do
leta 1628, ko je bila poluteranjena rodbina Mosconov izgnana iz domo
vine in je nato prešla v last plemiške rodbine Lichtenberg. Ta rodbina
jo je v svojih rokah obdržala skoro 200 let, ko jo je leta 1820 prodal
radnji Lichtenberg Benjamin kočevskemu industrijalcu Ivanu Koelerju,
rodom iz Kočevske reke. Kostanjevi potomci so graščino obdržali v
svojih rokah do konca 2. svetovne vojne.
V
gradu Ortnek je bil leta 1688 rojen Sigismund Lichtenberg,
jezuit, ki ga pozna tudi slovenska kulturna zgodovina.
(Gl. SBL I, 1932, str. 662)

Stran 349: „Rodbina Mosconov je bila: bogata...“ To dokazuje
tuđi^ dejstvo, da je eden od te rodbine leta 1595 kupil od salzburškega
nadškofa Wolf a Dietricha pl. Raitenau graščino Pišece na Spod. štajer
skem za 60.000 gld. Ta graščina: je bila last te rodbine še do najno
vejših časov. Leta 1927 je umrl zadnji lastnik gradu Pišece Julij
Alfred baron Moscon. Bil je zadnji te rodbine; ker je umrl brez
otrok, je njegovo imetje prešlo v roke sorodnika barona Buttlerja. Ta je
zašel v hude gospodarske težave. Letai 1939 je bilo vse imetje razpro
dano na javni dražbi. Polja in vinograde so pokupili mali okoliški po
sestniki, ko je izdražiteljica Mestna hranilnica mariborska razpatrcelirala to posest, dočim je kompleks gozdov kupil industrijalec Jakob
Maček iz Logatca. Grad, ki je eden najlepših na slovenski zemlji, je
ohranila izdražiteljica. Po drugi veliki vojni sta grad in gozdni kom
pleks prešla v splošno ljudsko imovino. (Povzeto po raznih virih.)
Stran 350 in sl.: Rodbina baronov Mosconov je bila v svoji dobi
zares bogata in med takratnimi plemenitaši zelo ugledna. Razen rib
niškega in višnjegorskega gradu ter gradu Pišece na Štajerskem si je
v 16. in 17. stol znala pridobiti vrsto še drugih gradov na Dolenjskem
in Štajerskem. Poleg gradu Sevnica ob Savi,, ki ga je leta 1595 kupil
Inocenc Moscon, so si pridobili še gradove: Krško, Podsreda, Šrajbarski turn pri Leskovcu, Klevevž pri Šmarjeti ter Ortnek in še več
drugih. Mosconi so bili vneti graditelji. Na Slapah pri Klevevžu so» dali
zgraditi grobno kapelo, na Ortneku pa so dali grajsko kapelo obnoviti.
Poslikar jo je mojster H. G. G. (Hans Georg Gaigersfelder iz Novega
mesta.)
(Gl. J. Komelj, Sevniški grad z okoljem. Zbirka kulturnih spome
nikov, Ljubljana 1969.)
Stran 355 in sl.: Mnogo podatkov za zgodovino te dobe je povzel
Skubic, kot razvidimo iz njegovih opomb, iz geografsko-zgodovinskega
spisa prof. Antona Lesarja.
ANTON LESAR, duhovnik (1824-1873) iz Sušja pri Ribnici, je bil
profesor za verouk in slovenščino na ljubljanski višji realki. Bil je
eden od vodilnih mož Matice Slovenske od prvih njenih početkov. Ko
se je pisatelj France Levstik leta 1865 odpovedal tajništvu pri tej
ustanovi, je bil za tajnika imenovan Lesar ,in to mesto ohranil do svoje
smrti. Leta 1863 je izdal prvo slovensko Liturgiko. Razen tega je izdal
še razna nabožna, krajepisna in poljudnozgodovinska dela ter tudi
dva spisa za pouk slovenščine na srednjih šolah. Bil je sotrudnik Novic,
Zgodnje Danice, Matice Slovenske in Mohorjeve družbe ter prevajalec
Sv. pisma za Wolfovo izdajo.
Svoji sestri Neži Lesar je pomagal pri sestavi knjige „Slovenska
kuharica ali navod okusno kuhati navadna in imenitna jedila“. Jedil
nike za to knjigo je sestavila Magdalena Pleiweis roj. Knafelj. Ta
knjiga je izšla leta 1868.
Anton Lesar je objavil geografsko-zgodovinski „Popis ribniške
doline“ v Izvestju c. kr. Višje realke v Ljubljani (Jahresbericht der k.
u.k. Oberrrealschule in Laibach) leta 1864 in kot ponatis z naslovom
„Ribniška dolina na Kranjskem“ tudi v posebni knjižici.
(Gl. S.B.L. I, in Josip Stritar: Zbrano delo, Ljublj. 1955, I. 492).

Prof. A nton
rojen v Sušju I. 1824 in umrl v
izd a l je prvo zgodovinsko
Slika je nekako

LESAR
Ljubljani I. 1873. Spisal in
m on o g rafijo o Ribnici.
iz I. 1860.

Stran 355-356: Grof Jurij Jernej Kisi je leta' 1641 prodal kočevsko
graščino Volku Engelbertu Auerspergu. V rokah te rodbine je ostala
ta graščina do druge svetovne vojne. Kočevski Auerspergi so dobili
od cesarja naslov „knez“ (Fürst) in pozneje postali tudi kočevski
„vojvode“ (Herzog). Zadnji kočevski vojvoda Karel Auersperg je umrl
leta 1927. (Gl. Ilustrirani Slovenec V, 19, 1929.)
Stran 355 in sl.: Staro rimsko-nemško pravo, ki je v srednjem veku
imelo veljavo tudi v naših krajih, je poznalo v kazenskem sodstvu tri
stopnje sodišč:
1.
stopnja, najvišja, imenovana Blutbann - Krvava sodnija (krvava
rihta) je bila pridržana v izvrševanje samo vladarju, to je rimskonemškemu cesarju. Samo cesar je smel svoje podložnike zaradi zločinov
obsojati na smrt. To svojo pravico je cesar mnogokrat prenesel na
svoje namestnike (nadvojvode, vojvode, grofe itd.), v posameznih de-
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knjižice o „Popisu ribniške d o lin e “ , ki jo je leta 1864 spisal
in izdal p ro f. A N T O N LESAR, ribniški rojak iz Sušja.

želah in samostojnih mestih na mestne uprave. Obsodba na smrt se
je pa vedno izrekala „v imenu cesarja“ .
2. stopnjo1, Landgericht, je izvrševal v svoji pokrajini deželni knez;
sodil je tudi svobodnjake na svojem področju in je smel obsojati obto
žence na časne, telesne in druge kazni ter globe.
3. stopnjo sojenja je imel vsak zemljiški gospod (graščak, opat,
škof) nad svojimi podložniki; Hofgericht se je imenovalo to najnižje
kazensko sodišče in je sodilo pregreške in prestopke v manjših zade
vah.
Stran 357: Graščino Ortnek je kupil leta 1820 od Benjamina Liehtenberga Ivan Kosler iz Kočevske reke. V rokah te rodbine je ostala do
konca 2. svetovne vojne, ko je menda prešla v splošno ljudsko last.
Stran 360: COBENZL ali KOBENCEL je stara koroška (? ) plemiš
ka rodbina, ki je dobila najprej baronsko, leta* 1564 pa grofovsko
plemstvo. Njena lastnina- so bili gradovi: Prosek in Štanjel na Krasu,
Lože pri Vipavi, Predjama in Ribnica. (SBL I)
Stran 370 in sl.: Grof Janez Filip Cobenzl je bil v letih 1797 do
1806 avstrijski zunanji minister. Kot tak je sklenil z Napoleonom pre
mirje v Judenburgu in nato podpisal predhodni mir v Leobnu, 18. apri
la 1797, ter dokončni mir v Lunevillu, 9. februarja 1801. Drugič je z
Napoleonom podpisal mir v Bratislavi, 26. decembra 1805 po bitki
pri Slavkovu, vendar takrat že obenem z grofom Colloredom. (Fr. Erja
vec, Koroški Slovenci III, Celovec 1960).
Stran 369: Cesar Franc II. iz dinastije habsburško-lotarinške, je
proglasil s cesarskim patentom 6. avgusta 1806 starodavno ustanovo
„rimsko-nemškega cesarstva nemške narodnosti“ za ugaslo in s tem
dnem odložil cesarsko krono, ker je to cesarstvo zaradi Napoleonovih
vojska rapidno propadalo. Da bi rešil popolnega propada vsaj takoimenovane „avstrijske dedne dežele“, je s patentom 11. avgusta 1806 pro
glasil Avstrijsko cesarstvo, ki mu je vladal kot cesar Franc I. od leta
1806 do 1835. (Gl. Fr. Erjavec, Koroški Slovenci III).
Stran 372 in sl.: Glede pesmi v slavo in čast grofa Cobenzla navaja
Skubic kot vir Ljubljanski zvon iz leta 1894. Bržkone je od tam pre
pisal obe pesmi in tudi življenjepisne podatke o pesniku Andreju Jožefu
Lavrinu.
O tem pesniku in njegovem pesniškem delu doslej ni sledu v no
beni slovenski slovstveni zgodovini. Pač pa je v Koledarju Mohorjeve
družbe v Celovcu iz leta 1952 izpod peresa Stanka Staniča izšel kratek
življenjepis Lavrina, kjer sta priobčeni tudi obe pesmi. Pisatelj Stanič
ugotavlja, da so Cobenzli izhajali iz stare kmečke družine na Krasu;
to družino da je proslavil dr. A. Mahnič s svojim spisom „Kako je
stari Kobencel na Dunaj sir nosil“ . Stanič še pristavlja: „Škoda, da
je ta mož (Lavrin) tako pozabljen! Ta naš spisek naj nekoliko poživi
spomin na tega rojaka, ki se je med nami (Goričani) prvi lotil pes
ništva.“
Stran 371: Frančišek KRAMER, duhovnik in politik, rojen 1800
v Prigorici, Dolenja vas pri Ribnici, umrl 1884 v Ljubljani. Bil je od
1832 do 1843 župnik v Laškem potoku, 1843 do 1847 župnik in dekan
v Postojni, 1847 do 1867 župnik in dekan v Stari Loki. Škof Jernej
Widmar ga je 1868 imenoval za kanonika v Ljubljani in svojega gene-
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državni In deželni poefanec, roj. 15. oktobra 1841 v Prigorici, žnpmja
Dol. vas pri Ribnici, umrl kot delegaf v Budimpešti 8. jutlja 18%.

K anonik KAROL K L U N
d ržavni in deželni poslanec v za d n jih desetletjih preteklega
stoletja.

ralnega vikarja ter za vodjo duhovnega semenišča; ti službi je oprav
ljal do leta 1873. Bil je deželni poslanec in pri njegovem omizju se je
leta 1873 rodila misel za ustanovitev političnega lista Slovenec. On je
ustanovil duhovsko podporno društvo in hiralnico sv. Jožefa v Ljubljani.
Spisal je avtobiografijo, ki sega do leta 1868; za leta 1868 in 1877
jo je dopolnil njegov nečak Karel Klun. V posebni knjigi je izšla
leta 1893.
Karel KLUN, duhovnik, politik, rojen 15. oktobra 1841 v isti hiši
kot njegov stric Frančišek Kramer; umrl 8 . julija 1896 v Budimpešti.
Bil je kaplan v Gorjah od leta 1865 do 1867 in nato korni vikar v
Ljubljani, škof Pogačar ga je leta 1868 premestil za vikarja v Zagorje
ob Savi. Klun se je uprl, bil je suspendiran in se nato sam odpovedal
službi. Leta 1876 je dobil Ravberjev beneficij-kanonikat pri stolnici v
Ljubljani, kjer je postal 1884 stolni kanonik, 1887 škofijski konzistorialni svetnik in prosinodalni eksaminator.. Bil je deželni poslanec (1877
do 1895) in državni poslanec (1879 do 1896). Intenzivno se je udej
stvoval nai političnem polju. Z ustanovitvijo Slovenca (bil je njegov
prvi urednik od 1873 do 1879), Katoliške narodne stranke ter Kluba
katoliškega političnega društva je pričel načelno katoliško politiko in
pripravil pot I. katoliškemu shodu v Ljubljani leta 1892. Umrl je zadet
od kapi sredi parlamentarnega dela v Budimpešti.
(Gl. SBL I, 1932)
Stran 375: Zanimivo oznako o ribniškem, graščaku Rudežu ima
Zgodovina slovenskega slovstva I (Ljubljana 1956, Legiša-Gspan), na
strani 39, kjer stoji: „. . . Nekaj dragocenih novih zapisov narodnih
pesmi je imel, menda še za Vodnikovega življenja zbranih, ribniški
graščak Rudež (Lepo Vido, Rošlin in Verjanko ter najbrž tudi Smrt
kralja Matjaža).“
To poročilo se more nanašati samo na Antona Rudeža, prvega
ribniškega graščaka. To se da sklepati iz sledečih zgodovinskih dej
stev: Anton Rudež je bil oskrbnik ribniške (Cobenzlove) graščine od
leta 1787; leta 1789 je vzel to graščino popolnoma v najem. V last je
kupil graščino leta 1810. Anton Rudež je umrl leta 1829. — Valentin
Vodnik je bil kaplan v Ribnici med leti 1788 do 1793. V teh letih je
bil v zelo prijateljskih odnošajih z najemnikom graščine Antonom Rudežem. Umrl je Valentin Vodnik leta 1819, torej še za življenja Antona
Rudeža.
Anton RUDEŽ, prvi ribniški graščak tega imena, je bil rojen
v Kobji glavi (Štanjel) na Krasu, umrl 1829 v Ribnici. Na gimnaziji
v Ljubljani je bil v letih 1769 do 1773 sošolec Valentina Vodnika. Leta
1777 je prakticiral v Računskem uradu v Ljubljani in postal leta 1789
uradnik ribniškega gospodstvai (pod grofom Gvidonom Cobenzlom).
Leta 1793 je vzel to gospodstvo popolnoma v najem in ga obdržal kot
najemnik do leta 1810, ko ga je kupil v svojo popolno last, kakor ugo
tavlja Skubic, leta 1810. Poleg drugih graščinskih posesti je leta 1821
kupil tudi Tolsti vrh (Gracarjev Turn) pri Šentjerneju na Dolenjskem.
Spadal je v vrste prvih slovenskih preporoditeljev. V Ribnici so mu
bili zvesti prijatelji: Valentin Vodnik, ki je bil med leti 1788 do 1793
dekanu Valentinu Uletu od nadškofa barona Brigida tja poslan kot
kaplan v Ribnici; baron Žiga Zois in Jernej Kopitar. Zanje je zbiral

slovensko slovstveno gradivo in jim bil zvest sodelavec. (Več o njem
gl. SBL III, 1960, str. 155 in sl.)
Stran 375: „Znal je na svojo stran spraviti kresijske uradnike in
dobil je pravico deliti zemljišča svojih podložnikov.“ Ta Kramerjeva
trditev je potrebna pojasnila. Ko jo je Kramer zapisal (izšla pa je
v Drobtinicah šele leta 1891), je bila že v veljavi zemljiška knjiga, ka
tere vodstvo je bilo v rokah okrajnega sodišča. Nekako do leta 1850
je še vse zemljiškoknjižne vpisnike vodila graščinska uprava, ki je pa
bila od dobe cesarja Jožefa II. (1770-1790) okrožni kresiji v Novem
mestu podrejen organ. Že od te dobe dalje so bili kmetje upravičeni
s svojimi posestvi prosto razpolagati. Svojo zemljo so smeli prodajati,
zamenjavati, razdeljevati med svojo otroke itd. Rudežu, ki je izvrševal
v svoji dobi tudi funkcijo sodnijskega uradnika, torej ni mogoče pri
pisovati krivde, da so loškopotoški „nepremišljeni“ kmetje razdeljevali
zemljo' med svoje otroke in s tem povzročali revščino. Rudež (ali naj
brže njegov podrejeni nameščenec) je samo izvrševal zemljiškoknjižne
vpise na podlagi delitvenih pogodb v tozadevnih registrih. Morebiti se
Kramer ob svoji trditvi ni dovolj poglobil v spremenjeni pravni polo-
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žaj, ali pa je bil Rudežu nenaklonjen iz razlogov, ki jih danes ni
mogoče dognati.
Stran 376: Dogodke, ki so v zvezi z oporoko Tomaža Andoljška
z Vinic, je Skubic posnel po opisu, ki se nahaja v arhivu božjepotne
cerkve pri Novi Štifti pri Ribnici in ki ga je spisal takratni beneficiat
Anton Erazem pl. Mitterberg (1796-1812). Iz opisa ni jasno, ali je
Andoljškovo poslednjevoljsko naredbo smatrati za oporoko ali za kodicil. Sklepati se da, da je bil kodieil, ker je testator „razdelil svoje
imetje med prijatelje in 5 ali 6 cerkva“, ki jih je potemtakem smatrati
za volilojemnike. Ker je že v tisti dobi bilo v veljavi dedno pravo, ki
je bilo pozneje vključeno v Občni državljanski zakonik iz leta 1810, se
mora poslednjevoljska naredba presojati po določilih ODZ-ja. Ako torej
testator v svoji poslednjevoljski naredbi ni postavil dediča, je podedo
val njegovo imetje njegov „zakoniti dedič“ , to je najbližji sorodnik
po določilih ODZ-ja. Ako ni bilo nobenega dediča v vsem krvnem
sorodstvu do šestega kolena, je postal dedič „fiscus“ (država). V Andoljškovem primeru moremoi sklepati, da je država postala dedič nje-
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govega imetja, v kolikor ni bilo razdeljeno med zgoraj imenovane
volilojemnike.
Glede onih 300 goldinarjev, ki jih „testator ni hotel dati v opo
roko“ za svojega življenja _ in jih tudi beneficiat za testatorjevegai
življenja „ni hotel sprejeti“ , povsem upravičeno sklepamo, da do
kake „darilne pogodbe med živimi“ ni prišlo in da tudi v kodicilu
niso bili voljeni nobenemu volilojemniku. Tvorili so torej po zapust.
smrti premoženje, ki je moralo pripasti zakonitemu dediču; v tem
primeru torej državi.
Ves postopek grajskih biričev in oskrbnika Rudeža je beneficiat
Mertel opisal po pripovedovanju kmetov, ki gotovo niso poznali za
konitih predpisov o dedovanju v tem primeru. A tudi beneficiat sam
je bil Rudežu najbrže malo gorak, kar se da sklepati iz njegovega
podpisa „beneficiatus Cobenclianus“ . Najbrže si je želel nazaj grofa
Cobenzla in ni dosti maral za plebejskega najemnika Rudeža»
Stran 377: O drugem ribniškem graščaku Rudežu, Jožefu Antonu
(1793-1846), ki je bil lastnik graščine med leti 1829 in 1846, je objavil
neznani dopisnik v Novicah leta 1846 (št. 14) v osmrtnem oznanilu
tudi oznako: „ .. . deležnik vsake domovinske koristne naprave in veliko
let ud in podpornik Kranjske Kmetijske družbe, ktera je v njem
zvedeniga svetovavca spoštovala...“ (Gl. Zgodovina slovenskega slov
stva I, Legiša-Gspan, Ljubljana 1956.)
Tudi pisatelj Janez Trdina v svojem opisu Dolenjcev (Zbrano delo
VIII., str. 29, Ljubljana 1956) pravi o Jožefu Antonu Rudežu: „. . . Go
reče je ljubil naš narod in jezik Rudež, oče našega» Dragotina, dober
znanec Stanku Vrazu, ki je pisal prelepo o pravem slovenskem duhu,
ki ga je našel v njegovi hiši.“
Dragotin (Karel) Rudež je bil v Trdinovi dobi lastnik gradu Gra
carjev Turn na Dolenjskem, zvest prijatelj Janeza Trdine.
O drugem ribniškem graščaku s priimkom Rudež, namreč o sinu
Antona (prvega graščaka) s pravim osebnim imenom Jožef Anton, ka
kor ga pravilno navaja naš zgodovinar Skubic, o njegovem življenju in
slovstvenem in narodopisnem delovanju obširno poroča SBL III, 1960,
str. 156 in sl. O njem je trdil tudi univ. prof. dr. Fran Kidrič, „ . . . dal
je ena najbolj simpatičnih osebnosti slovenskega preporoda“.
Na tem mestu je treba pripomniti, da ta vir, kakor tudi mnogi
drugi pred njim in tudi za njim poznajo tukaj opisanega drugega rib
niškega graščaka s priimkom Rudež in ga navajajo z osebnim imenom
Jožef, kar pa je očividna» pomota.
Pod imenom in priimkom Jožef Rudež je v resnici dejansko znan
in je to potrjeno tudi po našem zgodovinarju Skubicu, ki je imel v
vpogled rojstne in krstne matice vseh graščakov iz rodbine Rudež,
tretji tega priimka Jožef, ki je le sin drugega graščaka Jožefa Antona.
Stran 380: Skubic zaključuje poglavje o Svetni zgodovini... rib
niškem gradu „danes je zasebno veleposestvo“.
Ker je ta njegova ugotovitev veljala nekako do leta» 1930, a bi jo
mogel avtor zaradi spremenjenih dogodkov, ki jih je doživel in pre
živel, zaključiti na drug način, smatra urednik za primerno dostaviti:
Zaradi preglednosti naj bodo v naslednjem navedeni vsi ribniški
graščaki iz rodbine RUDEŽ.
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1. ANTON, r. 1757, u. 1829; graščak od 1810 do smrti 1829.
2. Njegov sin JOŽEF ANTON, r. 1793, u. 1846; graščak od 1829
do 1846.
3. Sin tega JOŽEF, r. 1819, u. 1871; graščak od 1847 do smrti 1871.
4. Slednjega brat dr. TEODOR, r. 1838, u. 1913; graščak od 1871 do
1913.
5. Njegov sin inž. ANTON (sen.), r. 1871, u. 1932; graščak od
1913 do* 1931.
Ta graščak ing. Anton Rudež (sen.) je za svojega življenja raz
delil grajsko veleposestvo v naravi med svoje tri otroke, namreč:
hčer OLGO poročeno Zorc, in sinova ing. ANTON-a (jun.) ter MARKA
v glavnem takole:
Hči Olga je postala lastnica gozda, znanega Ribničanom pod ime
nom Kobila:, pod Veliko goro, pri vasi Zadolje z idiličnim mlinom in
žago ob izviru potoka Ribnice ter gozdni kompleks Črni vrh v Mali
gori in z zidom ograjeno grajsko vrtnarijo ob koncu trga Ribnica,
znano vsemu prebivalstvu pod imenom grajski Pungert. Lastnica je
Pungert v letu 1932 razparcelirala in razprodala stavbne parcele za
sebnim interesentom.
Sin inž. Anton (jun.) je prevzel v svojo last sredi trga stoječi
starodavni grad z vsemi gospodarskimi poslopji, večino polja, travnikov

in pašnikov ter iđeelno polovico gozdnega kompleksa v Veliki gori
z upravo v Jelenovem žlebu ter kompleks Ugatr.
Najmlajšemu sinu Marku je pripadla v last druga ideelna polo
vica gozdnega veleposestva v Veliki gori. Razen tega je prevzel v
svojo last kompleks njiv ob železniški postaji v Ribnici s tamkaj
stoječo parnoi žago, skladišči in novozgrajeno vilo. Ali in kako sta
si solastnika brata razdelila gozdno veleposestvo v Veliki gori v na
ravi, uredniku ni znano.
6.
Kot graščaka iz rodu Rudežev bi mogli smatrati inž. Antona
(jun.), ki je bil rojen 1. 1903 in umrl pred 2. svetovno vojno'.
Temu graščaku se je zdelo vzdrževanje starodavnega gradu pretežavno in nepotrebno breme. Zato je v letu 1937 grajsko poslopje z
vrtovi sredi trga, z vsemi tu nahajajočimi se gospodarskimi poslopji
in v neposredni bližini ležečo, kakih 1 0 hektarjev veliko grajsko mlako
prodal jugoslovanski državi, ki je vso to nepremičnino namenila za
ustanovitev vojaške garnizije.
Za svoje bivanje si je ta graščak dal zgraditi na idilični vzpetini
na Ugaru nov gradič s primernimi gospodarskimi poslopji in upavnim
centrumom.
Spremembe med leti 1930-1940 popisuje urednik po svojem spo
minu in jih bo treba morebiti kdaj preveriti in izpopolniti, navaja jih
pa tukaj kljub temu, ker pomenjajo svojevrsten zaton starodavne rib
niške graščine.
Med 2. svetovno vojno, skoraj koncem tega gorja, je bil starodavni
grad skoro popolnoma zbombardiran. Od njega sta bila obnovljena
edinole vzhodna stolpa s pripadajočim stebriščem, kjer je dandanes
nameščen Ribniški muzej.
Po odstranitvi ruševin je prof. Pr. Fric koncem poletja 1960 na
sliko posnel svojevrstno, v zemljo vtisnjeno-vkopano listino o usta
novitvi starodavne ribniške graščine in spominu ohranil tloris, (najbrže)
prav prvotne zgradbe, kar nam nadomešča po požaru ugonobljeno
listino, ki je naš zgodovinar ni mogel izbrskati.
Stran 379-380: Na teritoriju ribniške pokrajine je tekom zgodovin
ske dobe, ki jo opisuje Skubic, obstojalo 10 gradov (graščinskih gospodstev). Po starostnem vrstnem redu svojega nastanka in po svoji
pomembnosti za našo pokrajino se dajo uvrstiti nekako takole:
1. Turjak, zgrajen nekako okrog leta 950. Bil je večkrat porušen,
a vedno znova pozidan. Končno obliko je dobil leta 1520, ki jo ima
■večinoma še dandanes. Močno je bil poškodovan v dobi 2. svetovne
vojne; sedanje oblasti, ki so ga prevzele, po izgonu zadnjih Turjačanov,
ga obnavljajo postopoma in ga nameravajo spremeniti v zgodovinski
muzej.
2. Ribnica. Grad zgrajen okrog leta 1000. Njegovo zgodovino je
Skubic najpodrobneje opisal. Grad je dobil zadnjo obliko leta 1784 in
jo ohranil do konca 2 . svetovne vojne, ko je bil po bombardiranju mo
čno poškodovan. Od njega stojita samo vzhodna stolpa z dohodnim
hodnikom in stebriščem, kjer je nastanjen krajevni muzej.
3. Ortnek, zgrajen okrog leta 1300. Njega lastniki so bili Orten
buržani, Celjani in Habsburžani; od slednjih soi ga kupili pl. Mosconi in
ga okr. leta 1630 prepustili rodbini pl. Lichtenbergov. Ti so ga po skoro

200 letih prodali 1820 rodbini Kosler, ki je 1884 stari grad na hribu
opustila in v dolini zgradila sedanji novi grad. Tudi ta rodbina je po
2 . svetovni vojni izginila.
4. Fridrichstein so zgradili Celjani 1422-1435. Po njih izumrtju je
pripadel Habsburžanom, ki so ga prodali grofom Kislom in le-ti gro
fom Auerspergom. Leta 1650 je Volk Engelbert Auersperg po prene
hanju turških vpadov opustil ta grad in zgradil novega v mestu.
5. Kočevje, grad, ki je postal in ostal sedež gospodstva in oblasti
vse do konca 2 . svetovne vojne, ko je bil popolnoma požgan in porušen
po bombardiranju. Rodbina Auerspergov je izginila.
6 . Čušperk. Stari grad je bil baje zgrajen na mestu prazgodovin
skega! gradišča. Prvič se omenja leta 1248 kot „eastrum Zobelsperg“ .
Njegovi lastniki so bili Ortenburžsni, Celjani, Habsburžani. Za njimi
so ga prevzeli Turjačani. V dobi kmečkih uporov 1515 in 1575 je bil
popolnoma porušen. Turjačani ga na hribu niso obnovili, pač pa so
ob cesti v dolini zgradili novega. Pozneje so se lastniki menjavali. Od
1904 do 2. svetovne vojne je bila lastnica baronica R. Rechbach. Med
vojno je bil grad požgan in je sedaj v ruševinah.
7. Grad Kostel, zgrajen v 13. stoletju, se listinsko prvič omenja
1313 kot fevd Ortenburžanov. Za njimi so bili lastniki Celjani in Habs
buržani. Od teh je prešel obenem s kočevskim gospodstvom v last
Auerspergov. Leta 1809 je bil grad od Francozov popolnoma požgan
in pozneje ni bil več obnovljen.
8 . Grad Poljane ob Kolpi (Predgrad) je bil baje zgrajen na prazgo
dovinski gomili. Prvič se listinsko omenjai leta 1325. Lastniki so bili
Ortenburžani, Celjani, Habsburžani; za njimi grofi Kisli, ki so ga
združili s svojim kočevskim gospodstvom. Od 1641 dalje so bili nje
govi lastniki grofi Auerspergi. Leta 1809 so grad popolnoma požgali
Francozi. Auerspergi so zgradili nov grad, Auerspergov grad, ki se je
obdržal do 2 . svetovne vojne, ko je bil popolnoma! porušen.
9. Grad nad mestom Lož so zgradili oglejski patriarhi okr. leta
1200- Za ribniško pokrajino je grad in gospodstvo manjšega pomena.
10. Grad Breg pri Ribnici je Skubic podrobno opisal v posebnem
poglavju. Zadnji lastniki Rudeži so ga sredi preteki, stoletja opustili
in je sedaj od njega ostala le neznatna razvalina.
Stran 380: Kakor že na drugem mestu omenjeno, je Skubičeva
razprava o svetni zgodovini ribniškega arhidiakonata (pokrajine) naj
manj dognana in nepopolna. Zaradi boljšega razumevanja je urednik
zbral iz raznih virov nekaj pojasnil in dopolnil, ki so se mu zdela nujno
potrebna.
Glede naseljevanja prvih slovenskih prebivalcev v ribniški pokra
jini se Skubic drži splošnih zgodovinskih zatrjevanj, da so se prvi
slovenski naseljevalci ustavljali ob tekočih vodah in jezerih; da so
prodirali ob rekah in potokih navzgor proti izviru. Za: našo pokrajino
bi torej sklepali, da so šli iz Ljubljanske kotline po želimeljski dolini
ob potoku proti Turjaku in odtod dalje na velikolaški svet. Po drugi
smeri so prodirali ob potoku Iški ,in poselili bloško planoto. Tretja pot
jih je vodila ob potoku Račna v dobrepoljsko kotlino in dalje v struško
dolino. V ribniško dolino so utegnili priti z velikolaškega sveta po

stari rimski cesti. Na vsem tem ozemlju starih naseljencev niso našli;
vsem svojim novim naselbinam so dali lepa slovenska imena.
Na južni predel naše pokrajine so prišli iz Bele krajine ob Kolpi
navzgor. Poselili so le rodovitnejše predele ob tej reki in v gozdove
ter kamenite kraške predele niso silili.
Notranjost ozemlja naše pokrajine, ki je bila omejena nekako od
pogorja Rog na vzhodu, od Goteniške gore in Borovca na zahodu, od
Črnega vrha in Strmca na severu ter od kamenitih kraških planjav
in vzpetin nad reko Kolpo na jugu, je ostala od Slovencev večinoma
neobljudenai. V to notranjost so se v 14. stoletju naselili nemški ko
lonisti. Niti prvotnejši slovenski prebivalci novih nemških sosedov niso
narodnostno asimilirali, niti novi nemški kolonisti niso mogli ponemčiti
starih slovenskih prebivalcev. Morebiti se je asimilacija izvršila v prav
redkih naseljih, kar bi se dalo sklepati iz par kranjskih imen (Slovenska
vas, Kočevska reka). Sicer je pa narodnostna meja med Slovenci in
Kočevarji ostala ostro začrtana skozi vseh 600 let; kočevska dežela
je ostala nemški narodnostni otok sredi slovenskega ozemlja prav do
splošne izselitve Kočevarjev v jeseni leta 1941.
Slovenski prebivalci ribniške pokrajine so živeli s svojimi sosedi
Kočevarji skoro neprestano v dokajšnji slogi. Deloma je to pripisati
dejstvu, da se medsebojno niso raEumeli. ker so govorili vsak svoj
jezik, deloma pa dejstvu, da se je šele v teku dobrih zadnjih 1 0 0 let
sožitja polagoma zbujala narodna zavednost na eni in drugi strani.
Tem uvodnim naselitvenim domnevanjem je treba^ dodati še sploš
ne strukture razvoja oblastev, ki veljajo za oba narodnostna soseda.
Po vključitvi slovenskega ozemlja v Sveto rimsko cesarstvo nemške
narodnosti (1. 800) je bila vrhovna oblast (zakonodajna, upravna in
sodna) v rokah cesarja. On jo je izvrševal deloma sam., deloma pa po
svojih fevdnikih: vojvodih, škofih, grofih. Ti so ustanavljali razna
„gospodstvai“ s pripadajočimi gradovi in podložniki. Gospodstva so kot
fidejkomisi (fevdi) sestavljala upravne in sodne enote, ki so z raznimi
ozemeljskimi spremembami obstojale skoro tisoč let do ustanovitve
moderne razdelitve državne uprave in sodstva v letih 1780 in 1848.
Na ozemlju ribniške pokrajine (nekdanjega arhidiakonata) je
okrog leta 1600 obstojalo pet velikih graščinskih gospodstev:
1. Turjaško z vključenim Čušperškim pod grofi Auerspergi.
2. Ortneško, nazadnje v rokah rodbin Lichtenberg in Kosler.
3. Ribniško s priključenim Bregom pod grofi Kisli, Trileki, Cobenzli in nazadnje v rokah rodbine Rudež.
4. Kočevsko z gradovi Fridrichstein, Kočevje, Poljane (Predgrad)
in Kostel v rokah rodbine Auerspergov.
5. Gospodstvo Lož (Šteberg) in Nadlišek, ki pa imata svojo zgodo
vinsko pot, ki je iz Skubičevih razprav ni možno točno zasledovati.
V
dobi francoske okupacije (1810-1813) je bila vsa ribniška po
krajina, vključena v provinco Ilirija. Ribniška pokrajina je v tej pro
vinci obsegala tri cele kantone, razdeljene na naslednje merije (mairies):
a) kanton Kočevje z merijami Kočevje, Mala gora, Mozelj, Koprivnik,
Kostel, Kočevska reka in Travai. — b) Kanton Ribnica z jnerijami
Ribnica, Dolenja vas, Loški potok, Sodražica in Velike Lašče. — c)
Kanton Lož z merijama v Ložu in na Blokah.

Vsak od teh kantonov je imel svoje upravno področje na svojem
prejšnjem (fevdalnem) gospodstvu.
Poleg tega sta bili meriji Turjak in Dobrepolje priključeni kanto
nu Višnja gora, merija Črmošnjice pa pripojena kantonu Novo mesto.
Po prenehanju francoske okupacije je provincal Ilirija bila ukinje
na in vse njeno ozemlje vključeno v „kraljestvo Ilirija“ kot enota v
avstrijsko cesarstvo. Fevdalna gospodstva so bila vzpostavljena, edi
no sodstvo je ostalo izvzeto iz oblasti graščinskih uprav, kar je ve
ljalo že izza dobe cesarja Jožefa II. (1790) dalje.
Po letu 1848 je bila z nastopom avstrijskega cesarja Franca
Jožefa I. ob „pomladi narodov“ stara fevdalna uprava za vselej od
pravljena. Kakor vse dežele habsburške krone je bila tudi dežela
Kranjska razdeljena v nove upravne enote — politično upravne okraje.
Pretežni del ribniške pokrajine je sestavljal politični okraj Kočevje
s sedežem v tem mestu. Del naše pokrajine, namreč občine Lož, Stari
trg pri Ložu, Bloke in Sv. Vid nad Cerknico je bil pripojen politične
mu kraju Postojna; občinat Planina nad Semičem je bila priključena
političnemu okraju Črnomelj; občine Poljane pri Toplicah in Črmoš
njice in poznejša občina Smuka pa so se vključile v politični okraj
Novo mesto.
Politični okraj Kočevje je bil, kakor tudi drugi okraji, razdeljen
v upravnem pogledu v manjše enote: v krajevne občine. V pogledu
sodne uprave v tri sodne okraje, namreč: sodni okraj Kočevje, sodni
okraj 'Ribnica in sodni okraj Velike Lašče.
V
politični okraj Kočevje je spadalo med leti 1850 do 1918 skupaj
43 krajevnih občin. Od teh jih je bilo:
a) v sodnem območju Kočevje 3 slovenske, namreč: Banja loka,
Fara (Kostel) in Osilnica, ter 21 nemško-kočevskih: Kočevje, Draga,
Trava, Gotenica, Kočevska reka, Borovec, Koče, Novi Lazi, Briga,
Črni potok, Mozelj, Spodnji log, Nemška Loka, Knežja lipa, Koprivnik,
Livold, Stara cerkev, Mala gora, Polom, Stari log in Željne.
b) v sodnem okraju Ribnica 10 slovenskih občin, namreč: Ribni
ca, Dolenjai vas, Dane, Jurjevica-Breže, Sušje, Velike Poljane, Sodra
žica, Gora, Loški potok in Struge; ter 1 nemška: Grčarice.
c) v sodnem okraju Velike Lašče 8 slovenskih občin: Velike Laš
če, Sv. Gregor, Lužarji, Rob, Turjak, Dobrepolje, Podgora in Kompolje.
Sodni okraj Lož so sestavljale krajevne občine: Lož, Stari trg,
Bloke in Sv. Vid nad Cerknico.
Krajevni občini: črmošnjice in Poljane pri Toplicah sta spadali
v sodni okraj Novo mesto; občina Smuka v sodni okraj žužemberk;
krajevna občina Planina nad Semičem pa je bila pripojena sodnemu
okraju Črnomelj.
Ta politično-upravna in sodna razdelitev je ostala v veljavi do konca
prve svetovne vojne, edino krajevna občina Grčarice je bila vključena v
občino Dolenja vas takoj po zlomu avstro-ogrske države. V dobi kra
ljevske Jugoslavije se je ozemlje krajevnih občin večkrat spreminjalo;
v letu 1935 se je število skrčilo tako, da je ostalo:
v sodnem okraju Kočevje le 6 občin: Fara, Osilnica, Kočevje, Mo
zelj, Koprivnik in Kočevska reka;

v sodnem okraju Ribnica le 5 občin: Ribnica, Dolenja vas, Draga,
Loški potok in Sodražica;
v sodnem okraju Velike Lašče le 2 občini: Velike Lašče in VidemDobrepolje.
Že v dobi cesarja Jožefa II. (1780 do 1790) je bila vsa dežela
Kranjska razdeljena tudi v davčne občine, ki so služile odmeri zemljiš
kega davka in novačenju vojakov. Ta sistem so vzdržali tudi Francozi
v dobi svoje okupacije. V letih 1825-26 pa je bil izdelan dokončni zem
ljiški kataster vseh davčnih občin, preimenovanih v katastrske občine.
Centralni zemljiški kataster je imel svoj sedež na sedežu vsakega upravnopolitičnega okraja z imenom katlastrska uprava. Ta je bila razdeljena
na posamezne davčne uprave in le-te v davčne občine. Slednje se
niso nikdar skladale s krajevnimi upravnimi občinami. Katastrska upra
va je pa služila s svojo katastralno razdelitvijo tudi vsem sodnim okra
jem oziroma njih okrajnim sodiščem za vzdrževanje katastrskih map in
zemljiških knjig.
Teritorij katastralnih občin se ni spreminjal in je ostal nespreme
njen od svoje ustanovitve prav do konca 2. svetovne vojne. Bržkone
še dandanes služi državni upravi v iste namene, za katere je bil osno
van.
Površina katastrskih ali davčnih občin se ni nikdar skladala s
površino upravno-politične občine, kar je razvidno iz razpredelnice:
Do konca prve svetovne vojne je imel:
Sodni okraj Kočevje: ....... krajevnih občin 24; katastrskih občin 42
Sodni okraj Ribnica: ....... krajevnih občin 11; katastrskih občin 21
Sodni okraj Velike Lašče: . krajevnih občin 8 ; katastrskih občin 16
Politično-upravni okraj
Kočevje skupaj:
Krajevnih občin 43; katastrskih občin 79
Tudi število župnij se ni nikdar skladalo s številom krajevnih ob
čin, kar razvidimo iz vseh statističnih navajanj v dosedanjih pojasnilih.
Vzrok je pač pogosto spreminjanje števila upravno-političnih občin.
Površino ozemlja vseh 79 katastrskih občin sodnih okrajev Kočevje,
Ribnica in Velike Lašče, torej upra,vno-političnega okraja Kočevje, je
znašala za leto 1890 skupaj 1158 kvadratnih kilometrov.
Isto površino je imel ta okraj tudi koncem druge svetovne vojne.
Zaradi zanimivosti naj bo tukaj navedeno število prebivalstva. Po
podatkih za leto 1890 je živelo na ozemlju kočevskega okrajnega gla
varstva (župnije obeh dekanij: Ribnica; in Kočevje) skupaj okrog 42.000
prebivalcev. Za leto 1935 pa je navedeno število obeh dekanij okrog
42.900 prebivalcev. V teku 45 let se je torej število prav malo spreme
nilo, kar je treba pač pripisovati močnemu izseljevanju tako Kočevar
jev kot Slovencev v Ameriko; in evropske dežele, zlasti do začetka
druge svetovne vojne. Največja izselitev Kočevarjev se je izvršila je
seni leta 1941, ko se je na Hitlerjev poziv izselilo okrog 12.000 Koče
varjev.
Za podlago statistik so služile knjige: Brockhaus, Konversationsleksikon za leto 1898; Hauffen, Die deutsche Sprachinsel Gottschee,
Graz 1895; Letopis ljubljanske škofije za leto 1935; Brockhaus, Enzy-

klopedie za leto 1969, ter H. Ottersfadt, Gottschee-Verlorene Heimat
deutscher Waldbauern, 1862.
Stran 380: NEMŠKI OTOK sredi slovenskega ozemlja.
Iz Skubičevih izvajanj o naseljevanju nemškega življa na ozemlju
ribniške pokrajine in po domnevah drugih verodostojnih virov more
mo povzeti, da so ortenburški grofje nekako cd leta 1330 dalje strnje
no naseljevali nemško- prebivalstvo prvotno ob potoku Rinža (v kočah)
in ob potoku, ki se je pozneje imenoval „Reka“ (Rieg). Naselje ob
Rinži se je imenovalo Kočevje, ono ob reki pa Kočevska reka. Ob ma
sovni naselitvi frankovskih kolonistov leta 1350 pa so Ortenburžani
načrtno usmerili te koloniste v neobljudene kraje in gozdne predele
svojih graščinskih gospodstev Poljane (Stari trg ob Kolpi) in Kostel.
V letu 1363 so tem naseljencem ustanovili pet župnij. Kočevje in Ko
čevska reka sta bili z malimi izjemami izključno nemški, Poljane,
Kostel in Osilnica pa so imele tudi nekaj avtohtonega slovenskega pre
bivalstva.
Največja med temi župnijami je bila v Kočevju. Iz tega jedra
so se v teku manj kot 150 let izločile nove nemške fare: Koprivnik,
Mozelj, Stari Log in Črmošnjice. Notranja kolonizacija je stremela
za tem, da se tudi v nadalje ustanavljajo fare z izključno nemškimi
prebivalci. Tako sta se iz Kočevske reke izločili Borovec in Gotenica, iz
Starega loga Polom in Topla reber, iz Črmošnj.ic pa Poljane pri
Toplicah in Planina nad Črnomljem. Tudi iz mešanih župnij so se
pozneje izločile nemške naselbine in iz njih ustanovile izključno nem
ške fare: iz Ribnice Stara cerkev in Grčarice, iz Starega trga ob Kolpi
Spodnji log in Nemška Loka, iz Osilnice pa Trava,-Draga. Tako je v
dobrih 5 stoletjih nastalo 17 župnij, ki so jih Kočevarji smatrali iz
ključno za svoje, nemške fare. Vrstni red nastajanja je razviden iz
seznama v pojasnilih k prvemu poglavju naše knjige.
Nemške fare so ležale na teritoriju, ki je bil omejen: Na vzhodu
od pogorja Rog, na severu od gozdnih vrhov Črni vrh in Strmec, na
zahodu od Goteniške gore in gozdnega hrbta Borovec, na jugu pa od
kraških vzpetin nedaleč od Kolpe. Ves ta teritorij, ki je meril nekaj
nad 700 kvadratnih kilometrov, so Kočevarji imeno-vali Kočevska de
žela (Gottscheer Land) in je ostal nemški narodnostni otok sredi slo
venskega ozemlja prav do izselitve Kočevarjev v jeseni leta 1941.
Kočevski Nemci so sami sebe imenovali tudi književno Gottscheer.
Slovenski okoličani so povzeli to poimenovanje in ga poslovenili s Ko
čevarji. V knjižni slovenščini je od druge polovice preteklega stoletja
do izselitve obveljalo ime Kočevski Nemci. To- morebiti iz razlogov vljud
nosti, spoštovanja, obzirnosti (ali servilnosti?), ker se je beseda Koče
var med Slovenci včasih smatrala za sramotilno ime (Spottname). Dan
danes pa se oznaka Kočevarji uporablja tudi v knjižni slovenščini na
mesto ali poleg Kočevski Nemci.
Kočevarji so ohranjevali skozi vso dobo okr. 600 let svojo govorico,
kakršno so prinesli s seboj njihovi predniki, prvotni kolonisti, iz svoje
domovine. Književna nemščina zlasti na kočevsko kmetsko prebivalstvo
skoro ni imela bistvenega vpliva. Pravi Nemci iz Avstrije ali iz rajha,
ki so prihajali s Kočevarji v stike, jih skorajda niso mogli razumeti,

her so Kočevarji med seboj govorili tako svojstven jezik, šele pod vpli
vom šole so se Kočevarji polagoma začeli zavedati, da so veja velikega
nemškega naroda». Razen govorice so Kočevarji iz roda v rod ohranje
vali tudi svoje narodne šege in običaje ter do najnovejše dobe tudi
svojo» narodno nošo.
Narodnostna meja med Kočevsko deželo in slovenskimi sosedi
Ribničani in Kostelci ter Belokranjci je bila v zadnjih desetletjih ostro
začrtana zaradi obojestranske narodnostne zavesti. Med Slovenci mo
rebiti po» sili razmer, ker kočevskih sosedov večinoma niso razumeli in
so jim veljali zares za „neme“ - mutce, a so se kljub vsemu posamez
niki priučevali kočevske oziroma Kočevarji slovenske govorice. Kljub
vsemu pa so se Slovenci in Kočevarji med seboj možili in ženili,
a v ta»kih primerih se je dalo lahko ugotoviti: Slovenec, ki se je pri
ženil ali Slovenka, ki se je primožila v Kočevarje, sta s svojimi po
tomci vred za vedno postala Kočevarja. Veljalo pa je tudi obratno
pravilo: Kočevar, ki se je priženil, in Kočevarica, ki se je primožila
med Slovence, sta s svojim potomstvom vred postala Slovenca. Zato
smo mogli najti med pravimi Kočevarji lepe slovenske priimke: Bre
gar, Jaklič, Klun, Miklič itd., kakor so se nahajali med Slovenci mno
gi priimki: Bartol, Čolnar, Henigman, Hoge, Nadler, Pirker, Šobar itd.
Iz slovenskega priimka Hočevar ali Kočevar pa smemo s precejšnjo
verjetnostjo sklepati, da je prednik takega Slovenca prišel po ženitvi
iz svoje Kočevske dežele med Slovence.
Zanimivo je, da je naš zgodovinar Skubic iskal etimološki izvor
slovenskega priimkai Arko in kočevskega Bartol v istem osebnem ime
nu Jernej. Slovenski Arko je postal po dolgoletnem spreminjanju ime
na Jernej polagoma v Jerko in Erko. Ker izgovarjajo Ribničani povdarjeno črko e kot a, jim je postal Jerko - Arko z dolgim a. Kočevski Erko
pa se je spremenil v nemški Erker, a to da ni povsem zanesljivo izvaja
nje. Pa tudi kočevski priimek Bartol Skubic izvaja iz istega osebnega
imena Jernej, a to s prvotno latinsko oznako Bartclomeus. V pod
krepitev svoje trditve za nastanek slovenskega Arka je Skubic ugo
tavljal na podlagi hišnega imena „pri Jernejevih“ ; tam da so se v
Ribnici povsod pisali z rodbinskim imenom Arko.
Pod vplivom svojega zelo razvitega šolstva so postajali Kočevarji
■v zadnjih desetletjih pred svojo izselitvijo nacionalno vedno zavednejši in so z navdušenjem prepevali svojo himno:
Von Rinža Fluss bis Kulpa Strand,
soll deutsches Lied ertönen,
das alles ist Gottscheer Land,
dem deutschen Volk gehörend.
Sosedje Ribničani pa so po istem napevu spesnili, a menda šele po
prvi vojni, svojo polemično:
Od hriba orteneškega pa do kočevske meje
je pol sveta naijlepšega, ki same Slovence šteje.
To ribniška dežela je, naj lepši kraj na sveti,
ljudje pa tukaj bivajo za dom in narod vneti.
To himno je najbrže spesnil nekdanji kočevski in pozneje ribniški
kaplan, nazadnje župnik v Osilnici Janez Ev. Pirkovič.

Kočevarjem je bilo treba priznati, da so bili ne samo delaven,
marveč tudi pobožen narod. Dokaz temu je, dai so tekom petih stoletij
ob svojih 17 župnih cerkvah zgradili 72 podružnic ter mnogo kapel in
pobožnih znamenj. Dandanes stoji od 17 kočevskih le še 10 župnih,
od 72 podružnih pa le še 17 podružnih nekdanjih kočevskih cerkva. Vse
ostale njihove cerkvene zgradbe je zbrisala z zemlje vihra, druge sve
tovne vojne, kakor so bile v pretežni večini razrušene in z zemljo zrav
nane nekdanje kočevske domačije. Ob koncu 2. vojne je nekdanja Ko
čevska dežela postala skoro neobljudena, puščava, kakršno so našli ob
svojem prihodu njih predniki frankovski kolonisti.
Kakor ,soi morali kolonisti, predniki Kočevarjev, prisilno zapustiti
svoje domove v osrčju Nemčije na ukaz tedanjega cesarja, tako so
morali po skoro 600 letih zapustiti svojo novo, s trudom neštetih svo
jih rodov pridobljeno domovino na ukaz svojedobnega nemškega dikta
torja. Ukazu firerja se ni pokorilo samo nekaj rodbin treznomislečih
Kočevarjev; a tudi teh ni najti več na nekdanjih kočevskih domovih.
Nemški otok je izginil s slovenske zemlje.
Površina Kočevske dežele.
Meje teritorija, ki so ga Kočevarji smatrali za svojo deželo, so
na splošno popisane zgoraj. Površina od prvotnih kolonistov zasedene
ga ozemlja se je, kakor se more sklepati, polagoma večala pač s po
većavanjem števila: potomcev. Izmero površine je možno ugotoviti šele
za dobo zadnjih kakih 1 0 0 let pred skupinsko izselitvijo in to na podla
gi površine katastrskih občin v posameznih sodnih okrajih. Na podlagi
virov, ki so bili uredniku dostopni, se more približna površina ugotovi
ti nekako takole:
V
sodnem okraju Kočevje je bilo za dobo zadnjih okrog 30_ let
pred izselitvijo poseljenih od Kočevarjev kakih 34 katastrskih občin s
skupno površinoi 607,96 kvadratnih kilometrov. V sodnem okraju 'Ribni
ca vsebovana katastrska občina meri 14,61 kvadratnih kilometrov. Za
kočevske v sodnih okrajih Črnomelj in Novo mesto se morejo smatrati
katastrske občine: Blatnik, Brezje, črmošnjice. Kleč, Planina, Poljane,
Stara žaga in Štale v skupni izmeri 86,18 kvadratnih kilometrov, kar
nam izkaže skupno celotno površino 708,75 kvadratnih kilometrov.
'Število kočevskega prebivalstva.
Po Skubičevih navedbah se je naselilo v Kočevski deželi leta 1350
500 rodbin, ocenjenih na okrog 1500 duš (mož, žena in otrok). Kočevarji
so trdili, da se je število njihovih potomcev namnožilo tekom šestih
stoletij na kakih 15 000 ljudi^
Za leto 1890 so uradoma našteli v politično-upravnem okraju živeče
Kočevarje na 14 736 duš. Neuradno pa so cenili vse Kočevarje, živeče
v upravno političnih okrajih Kočevje, Črnomelj in Novo mesto na okrog
15 000, ki da žive na okroglih 707 kvadratnih kilometrih in to v 171
naseljih.
Za ugotovitev te statistike so bili uredniku na razpolago sledeči
viri: Za uradno statistiko za leto 1890 Brockhaus, Konversationsleksikon iz leta 1898, ki se sklicuje tudi na knjigo Hauffen, Die deutsche

Sprachinsel Gottschee, Graz 1895. Uradne statistike poznejših let ured
niku niso bile dostopne.
Neuradna statistika je posneta iz virov: Mayers Lexicon 1926 za
leto 1910; in Brockhaus Enzyklopedie 1969. Slednja enciklopedija ima
realistično trditev: „Kočevje je bilo do leta 1941 kulturno središče
Kočevarjev. Preselitvena pogodba med Nemci in Italijani je prese
lila cca. 1 2 . 0 0 0 Kočevarjev v savsko dolino, odkoder so bili izgnani
leta 3945 in bivajo sedaj večinoma v Avstriji in v Združenih državah
Severne Amerike.“ Za podlago teh trditev navaja knjigo: H. Otterstädt
Gottschee, Verlorene Heimat deuscher Waldbauern, 1962.
'Za uradno se more za leto 1935 vzeti število Kočevarjev:
Vsi prebivalci v 11 farah kočevske dekanije, skupaj............ 8616 duš
V fari Grčarice iz ribniške dekanije.....................................
328 duš
V fari Poljane pri Toplicah iz dekanije Novo m esto............
529 duš
V fari Planina pri Semiču iz dekanije Črnomelj ..................
396 duš
Polovica prebivalcev fare mesta Kočevje z okolico . . pribl. 2500 duš
Dve tretjini župnije Draga v dekaniji Ribnica......... pribl. 1000 duš
Dve tretjini ljudi iz fare Črmošnjice (dek. N. mesto) pribl. 1001 duš
z upoštevanjem, da so bile fare Kočevje, Draga in
Črmošnjice narodnostno mešane župnije z verjet
nostnim proporcem, ki je zgoraj naveden.
Okroglo število Kočevarjev je torej za leto 1935 ............ 14.370 duš.
Ta statistika se navaja v Letopisu ljubljanske škofije za leto 1935,
oziroma je urednik sorazmerje med slovenskimi in kočevskimi verniki
ugotovil po drugih verodostojnih virih.
Kočevska naselja.
V
seznamu župnih in podružnih cerkva, ki ga urednik navaja zgo
raj v pojasnilih k I. poglavju te zgodovine, so našteta slovenska imena
dotičnih krajev; njim so pripisana kočevsko-nemška krajevna imena,
ki jih je urednik mogel ugotoviti na podlagi tam navedenih virov.
Skupaj je tam navedenih krajevnih imen z obojno nomenklaturo 87.
Za dopolnitev števila naselij, ki so jih Kočevarji reklamirali za
svoja, so v sledečem seznamu navedena slovenska in nemška imena
onih, ki jih je urednik mogel razbrati iz že navajanih virov. Zaradi
čim točnejše ugotovitve ,so imena našteta po pripadnosti k upravnim
občinam iz konca; prve svetovne vojne.
Občini Borovec in Briga: 1. Draga - Suchen; 2. Pleše - Plösch;
3. Gorenja Briga - Obertiefanbach; 4. Prežulja - Presuln.
Občini Draga in Trava: 1. Glažuta - Karshütte; 2. Lazeč - Gehack;
3. Novi kot - Hinterberg; 4. Podpreska - Merleinsräuth; 5. Hrib Oberberg; 6 . Medvedjek - Bährenheim; 7. Planina - Unteralm; 8 .
Preska - Merlein; 9. Srednja vas - Mittergrass; 10. Šaferje - Schaffern.
Občina Gotenica: Mrzli Studenec - Kaltenbrunn.
Občini Knežja lipa in Nemška loka: 1. Ramsrigel - Rammsriegel;
2. Turn - Thurn; 3. Prerigel - Vorriegel; 4. Videm - Wiedom.
Občina Kočevska reka: 1. Gorenji Vecenbah - Oberwetzenbach; 2.
Spodnj.i Vecenbah - Unterwetzenbach.
Občina Koče: 1. Handlerji - Händlern; 2. Mlaka - Moos.

Občina Novi lazi: Grad (Ograja) - Suchenreuter; 2. Iskrba (Je
lenja vas) - Hirschgruben.
Občina Koprivnik: 1. Dolenja Bukova gora - Unterbuchberg; 2.
Gorenja Bukova gora - Oberbuchberg; 3. Golobinjek - Taubenbrunn;
4. Gorenja,' Loka - Unterdeutschau; 5. Mačkovec - Oberkatzendorf; 6 .
Ovčjak - Schäfflein; 7. Podstenje - Untersteinwand; 8 . Slaba gorica Schlechtbüchel; 9. Studeno - Brunnsee; 10. Sušje - Suchen; 11. Topli
vrh - Warmberg.
Občina Mozelj: 1. Bilpa - Wilpen; 2. Dolenja Turkova Draga UnterfLiegendorf; 3. Gorenja Turkova Draga - Oberfliegendorf; 4.
Ferderb - Verderb; 5. Gorenji Pokštajn - Oberbockstein; 6 . Kačji
potok - Otterbach; 7. Kuharji - Küchlern.
Občina Spodnji log: 1. Bilpa - Wilpen; 2. Kozice - Gereut; 3.
Spodnji Pokštajn - Unterbockstein.
Občina Mala gora: 1. Novi breg - Neubacher; 2. Rigelj - Riegel.
Občina Stara cerkev: 1. Breg - Rain; 2. Dolenje Ložine - (Trnje) Niederloschin; 3. Gorenja vas - Oberdorf; 4. Jasnica - Schweinberg;
5. Konca1 - Ort; 6 . Nove Ložine - Neuloschin; 7. Mrtvica - Gschwend;
8 . Slovenska vas - Windischdorf.
Občina Stari log: 1. Cesta - Winkel; 2. Novi log - Neulag; 3. Šenberk - Schönberg; 4. Žiben - Oberstem.
Občina, Dolenja vas: Grčarske Ravne - Masereben.
Občina Smuka: 1. Kristelerje - Kristelern; 2. Rdeči kamen - Rot
tenstein; 3. Kot - Winkel.
Občina Planina nad Črnomljem: Skrilj - Skrili.
Občina Poljane pri Toplicah: 1. Rampoha - Dranbank; 2. Ebene Eben; 3. Gora - Oberberg; 4. Mali Rigelj - Kleinriegel.
Občina Črmošnjice: Seč - Sötsch.
Prištevši v tem seznamu navedene onim v seznamu cerkva (70 4 .
87) dobimo skupno število krajev z nemškimi imeni 157, kar je 14
manj, kot jih izkazuje uradno štetje za leto 1890 (171). Razliko je
najbrže iskati v tem, ker za nekatere vasi v občinah Črmošnjice, Po
ljane in Planina na podlagi dostopnih virov danes ni mogoče izslediti
kočevskih imen. Možno je pa tudi, da je uradno štetje kot nemške na
selbine upoštevalo one kraje, ki jih ima označene bivši Vojno-geografski
inštitut na Dunaju, ki pa dejanko nimajo nobenih prebivalcev, nam
reč: 1. Dicke Linde; 2. Zinkbühel; 3. Königstein; 4. Ungerbüchel;
5. Elmauer; 6 . Gross Hörndl; 7. Steinbüchel; 8 . Kugelhaus; 9. Wels
berg; 10. Krenbüchel; 11. Kofel; 12. Buchberg; 13. Skorten; 14. SingerT>üchel.
Šolstvo v Kočevski deželi.
Naš zgodovinar Skubic se v posebnem poglavju bavi s šolstvom
v ribniški pokrajini, a jemlje v poštev predvsem njen slovenski del
današnje ribniške dekanije. Prav skope podatke o šolstvu nam daje
glede onega v Kočevski deželi.
Dasi je bila nekdanja ribniška arhidiakonska „gimnazija“ po vsej
verjetnosti vodena v latinskem duhu in pozneje v nemškem ter je bilo
šolstvo v dobi Marije Terezije in prav do nove šolske reorganizacije
v letu 1872 pretežno nemško, nam Skubic ne pove nobenega imena

Kočevarja, ki bi se bil kedaj izobraževal v kaki ribniški šoli. Brez
dvoma so se morali Kočevarji izobraževati v svojih domačih šolah
v mestu Kočevje in pozneje tudi v večjih krajih (morebiti v Koprivni
ku, Kočevski reki, v Črmošnjieah).
V
letu 1872 v Kočevju ustanovljena nižja gimnazija je bila na
menjena za nemško vzgojevalnico predvsem Kočevarjem. Slovenski oko
ličani, Ribničani in Kostelci, svojih sinov večinoma niso pošiljali štu
dirat na ta zavod, vsaj kolikor ve povedati ustno izročilo. Komaj par
imen Slovencev je možno izslediti v zadnjih par desetletjih 18. stoletja,
ki so se šolali na nižji gimnaziji v Kočevju, npr. dr. Evgen Lampe,
redom iz Metlike, in dr. Franc Kulovec, rodom iz Dolenjskih Toplic.
Ko je leta 1918 razpadla avstro-ogrska monarhija, je Kočevska
dežela prišla v sklop nove države Jugoslavije. Takrat je bila uradoma
poslovenjena vsa javna uprava, upravna in sodna in tudi vse šolstvo.
Učni jezik je postal povsem slovenski. Kočevska gimnazija je postala
popolna, z 8 razredi in slovenskim učnim osebjem. Te spremembe so
Kočevarji bridko občutili: Iz gospodujočega naroda z vsem svojim šo
vinizmom so se znašli v usodi podrejenega, manjšinskega ljudstva.
Vse njihovo lepo urejeno šolstvo, ki Iga je/dotlej dvigala njihova inte
ligenca-, posvetna in duhovska, in ga Je favorizirala tudi vsa oblast, se
je zamajalo. Spremembo so občutile tudi osnovne šole, vendar se je
mogel tam le postopoma uvajati slovenski učni jezik. Popolnoma po
slovenjene pa kljub vsemu kočevske osnovne šole niso bile v vseh 2 2 letih
obstoja prve Jugoslavije in kočevsko-nemška manjšina se ni mogla po
polnoma priučiti slovenskega jezika. Saj starejši rod Kočevarjev po
pretežni večini do razpada bivše avstro-ogrske države ni skušal niti
razumeti, kaj šele govoriti in pisati slovensko; slovenski sosedje so
bili Kočevarjem povsem manjvreden narod; za manjvrednega ga niso
smatrali samo v primerih, kjer jim je služil v pospeševanje njih gospo
darskega napredka.
Kljub bridkostim, ki so useda vsakega manjšinskega naroda ali
njegovega drobca, so se morali otroci Kočevarjev izobraževati v slo
venskih osnovnih šolah, ki sc- pa imele po potrebi nemške vzporednice,
ako je bilo najti za to usposobljenega učitelja. Vse do leta 1935 je
na bivšem kočevskem ozemlju delovalo 30 osnovnih šol, ki so bile
večinoma eno ali dvora,zredne. Da se ohranijo spominu, naj bodo
take šole tukaj navedene: Borovec, črmošnjice, Dolenja Briga, Dolenia
Topla Reber, Draga, Ferdrenk, Gotenica, Grčarice, Kočevje, Kočevska
reka:, Koprivnik, Laze, Livold, Mozelj, Nemška loka, Onek, Ovčjak,
Planina pri Črnomlju, Podstenice, Poljane pri Toplicah, Polom, Bafhenav, Stara cerkev, Stari breg, Stari log, Svetli potok, Štalcerji, štale,
Trava in Zdihovo.
Bivša kočevska gimnazija in meščanska šola v Marijanišču (bivši
Weisenhaus) sta postala slovenska učna zavoda.
Splošne pripombe.
Iz Kočevske dežele je v teku stoletij izšlo dokaj inteligentov, ka
terih sloves se je širil tudi preko mej cžje kočevske pa tudi širše
domovine. Imena vsaj nekaterih, ki so kakorkoli pomembni tudi za
slovensko kulturno zgodovino, naj bodo tudi tukaj ohranjena zgodovini.

Jurij ERBER, jezuit, rojen 1660 v Kočevju, umrl v Budimpešti kot
rektor tamošnjega jezuitskega, kolegija.
Ferdinand ERKER, rojen 1866 v Kočevju in umrl 1939 prav tam,
nekaj časa kaplan v Škofji Loki, je izredno mlad leta 1901 postal
župnik in dekan v Kočevju in v letih 1901 do 1903 zgradil novo de
kanijsko cerkev. Preden je stopil v bogoslovje, je študiral nekaj se
mestrov medicine. V ljubljanskem semenišču, dasi po rodu Nemec
iz učiteljske rodbine, je bil med svojimi tovariši Slovenci tako priljub
ljen, da so mu vzdeli naslov: Slovenec honoris causa (častni Slove
nec). Bil je uravnovešen mož, dobro vzgojen in dostojanstven. Med
Slovenci nikdar ni kazal nestrpnega nemštva in je bil v vsakem oziru
mož na svojem mestu. (Prim.: Iv. Dolenec, Moja rast, SKA, Buenos
Aires 1973).
Josef ERKER, rojen 1851 v Stari cerkvi, umrl 1924 v Ljubljani
kot stolni kanonik. V letu 1896 je izdal Enchiridion liturgicum in popreje tudi več drugih liturgičnih knjig. Kot spiritual v semenišču v
JjjuDljani je vzgajal tudi slovenske bogoslovce (1890-1897). Njegova
dela so znana tudi v inozemstvu. Znani so njegovi opisi kočevskega
okraja v Kočevskem koledarju (lets; 1927-1930); njegov opis fare Mozelj in cerkvenih knjig v kočevskih župnijah v Jubilejnem zborniku
Kočevarjev (Kočevje 1930).
Josef FAYENZ, slikar, rojen okr. 1745 v Kočevju, umrl ravnotam
1827. V župnišču v Kočevski Reki je bila ohranjena njegova slika „Sv.
Trije Kralji“ s podpisom: Jos. Fayenz pinxit Gottschee. Pripis: Ex
voto Georg Wolle, 1808. Slika je najbrže propadla v zadnji svetovni
vojni.
Sigismund JENTSCHITZ, jezuit, roj. 1679 v Kočevju, umrl 1718
v Ljubljani, kjer je na jezuitskem kolegiju poučeval filozofijo. Popreje
je mnogo let misijonaril po Ogrskem.
Jurij JONKE, znani čebelar, rojen 1777 v vasi Konca pri Stari
cerkvi, je bil od 1811 do svoje smrti 1864 župnik v Črmošnjicah, kjer
je tudi umrl.
Ferdinand JONKE, nabožni pisatelj, rojen v vasi Svetli potok 1873
in umrl leta 1906.
Mihael RUPPE, slikar, rojen 1863 v vasi Ovčjak pri Koprivniku,
umrl v Salzburgu, v Avstriji, leta 1951. Večino svojih let je preživel
v Avstriji in tam so večinoma ostala njegova slikarska in kiparska
dela. V župni cerkvi v Koprivniku je bila njegova oltarna slika sv.
Jakoba: Starejšega, ki je pa bila uničena v zadnji vojni.
Johann TSCHINKEL, slovničar, rojen 1872 v vasi Svetli potok pri
Koprivniku, umrl v Ljubljani 1926. Sestavil in izdal je Slovnico koćevarskega narečja.
Iz rodbine KOSLER v Kočevski Reki, ki je bila nemškega porekla,
je izšlo več znamenitih mož, ki so se deloma uveljavili kot dobri gospo
darstveniki. Nekateri izmed njih so se v dobi narodnega prebujenja
(1848 in sled.) popolnoma poslovenili. Posebno znan med temi je bil
Peter KOSLER, ki je založil in izdal prvi Zemljevid slovenskega ozem
lja.
Dasi po rodu ni bil Kočevar, a je imel za razvoj kočevskega šolstva
v letih 1872 do 1900 velike zasluge, je omeniti tirolskega Nemca po

imenu Benedikt KNAPP, ki je bil kot profesor na Reki kolega našega
pisatelja Janeza Trdine. Ta ga ima v svojih spominih pod psevdonimom
imenovanega Bela Kukeback za zgled nemškega šovinista. Knapp je
bil leta 1872 imenovan za prvega ravnatelja gimnazije v Kočevju in je
tukaj tudi umrl po 22-letnem službovanju leta 1904. V Kočevju je bil
tudi šolski nadzornik za osnovne šole in kot tak se je s pomočjo nem
škega Schulvereina trudil za razširjevanje nemških šol tudi po slovenskih
vaseh; take ponemčevalne šole je ustanovil npr. na Smuki, v Topli
rebri, v Ovčjaku, v Maverlenu itd.
Med kočevskimi inteligenti je treba omeniti tudi kočevske župnike,
ki so bili večinoma kočevskega porekla in so službovali med svojimi
sonarodnjaki. Mnogi med njimi pa so zaslužni tudi za vse Slovence
ljubljanske škofije. V zadnjem času pred izselitvijo v kočevskih farah
službujoči so našteti zgoraj med pojasnili o številu kočevskih župnij v
1. poglavju te zgodovine.
Med zdravniki Kočevarji, ki so v zadnji dobi pred I. svetovno
vojno uživali sloves strokovnjakov in zaslužni tudi za Slovence, naj
bosta omenjena dr. Hoffmann in dr. Schleimer. Slednji je ustanovil v
Ljubljani prvi privatni sanatorij Šlajmerjev dom.
Tudi med pravniki, delujočimi v Sloveniji do najnovejših dob, je
znanih dokaj kočevskih inteligentov, ki so izšli izmed Kočevarjev. Med
sodniki npr. Loser, Mochar, Tschinkel; med advokati Reich in Arko,
notar Maurer.
Tudi med industrijalci so Kočevarji delovali mnogi njihovi sona
rodnjaki. V preteklem stoletju so npr. osnovali in vodili dve steklarni
(Schutte v Glažuti, Stampfl in tov. na mestu poznejšega premogovnika
v Kočevju). Tudi v lesni industriji so bili v zadnjih desetletjih pred
drugo vojno znani lesni industrijalci, npr. rodbine Tschinkel v Grčaricah,
Kočevju in Kočevski reki in druge. Zlasti mnogi Kočevarji so se v vsej
dobi svojega bivanja sredi Slovencev posvečali trgovini. Po svojih
trgovskih zvezah z nemškimi mesti (z Dunajem) so se mnogi povzpeli
do uglednih veletrgovcev. Širom vsega kočevskega okraja, tudi med
Slovenci, so bile svoj čas znane starodavne trgovske firme Stampfl,
Loy, Verderber, Kresse in druge. Tako je veljalo mesto Kočevje ne
samo kot kulturni center za Kočevarje, marveč tudi kot trgovsko
središče vsemu prebivalstvu iz bližnje in tudi daljne okolice: Ribniča
nom, Kostelcem in Belokranjcem.
Z opisovanjem Kočevarjev, njih dežele in zgodovine se je razen
njihovih rojakov (npr. prof. Obergföll, prof. Wutte in inteligentnejših
župnikov) v svoji dobi pečalo tudi dokaj Slovencev. Prvi med njimi,
ki se je s kočevskim vprašanjem, etnografijo, geografijo in^ zgodovino
obširno pečal, je bil ribniški graščak Jožef Anton RUDEŽ (graščak
med leti 1829 do 1846). Njegova skrbna in utemeljena dognanja so
preko 100 let služila za izhodišče in upoštevanja vredno gradivo vsem,
ki so se pozneje posvečali kočevskemu vprašanju. Nadučitelja IVANC
in TOMŠIČ, ki sta v učne namene sestavila in izdala knjižico Kočevsko
okrajno glavarstvo. Slovenski publicist Ante BEG je v letu 1911 opisal
slovensko-nemško mejo na Kočevskem (v Slovenskem Narodu). Tudi
prof. dr. Joža RUS (Ribničan) in prof. Ivan SIMONIČ sta posvečala
mnoga svoja raziskovanja kočevskemu vprašanju. (Knjige: Spomenik

ob 600-letnici habsburške vlade na Slovenskem, Ljubljana 1883. — Ko
čevski zbornik, Ljubljana 1939; in Simoničeva: Kočevsko, Ljubljana
1956).
Pri sestavljanju pojasnil in dopolnil h kočevskemu vprašanju se
je urednik opiral zlasti na Letopis ljubljanske škofije za leto 1935
in za leto 1967; že prej omenjeni knjigi Poštno-krajevni leksikon iz
leta 1930, Krajevni leksikon L. R. S. iz leta 1954 ter na Slovenski bio
grafski leksikon I, 1932; II, 1952, in III, 1960 in 1967, kakor tudi na
druge verodostojne vire, osebne spomine in ustno izročilo.
Stran 387: Kmetje so se popolnoma odkupili od grofov v času ce
sarja Jožefa II. v letu 1782. Od takrat dalje so smeli s svojo zemljo
razpolagati popolnoma prosto, jo zamenjavati, prodajati in kupovati.
(Gl. Fran Erjavec, Koroški Slovenci, 5. zv.)
Stran 388 in sl.: Pod naslovom Dajatve našteva naš zgodovinar
graščinske podložnike, ki so morali dajati graščini dajatve v denarju,
opravljanju raznovrstne tlake in dajatev desetine. Samo dajatvam v
denarju so bili zavezani razen mesarjev tudi mlinarji. Teh je bilo

Z aje zen p o to k Bistrica z v o d o p a d o m
ob n e kd a n je m Pajničevem m lin u. Preko p o to k a na levi stra n i
lesena b rv p ro ti g la v n i cesti, ob k a te ri je sta la ro jstn a hiša
na šeg a m ecena msgr. A n to n a Ilca , ki se je z n e k d a n jim „ f r a n 
co skim “ mostom vre d z a ra d i nove ceste m o ra la p o ru š iti.

I. svet. vojne

Slika Ribniškega gradu izprsd
(ve rje tn e iz leta 1912) ob veliki po vo d n ji, ki
je ta k ra t z a lila ves trg.

ob poteku Bistrica šestnajst, ob potoku Ribnica dva in ob potoku
Obrh šest. Vsi ti so bili podložni graščini Ribnica,
V
Skubičevi dobi je bilo v obratu ob potoku Bistrica od izvira do
dohoda v podzemlje dvajset takih mlinov, ki jim je bila ponavadi pri
družena vodna žaga. Ob potoku Ribnica so obstajali štirje taki obrati,
na potoku Obrh pa je bilo le par takih mlinov, ker jih je vsako pomlad
in jesen navadno zalivala povodenj.
Ker so mlini in žage ob potokih navadno že prenehali delovati
po drugi svetovni vojni, jih urednik tukaj objavlja po svojem spominu.
(Ime mlina je domače ime pri hiši.)
No potoku BISTRICA: Podklanec: Miheličev mlin; Žigmarice: Čam
pe; Sodražica: Lušinov (Grdinov), Oberstarjevj Zamostec: Podgorski;
Lipovščica: Podražev; Ravni dol: Ravnodolski; Sušje: Belni malin;
Jurjeviča: Seljanov; Breže: Rusov (Žagni); Dolenje Lazi: Podstenarjev; Breg: Brški; Gorenja vas: Korenov, Gorenjski; Ribnica: Trški
(Ilčev); Hrvača: Fajfarjev, Škrbčev; Goričai vas: Pajničev, Čampov,
Gregurjev.
No potoku RIBNICA: Ob izviru: Grajski; Prigorica: Zaluški,
Gaberški; Dolenja vas, Malenški.
Na potoku OBRH so mlini zaradi pogostih povodnji neredno
opravljali svoj posel.

Stran 394: Skubic imenuje UGAR kot ime naselja, ki danes več
ne obstoja. S tem imenom se naziva večinoma grajski hrib pod VELIKO
GORO. Na njem se nahajajo košenice in je hrib deloma tudi pogozden.
Ime Ugar je staro; vpisano je bilo že v urbarju leta 1573. Izvor
tega imena je verjetno treba iskati v besedi gora. Veliko goro Ribničanje
kratko imenujejo gora. Na vprašanje, kam greš, odgovori vprašani
navadno: V goro. Tudi na vprašanje Kje si bil?, se dobi odgovor: V
gori. Nasprotno pa odgovarjal vprašani, če gre za Malo goro; navadno:
V rebri in: V reber, raje kot: V Mali gori, oziroma: V Malo goro.
Zaradi tega Ribničan že od pamtiveka na vprašanje Kam greš in
Kje si bil, odgovarja: U goro, in: U gor. Ker se je vedno poudarjal
prvi zlog besede gora in je vpraševalec leta 1573 na ti vprašanji odgo
varjal s poudarjenim prvim zlogom imena „ügor“ , a je bil drugi zlog
slišati kot črka a. Tako je nastal verjetno naš Ugar, ki ga je pismeni
vpraševalec tako tudi zapisal.
Hudomušni Ribničani so včasih v šali izvajali ime Ugar od besede
Ungar, ki je nemška in označa Ogra. To ime pa z našim ugarjem
prav gotovo nima nobene zveze.
Stran 396: „Loški potok ima 4 celozemljake..
Ime Loški potok je sicer že od davna pomenilo celotno naselje
na planoti oziroma dolini v gorskem svetu Velike gore, a je bilo skup
no ime za. vse potoške vasi: Hrib in Retje ter Mali log, Srednjo vas,
Šegovo vas in Travnik. Urbar iz leta 1573 pravi, da ima Loški potok
(najbrže mišljen Tabor in vas Hrib) 4 celozemljake, vas Retje pa 8
gruntov. Ostalih štirih vasi Skubic ne navaja, ker jih morebiti v tem
urbarju še ni bilo, ali pa so bile takrat podložne kakemu drugemu
gospodstvu.
Iz poročila ribniške graščine, ki je skoro 200 let pozneje (namreč
leta 1782) cesarju Jožefu II. stavila svoje predloge za novo cerkveno
ureditev, pa se razvidi, da so bile že vse potoške vasi: Hrib, Retje,
Mali log, Srednja vas, Šegova vas in Travnik vsebovane v ribniškem
gospodstvu. (Glej zgoraj na str. 80, v I. poglavju.)
Stran 403: „Odločilna prisega“ iz leta 1700 dokazuje, da je imelo
sodišče že v tisti dobi zapisnikarja, ki je bil vešč slovenskemu jeziku.
Najbrže je tudi sodnik moral znati slovenski jezik in morebiti je tudi
sodišče uradovalo (vsaj v ustni razpravi) tudi v slovenščini.
Ta slovenska Odločilna prisega je eden od redkih slovenskih
pravnih tekstov iz te zgodovinske dobe, ki pai menda doslej še ni
našel poti v kako slovensko slovstveno^ (splošnoslovstveno ali juridično) zgodovinsko knjigo.
Stran 405 in sl.: Glede čarovništva pravi Zgodovina slovenskega
slovstva (Legiša in drugi) iz leta 1956, da je vanj veroval še Valvazor
(1641-1693) in da je v tej dobi in še pozneje prevladovalo splošno
mnenje, da ga je treba smatrati za zločin, za katerega je bila zapretena smrtna kazen.
Tudi Constitutio Criminalis Carolina določa enako kazen za to
kaznivo dejanje.
Leksikon Der Grosse Brockhaus iz leta 1954 pravi, da je bilo ča
rovništvo ljudska vera, kateri so se v 16. in 17. stoletju le prav redki
drznili ugovarjati. Med takimi navaja med Nemci zdravnika Johanna

Weyerja, jezuita Speeja in druge. Znanstvenik Christian Thomasius je
v svoji knjigi De crimine magiae iz leta 1703 odločno nastopil proti
tej ljudski veri in proti kaznivemu dejanju čarovništva.
Zadnja čarovnica je bila sežgana na grmadi v kantonu Glarus v
Švici leta 1782, torej nad 80 let pozneje kot Ribničanka Češarek.
Stran 412: „Krvavi“ sodnik Janez Jurij Gottscheer je skoro gotovo
oni, o katerem pravi Slovenski biografski leksikon I, 1932, takole:
„ . . . jurist in astronom, rojen 2. oktobra 1666 v Novem mestu,
umrl neznanokdaj in kje. Leta 1686 je postal na univerzi v Padovi
doktor prava in se je leta 1690 oženil v Ljubljani. Bil je med prvi
mi ustanovniki Akademije operozov z znanstvenim imenom Candidus,
in član Filharmonikov. Spisal je več spisov o astronomiji in glasbenih
kompozicij ter tudi več lavretanskih litanij.“
Stran 412 in sl.: Zapisnik o mučenju, sojenju in obsodbi čarovnice
Marine Češarek je služil za podlago zgodovinski povesti „Zadnja
na grmadi“ , ki jo je spisal slovenski ljudski pisatelj Franc Jaklič.
Pisatelj je bil nadučitelj šole v Dobrepoljah; njegova žena je bila ro
jena pri Miklovih v Ribnici. Jaklič je torej dobro poznal Ribnico; nje
govo opisovanje temelji ne samo na zgodovinskih, marveč tudi na
topografskih poznanjih opisovanih dogodkov. Objavljena je v Sloven
skih večernicah leta 1924.
Franc Jaklič je bil rojen 1868 v Dobrepoljah, vas Podgorica. Od
leta 1893 do 1918 je bil v Dobrepoljah nadučitelj. Od leta 1900 do kon
ca prve svetovne vojne je bil kranjski deželni poslanec; od leta 1907
do 1918 pa je bil tudi državni poslanec za ribniško-kočevski okraj.
Umrl je leta 1937. Razen zgoraj omenjene njegove povesti sta znani
zlasti tudi „V graščinskeb jarmu“ (1926) in „Peklena svoboda“ (1926),
ki opisujeta dobo revolucije na Ižanskem v letu 1848. (SBL, I.)
Stran 416: „Zanimiv je nastanek ribniškega sodnega poslopja...“
Podrobneje opisuje naš zgodovinar nastanek in prvotni namen
tega poslopja koncem IX. poglavja (Grad na Bregu). Tamkaj se mo
re razbrati, da je bilo to poslopje, v katerega se je po letu 1848
naselila ribniška sodnija, zgrajeno v drugačne namene. V resnici pa
je bilo v to poslopje nameščeno novo sistematizirano državno okrajno
sodišče v Ribnici, ki je začelo uradovati leta 1849. Bilo je deloma, pre
urejeno, da je služilo sodnijskim namenom; v prvem nadstropju je do
bil primerno stanovanje sodni predstojnik (sodni svetnik ozir. višji
svetnik), v pritličju ječar in sodnijska ječa. Okrajno sodišče je tukaj
poslovalo do konca 2. svetovne vojne, ko je bilo ukinjeno. Poslopje
je bilo takrat deloma požgano (izgubilo je del strehe) in v prvih
povojnih letih nadzidano za drugo nadstropje. Dandanes so v tem po
slopju nameščene pisarne razširjene občine Ribnica.
Stran 426 in sl.: Izraz „kaumav“ ima v malo spremenjeni obliki
„offen kamawn“, ki da pomeni „odprta lopa ob mestni hiši“ , tudi
Žontarjeva zgodovina mesta Kranja (str. 37) in opomba (4). (Dr.
Josip Žontar, zgodovina mesta Kranja, 1939).
Zanimivo je, da se je imenovala v srednjeveški Florenci v Italiji
ulica», v kateri so obrtniki prodajali svoje izdelke, „calle mala“ . Mo
rebiti je ta naziv, ki je pozneje po srednjeveških italijanskih mestih

N a p a ja ln o korito iz ieta 1894
na V eliki Mlciki pred francoskim mostom. Tekoča voda je b ila
tega ieta zajeta pod gričem Petelinjek pri Sv. Frančišku (S aje
vec - D ane) in n a p eljana v Ribnico.

pomenjal tržišča za robo splch, bil prenešen tudi v naše dežele in je
morebiti nekoliko popačen prišel v zgodovino kot „kavmav“ .
Stran 426 in sl.: Kje ie stal ribniški „kaumau“ ? Naš zgodovinar
si na' to vprašanje, ki se čitatelju stavlja samo po sebi, ni odgovoril.
Iz prošnje, ki so jo ribniški tržani poslali cesarju Jožefu I. leta 1705,
je razvidna trditev, da stoji „ .. . kaumau že nad 200 let“ . Biti je mo
ral zgrajen torei že okrog leta 1500 ali še poprej. V dobi zadnjih
Celjanov ali prvih Habsburžanov (Friderika III., Maksimilijana I.) in
njunih najemnikov grofov Lambergov? Valvazor je pred vhodom v
grad, pred mostom preko potoka Bistrice, naslikal poslopje s streho,
ki sloni na 6 opornikih in ima mesto zunanjih sten široke odprtine.
Ker je Valvazorjeva slika nastala pred letom 1705, smemo z vso verjet
nostjo sklepati, dai je to naš slavni „kaumau“ , starodavna tržnica,
odprta lopa. (Gl. sliko gradu in trga: Ribnica iz Valvazorjeve dobe).
Stran 426: Med odstavkom z zaključnimi besedami: „ .. . z vla
darjevim dovoljenjem (authore principe) dolgo uživali in jim je bil
zavarovan“ , ter „Ker je torej samo po sebi umljivo.. .“ , stoji odstavek:
(Da je to res dokaz, se sklicujejo na razne juriste in filozofe:
“ Durch den ultra duo saecula zu Reiffniz gestandenen vnd biss auff
heintige stundt jederzeit stüft: vnd peulich erhaltenen Caumaum tam-

quam ex signo rem Docirem (’) vnd per testes De auditu so vill
prouertate allegati ncstri beybringen khönnen, dass vnsere Vor-Eltern
in langwührigen Besitz vnd Genuss dies Wohen-Margkhts authore prin
cipe genossen seindt, quibus in casu Ex edente memoriam hominum
credendum est. .. ita Mascard: De probat. Conelus.: 4-10, n. 14 et 15.
-— Idem Conelus. 1370 n. 19-20 et 21, inquiens testes in antiquis De
sola credulitate aliquando admittendas esse nec requiri in antiquis
probationem adeo strietum (’ ) et plenum (’) ut in novis et recentibus,
iuxta testes Census e monumenta: De probatione f. qui libris De bomposs, secund. tabul. Cap.: Olim: Cap: lum Causam de Censibus quod et
Menochius docet: De Arbit. Casv. 473 n. 10 vbi vit Sic tendendum,
quando res est difficilis probationis, welches alhier vmb so will mehr
stattgreifet: Cvm modo publica fama totius Inferioris Carnioliae, quae
iuxta praecit. Mascard Concl. 396 n. 5 plenam et concludentem probatio
nem facere solet, haec testimonia De auditu adiunct. et confirmavit
(’) sed et ipsum aedificium vulgo Cauman in hunc finem errectum, et
semper huiusque in statu priori conservatum innegabilem huius rei
-veritatem exhibeat.)
Stran 445 in sl.: Prešernove zveze z Ribnico.
Pesnik Prešeren je prišel v ribniško šolo po posredovanju svoje
ga starega strica Jožefa Prešerna, tedanjega župnika v Kopanju, v
jeseni leta 1810, torej že v dobi francoske okupacije naših krajev.
Nastanili so ga pri tedanjem učitelju Antonu Krompholzu, v hiši št. 27,
kjer je imela svoje prostore tudi šola. Najbrže je tukaj stanoval naš
pesnik obe šolski leti pri učitelju, ki je bil trd Nemec, a' je bil poročen
z ribniško domačinko Marijo Ramorjevo, s katero je imel edinega sina
Antona Viljema, ki je bil rojem leta 1815, torej že po pesnikovem
odhodu iz ribniške šole. To so podatki, spopolnjeni deloma po drugih
virih.
Dr. Anton Slodnjak v svojem obširnem opisu o Prešernu glede
njegovega šolanja v Ribnici dostavlja, „ . . . da je bil Prešeren zavedal
od Krompholzovih otrok v nekakšno mladostno zablodo, da je bil
pozneje vedno- nevoljen, ako ga je kdo spomnil Ribnice, in da se je baje
še na smrtni postelji z bridkostjo spominjal tega kraja.“ (Gl. SBL II,
1952, str. 517). Z dekanom Valentinom naš pesnik Prešeren ni bil
v sorodu (gl. pojasnilo k str. 187).
Morebiti bo kedaj kak slovstveni zgodovinar pojasnil neskladnost
med Skubičevimi in Slodnjakovimi navedbami.
Kot zanimivost naj bo tukaj navedeno, da je ostal pesnik Prešeren
v nekaki duhovni žlahti s tremi ribniškimi duhovniki, ki jih je sma
tral za vredne svojih strel, namreč:
Valentin Vodnik, kaplan v Ribnici v letih 1788 do 1793, katerega
je blagohotno karakteriziral s svojo puščico: „Preblečen sim menišič
hil / in rad sim pek, še rajši pil.“
Ignacij Holzapfel, dekan v Ribnici v letih 1848 do 1868, ki ga je,
pesnikovalca zadel z drugo puščico: „Kako bi neki sladke pel Lesničnjek
(nemški Holzapfel je slovenski lesnika) .. . Levičnjek.“
Glosator Anton Žakelj (rodoljub Ledinski), kaplan v Ribnici v
letih 1845 do 1849, zbiratelj in „popravljalec“ ljudskih pesmi, ki ga

Pogled na župno cerkev v Ribnici v letu 1926 z grajskega
mostu preko potoka Bistrica.
Pred cerkvijo na levi nekdanja „K a te rn a “ hiša, naslonjena na
steno Dekliške ljudsk-e šole. — Hišica in šola sta postali žrtev
z a d n je vojne vihre.

je ironiziral z zabavljivim napisom: „Se Kranjec košati, vsih Kranjcov orakelj, / že dvakrat je poslal nam dneva polhen Žakelj.“
(Citati po knjigi Zbrano delo dr. Franceta Prešerna, Ljubljana
1929).
У krvnem sorodstvu pa je bil naš pesnik z Janezom Krstnikom
Vovkom, ki je bil kaplan v Ribnici v letih 1867 do 1869, sinom pesni
kove sestre Mine Prešeren por. Vovk in mu je bil torej pesnik stric.
(SBL II, 1952, str. 514.)
Stran 464: Učitelje je nastavljal in premeščal od 1806 do 1868
knezoškofijski ordinariat (konzistorij). (Gl. Izbr. spisi dr. J. E. Kreka,
1923, I. zv.)
Stran 472: Pavel KNOBEL (1765-1830), učitelj in spreten, a ne
posebno okusen verzifikator, v Kranju. Leta 1801 je izdal v Ljubljani
knjižico pesmi „Od Paula: Knobelna skovane inu Kranjcam za spomin
dane“ . To so štiri pare kratkočasnih novih pesmi, po sodbi Valentina
Vodnika „polnih drekanja“ . Knobel po rodu ni bil Gorenjec, kakor
je mislil Levstik, ampak rojen na Notranjskem. (Gl. Fr. Levstik,
Zbrano delo II, 415; in VII, 197. Izdaja dr. Slodnjaka 1. 1958.)
Stran 472: Jožef RAKTELJ, izvrsten učitelj, rojen 1825 v Dolenj
skih Toplicah, umrl v Ribnici 1899. V Ribnico je prišel za učitelja

M a rija P E T E L I N
zadn ja upraviteljica Dekliške osnovne šole v Ribnici v letih 1937
do 1945, v zadnjih letih življenja dekana A . Skubica in vsa
leta svet. vojne, koncem katere je b ila šola po bo m b a rdira n ju
popolnom a porušena.

v letu 1848 po prizadevanju takratnega ribniškega graščaka Jožefa Rudeža, kjer je bil vodja šole do svoje upokojitve in kot upokojenec tu
umrl. Bil je priljubljen tudi kot organist in pevovodja ribniške Čitalnice.
Na ribniški šoli je ustanovil učiteljsko knjižnico. (SBL III, 1960, str.
20 )

Stran 473: Naš zgodovinar ugotavlja na str. 461, „ . . . da je Ribnica
dobro preskrbljena’ s šolami, samo staro poslopje Dekliške šole čeda
lje bolj vpije po novi zgradbi“ .
Dekliška osnovna šola je bila res potrebna nujnih popravil ali
prezidave. Kmalu po njegovi smrti je 2. svetovna vojfla to preskrbela!
Na Državni meščanski šoli je v Skubičevi dobi deloval kot ravna
telj Janko Trošt; na Deški osnovni šoli upravitelj Herman Kmet,
in na Dekliški osnovni šoli kot upraviteljica Josipina Sedej. Leta 1937
pa ji je sledila upraviteljica Marija Petelin, ki je to službo opravljala
tudi vso vojno dobo in tudi takrat, ko je bila šola po bombardiranju
popolnoma porušena. Tako je postala Marija Petelin zadnja šolska
upraviteljica na tej Dekliški osnovni šoli.
Stran 525: Splošna vojaška obveznost je bila v Avstriji vpeljana že
leta 1763 in vojaški obvezniki so morali služiti do svoje smrti. Šele leta
1805 je cesar Franc I. skrčil vojaško dobo pri pehoti na 10 let, pri
konjenici na 12, pri topništvu pa na 14 let. (Fr. Erjavec, Koroški
Slovenci III).
Stran 529 in sl.: V tem poglavju je Skubic opisal francosko oku
pacijo slovenskega ozemlja v letih 1809-13, ko je bila vključena v
Ilirsko provinco tudi ribniška pokrajina. Samo uvodoma omenja, da
so Francozi „vdrli na Kranjsko tudi meseca marca 1797, vendar jih
takrat v Ribnico ni bilo“ .
Zaradi zgodovinske točnosti je treba' dostaviti, da je Ljubljana
z bližnjo okolico že dvakrat popreje bila okupirana od Francozov:
Prvič od 31. marca do 24. maja 1797, ko je general Bernardotte na
zapoved vrhovnega poveljnika Napoleona Bcmaparteja podil razbite
avstrijske čete proti Dunaju in se je po sklenjenem premirju v
Leobnu (18. aprila; 1797) francoska armada 24. maja 1797 umaknila
nazaj v Severno Italijo. Drugič je Napoleon bliskovito leta 1805 podil
K slikam na desni:
Zunanja o b lika Ribniške župne cerkve v raznih do b a h :
V V alvazorjevi d o b i (o k r. leta 1 6 8 5 );
Iz Jožefinske dobe (o d okr. 1760 do 1 8 6 6 );
H o lz a p flo v a cerkev od leta 1868 do dekana D o linarja pred
1. vojno; pred njo stoji značilna, starodavna M iklo va lip a ;
4 ) Ista cerkev - brez lipe — v Skubičevi d o b i;
5 ) Ista cerkev koncem II. vojne z okrnjenim a zvonikom a in sle
dovi porušenja;
6 ) Po II. vojni po načrtih arh. Plečnika obnovljena cerkev z v e li
častnima zvonikom a.
1)
2)
3)

Razlago g lej spodaj na levi strani 7 2 0 !

Avstrijce in 'Ruse preko Nemčije proti Dunaju in v pozni jeseni istega
leta iz Italije preko slovenskih dežel proti istemu cilju. V decembru
tega leta soi Francozi pod maršalom Marmontom zasedli Koroško,
Kranjsko, dočim je Napoleon 2. decembra 1805 pri Slavkovu (Auster
litz) na Moravskem popolnoma porazil Avstrijce in Ruse. Konec te fran
coske okupacije je prinesel mir v Bratislavi, a zadnje francoske čete
so zapustile slovensko ozemlje sredi februarja leta 1806.
Stran 548: P. Stanislav ŠKRABEC (s krstnim imenom Anton) je
bil rojen v Hrvači 7. januarja 1844. Lea 1855 je začel gimnazijske štu
dije v Ljubljani in jih dovršil 1863 ter nato stopil v frančiškanski red.
Mašnik je postal 1867. Ker ga je zelo zanimalo jezikoslovje (že kot
srednješolec se je mnogo bavil z njim), so ga predstojniki na njegovo
željo poslali na univerzo v Gradec. Tu je študiral v letih 1870-73 in
napravil 1876 profesorski izpit. Od leta 1870 dalje je skozi 42 let de
loval kot lektor na frančiškanski gimnaziji v Kostanjevici pri Gorici,
od koder so ga italijanske granate z vsemi sobrati in učenci vred v
letu 1916 pregnale v Ljubljano'. Tukaj je umrl 6. oktobra 1918.
P. Škrabec je bil jezikoslovni učenjak. Preiskal je zgodovino slo
venskega jezika, njegovih narečij in slovstva, od najstarejših dob do
začetka prve svetovne vojne. Temeljito se je razgledal po' Trubarju,
Dalmatinu, Bohoriču, Schönlebnu, Kastelicu, Kopitarju, Vodniku in
drugih slovenskih pisateljih in učenjakih. Na podlagi teh proučevanj
je reševal razna slovnična vprašanja in postavljal pravilai za pravorečje in pravopisje. V vseh teh vprašanjih je služil za vzornika svo
jima! prijateljema in poznejšima slovenskima jezikoslovcema dr. Anto
nu Brezniku in dr. Francu Ramovšu. Skoro vse svoje veliko znanstve
no delo je p. Škrabec objavljal na platnicah samostanske revije „Cvetje
z vrtov sv. Frančiška“, ki je izhajala v Gorici od 1880 dalje. Zbrane
jezikoslovne spise je začel izdajati v snopičih pri založbi Leonove
družbe v Ljubljani, a izdal je le tri snopiče. Ko je začutil, da se mu
bliža smrt, je vso svojo literarno zapuščino izročil dr. A. Brezniku
v nadaljnje izdajanje.
Na tega svojega velikega sina more hvaležna Ribnica pač zreti
s ponosom.
Stran 549: Iz Skubičevih razprav razberemo, da je bila prvotna
stavba ribniške župne cerkve zgrajena vsaj okrog leta 1000 ali pa
še preje. Sklepati smemo, da je bil sočasno zgrajen tudi ribniški grad.
Ta prvotna cerkev je stala do leta 1340, ko jo> je, kakor navaja Sku
bic, „morda porušil grozni potres, da so morali pozidati novo'“ . V tej
prvi cerkvi je obstajal stranski oltar sv. Jurija. (Str. 17 in sl.) V tej
dobi so bili gospodarji Ribnice Ortenburžani: Oton V. in Oton VI.
(1338-1374) in znan nam je tedanji ribniški vikar Janez (1347). Ker
iz listine iz leta 1366 razvidimo, da je tega leta, torej več kot 25 let
po omenjenem potresu, stranski oltar sv. Jurija še stal, smemo sklepati,
da prvotna cerkev ni bila popolnoma porušena, marveč le zelo poško
dovana. Obnovili so jo Ortenburžani kot njeni cerkveni patrom.
Leta 1415 je „grozni požar ugonobil ves trg“ (morebiti ob prvem
obisku Turkov v Ribnici ?); 30 let pozneje 1445 pa je pogorela polovica
trga. V tem času je morebiti res bila popolnoma porušena« prvotna
cerkev. Novo so najbrže postavili celjski grofje (Herman II,, Fride

rik II., 1418-1454) kot cerkveni patroni. Iz te dobe sta nam znana
ribniška župnika Martin in Gašper. Ta cerkev, ki je stala še ob Valva
zorjevem času (1680), pa ni več imela stranskega, oltarja sv. Jurija,
kar bi tudi pomenilo, da je bila nova, torej druga cerkvena stavba.
Morebiti ni preveč drzno, ako sklepamo, da je patriarhov vikar pičenjski škof Martin leta 1454, ko je posvetil oltar v ribniški grajski kapeli,
istočasno posvetil tudi novo župno cerkev v Ribnici in najbrže ob tej
priliki umestil prvega znanega ribniškega naddiakona Klemena.
Ta župna cerkev je stala nad 300 let do 1775, ko je pogorela ob
groznem požaru. Popravil in obnovil jo je na istem mestu zadnji
ribniški arhidiakon Kobal s sodelovanjem cerkvenega patrona grofa
Gvidona Cobenzla. Ta cerkev je stala še skoro 100 let, ko je bila za
dobe dekanat Holzapfla 1866 leta popolnoma porušena. Motiv za porušenje je po pripovedovanju starih ljudi obstojal v tem, ker je bila
premajhna. Verjetno je bila zaradi svoje starosti v tako razpadajo
čem stanju, da se ni splačalo jo popravljati.
Tretjo stavbo župne cerkve je v letih 1866-67 na novo postavil
dekan Holzapfel s sodelovanjem in prispevki vseh župljanov in z
dotacijo cerkvenega zaklada (Ribnica je bila „cesarska“ fara in je bil
njen patron avstrijski cesar). Ta stavba stoji še danes.
V
dobi druge svetovne vojne (1944-45) je bila cerkev po bom
bardiranju močno pokodovana. Značilni zvoniki so izgubili svojo
streho. Ta je bila zasilno popravljena kmalu po vojni, zvoniki so pa
nudili kaj žalostno lice (glej sliko!). V letu 1958-60 je bila cerkev
po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika v zunanjosti obnovljena in zvoniki
so dobili novo obliko. Ti so s svojimi „templeti“ zadnje vidnejše delo
pokojnega velikega slovenskega umetnika arhitekta.
Leta 1968 je torej ta ribniška cerkev obhajala stoletnico svojega
obstoja. Njena mogočna zunanjost dostojno proslavlja tisočletnico' staro
davne ribniške župnije.
Stran 550: Zanimivo in laskavo je opisal Ribničane slovenski pi
satelj Janez Trdina v svojem narodopisnem spisu Dolenjci, okrog leta
1883: „ . . . Prav krepak in koristen kvas so neobrtni dolenjski krajini
(misli na novomeško okolico) okretni, na trgovino in na vsak posel
in dobiček prekanjeni Ribničani ,in Laščani. Mnogo skupaj jih ne
živi nikjer (namreč med Dolenjci) ali posamič se nahajajo precej po
mestih in na kmetih. Brez njih ali njih naslednikov ni morda nobena
večja občina. S spretnostjo in varčnostjo so- si nekateri jako opomogli
in obogateli. Tisti, kateri so naseljeni po vaseh, spadajo navadno
med najpridnejše in marsikje tudi med najtrdnejše kmete v vsej župi in
srenji. Sem ter tja so oživili kako obrtnost ali trgovino, katera je
bila domačinom prej neznana. Tako so npr. pravili v Št. Jerneju, da
so lončarstvo v tamošnjem okraju ustanovili Ribničani. Dolenjci
tudi dobro pomnijo, da so jim prinesli pred sto leti najprvi krompir
ribniški lončarji. Gospodinji, ki je kaj od njih kupila, so ga dali eden
ali več kosov za seme s poukom vred, kako ji ga je treba saditi in
gojiti. Prejšnja leta je romalo mnogo dolenjskih žen in deklet, vmes
pa tudi nekoliko možakov v Ribnico in dalje na Goro gledat in poslušat
zamaknjeno Lenčko. Vsem tem potnikom se je priljubil čedni trg s
krasno delanim obližjem in dostikrat sem čul iz njihovih ust resnično

Kolodvorska cesta
iz trga Ribnice proti železniški postaji. - Za to cesto je b ila
v letu 1893 razlaščena „V a le n tin o v a “ dom ačija (Franc K ro
m a r), ki se je preselila v G orenjo vas nasproti ta k ra tn i sodniji
in ob G runtarjevi v ili.
Slika je b ila posneta leta 1918. - N a sproti Deški ljudski šoli je
stal Gasilski dom z lesenim stolpom za sušenje požarnih cevi.

besedo», da bi bila dolenjska stran imovitejša in srečnejša, nego je,
ko bi se delalo in živelo v njej tako pametno kakor v ribniški dolini.“
(J. Trdina, Zbrano delo VIII, str. 144)
Stran 552: „ . .. Hrast, pod katerim so žgali te nedolžne žrtve, je
stal do nedavna...“ To trditev je naš zgodovinar posnel po starem
ustnem izročilu, ki so mu ga menda posredovali prebivalci vasi Breg,
ki so trdili, da je starodavni hrast, stoječ pred vasjo Breg, kakih 300
metrov oddaljen od razvalin nekdanjega gradu in ga je ugonobila
strela kmalu po prvi svetovni vojni, oni hrast, pod katerim so nekoč
žgali čarovnice. Ostanek debla tega hrasta je ohranjen spominu po
Ilustriranem Slovencu iz leta 1931 v Skubičevi razpravi, objavljeni kot
XII. poglavje naše knjige.
V
nasprotju s to trditvijo trdijo drugačna ustna izročila, da je
stal „čarovniški“ hrast v grajskih Starih njivah, katerega sliko objavlja
urednik koncem VI. poglavja v obliki, kakršno je imelo drevo v poletju
1938, ko ga je ujel na foto-ploščo in ohranil spominu. Kakor je rečeno

ob sliki, so to staro zgodovinsko pričo ugonobili italijanski okupa
torji v drugem letu okupacije naše domovine, 1942.
Stran 552: Kakor je urednik že zgoraj pripomnil, so Skubičeva
dognanja potrebna še marsikakih pojasnil bodočih strokovnjakov zla
sti v pogledu njegovegai opisa svetne zgodovine tako splošne slovenske
kakor tudi specialne pokrajinske ribniške. Posebno skopo je opisal zgo
dovino druge polovice 19. stoletja, tako da vsak količkaj razgledanejši
čitatelj pri branju občuti potrebo po dopolnitvi in sistematični obde
lavi.
Da bi nekatere vrzeli vsaj deloma izpopolnil, je urednik na raznih
mestih med dostavki in pojasnili skušal opomniti na take nedostatke,
a se pri tem zaveda, da bo potrebna dodatna obravnava po strokovnja
ku. Dodatno k takim svojim opombam je smatral urednik za potrebno
zbrati nekatere slike za osvetlitev lokalne svetne zgodovine, ki jih je
uvrstil med Skubicev tekst na raznih mestih kot zanimive doneske
k razjasnitvi naše svetne zgodovine.
Stran 552: Ribniško bistroumnost je prikazal pisatelj Pran Levstik
na duhovit način v svoji spodaj navedeni „Pripovedki o Ribničanu“,
iz leta 1877. V njej je okrcal Slovence, zlasti bahave Gorenjce, ki bi
hoteli videti v Ribničanu nevednega zarobljenca. (Gl., Fr. Levstik,
Zbrano delo, zv. 4, iz leta 1954).
RIBNIČAN IN GORENJEC
Oral je Gorenjec pri nekakem mostu, a Ribničan je po cesti šel
z vozom samih lonec. Kadar Ribničan blizu pride, ondaj Gorenjec
jame vikati: „Od sebe plaveč! Tudi ti imaš pamet, a Ribničan je nima.“
V
tem Ribničan stopi na most in požene konje preko, mosta, a
sam začne klicati na pomaganje: „Joj meni do Boga in božje matere!
Kaj hočem zdaj?“
A Gorenjec, kadar to čuje, mahoma ustavi voli ter steče k njemu:
„Kaj ti je, Ribničan? Preteto ne bodi!“
„Joj meni, odšel je voz, a jaz sem ostal takraj vode.“
„Pojdi prikada tudi ti za konji!“
„Ne smem, gospodar, za živo glavo ne.“
„Pojdi, neumen ne bodi! Zakaj ne smeš preiti mosta, koder hodi
svet in živina?“
Ribničan neče nikakor, nego vedno kriči in toži.
Ondaj mu reče Gorenjec: „Kaj mi daš, da te prenesem jaz na
hrbtu?“
„A kaj bi rad, gospodar?“
„Daj mi deset grošev!“
„Bog daj srečo!“
Uprti Gorenjec Ribničana ter prenese preko mostu; a kadar ga
spusti na oni strani, jame se Ribničan po vsem telesu tipati:„Nimam,
jerhovec, niti krajcarja. Bog mi pomagaj, da ne!“
A Gorenjec: „Kako, da nimaš, pasja dlaka! Zakaj lažeš? Pojdi
spet na hrbet!“
Ribničan zopet zajezdi Gorenjca, ki ga še enkrat prenese preko
mosta nazaj ,in ga zopet vrže na zemljo ondi, kjer ga je bil pobral.

„Pogini tu, kadar nimaš, da bi plačal!“ in odide k svojemu plugu
ter začne orati.
A Ribničan steče preko mosta in zavpije: „Gorenjec, primojduševec! Ali vidiš, kako ima tudi tvoj plaveč pamet, a Ribničan je nima;
zato te je dvakrat po mostu prejezdil.“
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Župnije, ki so obstojale v dobi avtorjevega
življenja na ozemlju nekdanjega ribniškega a rh id ia ko n a ta
(Ribniške pokrajine).
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Glej črtež desno:
I) Del OKROŽJA N O V O

MESTO:

Celotna K A N T O N A :
A) RIBNICA z MERIJAMI:
a) Ribnica,
b) Velike Lašče,
e) Sodražica,
d) Loški potok,
e) Dolenja vas.

B) KOČEVJE z MERI JAMI:
a) Kočevje,
b) Kočevska reka,
c) Trava,
d) Kostel,
e) Mozel,
f) Mala gora,
g ) Koprivnik.

D) del K A N T O N A :
1) ČRNOMELJ z MERIJAM A :
a) črmošnjice, b) Poljane pri Toplicah.
2) VIŠNJA GORA z MERI JAMA.
a) Turjak,

b) Dobrepolje.

II) del OKROŽJA P O S T O J N A :
KANTON: L O Ž
a)

Lož,

z MERIJAMA :
b) Bloke.

O zem lje nekdanjega Ribniškega a rh id ia ko n a ta
(Ribniške pokrajine)
vključeno v nekdanji
FRANCOSKI

ILIRIJI

KAKO NASTAJAJO VELIKE STVARI
(Sestavljeno po podatkih profesorja Franca Frica)

^Druga svetovna vojna je hudo zadela tudi ribniško župno cerkev
in žutmišče. Skoro ob koncu vojne so pogorele strehe cerkvi in obema
zvonikoma; stavba župnišča je požaru komaj ušla z nekaterimi poškod
bami. Deževje, ki je premočilo visoke cerkvene oboke, in zimska zmr
zal sta zaradi pronicajoče vode povzročila, da je začel odpadati omet.
Mogočni oporniki so marsikje pokazali gola rebra. . . Kolikor niso
slikarij pokvarile krogle, je uničevala vlaga. Pravega gospodarja, ki
bi skrbel za cerkev, prve čase po vojni ni bilo. Takoj po svoji na
mestitvi je prvi začasni upravitelj Stanislav Erzar pogumno zagrabil
za delo; župljani so mu vneto pomagali, da je cerkvena stavba kmalu
dobila novo opečno streho, oba stolpa pa začasno leseno: kritje. Popra
vila notranjosti cerkve se zaradi okoliščin ni bilo mogoče lotiti. Na
ugodnejše čase je bilo’ treba čakati nekaj let. Res je dobila župnija
v letu 1949 v novem župnem upravitelju Alojziju Dobrovoljcu krepko
roko, pogumno in prevdarno glavo. Lotil se je napornega dolgoletnega
dela. čim je zasilno uredil notranjost cerkve, se je posvetil obnovi zvo
nikov. Zasilno leseno ostrešje je bilo namreč v desetih letih dotrajalo.
Želel je postaviti nekaj res lepega na najvišje zidove v Ribnici, kar bo
vidno daleč na vse strani.
Z mislijo na arhitekta Jožeta Plečnika, največjega slovenskega
umetnika na polju arhitekture, je dekan Dobrovoljc v začetku junija
1956 obiskal prof. Franceta Frica, takratnega župnika v Trnovem v
Ljubljani; ta naj bi posredoval pri svojem bližnjem sosedu umetniku,
da hi dal zamisel za obnovitev zvonikov ribniške župne cerkve. Skupaj
sta šla na obisk k velikemu mojstru in mu predložila svojo prošnjo.
On se je zamislil, poslušal utemeljevanje prosilcev in želel kakih po
jasnil. Sklicujoč se na svojo visoko starost pa se je močno ustavljal
sprejeti zaprošeno delo. Koračno se je vdal, a le pogojno; vso stvar je
hotel preje ne mestu ogledati.

V ta namen so se arh. Plečnik, prof. Matkovič in prof. Fric dne
12. junija 1956 peljali na ogled cerkve v Ribnico z najetim vozilom.
Čeprav se je neki zasebnik ponudil za vožnjo — seveda bi peljal brez
plačila — je Plečnik vendar svetoval, naj rajši najamejo šoferja, da
ne bi bili privatniku v oviro ali nadlego. Arhitekt je pri tem povdaril,
da on plača polovico voznine. Čeprav nerad je Fric Plečnikovi želji
ustregel in obiskovalce je v Ribnico pripeljal taksi, ki je Plečnika
običajno vozil ob podobnih priložnostih.
Arhitekt je ribniško cerkev zunaj in znotraj temeljito ogledal.
Njeno notranjost je strokovno ocenil kot „hladno akademsko delo“ . Po
ogledu je ponovil svoje odklonilno stališče, sklicujoč se na svojih skoro
85 let starosti; prigovarjanjem prosilcev se ni vdal, ker hi prevzetega
dela ne mogel dokončno izvršiti.
Drugi dan po ogledu je Plečnik Fricu po svoji gospodinji poslal
večjo polovico voznine za najeto vozilo. Da bi ga ne žalil, Fric tega
darila ni upal vrniti, pač pa se je pismeno zahvalil s pripombo, da je
njegovo plemenito ravnanje v zgled Ribničanom, kako se delajo velika
dela.
Nekaj dni za tem je Plečnik svoje odklonilno stališče pismeno po
novil in ga utemeljil kakor že popreje ustno: Da je prestar in bi za
htevnega dela ne mogel voditi do konca.. Za to da je potrebna druga,
mlajša moč. Fric je arhitekta prav tako pismeno vnovič prosil, naj
delo kljub svojim letom prevzame, ker da je Ribnica starodavna župnija
in je potrebna nekaj zares lepega za svoje zvonike. Plečnikovih del
pa je na Dolenjskem malo-. Zato bo tako prav, da on pokloni znanemu
kraju nekaj novega, lepega. Cerkev s svojima zvonikoma je bistven
znak Ribnice. Naj torej dobita' zvonika novo lepoto!
Plečnik je delo končno res sprejel. Napravil je načrt za vrhova
zvonikov v obliki piramide v petimi predrtimi nadstropji. Lep načrt,
ki pa se je zdel Fricu za postavna ribniška zvonika le nekoliko prenežen, premajhen. Rahlo je prosil, ali bi se dal načrt kako okrepiti, po
večati. Plečnik je pripomnil, da bi se predloženi načrt težko povečal.
Treba bi bilo povsem drugega. Prav tedaj je prišel na obisk k Plečniku
njegov prijatelj, umetnostni zgodovinar prof. dr. France Stele. Zato
se je Fric poslovil in odšel; saj je kot Plečnikov sosed mogel prihajati
k njemu kadarkoli. Koliko je bilo bridkosti v umetnikovem srcu in tudi
v srcu prosilca, si je težko misliti onim, ki takih zadev ne poznajo.
Tudi umetnine se rojevajo v velikih bolečinah.
V prihodnjih dneh je Plečnika obiskal tedanji generalni vikar lju
bljanske škofije dr. Jože Pogačnik, ki je bil v letih 1932 do 1937 trnov
ski kaplan in že iz tiste dobe s Plečnikom dobro znan. Tudi on je
s svojo besedo prosil arhitekta, naj delo za Ribnico izvrši. Plečnik je
res kmalu, zopet s spremnim pismom, po gospodinji poslal Fricu v
trnovsko župnišče načrt za sedanja vršaca. V pismu je pripisal pripom
bo, ki jo zmore res nadvse plemenita duša, pač Fricu v pomirjenje,
„da je bil prejšnji načrt res preslab; sedanji, namreč svetišče na višini,

ARHITEKT JOŽE P L E Č N I K
rojen v Ljublja n i 2 3 . 1 . 18 72 in tam umrl 6 .1 . 1957.

Župna cerkev v Ribnici

s pogledom p ro ti vzhodu z restavriranim a zvonikom a po načrtu
arh. Jožeta Plečnika.
Pred cerkvijo še ne povsem obnovljene ruševine gradu.
(Slika je iz leta I9 6 0 .)

pa bo ustrezal“ . Prejšnji načrt seveda ni bil slab, le nekoliko prenežen
jo bil za mogočna zvonika.
Mimogrede naj bo navedeno Plečnikovo- načelo: Vse dogovore o
prevzemu kakega dela je Plečnik s svojimi klienti sklepal pismeno
in je tudi od vsakega od njih želel imeti pismene želje in njihov pri
stanek. Da bi se s potekom časa kaj ne pozabilo!
Plečnik je v resnici napravil za Ribnico mojstrsko delo in z njim
postavil čudovit kamniti pušeljc sredi Ribnice in ribniške doline. Kdor
hoče imeti lepo sliko Ribnice, se gotovo strinja s to njeno največjo
lepoto, ki v resnici raste kot „roža iz trga“ .
O kaki nagradi za ves svoj trud ni hotel Plečnik niti slišati. Tudi
ob drugih podobnih priložnostih je profesorju Fricu dejal: „Jaz imam
svojo plačo, ki mi zadostuje za življenje. Čutim se dolžnega, da delam,
kar in kolikor morem.“ To so besede največjega slovenskega arhitekta,
85-letnega starčka! Vse njegovo življenje en sam delaven dan!
Visoko nadarjeni in srčno plemeniti arhitekt je res kmalu 6. ja
nuarja 1957 umrl. Izvedbo tega svojega zadnjega večjega dela je pre
pustil mladim mečem. Pri postavitvi novih vrhov cerkvenih zvonikov

O b n ovljena župna cerkev

s pogledom p ro ti jugovzhodu v o b lik i iz leta 1960.
je sodelovala njegova učenka arh. Ema Tomšič, ki je pomagala tudi
pri ostalih obnovitvenih delih na ribniški župni cerkvi.
Po Plečnikovi smrti so se priprave za obnovitvena dela res za
vlekle, kar je bila velika škoda. Če bi bil Plečnik živ, bi zaradi svoje
avtoritete, ki se ji ni mogel nihče ustavljati, ne bilo treba iskati tako

Po načrtih a rh ite kta Plečnika
obnovljen i zg o rn ji del fasade ribniške župne cerkve.
M ojster je napravil načrte v letih 1 9 5 9 /6 0 , vsa obnova pa je
b ila izvedena po njegovi smrti.

obširne „dokumentacije“ in bi šlo delo hitreje skozi razne dovolitvene
urade. Tako je moral vse te podrobne opravke prevzeti nase dekan
Dobrovoljc: Skrb za postopke po uradih, zasledovanje teka pismenih
vlog itd., sklepanje dogovorov s podjetji in s posameznimi prevzemniki
del, nadzor nad točno izvršitvijo, poleg vsega pa zbiranje potrebnih
denarnih sredstev za» redna plačevanja. Mnogokrat je bilo treba mar
sikje prevdame besede v razumevanje načrtov, ko so župljani le želeli
prejšnjo obliko zvonikov, ki je pomenila predvsem višino. Tudi prof.
Pric je moral ob svojih pogostih obiskih Ribnice v času gradnje zasta
viti tu in tam zgovorne besede, da je pridobivala nova umetniška oblika
moč nad starimi slikami.
Res je treba občudovati dekanovo naporno in vztrajno delo: Prido
bivanje vernikov za prostovoljno ročno delo pri sekanju lesa visoko
v Mali gori „v Bašlju“ , najpreje 85 kubičnih metrov, pa še nad 60
kubičnih metrov pozneje; za prevoz dolgih debel v dolino, tesanje tra
movja in razžagovanje, za sestavljanje visokih in trdnih odrov okrog
zvonikov. Povsod je bil dekan zraven! Trnovski delovodja, ki je po
stavljal fine dele na zvoniku, se je pohvalno izrazil, da se počuti na
odrih v višini, kakor bi bil na tleh.
Finejše dele iz poliranega betona je izdelalo trnovsko podjetje
arh. Lurške Curk, nosilno ploščo nad zvonovi in osrednji stolpič,
visok 11 metrov, je napravilo domače občinsko gradbeno podjetje. Po
sebne skrbi je povzročala- pravočasna preskrba raznovrstnega gradbe
nega materiala; zlasti cementa je često primanjkovalo.
Vso pohvalo zaslužijo tudi župljani, ki so redno in obilno dajali v
puščico, mnogi pa poleg tega na dekanovo besedo- radevolje poprijemali
za vsakršno ročno delo, požrtvovalno pomagali z vozovi in vprego.
Kakšno veselje je vladalo v župniji, ko- so vsa dela od leta 1958 da
lje vidno napredovala.
Razen detajlnih načrtov za obnovo zvonikov je pokojni arhitekt dal
tudi nasvete za obnovo cerkvene zunanjosti: „če je kamen na robovih,
naj se odkrije!“ .. . itd.
Sveže so obnovljene slike v notranjosti cerkve .in tudi celotna
no-tranjost je živahno prepleskana, da vzbuja prijeten vtis v obiskoval
cih.
Kakor povedano, je vse denarne zadeve imel na skrbi dekan, a
pomagala mu je pri tem prav vsa župnija. Krajevna oblast je kot svoj
prispevek k obnovitvenim delom odpustila ves predpisani davek za
posek prve skupine gradbenega lesa, kar se je krepko poznalo, in
zato zasluži poseben povdarek.
Ribniška župna cerkev je v letih 1958 do 1960 v celoti dobila ob
novljeno zunanjost, ki jo prikazuje nekaj priloženih slik. Obnovljena
cerkev je veličasten spomenik umetniku, ki je zasnoval načrte, a njih
uresničenja žal ni dočakal. Je pa tudi spomenik znanim in neznanim
dobrotnikom, ki so pri obnovi s svojim delom, denarnimi prispevki
ali na kakršen koli drug način pomagali.

N o tra n jo st župne cerkve v Ribnici
po p o p o ln i o bnovi, okrašena za proslavo posvetitve.
Na stropu presbiterija vidim o W o lfo v o sliko presv. Trojice, v
o lta rju pa G roharjevo sliko sv. Šefana.

Pogled po gla vn i cesti trg a Ribnice, urejeni po 2. svetovni vojni,
izpred župne cerkve p ro ti severozahodu (islika iz leta 1960)

Pogled z zvonika župne cerkve v Ribnici na ruševine gradu,
obnovljenega po 2. svetovni vojni

KRONOLOŠKI PREGLED RIMSKO-NEMŠKSH CESARJEV
povzet po zgodovi nskem de lu: H. A. L. Fisher, A. History
o f Europe (španski prevod Boscb-Garcia,
Buenos Aires 1958).
KAROLINGI:
Karel I. Veliki
Ludvik Pobožni
Lotar I.
Ludvik II.
Karel II.
Karlman

774-814
814-840
818-844
844-875
875-877
877-879

Karel III.
Gvido
Arnulf
Ludvik IV.
Konrad I.

SAKSONCI:
Henrik I.
Oton I. Veliki
Oton II.

919-936
936-973
973-983

Oton III.
Henrik II. Sveti

983-1002
1002-1024

Henrik IV.
Henrik V.

1056-1106
1106-1125

Friderik II.
Konrad IV.
Viljem Holandski
Rihard Kornvalski in
Alfonz Kastiljski

1214-1250
1250-1254
1254-1256

SALIJCI:
Konrad II.
Henrik III.

1024-1039
1039-1056

HOHENSTAUFI in GVELFI:
Lotar II.
1125-1137
Konrad III.
1138-1152
Friderik I. Barbarossa 1152-1190
Henrik IV.
1190-1197
Filip švabski
1198-1208
Oton IV.
1209-1214

HABSBURŽANI in LUKSENBURŽANI:
Rudolf I. Habsburški
1273-1291 Karel IV. Luksemb.
Adolf Nassauski
,
1292-1298 Vaclav
Albert I. Habsburški
1298-1308 Robert Bavarski
Henrik VII. Luksemb.
1308-1313 Jošt Moravski
Friderik II. Habsburški 1314-1330 Sigismund Luksemb.
Ludvik IV. Bavarski
1330-1347

879-888
889-894
896-899
899-911
914-918

1257-1272

1347-1378
1378-1400
1400-1410
-1410
1410-1437

HABSBURŽANI:
Albert II.
Friderik III.
Maksimilijan I.
Karel V.
Ferdinand I.
Maksimilijan II.
Rudolf II.

1438-1439
1439-1494
1494-1519
1519-1536
1536-1564
1564-1576
1577-1612

Matija
Ferdinand II.
Ferdinand III.
Leopold I.
Jožef I.
Karel VI.

1612 ■1619
1619 ■1639
1639 ■1657
1657 •1705
1705- •1711
1711' ■1740

HABSBURŠKO-LOTARINŠKA HIŠA (Pragmatična sankcija):
Marija Terezija
1740-1780
(rimsko-nemški cesar)
sovladarja:
Leopold II.
1790-1792
Frančišek lotarinški, njen mož
Franc II.
1792-1806
(rimsko-nemški cesar) 1740-1765
Razpad limsko-nemškega
Jožef II., njen sin
1765-1790
cesarstva
1806
HABSBURŽANI (avstrijsko cesarstvo .in avstroogrska monarhiaj):
Ustanovitev avstrijskega
Ferdinand I.
1835-1848
casarstva
1804 Franc Jožef I.
1848-1916
Franc I. (II. kot. rimskoKarel Franc Jožef I.
1916-1918
nemški cesar)
1804-1835 Razpad cesarstva - monarhije 1918

KRONOS.OŠK! PREGLED VAŽNEJŠIH DO G O DKO V,
ki jih knjiga o bravnava, in pom em bnih oseb, katerih
delovanje je v zvezi z zgodovino ribniške pokrajine.
Leto
324 - Rimski cesar Konštantin Veliki ustanovi škofijo Pičenj (Pedena)
787 - 802 Oglejski patriarh Pavlin II. (apostol Slovencev)
791 - Rimsko-nemški cesar Karel I. Veliki premaga Obre; prežene jih
za Donavo.
795 - Slovenska vojska pod velikim županom Vojnomirom in s Furla
ni pod grofom Erikom popolnoma potolčejo Obre.
796 - Oglejski patriarh Pavlin II. in salzburški škof Arno prideta
pokristjanjevat Slovence.
799 - Furlanski grof Erik ubit pri obleganju Trsata.

811 - Cesar Karel 1. Veliki določi mejo med oglejsko patriarhijo in
salzburško nadškofijo: meja je Drava od izvira do izliva v Savo.
Oglejski patriarh Maksencij postane cerkveni poglavar sloven
skih dežel.
879 - Kralj Karloman potrdi oglejskemu patriarhu Valpertu posest
nekaterih slovenskih cerkva; med temi so Krško, Trebnje, Me
tlika., Ribnica in druge.
1000 - Približno v tem času daje oglejski patriarh Ribnico, v fevd sovneškim plemičem.
1001 - Cesar Oton III. podeli oglejskemu patriarhu polovico ozemlja
med Sočo, Devinom, Vipavo in Julijskimi Alpami.
1027 - Cesar Konrad II. Salijski prizna oglejskemu patriarhu dosto
janstvo kneza nad ozemljem, ki ne pripada Koroški.
1028 - Oglejski patriarh Popon premaga Obre; cesar Konrad II. mu po
deli ves Kras.
1040 - Cesar Henrik III. podari oglejskemu patriarhu 40 kraljevskih
zemljišč okrog Cerknice; všteta je tudi Ribnica.
1057 - 1082 Konrad I. Turjaški graščak na Turjaku.
1060 - Isti nanovo pozida turjaški grad.
1077 - Oglejski patriarh Siegehardt (1040-1077) postane prvi svetni
vladar skoraj vsega ozemlja poznejše dežele Kranjske. Večino
posesti je prejel od cesarja Henrika IV.
1073 - 1085 Papež Gregor VII.
1082 - Oglejski patriarh Henrik daje Ribnico v fevd Konradu II. Tur
jaškemu (1068-1107).
Konrad II. Turjaški se poroči v Katarino Sovneško.
1093 - Cesar Henrik IV. vnovič podeli patriarhu Udalriku Kranjsko
marko.
1107 - V Ribnici pokopljejo Konrada II. Turjačana. Tedaj je takrat
obstojala v Ribnici že župnija in verjetno tudi že grad.
1132 - Papež Inocenc II. potrdi oglejskemu patriarhu Peregrinu (usta
novitelju Stične) z listino njegovo svetno gospodstvo.
1140 - Oton II. Ortenburški poruši grad Turjak.
1145 - V listini se prvič omenja vas (villa) Velike Lašče.
1161 - Oton II. Ortenburški pozida na ortneškem hribu gradič Otten
stein.
1190 - Adolf Turjaški vnovič pozida turjaški grad.
1198 - 1216 Cerkev vlada papež Inocenc III.
1208 - Cesar Oton IV. podeli Kranjsko marko Ludviku Bavarskemu.
1210 - Na zahtevo oglejskega patriarha Volkerja preklicuje svojo odlo
čitev in Kranjsko marko vrne oglejskemu patriarhu.
1220 - V neki listini se omenjajo naselja: Sodražica, Vinice, Breze.
Druga listina omenja turjaško gospodstvo v Ribnici (Rewenicz).
3221 - Oglejski patriarh Berthold Andeški znova potrdi Viljemu Sternberškemu patronat nad župnijo Stari trg pri Ložu.
1227 - Turjačani prodajo graščinske pravice v Ribnici Gospodom iz Loža.
1227 - 1241 Cerkev vlada papež Gregor IX.
1228 - Različne listine omenjajo Ribnico. Iz njih je mogoče sklepati,
da je bila Ribnica takrat že urejena, župnija.
1229 - V listini se omenja naselje Struge (Zstrug).

1230 - V listini sta imenovana dvorec Velika Slevica in vas Velike Lašče.
1241 - Listina, s podpisi turjaških in sovneških plemičev, našteva v
ribniški dolini tale naselja: Zapotok, Vinice, Sušje, Breg, Gorenja
vas, Hrvača., Goriča vas in Dolenja va.s.
1248 - Oglejski patriarh Bertold podeli Hermanu II. Ortenburžanu pra
vico patronata nad župnijama Ribnica in Stari trg ob Kolpi.
1253 - Umrl je Ulrik II. Ortenburški, škof v Krki na Koroškem.
1256 - Stiški samostan daruje turjaškim gospodom gozdove okoli Veli
kih Lašč.
To leto umre Herman II. Ortenburški.
1260 - Ortenburžani ustanove župnijo Dobrepolje, Turjačani pa Škoc
jan. Isto leto je ustanovljena kartuzija Bistra pri Borovnici.
1263 - Listina, ki omenja Ortenburžane kot patrone ribniške fare.
1264 - Delitvena pogodba o dediščini po Hermanu II. Ortenburškem med
njegovima sinovoma Henrikom II. in Friderikom II.
Oglejski patriarh Gregor podari samostanu v Stični pravico do
desetine na novih izsekaninali pri Velikih Laščah.
1268 - Dedinska pogodba med koroškim vojvodo Urhom II. in češkim
kraljem Otokarjem II.
1269 - Smrtno leto oglejskega patriarha Gregorja in koroškega vojvo
de Urha II., oba iz rodovine Spanheimov.
1270 - V veliko nevoljo nemških volilnih knezov postane češki kralj
Otokar II. Premisi vojvoda na Koroškem, Kranjskem, Štajer
skem in v Avstriji.
1271 - Smrt Henrika II. Ortenburškega, ribniškega graščaka. Za njim
podeduje ribniško gospodstvo njegov brat Friderik II. Ortenburžan, ki združi v svoji oblasti celotno ortenburško posest.
1273 - Volilni knezi izvolijo za nemškega cesarja Rudolfa I. Habsbur
žana.
1276 - Rudolf I. Habsburški premaga češkega kralja Otokarja II. in si
podvrže njegove dežele.
1277 - Oglejski patriarh Rajmund potrdi Frideriku II. Ortenburžanu
vse fevde, ki jih je od oglejske cerkve prejel njegov oče Her
man II. Ortenburški.
1280 - Baltazar Turjaški se navaja v listini kot župnik v Škocjanu.
1283 - Smrtno leto Herbarta I. Turjačana.
1290 - Dobrepolje imenuje listina kot .samostojno župnijo-.
1291 - Listina omenja naselje Nemška vas (Payersdorf).
1304 - Smrtno leto Friderika II. Ortenburškega.
1320 - Spravna pogodba med Turjačani in Ortenburžani.
1327 - Oglejski patriarh Pagano- della Torre.
1329 - Listina prvič omenja grad Ortnek.
1335 - Smrt grofa Albrehta II. Ortenburžana.
1336 - Ortenburžani Oton V. in njegovi nečaki (sinovi Albrehtovi) do
be v fevd od oglejskega patriarha Bertranda gradove Poljane
in Kostel ob Kolpi, Ortnek in Čušperk.
V listini se prvič bere ime Kočevje.
1339 - Oton V. Ortenburžan je postavil kapelo sv. Jerneja v Mošvaldu (Kočevje). Kranjko deželo so hudo opustošile kobilice.
1340 - Hud potres na Notranjskem in po ribniški pokrajini.

1341 - Cesar Ludvik IV. Bavarski imenuje Friderika Sovneškega za
prvega celjskega grofa.
1343 - Sklep poravnave dolgoletnega spora med Ortenburžani in Turjačani. Le-ti so bili iztisnjeni iz Ribniške doline.
1347 - V listini se imenoma navajata vikar Janez in sodnik Majnhard.
1348 - Mesto Oglej je porušil potres. Patriarhov sedež preneso najprej
v Čedad, pozneje pa v Videm.
1349 - 1359 Po Evropi in tudi po Sloveniji hudo pustoši kuga („črna
smrt“ ).
1350 - Grof Oton VI. Ortenburški naseljuje po Kočevskem nemške
Franke.
1363 - Ustanovitev 5 novih župnij na ozemlju ribniške fare: Kočevje,
Kočevska Reka, Osilnica, Kostel in Poljane ob Kolpi.
Oglejski patriarh Ludvik della Torre podeli Ortenburžanom pa
tronat nad novimi župnijami; Ortenburžani smejo poslej na teh
farah postavljati župnike, ki jih mora potrditi župnik iz Rib
nice. „Via facti“ postane to leto Ribnica, nadžupnija.
1363 - Oglejski patriarh izgubi svetno oblast nad avstrijskim delom
dotedanjega oglejskega ozemlja.
1364 - Kranjska marka je povzdignjena v vojvodino (Herzogtum).
Prvi vojvoda je Rudolf IV. Habsburški.
1370 - Marjeta Ortenburška, posestnica ribniške graščine, postavi svo
jega pisarja Zinka za župnika v Kočevski reki.
1374 - Smrtno leto grofa Otona VI. Ortenburškega, kočevskega kolo
nizatorja.
1S77 - Ortenburški in celjski grofje sklenejo vzajemno' dedno pogodbo:
po rodbini, ki bi prva preminila po moški veji, podedujejo moš
ki potomci druge vsa njena posestva.
Oglejski patriarh Markvard podeli grofu Frideriku III. Ortenburžanu v fevd vsa gospodstva, ki jih je prej imel njegov oče.
Naselje v Kočevju imenuje ta grof „naš trg“ (unser Markcht).
1383 - V listinah .se omenjata ribniški pleban Nikolaj iz Loža in duš
ni pastir Heinzlinus v Kostelu.
1386 - Grofica Agneza Ortenburška določi dohodke cerkvi sv. Jerneja
v Kočevju.
1388 - Smrtno leto ribniškega plebana Nikolaja.
1388 - 1405 Opat v Stični je Albert pl. Lindeck.
1389 - V listini je omenjen Urban (iz Loža) kot župnik v Ribnici.
1394 - Oglejski patriarh Janez znova potrdi patronat nad ribniško faro
Frideriku III. Ortenburžanu.
1395 - Papež Bonifacij IX. (1389-1404) vključi faro Št. Vid pri Stični
v stiški samostan.
1400 - Koprivnik se imenuje v listini samostojna župnija.
1402 - Spor med stiškim samostanom in farama Dobrepolje in Ribnica
glede podložnosti samostanu. Papež Bonifacij IX. razsodi tako,
da zavrne samostanske pretenzije nad obema župnijama.
1407 - Švabski kronist Burkhard Zink pride v Ribniško šolo (gimnazijo).
1415 - Turki so prvič vdrli skozi Ribnico proti Ljubljani. Oglejski pa
triarh Ludvik II. vojvoda Teck (1412-1439) je s svojo vojsko
prišel prepozno.

1417 - Ribniški sodnik Wilhelm Gumpeler podpiše neko listino.
1418 - Benečani zasedejo italijanski del svetne države oglejskega pa
triarhata. Svetna oblast patriarhov poslej za zmeraj preneha.
Smrtno leto zadnjega Ortenburžana Friderika III.
Po dedni pogodbi pripade vsa ortenburška posest celjskim gro
fom, ki postanejo tako tudi „ribniški gospodje“ .
1418 - 1433 Cerkev na Slovenskem upravlja od oglejskega patriarha
postavljeni vikar, pičenjski škof Gregor.
1422 - Celjski grof Friderik II. pozida grad Fridrihštajn na hribu nad
Kočevjem.
1427 - Herman II. Celjski, oče Friderika II., poruši Fridrihštajn.
Herman II. ustanovi in dotira beneficij sv. Hermagora in For
tunata v župni cerkvi v Ribnici.
1431 - 1448 Cerkveni zbor v Bazlu. Conciliabulum. Cerkvena organi
zacija je v teh časih močno zrahljana. Papeži in protipapeži.
Ribnico je potegnil v razkol oglejski patriarh Ludvik II. Teck.
1435 - Smrt celjskega grofa Hermana II.
Njegov sin Friderik II. vnovič pozida Fridrihštajn.
1436 - Pičenjski škof Martin je postavljen za škofijskega vikarja na
slovenskem delu oglejskega patriarhata.
Celjska grofa Friderika II. in njegovega sina Urha II. povzdigne
njun sorodnik cesar Sigismund v državna kneza.
3438 - Papež Evgen IV. (1431-1447) postavi za župnika pri sv. Petru
v Ljubljani Martina iz Ribnice.
1438 - 1445 Sočasno z ba.zelskim zaseda tudi cerkveni zbor v Ferrari
in Florenci.
1439 - Po smrti oglejskega patriarha Ludvika pl. Tecka postavi papež
Evgen IV. za njegovega naslednika Ludvika: III. Scarampo-Mezzarottija, škofa, iz Florence.
Protipapež Feliks V. (1439-1449) postavi za protipatriarha v
Ogleju Aleksandra Ziemowskega vojvodo Mazovije, do takrat
škofa v Tridentu.
Avstrijski nadvojvoda Friderik Habsburški (poznejši cesar) pre
zentira za župnika pri sv. Petru v Ljubljani Martina iz Ribnice.
1441 - V listinah se bere ime Gašpar, župnik v Ribnici.
1443 - Cesar Friderik III. Habsburžan podpiše s celjskima grofoma
Friderikom II. in Urhom II. vzajemno dedno pogodbo.
1444 - Na Dunaju umrje oglejski protipatriarh Aleksander Ziemowski.
Za naslednika mu bazelski conciliabulum določi Lovrenca pl.
Lichtenberga, ki pa umrje že 1446.
1445 - Hud požar v Ribnici: pogorela je polovica trga.
Oglejski patriarh Ludvik III. sklene pogodbo z Benečani, ki se
obvežejo plačevati 10.000 zlatih dukatov na leto; patriarh pa se
za vse čase odpove svetni oblasti nad ozemljem patriarhata.
1447 - Bazelski cerkveni „conciliabulum“ postavi za upravitelja oglej
skega patriarhata pičenjskega škofa Martina.
1448 - Na bazelskem cerkvenem zboru dosežejo cerkveno edinost, ki jo
je isto leto razglasila tudi škofijska sinoda v Ljubljani.
1449 - Oglejski patriarh Ludvik III. postavlja tudi za svojega vikarja
za slovensko ozemlje patriarhata pičenjskega škofa Martina,.

1450 - Celjski grof Friderik II. roma v Rim.
1451 - Papež Nikolaj V. (1447-1455) potrdi pogodbo, ki so jo 1445 z
oglejskim patriarhom sklenili Benečani.
1454 - Pičenjski škof Martin, patriarhov vikar, posveti oltar sv. Ja
neza Krstnika v grajski kapeli v Ribnici.
93 let star umrje celjski grof Friderik II.
1456 - V Beogradu pade žrtev zavratnega umora celjski grof Urh II,
1457 - Po dolgotrajnih nasledstvenih bojih posedejo Habsburžani vso
celjsko dedno posest.
Katarina Brankovič, vdova Urha II., sklene s cesarjem Fride
rikom poravnavo.
Ribniški tržani se prostovoljno podvržejo Habsburški hiši.
Graščino v Ribnici da cesar Friderik III. v zastavščino brato
ma Juriju in Andreju pl. Lamberg.
V ribniški žuimi cerkvi se ustanovi bratovščina Presv. Rešnjega
Telesa z istoimenskim beneficijem.
1457 - 1618 Habsburžani so lastniki graščine v Ribnici.
1461 - Ustanovitev ljubljanske škofije (6. decembra 1461).
1462 - Ribniškega župnika Klemena patriarh tudi formalno prizna za
ribniškega arhidiakona. (Archidiaconus natus Inferioris CarnioLiae).
Cesar Friderik III. da Juriju pl. Lambergu v najem tudi graščino
Ortnek.
1465 - Smrtno leto oglejskega patriarha Ludvikai III.
Ribniški pleban Klemen se mora zagovarjati pred patriarhom,
zakaj se ima za- ribniškega arhidiakona.
1465 - 1470 Andrej pl. Lamberg pozida grad na Bregu.
1469 - Turški noveljnik Ezebeg požiga in mori po Ribniški dolini.
1470 - Papež Pavel II. (1464-1471) ukaže zbiranje denarja za boj
proti Turkom.
Najemnik ribniške graščine postane Andrej pl. Hohenwarter.
1471 - Slovenski ljudje začenjajo postavljati tabore v samoobrambi
proti Turkom.
Cesar Friderik III. podeli Kočevju pravice mesta.
1473 - Ribniški pleban Klemen dobi od patriarha poziv, naj pride v
Videm zagovarjat svojo naddiakonsko čast in oblast.
Ribniško graščino dobi v najem Žiga Pirš.
Kot sodnik v Ribnici se v listini omenja neki Leonard.
1474 - Kranjski deželni stanovi pišejo papežu Sikstu IV. (1471-1484),
naj jim pomaga proti Turkom.
1476 - 1478 Arhidiakon v Ribnici je Tomaž Freinsperger.
1477 - Cesar Friderik III. povzdigne Lož v mesto.
1479 - 1480 Patriarhov komisar v Ribnici je Friderik Valpurger.
1480 - Turki hudo pustošijo Ribniško dolino.
1482 - Ribniški vikar Gašper.
1486 - V raznih listinah so napisana imena duhovnikov v Ribnici: Vi
kar Ivan (najbrž Pechlar), kaplan Jakob, kaplan Matija Marin
in duhovni pomočnik Erazem.
1486 - 1497 Dekret oglejskega patriarha (najbrže Grimanija), ki po
stavlja za ribniškega arhidiakona Jakoba Zobelsbergerja.

1491 - Močan potres na Notranjskem.
1492 - Cesar Friderik III. s posebno listino dovoli Ribničanom in Ko
čevarjem krošnjarjenje s suho robo po vsem cesarstvu.
1493 - Najemnik ribniške graščine Gašpar Ravbar.
Najemnik kočevske graščine Jurij pl. Thurn.
1496 - Cesar Maksimilijan I. Habsburški (1494-1519, zvan tudi Zadnji
vitez) naroča Kranjskemu deželnemu glavarju, naj iz javne žitni
ce posodi Ribničanom žito za setev, ker so zaradi turških vpa
dov obubožali.
Graščak z Brega Ivan pl. Lamberg je vpisan v listini kot pa
tron beneficija sv. Andreja v Dobrepoljah.
1497 - Za arhidiakona v Ribnico je postavljen Peter pl. Bonhomo.
Bonhomo je duhovni oče Primoža Trubarja, kateregai je posvetil
v duhovnika v starosti 22 let (1530).
1497 - 1500 Arhidiakonovo službo s pravicami in dolžnostmi opravlja
vikar Matija Stem.
‘1499 - Cesar Maksimilijan I. podeli bratoma Žigu in Volbenku pl. Hodiškim urad in sodišče v Ribnici.
1500 - Sodnik v Ribnici Leonard Costa.
1500 - 1504 Vršilec pravic in dolžnosti arhidiakona v Ribnici vikar
Erazem Valpurger.
1501 - Jurij Maninger, župnik v Ložu, hkrati škof v Pičnju.
1502 - Peter pl. Bonhomo škof v Trstu. Umrl je 1546.
1504 - 1505 Župnik in naddiakon v Ribnici Daniel.
1505 - 1521 Župnik in arhidiakon v Ribnici Lenart Würfel.
1505 - V listini najdemo ime ribniške graščakinje Katarine.
1506 - Pičenjski škof Jurij pl. Sladkonja, ki mu je cesar Maksimilijan I.
'podelil beneficij sv. Petra v Ložu, postane kmalu tudi prvi
škof na Dunaju.
1507 - Cesar Maksimilijan I. daje grad Fridrihštajn in mesto Kočevje
v zastavo» baronu Juriju pl. Thumu za 11.000 goldinarjev.
1507 - 1509 Ribniški arhidiakon Würfel in gorenjski arhidiakon Operta se pred cesarsko komisijo pravdata zaradi bloške fare.
1508 - 1587 Primož Trubar.
1509 - Mozelj in Črmošnjice sta povzdignjeni v samostojni župniji.
Stari log postane neodvisen vikariat.
Župnijo Poljane (Stari trg) ob Kolpi podari cesar Maksimilijan I.
novomeškemu kapitlju. (Župno cerkev v Novem mestu je že leta
1494 povzdignil cesar Friderik III. v kolegialno, kar je 1522
odobril tudi papež Aleksander VI.)
1512 - 1566 Turški sultan Soliman II.
1513 - Papež Leon X. de Medici odobri podaritev župnije Poljane ob
Kolpi novomeškemu kapitlju in jo temu docela inkorporira.
Leon X. (1513-1521) je bil za papeža izvoljen star 37 let.
1515 - Leto kmečkih uporov. O uporih po ribniškem gospodstvu ni mno
go zapisanega; pač pa so se Kočevarji zelo upirali grajskemu
najemniku pl. Thurnu. Kočevje so puntarji takrat požgali.
1519 - 1556 Karel V. rimsko-nemški cesar za Maksimilijanom I. Bil
je obenem tudi španski kralj kot Karel I., do 1556. O njem je
veljalo, „da sonce v njegovem cesarstvu nikoli ne zaide“. Nje

gov brat Ferdinand I. je bil rimsko-nemški cesar cd 1536 do
1564.
1521 - Uživanje gospodstva v Ribnici ie kupil Bernardin pl. Ričan.
1521 - 1530 Župnik in arhidiakcn v Ribnici je Pavel pl. Oberstem.
1526 - Bitka s Turki pri Mohaču.
Habsburžani zasedejo kraljevini češko' in Ogrsko.
Rojstno leto avstro-ogrske monarhije.
1527 - Kranjski deželni upravitelj izda „naborni red“ . Odslej so vojake
prisilno novačili.
1532 - Gregor pl. Lamberg, graščak na Bregu, se poroči z Uršulo
Rasenharz.
Cesarski namestnik Ferdinand I. naseljuje Uskoke po> Beli kra
jini in no zapuščenih naseljih ob Kolpi.
1532 - 1543 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Jakob Škerbec.
1534 - Jožef pl. Lamberg, doma z gradu Ortnek in je znal pisati m
govoriti slovensko, kupi užitninske pravice ribniškega gospodstva
od Bernardina Ričana.
1539 - Cesar Ferdinand I. dovoli letni sejem v Ribnici.
1540 - Isti cesar ustanovi Hrvaško granico proti Turkom.
1543 - 1571 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Andrej Mayer. Bil je
hkrati stolni kanonik v Ljubljani in generalni vikar ljubljanskega
škofa.
1545 - 1563 Tridentinski cerkveni zbor.
Dekret o obveznem pisanju cerkvenih matic.
1547 - Mesto Kočevje je dobil v zastavo grof Blagaj.
1548 - Herbart Turjaški stopi v boj proti Turkom.
1550 - 1591 Jakob Petelin Gallus (Händl), komponist.
1554 - 1579 ima v zakupu ribniško gospostvo Franc Gali.
1562 - Smrt vdove Uršule pl. Lamberg, graščakinje na> Bregu.
Primož Trubar pride v Ribnico opravit „trizno“ za njo; arhi
diakon mu zabrani vstop v župno cerkev.
1564 - 1590 V slovenskih deželah: Štajerska, Koroška, Kranjska ima
vrhovno oblast nadvojvoda Karel II. Habsburški.
1566 - V bitki pri Nov.iju ujame Herbart Turjaški turškega vojskovodjo
Uzrain bega in turškega duhovnika ter ju pripelje v grajsko
ječo v Ribnico (h graščinskemu najemniku Francu Gallu).
1567 - Primož Trubar pride drugič v Ribnico: tokrat na pogovor s
turškim duhovnikom zaradi prevoda sv. pisma v turščino (hr
vaščino ?).
1567 - Grof Franc Ursini-Blagaj je najemnik kočevske graščine.
1570 - Cesar Maksimilijan II. proda v last graščino Breg Frideriku pl.
Brniškemu (Werneck).
1571 - 1598 Ivan Schneller, župnik v Kočevski reki, se poluterani in
oženi; poroči ga črmošnjiški župnik Gregor Pileator.
1571 - 1580 Župnik in arhidiakon v Ribnici postane Peter Kuhar; obe
nem je bil ljubljanski kanonik.
1573 - Sloivensko-hrvaški kmečki upor pod vodstvom Matije Gubca.
Vojskovodja je bil znani Ilija Gregorič, iz vasi Ribnik na Ko
čevskem.

Ribniško gospodstvo pod graščakom-najemnikom Gallom dobi
nov graščinski urbar.
1574 - Urbar kočevskega gospodstva.
1575 - Bitka pri Budačkem na Hrvaškem. Turški vojskovodja Ferhad
paša premaga Herbarta Turjaškega, ki je v boju ubit.
1576 - Urbar tega leta našteva fare z inkorporiranimi podružnicami
pod patronatom ribniške graščine (nadvojvode Karla). Za pa
trona je takrat podružnica v Hrvači imela sv. Jakoba.
1578 - Luka Vrbec, župnik v Dobrepoljah, postane luteran.
1579 - Nadvojvoda Karel II. ukaže zgraditi trdnjavo Karlovac.
Ribniško graščino dobi v najem Adam Moškon.
1580 - Župnik in arhidiakon v Ribnici je Albert Pešlar.
1581 - Zadnji večji vpad Turkov v Ribniško dolino.
Škof Pavel Bizancij, vikar oglejskega patriarha, opravlja vizitacijo Ogleju podložnih župnij; tudi župnijo Ribnica.
1581 - 1583 Župnik in arhidiakon v Ribnici postane Andrej Mešuta,
protestant, ki ga je odstavil novomeški prošt Polidor pl. Montagnana; ta je bil tudi sam luteransko navdahnjen. Za župnega in
arhidiakonskega komisarja je postavil kočevskega župnika Jer
neja Silvestra.
1583 - 1588 Župnik in naddiakon v Ribnici je David Reiffenberger.
Pozidal je novo župnišče.
1588 - Adam Moškon oddaja ribniško gospodstvo v podnajem Francu
Homerju iz Ljubljane.
1588 - 1595 Župnik in arhidiakon v Ribnici Tomaž Trebuhan vlada z
močno roko, kakršna je bila za arhidiakonat potrebna.
1589 - Nadvojvoda Karel II. proda gospodstvo Ortnek bratoma Krištofu
in Francu pl. Moškon.
1590 - 1619 je imel oblast v slovenskih deželah nadvojvoda Ferdi
nand, dokler ni postal rimsko-nemški cesar (1618-1637).,
1591 - Luteransko prebivalstvo trga Beljak na Koroškem je odgnalo
škofa Frančiška pl. Barbaa-o, ki je kot patriarhov komisar vizitiral župnijo. Ta je pozneje postal oglejski patriarh.
1593 - Isti vizitator opravlja rvizitacijo ribniške arhidiakonije.
Cerkniški župnik Anton Štefamič ima težave z odstavljenim
prednikom Vincencem Pergerjem.
1594 - Arhidiakon Trebuhan gre mirit uporne Cerkničane.
Trebuhan je po smrti župnika Matije Mrcina postavljen za arhidiakona v Kamniku.
1595 - Duhovnik Ivan Čukek iz Ribnice postane kanonik v Novem
mestu.
1595 - 1599 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Andrej Steher.
1596 - Provincialni cerkveni zbor za oglejsko' patriarhijo v Vidmu je
dal podrejenim arhidiakonom in župnikom smernice za novo
cerkveno življenje.
Nadvojvoda Ferdinand II. Habsburški pošlje arhidiakonu Stecherju ukaz, naj popolnomai odpravi luteranstvo v svojem arhidiakonatu.
1597 - Arhidiakon Stecher odstavi I. Uršnika, luteranskega župnika na

Blokah; na njegovo mesto je postavil Matijo Zaletela. Ta si je
za kaplana- nastavil glagoljaša Andreja Vulkoviča.
1698 - Gorenjski arhidiakon Trebuhan je v sporu z ljubljanskim škofom
Tomažem Hrenom in stolnim proštom Gašperjem Freudenschussom. Očita jima moralne prestopke.
Matija Schmalzer, župnik v Poljanah ob Kolpi, doseže, da je
njegova župnija odcepljena od arhidiakonata in prestavljena
pod arhidiakonat v Novem mestu.
1599 - Po ribniški pokrajini močno razsaja kuga.
Ribniški arhidiakon Stecher je na lastno željo premeščen za
župnika v Dobrepolje, kjer je župnikoval do leta 1613.
1599 - 1601 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Dominik Serpentino-.
Ko-t Italijan je bil nevešč slovenskega jezika; zato je svoje
posle prepuščal slovenskim vikarjem in kaplanom.
1600 - Novomeški prošt Polidor pl. Montagnana postane arhidiakon.
1601 - 1613 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Luka Knafelj. Dasi je
bil malo sposoben in luteransko navdahnjen duhovnik, ga je
patriarh Barbaro postavil za naddiakona, menda ker je bil
vešč slovenščine.
Znan je beneficiat Andrej Zajc v Dobrepoljah.
1602 - škofijska sinoda v Gorici sklepa o odpravi luteranstva.
1604 - Listina, ki govori o Nemški vasi (Parsdorf).
1609 - Ljubljanski škof Tomaž Hren je slovesno ustoličil kamniškega
arhidiakona Trebuhana za apostolskega protonotarja.
1610 - Smrtno leto cerkniškega župnika Stefaniča; na njegovo mesto
pride Krištof Plankelj, poznejši ribniški arhidiakon.
1613 - Oglejski patriarh Frančišek Barbaro odstavi nesposobnega rib
niškega arhidiakona Knaflja. Za vršilca dolžnosti imenuje Karla
Pešlarja.
1614 - Nadvojvoda Ferdinand II. je dal v najem graščino v Kočevju
baro-nu Kislu.
1614 - 1619 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Krištof Plankelj. Ta
je v svojem arhidiakonatu popolnoma odpravil luteranstvo.
1614 - Tržaški škof Ursinus de Berthis postavi za kanonika pri sv.
Justu v Trstu Nikolaja Mrava, ki je pozneje postal ribniški
arhidiakon.
1617 - Zadnjih sedem ribniških luteranov se vrne v katoliško Cerkev.
1618 - 1648 Tridesetletna vojna.
1618 - Cesar Ferdinand II. prodaja gospodstva graščin Kočevje, Ribnica
in Poljane ob Kolpi v popolno last baronu Jakobu Janezu Kislu.
S tem preide na novega gospodarja tudi pravica sodstva.
1619 - Ribniški arhidiakon Plankelj odide za župnika- v Kamnik. Od
tam leta 1622 ustanovi župnijo- v Železnikih na Gorenjskem.
1619 - V tem letu je poznan oglejski patriarh Hermolaj Barbaro.
1619 - 1631 Župnik in arhidiakon v Ribnici je Nikolaj Mrav.
1620 - Bitka na Beli gori. Konec češkega kraljestva.
1624 - CesarFerdinand II. Habsburški povzdigne barona Kisla v gro
fovski stan. Tudi njegove potomce. Kočevsko gospodstvo (z
vključno ribniškim in poljanskim ob Kolpi) postane grofija.
1627 - 1637 Janez Dienstmann, župnik v Dobrepoljah.

1628 - Cesar Ferdinand II. prežene iz slovenskih dežel luteransko rod
bino pl. Moškonov.
1630 - Papež Urban VIII. (1623-1644) imenuje ribniškega arhidiakona
Nikolaja Mrava; za prošta v Novem mestu.
1631 - Nikolaj Mrav postane župnik tudi v Cerknici, kjer pozida žup
nišče. — Po Ložu in okolici razsaja kuga.
1652 - 1644 Župnik in arliidiakon v Ribnici dr. 1’rančišek Maksimili
jan Vaccani (tudi Vaccano) de Vaccanis.
1633 - Ta arhidiakon je zapustil pisano poročilo o obsegu ribniškega
arhidiakonata.
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1635 - Vaccani postane tudi župnik v Kočevju.
1638 - Lastnik kočevske grofije postane po dednem pravu Jurij Jer
nej Kisel, pastorek svojega prednika Jakoba Janeza.
1641 - Jurij Jernej Kisel proda svoje gospodstvo (graščino in sodno
oblast nad podložniki) gradu Ribnica baronu Andreju Trileku.
S to prodajo je Ribnica izločena iz grofije Kočevje.
Začetek gradnje božjepotne cerkve Matere božje v Novi Štifti.
Arhidiakon Vaccani postane generalni vikar ljubljanske škofije.
1641 - Jurij Jernej Kisel proda gospodstvi Kočevje in Poljane ob Kolpi
z vsemi pravicami (tudi sodstvo) Volku Engelbertu Turjaškemu.
1642 - Papež Urban VIII. zmanjša število zapovedanih praznikov.
1643 - Kot škof v Skradinu umrje bivši ribniški arhidiakon Nikolaj
Mrav.
1644 - 1667 Župnik in arhidiakon v Ribnici je baron Janez Jakob
DelPArgento. Ta začne 1644 pisati župnijske matice.
3644- - 1645 Ludvik Schönleben, oče poznejšega arhidiakona v Ribni
ci, opravlja v Ljubljani posle mestnega župana in sodnika.
1646 - Arhidiakon Vaccani je imenovan za škofa v Pičnju.
1651 - Patriarh (Gradonico) dovoli grofu Trileku, da nastavi duhovnika
pri Novi Štifti.
1653 - Smrt ribniškega graščaka barona Jurija Andreja Trileka (I).
Za njim deduje graščino njegov mladoletni sin Jurij Andrej
Trilek II.
1657 - Pičenjski škof Vaccani imenovan za župnika- v Radovljici.
Lastniki gradu Breg, pl. Brniški, povzdignjeni v barone.
1660 - Dr. Frančišek Maksimilijan Vaccani izvoljen za deželnega po
slanca in pozneje tudi za» deželnega glavarja na Kranjskem.
1662 - Velike Lašče postanejo samostojen vikariat.
(Ribniški graščak Jurij Andrej Trilek II. se poroči z Ano Ma
rijo grofico Cobenzl.
Dr. Frančišek Maksimilijan Vaccani je imenovan od papeža
Aleksandra VII. (1655-1667) za škofa v Trstu. Imenovanje je
potrdil tudi cesar Leopold I. Habsburški.
1663 - Ribniški graščak baron Jurij Andrej Trilek je kupil od grofa
Janeza Andreja Turjaškega vse pravice do celih 9 gruntov v
Loškem potoku.
1667 - Po smrti graščaka Jurija Andreja Trileka podeljuje gospodstvo
v Ribnici njegov mladoletni sin Jurij Andrej Trilek III.
Ribniški arhidiakon Dell’Argento je imenovan za škofa v Pičnju.
1667 - 1676 Župnik in arhidiakon v Ribnici dr. Janez Ludvik Schönleben.

1671 - Deželni glavar na Kranjskem Wolfgang Engelbert Auersperg.
Isto leto je dograjena cerkev v Novi Štifti.
1672 - V Trstu umre 15. avgusta škof Vaccani, bivši ribniški arhidiakon.
Arhidiakon Schönleben da v Gradcu ponatisniti Tomaža Hrena
knjigo „Evangelia inu Listuvi“ .
1675 - 1693 V Kočevski reki je župnikoval Janez Grabner. Obnjegovi
smrti je zgorelo tamošnje župnišče.
1675 - Cesar Leopold I. povzdigne barone Trileke v grofe
Baron Volk Andrej Lichtenberg proda graščino Ortnek svoje
mu bratrancu Francu Bernardu.
1676 - 1708 Župnik in arhidiakon v Ribnici msgr. Tomaž Renner.
1677 - Baron Herman Julij pl. Brniški prezentira za beneficiata v
Dobrepoljah Janeza Ludvika Kronlechnerja.
1678 - Bivši ribniški arhidiakon Schönleben ustanovi tiskarno v Lju
bljani.
1679 - Kuga na Dunaju.
1680 - V Ribnici dograde kapeli sv. Rožnega venca v župni cerkvi in
Božjega groba ob pokopališkem zidu.
1681 - Smrt bivšega ribniškega arhidiakona Schönlebna v Ljubljani.
3683 - Obleganje Dunaja se konča: s popolnim turškim porazom.
Grof Jurij Andrej Trilek III. se poroči s Suzano Felicito grofico
Gallenberg.
1686 - Cerkniški župnik Gregor Cervič se brani jurisdikcije ribniškega
arhidiakona.
1689 - Valvazor pravi, da je podružnica v Hrvači posrvečena presv.
Trojici.
1686 - Grad na Bregu prodajo baroni Brniški svaku Janezu Krstniku
Witze-nsteinu.
1689 - Izide pomembno delo Janeza Waikai'da Valvazorja „Die Ehre
des Herzogtums Krain“.
1693 - 1698 Spor med arhidiakonom Rennerjem, v Ribnici, in Gallenfelsom, na Gorenjskem, zaradi jurisdikcije nad cerkniško faro.
Zmagal je gorenjski arhidiakon.
Dobrepoljski župnik Savletič odreka ribniškemu arhidiakonu
Rennerju pravico- kanoničnega umeščanja. Noče mu predložiti
apostolske bule.
1696 - Kočevski knez Ferdinand Turjaški prezentira kot patron cerkve
za župnikai v Kočevju dr. Franca Danijela barona Moškona.
1700 - Gospodstvo v Ribnici pripade po ženitvi (ali dediščini?) grofu
Ludviku Gundakarju Cobenzlu. Njegova žena je bila Ana Kata
rina grofica Trilek.
Ribniški arhidiakon Renner odstavljen zaradi starosti.
1701 - „Zadnja na grmadi“ . Obglavljena in sežgana je v Ribnici Maririja Češarek, obsojena radi čarovništva.
1705 - Ribniški tržani prosijo cesarja Jožefa I. Habsburškega za dovo
ljenje obnove enega letnega sejma.
1706 - V Ljubljani posvete novo stolnico sv. Nikolaja.
Grad na Bregu kupi grof Vajkard Leopold Ursini-Blagaj.
1708 - Smrtno leto arhidiakona Tomaža Rennerja.
1709 - 1714 Ribniški župnik in arhidiakon Janez Krstnik Sigonij.

3710 - Grad na Bregxi kupi Rudolf Franc pl. Oblak.
1712 - Smrt grofa Janeza Filipa Cobenzla (roj. 1635), očeta ribniškega
graščaka Ludvika Gundakarja Cobenzla.
1714 - 1728 Župnik in arhidiakon v Ribnici Ludvik Kobal.
1719 - Cesar
Karel VI. Habsburški prepove kranjski duhovščinipo
korščino oglejskemu patriarhu.
1728 - Grof Janez Gašper Cobenzl, brat ribniškega graščaka Ludvika
Gundakarja, znova pozida grad Planino (Montpreis) pri Logatcu.
1728 - 1730 Administrator ribniškega arhidiakonata Jožef Mrak.
1730 - 1744 Župnik in arhidiakon v Ribnici Karel Žiga grof Petazzi.
Ta arhidiakon je začel pisati ribniško župnijsko kroniko.
1731 - Baron
Franc Androcha graščak v Kostelu.
1733 - Ortneški graščak grof Lichtenberg obsodi Lucijo Rotarzaradi
praznoverja.
1738 - Grof Ludvik Gundakar Cobenzl proda ribniško graščino svojemu
bratu Janezu Gašperju.
Papež Klemen XII. (1730-1740) ukaže denarno nabirko za voj
no proti Turkom, na prošnjo cesarja Karla VI.
1738 - Arhidiakon Petazzi pošlje poziv podrejeni duhovščini, naj prispe
va v nabirko za vojno.
1739 - Kuga po vsej Avstriji.
Cesar Karel VI. sklene s Turki mir v Beogradu.
1740 - Smrt cesarja Karla VI.
Za tržaškega škofa je imenovan Leopold grof Petazzi, brat rib
niškega arhidiakona.
1740 - 1780 Vlada cesarice Marije Terezije. Njen mož je rimskonemški Cesar Franc Lotarinški (1740-1765), ki je tudi sovladar.
1741 - Po smrti ljubljanskega škofa Ernesta Attemsa je njegov nasled
nik Leopold grof Petazzi, tržaški škof.
1742 - Smrt ribniškega graščaka Janeza: Gašperja Cobenzla (r. 1664).
Graščino podeduje njegov sin Gvidon Cobenzl (1716-1797).
1743 - Posvetitev nove podružne cerkve sv. Frančiška v Sajevcu. Po
svetil jo je ljubljanski škof Petazzi.
Posvetitev božjepotne cerkve Marijinega Vnebovzetja pri Novi
Štifti. Isti posvečevalec.
Škof Petazzi posveti tudi novi ribniški veliki zvon „Mohor“ .
1744 - škof Petazzi imenuje svojega brata, ribniškega arhidiakona, za
stolnega prošta v Ljubljani.
1744 - 1745 Administratorja ribniškega arhidiakonata sta kaplana
Blaž Klobovs in Lovrenc Kartel.
1745 - 1754 Župnik in arhidiakon v Ribnici dr. LovrencTobija Revec.
1746 - Adam Tibaldi, puščavnik na Mirni gori (Fridensberg) pričrmošnjicah.
1749 - Glagoljaš Mihael Rode duhovnik na Križni gori.
1750 - Arhidiakon Revec umešča za župnika v Mozlju dr.Matijo Kerna.
1751 - Papež Benedikt XIV. (1740-1758) ukine starodavni oglejski pa
triarhat. Namesto njega ustanovi dve nadškofiji: Videm za be
neški del in Gorico za avstrijski del.
1752 - Mihael grof Attems prvi nadškof v Gorici.

1753 - Ribniški arhidiakonat prvič vizitira goriški nadškof.
Sodražica postane samostojen vikariat.
Graščino Breg kupi grof Gvidon Cobenzl in jo pridruži ribniš
kemu gospodstvu.
1754 - Sv. Vid nad Cerknico samostojna župnija.
1755 - 1756 Župnik in arhidiakon v Ribnici Janez Gašper Semič.
1756 - 1762 Župnik in arhidiakon v Ribnici JanezJakob
Bajc.
1756 - 1765 Sedemletna vojna.
1759 - Arhidiakon Bajc da postaviti zidane kapele križevega pota med
vasmi Breže in Jurjeviča: (pri sv. Križu).
1760 - Arhidiakon Bajc oskrbi nove orgle v ribniški župni cerkvi.
1762 - Administrator ribniškega arhidiakonata po Bajčevi smrti Anton
pl. Lazzarini, župnik v Dobrepoljah.
Upravitelj ribniške župnije kaplan Marko Kranjc.
1763 - 1788 Župnik in arhidiakon v Ribnici dr. Janez Blaž Kobal.
1764 - 1765 Arhidiakon vizitira podrejene fare.
1764 - Arhidiakon Kobal posveti prenovljeno podružnico sv. Križa.
Zvonik farne cerkve v Ribnici močno poškoduje strela.
1765 - Nova podružnica sv. Roka na hribu v Dolenji vasi; blagoslovil
jo je arhidiakon Kobal.
1765 - 1780 Sovladar cesarice Marije Terezije in rimsko-nemški cesar
je njen sin Jožef II.
1766 - Prenovitev in blagoslovitev novega zvonika farne cerkve v Ribnici.
1767 - Grčarice postanejo lokalna kaplanija.
Nadškof Attems drugič kanonično vizitira Ribnico.
1768 - Prva nadškofijska sinoda v Gorici. Poleg nadškofa so prisotni
vsi arhidiakoni s svojimi dekani. Ribniški arhidiakonat je imel
4 podrejene dekane: Lož, Kočevje, Dobrepolje in Krško. 1769 - Arhidiakon Kobal blagoslavlja novo župno cerkev v Kočevski
reki.
1771 - Blagoslovitev podružnice sv. Janeza v Mozlju po arhid. Kobalu.
Struge samostojna' župnija, odcepljena od dobrepoljske. Arhidia
kon Kobal drugič kanonično vizitira podrejene župnije.
1773 - Arhidiakon Kobal založi in izda cerkveno pesmarico, ki jo je
sestavil Jakob Repež (tudi Repežič), organist v Ložu.
1755 - Goriški nadškof Edling kanonično vizitira Ribnico.
Požar v Ribnici. Zgori tudi župna cerkev.
1778 - Spet požar v Ribnici. Cerkev je delno poškodovana.
1780 - 1790 Po smrti Marije Terezije vlada njen sin Jožef II.
1780 - Vikar Franc Ks. Anton Stabile postavi Svete stopnice ob cerkvi
pri Novi Štifti.
1780 - Prenovitev župne cerkve v Ribnici: arhidiakon Kobal.
Kobal oskrbi nove orgle za cerkev; izdelal jih je A. Scholz iz
Celja.
1783 - Stari log samostojna župnija.
1784 - Pogori grad v Ribnici. Obnovil ga je graščak grof Gvidon Co
benzl.
1787 - Jožefinske cerkvene reforme. Ukinjenje ahridiakonatov.

Ljubljanski škof Mihael Brigido uvede novo cerkveno ureditev na
dekanate.
1787 - Ljubljana postane prvič nadškofija. Njen prvi nadškof je Mi
hael Brigido. 8. junija 1787 po vseh župnijah praznujejo ta do
godek.
Dolenja vas postane lokalna kaplanija.
Papež Pij VI. (1775-1799) odobri cerkveno preureditev in podredi
vse župnije na Kranjskem ljubljanski nadškofiji.
1787 - Ribnica pride pod oblast ljubljanske nadškofije.
Prvi dekan v Ribnici Valentin Ule.
Dotedanji arhidiakon Kobal se umakne in
1788 - umrje kot zadnji arhidiakon bivšega ribniškega arhidiakonata,
v Novem mestu.
Sv. Gregorij samostojna župnija.
Stara cerkev samostojna župnija.
1789 - Grof Gvidon Cobenzl odda ribniško graščino v najem svojemu
oskrbniku Antonu Rudežu.
Po vladni odredbi porušijo v Ribnici kapeli sv. Roka ob poko
pališkem zidu in Božjega groba' v župni cerkvi.
S francosko revolucijo pridejo' novi časi.
1791 - Cesar Leopold II. Habsburško-lotarinški povzdigne kočevskega
Kneza Karla Euersperga v vojvodo, kočevsko gospodstvo pa v
vojvodino Kočevje.
Začetek novegai pokopališča pri sv. Križu (Breže-Jurjevica).
1797 - Ribniško gospodstvo podeduje grof Janez Filip Cobenzl po svo
jem očetu Gvidonu.
Ribniško pokrajino prvič zasedejo J'rancozi, a le do Turjaka.
1799 - Trava postane lokalna kaplanija.
1803 - 1804 Po smrti dekana Uleta je župni upravitelj v Ribnici Mihael
Avguštin, poznejši lokalist v Dolenji vasi.
1804 - 1807 Župni upravitelj v Ribnici je Jurij Pfeifer, poznejši de
kan v Cerknici.
Rimsko-nemški cesar Franc II. (1792-1806).
1806 - Razpad „Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti“ .
Cesar Franc II. proglasi avstrijsko cesarstvo (1804).
Sam postane kot Franc I. prvi cesar novega cesarstva (1804 1835).
1807 - 1818 Župnik in dekan v Ribnici Alojzij Bonaventura Humel.
1808- Ribniško župnišče popravlja grajšjd najemnik Anton Rudež.
1809 - 1813 Francoska okupacija ribniške pokrajine. Za prvega žu
pana v Ribnici (maire) postavijo Francozi Antona Rudeža.
Francozi za zmeraj odvzamejo graščinskim gospodstvom sodno
oblast, ki poslej pripada državni oblasti.
1.810 - Ribniško graščino po kupnoprodajni pogodbi prevzame dotedanji
najemnik Anton Rudež od prejšnjega lastnika grofa Janeza Fi
lipa Cobenzla.
1811 - Francozi razdele Kranjsko v kantone; Ribnica je sedež kantona.
1812 - Francoska oblast ukaže opustitev pokopališča okrog farne cerk
ve v Ribnici. Pokopališče preselijo iz trga v vas Hrvačo k podružni cerkvi Presv. Trojice.

Dva nova zidana mostova čez Bistrico v Ribnici in v Goriči vasi.
Enak most postavijo tudi čez potok Ribnico med Prigorico in
Dolenjo vasjo.
1811 - 1813 V ribniški šoli se šola poznejši pesnik France Prešeren.
1818 - Ljubljanski škof Avguštin Gruber imenuje ribniškega dekana
Humla za stolnega kanonika v Ljubljani, za stolnega župnika
in dekana za ljubljansko okolico.
1819 - Župni upravitelj v Ribnici je kaplan Martin Kepec. Pred njim
je isti posel opravljal kaplan Janez Strnad.
Vlada uvede pristojbino za cepljenje proti kozam.
Po odredbi konzistorija ljubljanske škofije se začne opravljati
praznovanje zahvalne nedelje.
1819 - 1833 Župnik in dekan v Ribnici je Valentin Prešeren.
1820 - Smrt bivšega ribniškega dekana Humla v Ljubljani.
1829 - Janez Ev. Traven, poznejši ribniški dekan, izda v Ljubljani knjigo
janzenističnih pridig.
Po smrti Antona Rudeža podeduje ribniško graščino njegov
sin Jožef Anton Rudež (1793-1846).
1830 - Dolenja vas samostojnai župnija.
1831 - Nova Štifta ekspozitura.
1832 - Dekan Valentin Pi-ešeren s pomočjo graščaka Jožefa Antona
Rudeža obnavlja božjo pot pri Novi Štifti.
1833 - V Ljubljani umre dekan Valentin Prešeren.
Župni upravitelj v Ribnici kaplan Ferdinand Polc.
1833 - 1847 Župnik in dekan v Ribnici janzenist Janez Ev. Traven.
1834 - Draga samostojna župnija (namesto lokalije Trava).
1835 - 1848 Avstrijski cesar Ferdinand I. Habsburško-lotarinški.
1842 - Popravljajo podružno cerkev Presv. Trojice v Hrvači; obzidajo
obok, obnove kor in prenesejo stare orgle iz župne cerkve.
1846 - Po smrti graščaka Jožefa Antona Rudeža postane novi graščak
njegov sin Jožef Rudež (1819-1871).
1847 - Smrt dekana Janeza Ev. Travna.
1848 - Revolucija v Avstro-ogrski. V Ribnici je ni čutiti.
1848 - 1868 Župnik in dekan v Ribnici Ignacij Holzapfel.
Za njegovega župnikovanja pozidajo novo župno cerkev.
1848 - 1891 Nadučitelj v Ribnici Josip Raktelj, ki vzgoji cele rodove
ribniške mladine.
1862 - Sodražica samostojna župnija.
Ustanovitev župnije v Velikih Laščah.
1868 - Po smrti dekana Holzapfla je župni upravitelj v Ribnici Rihard
Frank, ki je umrl kot kanonik v Novem mestu 1899.
1868 - 1891 Martin Skubic župnik in dekan v Ribnici.
1870 - Slikar Ivan Wolf naslika nove oltarne podobe za ribniško župno
cerkev.
1871 - Smrt graščaka Jožefa Rudeža. Nasledi ga njegov brat dr. Teo
dor Rudež (1838-1913).
1873 - Ljubljanski škof Jernej Widmer (Vidmar) posveti novo župno
cerkev v Ribnici, ki je bila dograjena že 1868.
1874 - Dekan Skubic oskrbi nove orgle za ribniško župno cerkev; izde
lal in postavil jih je mojster Franc Goršič.

1880 - Slikar Wolf dokonča freske v prezbiteriju ribniške župne cerkve.
1883 - Dekan Skubic oskrbi nov veliki zvon „Misijonar“ .
1887 - Prva povečava farnega pokopališča v Hrvači.
1890 - Slikar Matija, Koželj iz Kamnika poslika prečnoladjo v župni
cerkvi v Ribnici.
1891 - Župni upravitelj Matija Mrak, poznejši dekan v Stari Loki.
1891 - 1896 Župnik in dekan v Ribnici Martin Povše; umre za jetiko.
1896 - Župni upravitelj Mihael Horvat.
1896 - 1913 Župnik in dekan v Ribnici Frančišek Sal.
Dolinar.
1899 - Velike Poljane samostojna župnija.
1908 - Dekan Dolinar da preslikati veliko ladjo v farnicerkvi.
1909 - Prenovitev podružnice Presv. Trojice v Hrvači.
Vas Gora samostojna župnija.
1913 - Zlata maša treh zlatomašnikov v župni cerkvi v Ribnici: dekan
Dolinar, beneficiat iz Nove Štifte Karel Klinar in župnik Henrik
Dejak.
1913 - Po smrti svojega očeta nasledi ribniško graščino ing. Anton
Rudež.
1913 - 1914 Župni upravitelj v Ribnici kaplan Engelbert Rakovec.
1914 - Novi dekan Anton Skupic, pisec te zgodovine.
Požar na Mlaki v Ribnici. Začetek prve svetovne vojne.
1918 - Razpad avstro-ogrske monarhije.
Ustanovitev nove države Kra-ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev,
ki se pozneje preimenuje v Jugoslavijo.
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Arbor genealogicus familiae Auersperg, Labaci 1776.
A r h i v i : župnijski v Ribnici; župnijski v Velikih Laščah; župnijski
na Blokah; božjepotne cerkve Nova Štifta pri Ribnici; ljubljanski
škofijski arhiv; grajski arhiv v Ribnici; grajski arhiv na Turjaku;
Archiv für österreichische Geschichte.
Bianchi, Documenti per la storia dei Friuli
Bogoslovni vestnik, versko znanstvena revija
Gapeletti, Le chiese đ’Italia
„Camiola“ : Razprave dr. Josipa Mantuanija.
Catalogus cleri labacensis
Čas, znanstvena revija
A. Dimitz, Geschichte Krains I - IV, Ljubljana 1874-187«
Dom in svet, leposlovna, in znanstvena revija, 1896, 1907, 1908.
Drobtinice 1891.
Fontes rerum austriacarum, zvezek XXII.
Dr. Karel Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva I - IV (1894-1900).
Dr. Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda (1910-1918).
Prof. Andreas Gubo, Geschichte der Stadt Cilli, Graz 1909.
Hicinger Peter, Zlati vek
Izvestja Muzejskega: društva za Kranjsko, 1875.
Kocijančič Stepfanus, Historia Archidioeceseo« Goritiensis, 1875.
Kos dr. Fran, Gradivo za zgodovino Slovencev.
Katoliški obzornik VI.
Kmetijske in rokodelske Novice 1847.
Krones, Die zeitgenössischen Quellen zur Geschichte der Grafen von
Cilli, Graz 1871.
Lesar prof. Anton, Ribniška dolina, v Jahresbericht der k.k. Oberreal
schule in Laibach, 1864.
Lesar dr. Jožef, Življenje in delo dekana Martina Skubica, 1892.
Letopis ljubljanske škofije, 1924.
Letopis Matice Slovenske 1874, 1884.
Ljubljanska škofijska sinoda 1448 (Constituciones).
Ljubljanski šematizem različnih letnikov.
Mal dr. Josip, Zgodovina slovenskega naroda (1919-1930).
TViarn prof. Josip, Jezičnik, Ljubljana 1874; 1892.
Milkovicz, Die Klöster im Krain (v Archiv f. österr. G. 1889).
.Mitteilungen des historischen Vereines für Krain.
Mitteilungen des Museumvereines für Krain (dr. Elze Theodor).
Obergföll prof. Josef, Beiträge zur Geschichte und Landeskunde von
Gottschee (v Gottscheer Kalender).
Ribniška župnijska kronika.
Richter, Fürsten und Grafen von Auersperg (v Archiv f.ö.G., 1830).
Rubels de, Kirchengeschichte Österreichs.

Schumi A., Archiv für Heimatkunde; in Urkunden und Regesten.
Slovenec 1925.
Slovenski biografski leksikon (I, 1932).
Steklasa Ivo, Zgodovina župnije Št. Rupert.
Steska msgr. Viktor, Zgodovinski zbornik 1895.
Tangi dr. Karlmann, Archiv f. Kunde der österr. Geschichtsquellen
XXX.
Thalnitscher A., Historia ecclesiae cathedralis.
Thesaurus Ecclesiae aquilegensis.
Tomšič - Ivanc, Kočevsko okrajno glavarstvo.
Valvazor Janez Vajkard, Die Ehre des Herzogtums Krain, 1689.
Viv*enod, Alfred Riterr von, Die Politik des österr. Vice-Staatskanzlers
Grafen Philip von Cobencl (Wien 1874).
Vizitacijski zapisnik nadškofije v Gorici 1767.
Vrhovec Ivan, Zgodovina Novega mesta.
Weltzer und Welte: Kirchenlexicon, 1882.
Zlata knjiga ribniške šole (Das Buch der Ehre) leta 1811 do 1814.

K R A T IC E
Arbor: Arbor Geneal. fam. Auersperg
Rib. žup. arh.: Ribniški župnijski arhiv.
Žup. arh. Vel. L.: Župnijski arhiv Velike Lašče.
Žup. arh. Bl.: Župnijski arhiv Bloke.
Arh. N. St.: Arhiv cerkve pri Novi Štifti.
Ljublj. škof. arh.: Ljubljanski škofijski arhiv.
Graj. arh. Tur.: Grajski arhiv Turjak.
Docum.: Bianchi, Documenti.. .
Bog. Vest.: Bogoslovni Vestnik
Le chiese: Capelletti, Le chiese d’Italia.
Catalog.: Catalogus Cleri Labacensis.
Dimitz: A. Dimitz, Geschichte Crains.
D.i.S.: Dom in svet.
I.M.D.: Izvestja Muzejskega društva.
Kos: dr. Fran Kos, Grad,ivo.
Novice: Kmetijske in rokodelske novice.
L.M.S.: Letopis Matice Slovenske.
Gruden-Mal: dr. Gruden - dr. Mal, Zgodovina slovenskega, naroda
M.h.V.K.: Mitteilungen des historischen Vereines. . .
Kirchenlex.: Weltzer und Welte-Kirchenlexicon.
Valv.: J. V. Valvazor, die Ehre.. .
Voditelj: Voditelj v Bogoslovnih vedah.
Druge kratice je mogoče razbrati brez posebnih težav.
Seznam VIROV in KRATIC je sestavil urednik na podlagi avtor
jevih navedb v njegovih zgodovinskih poglavjih.

A B E C E D N I IM E N IK
Abramsperg Anton, 177
Andoljšek Matija, 257
Andoljšek Tomaž, 376
Andrej II. ogrski kralj, 283
Arno, nadškof, 10, 11
Attems grof Ernest, 155
Attems grof Karel Mihael, 70, 72,
76, 178, 182, 191
Auersperg knez Henrik, 68
Auersperg grof Ignacij, 56
Auersperg grofica. Marija Konstancija, 427
Auersperg grof Wolfgang Engelb.
144
Aubelj Janez, 239
Aufenštajnski Konrad, 281
Avguštin Mihael, 196, 232
Babnik Lovrenc, 192
Bajec Janez Jakob, 182
Bajec Urban, 229
Baijt Jurij, 477
Baraga Friderik, 209
Barbaro Frančišek, patriarh, 42,
115,
119, 120, 127, 137, 151
Barbaro Hermolaj, patriarh, 137
Barlič Frančišek Ksaverij, 233
Barlič Janez Evangelist, 233
Bartol Peter, 234, 472, 474
Baumkirchner Viljem, 331
Benaglia Nikolaj Andrej, 187
Benčina Jernej, 415
Benedek Ivan, 452
Benedik Mihael, 233
Bedenčič župnik, 206
Benedikt XIV. papež, 50, 60, 70
Benkovič Janez, 164
Berčič Luka, 464
Berg Mihael, 376
Bertold, patriarh, 21, 32, 38, 282,
283, 290, 291

O SEB

(Im ensko kazalo)

Bertrand, patriarh, 22, 305, 312,
442
Berza Franc, 232
Bitenc Jernej, 229
Bizancij Pavel, 114, 115, 116
Blagaj-Ursini, grof Wajkard Leo
pold, 427
Blagaj grofica Elizabeta, 352
Blasnik Jožef, 208
Bodner, brata, 338
Bogataj Janez Jožef, 229, 241
Bogataj Josip, 191
Bogataj Mihael, 232, 239
Böhm Ignacij, 472
Bohinc Andrej, 187
Boncelj Jožef, 235
Bonhomo Frančišek, 105
Bonhomo Ivan Krst., 37
Bonhomo Lenart, 37
Bonhomo Ludvik, 105
Bonhomo pl. Peter, 36, 37, 103,
108
Bonifacij IX., papež, 25, 94, 277,
319
Boštjančič Martin, 227
Bradaška Jakob, 239
Brandenburg grof Albert, 504
Brankovič Jurij, 333
Brankovič Katarina, grofica Celj
ska, 333
Brešar Jožef, 237
Brezovič Mihael, 229
Brigido Mihael, 84, 192
Brniški pl. Adam Gottfried, 139
Brniški Elizabeta, 138, 489
Brniški Erazem, 127, 487, 488, 523
Brniški Franc Erazem, 490
Brniški Friderik, 397, 485, 486,
487, 522
Brniški Henrik Julij, 139, 490, 491

niški Herman Julij, akolit, 151
490
Brniški Ivan, 514
Brniški Janez Valerij, 490
Brniški Marija Renata, 490
Brniški Jakob, 142
Brniški, Jurij, 142
Brniški Jurij Gottfried, 490
Brniški Oton Henrik, 127, 490
Brodnik Anton, 463
Brondula Janez, 227
Brozovič (Brozovich) Mihael, 186
Brunner Jožef, 240
Brus Andrej, 225, 239
Brus Matej, 240
Buchheim Oton Friderik, 140
Bučar Jožef, 230, 239
B i

Carpnetarius (Kolar) Peter, 125
Čebin Peter, 474
Celjski grof Herman II., 392, 324
Celjski grof Friderik II., 324, 336
Celjski grof Urh II., 324, 333, 335
Celjski Ivan, 332
Cerar Frančišek Ksav., 234
Cergolem pl. Jožef, 157
Cergnes, kanonik, 37
Cervič (Zeruich) Grergor, 43, 149
Clloredo Jožef, 368
Čolnar Janez, 230
Condolmeri Evgen IV., papež, 27
Conradus oficialis, 276
Coronini grof Janez Karel, 363
Coronini grof Peter Anton, 364
Coronini grof Mihael, 370
Costa Leonard, 105
Cuderman Janez Krstnik, 235
Cvar Simon, 191, 229
Cvet Andrej, 413
Cvetrešnik Anton, 229
Čadež Jakob
232
Čarman Janez Krstnik, 226, 241
Čelešnik Janez, 227
Čelešnik Jurij, 23, 239
Češarek Marina, 151
Češarek Janez, 227
Češarek Marina, 151
Češarek Matija, 226
Češarek šimen, 116

Črnilec Janez Nep., 238
Čukek (Zukgek) Ivan, 116
Dagarin Matej
238
Daniel, naddiakon, 109, 314
Dejak Henrik, 221
Delfin Daniel, 70, 151
Demollualdis Jernej, 96
Demonte Valentin, 239
Deseniška Veronika, 393, 325 in sl.
Dettoni Dominik, 189
Dettoni Jakob, 534
Diener Jurij, 352
Ditrik (Dietericus) Višnjegorski,
273, 274
Dienstmann pl. Janez, 141
Dolinar Franc Sal., 219
Dolničar Janez Gregor, 143
Edling, goriški nadškof, 192
Edling grof Janez in hči Marija,
351
Edling grof Jakob, 363
Ehrlich Florijan, 477
Elizabeta, kneginja Frankopanka,
grofica Celjska, 324
Eneas Silvius Picolomini, 27, 24
Engelmann Kristijan, 476
Erazem, kaplan, 225
Erdödi Tomaž, 521
Erik, vojvoda furlanski, 10
Erker Tomaž, 109
Erzar Matija, 235
Eržen Anton, 230
Esterhaszy pl. Vincenc, 537
Evgen IV., papež, 27, 28, 95
Ezebeg, vojskovodja, 500
Ezelj, 98
Faber Jurij, 227
Fabri (Kovač) Matej, 116
Fabiani Jožef, 427
Fabijan Matija, 227
Fada Jakob, 233
Farčnik Blaž, 261
Farger Franc, 463
Faschang Krištof, 127
Feliks V., protipapež, 28
Ferdinand I., cesar, 105, 106, 423,
Ferdinand II., cesar, 424, 355
Ferdinand, nadvojvoda, 348

Ferdinand III., cesar, 356, 358
Ferhadbeg paša, 509, 518, 519, 521
Ferri Mihael, 43, 150
Fidel Matija, 137, 226
Fik Franc Ksav., 235
Finžgar Jakob Filip, 233
Fister Franc Ksav., 238
Flis Janez, 221
Florjančič Janez, 401
Frank Rihard, 211, 234
Frankenberg, duhovnik, 364
Frankopanska kneginja Elizabeta
grofica Celjska, 324 in sl.
Freinsperger Tomaž, 99
Franc II., cesar, 369
Freudenschuss Gaspar, 42, 122,
124, 450
Friderik III., cesar, 29, 33, 38, 66,
95, 419, 507, 509, 331, 342
Fuitlander Nikolaj, 109
Fuks Janez, 170
Fuks Matija, 163
Furlan Matija, 261
Gali Ivan, 25, 94
Gali Franc, 349
Gali pl. Krištof, 487, 522
Gallenberg grofica Suzana Felicita, 359
Gallenfels pl. Jurij Andrej, 44, 137,
149, 150
Gašper, pleban, 96, 99
p. Gelb, jezuit, 147
Gašper Janez, prisednik, 412
Gelze Franc, učitelj, 459
Gatterer Franc ,193, 194, 415
Gelze Peter, 230
Gerbec Matija, 230
Gerga Nikolaj, 483
Gerlach Štefan, 518
Giunas (Žunec) Mihael, 116
Glavar Peter Pavel, 451
Globicer Jurij, 66
Globočnik Anton, 4
Globočnik Franc, 214
Gnidovec Jožef, 238
Godec Mihael, 109
Godec Matija, 109
Godec Ivan, 109
Godina Andrej, 192, 230

Golob Franc, 238
Goleč Anton Pad., 234
Gollmayer Helena por. Rudež, 366
Gorenc Ivan, 452
Goršič Franc, 185, 214
Gorše Jurij, 226
Gorut (Goryt), 9
Gosar Janez, 214
Gostiša Jakob, 476
Gostiša Vincenc, 238
Gottscheer Janez Jurij, 412
Grabnar Janez, 52
Gradišar Simon, 451
Graf Jurij, 114
Grahovar Gregor, 226
Grazberger Marjeta, 66, 338
Grčar Viktor, 476
Gregor VII., papež, 269, 279
Gregor IX., papež, 102, 442
Gregor, patriarh, 276, 285
Gregorij, škof, 26
Gregorij, duhovni pomočnik, 215
Gregorič Ilija, 347
Grimani Dominik, 104
Grimani Janez, 120
Grimšič pl. Franc, 228
Grimšič Vencelj, 137
Grohar Ivan, 214
Grošelj Jožef, 254
Gruber Avguštin, 199
Gruden dr. Josip, 3
Gumpeler Viljem, 383
Habsburški Rudolf, cesar, 295
Haller Jurij, 392, 393
Heidericus infirmarius, 275
Heinzlinus, 22
Henrik, ogl. patriarh, 271
Henrik III., cesar, 269
Henrik IV., cesar, 269, 270, 271,
279
Herbersteon Karel Janez, 192
Herrandus magister, 275
Helfenberg pl. Jošt, 327
Herman Celjski grof, 66
Herzog Gregor, 150
Herzog Jožef Gregor, 227
Herzog Pavel, 227
Hessl Jakob, 164
Heunburški grof Viljem, 275

D’Hilliers Baranguay, 532, 533
Himelberški Oton, 308
Hlapše Adam, 226
Hlapše Janez Krstnik, 153, 227
Hlapše Pavel, 160
Hochenbalder Martin, 110
Hočevar Anton, 464
Hočevar Jože, 240
Hodiška (Heunburg) Žiga in Volbenk, 344
Hohenwarter Jurij, 338
Hohenwarter Andrej, 342
Hoerner Janez, 227
Hoerner Franc, 350
Hofer Lukrecija, 351
Hofkirchen pl. Janez, 484
Hohenwarth pl. Franc Jožef Hani
bal, 531
Hohenwarth pl. Marjeta, 137
Holza,pfel Ignacij, 207, 209, 427
Homan N., 376
Horvat Janez, 239
Horvat Maksimin, 231
Horvat Mihael, 219, 236
Hren Tomaž, 124, 125, 136, 313
Hrvoje, boe. vojvoda, 497, 4S8
Humel Alojz Bonaventura, 197,
198, 457, 458, 464, 468, 530, 538
Ilc Ivan, 219
Indihar Franc Pavl., 234, 239
Inocenc II., papež, 271
Inocenc III., papež, 275
Issenhausen pl. Oton Hanibal, 490
Ivan, kaplan, 37
Ivan, Erazmov sin, 449
Jagnič Filip Jakob, 228
Jaklič Ivan, 102, 449
Jaklič Josip, 218
Jakob, škof, 31
Jakob, kaplan, 225
Jakob Anton Pušč., 233
Jan Jakob, 233
Janez, patriarh, 25, 319
Janez škof, 29
Janez, vikar, 92, 309
Janez Ribniški, 307
Janež Jurij, 241, 307
Jarnovič Ivan, 200, 471

Jebačin Anton, 214
Jelovšek Ignac, 231
Jelovšek Ivan, 477
Jenčič Jurij, 235, 232
Jenko Jožef, 233
Jerman Luka, 239
Jerom Josip, 477
Jerše dr. Jožef, 236
Johannes de Reiffnitz, 101
Jonke Jurij, 533
Jontez Franc, 159
Jožef I. cesar, 425, 426, 428
Jožef II., cesar, 45, 190, 415, 368
Juretič Martin, 170
Jurij Poljanski, 109
Jurkovič Janez, 225
Jurman Luka, 226
Juvančič Josip, 477
Kacijanar baron Ivan, 513
Kacijanar grofica Thurn Elizabeta,
488
Kafol Janez, 230
Kagmus Martin, 200
Kajdiž Ivan, 452
Kajfež Matija, 73, 228
Kalan Matija, 230
Kalin Janez Krst., 191, 229, 239,
241
Kalvin Ivan, 108
Kanapše (Konopše) Štefan, 102,
110,
225, 449
Kančnik Leopold, 476
Kanduč Jožef, 57
Kantakuzen Irena, 333
Kaplanek Janez, 239
Karlmann, 17
Karel I. Veliki, 9, 10, 11, 267, 274
Karel IV. Luksemburški, cesar,
313
Karel V., cesar, 105
Karel VI., cesacr, 68, 428, 524
Karel, nadvojvoda, 348, 424
Karlstetter Janez Jurij, 229
Karpe Jakob, 239
Karteli (Cordel) Lovrenc, 30, 175,
228
Katarina graščakinja, 109
Katnič Tomaž, 452
Kavčič Anton, škof, 534

Kavčič Matej, 239
Kavčnik Andrej, 459, 464
Kavšek Andrej, 232
Kavšek Josip, 477
Keller Franc Karol, 138
Keller Fortunat Karel, 226
Kenda Sebastijan, 232
Kepec Martin, 204, 233
Kerch Jernej, 37
Kern dr. Matija, 68
Kersnič Anton, 215
Kersnič Jurij, 534
Kerznič Lucija, 405
Kisel baron, grof Jurij Jernej, 355
in sl.
Kisel baron grof Janez Jakob, 352,
335 in sl.
Klančar Anton, 435
Klarič Andrej, 200
Klemen XII., papež, 44, 120, 524
Klemen, župnik in arhidiakon, 31,
34, 97, 98, 341
Klemen Anton Puščavnik, 234
Klemen Ivan Friderik, 125
Klemenc Primož, 239
Klemenčič Franc, 477
Klemše Franc, 178, 187
Klibor Ivan, 451, 454, 465, 477
Klinar Karol, 220, 241
Klinc Ivan, 477
Klobovs Blaž, 175
Kmet Herman, 477
Knafelj Luka, 125, 129, 132, 225,
450
Knavs Janez, 239
Knee Alojz, 231
Knific Feliks, 235
Knobel Ivan, 471, 477
Knobel Pavel, 472
Kobal Ernest Jurij, 157, 228
Kobal Janez Krstnik Blaž, 186, 191
Kobal Ludvik, 44, 153, 169, 258
Kobencel (tudi Cobenzl), rodovnik
grofov, 360
Kobencel Ana Katarina grofica,
154, 360
Kobencel Ana Marija grofica, 359
Kobencel Filip, 198
Kobencel Janez Gašpar grof, 361,

Kobencel grof Gvidon, 75, 79, 177,
188, 191, 361 430, 436, 529,
Kobencel grof Janez Karol Filip,
361, 363, 536, 543
Kobencel grof Jožef Leopold Fer
dinand, 361
Kobencel grof Ludvik Gundakar,
153, 156, 361
Kobencel grof Ludvik Filip, 361,
362
Koblar Anton, 3
Koblar Jožef, 237
Koch Pavel, 135
Kocijan Jakob, 227
Kocijančič Štefan, 542
Kodrič Mihael, 125, 133, 225
Kodrič Jurij, 138, 139, 226
Komočar Andrej, 452
Konopše Štefan, 110, 225, 449
Konrad II. cesar, 268
Konrad pičenjski škof, 31
Kontelj Jernej, 227
Kopitar Jernej, 543
Kopors (Koporc) Tomaž, 109, 110
Kopriva Jožef, 163
Korban Josip, 477
Kosar Janez, 226
Korvin Janoš Hunjadp, 335
Kosler Franc, 152, 168, 170
Kostanjevec Luka Ferdinand, 239
Košak Jakob, 233
Košmerlj Jurij, 239
Kotar Mihael, 227
Kovač Matej, 116
Koželj Matej, 238
Kozoglav Frančišek Ks., 233
Koželj Jakob, 477
Koželj Matija, 214, 216
Kožuh Luka, 477
Kramer Bogomir, 477
Kramer Frančišek Ksav., 454, 455,
371
Kranjec Marko, 186, 229
Kravs Frančišek, 239
Kraševec Anton Pušč., 232
Kraševec Anton, 234
Kraševec Jernej, 230
Kraševec Jurij, 239
Krek dr. Janez Ev., 235
Krelj Sebastijan, 112, 113

Kremžar Valentin, 232
Kristan Matej, 233
Kristanc Leon, 238
Križman Franč. Ksav., 183
Križman Jakob, 135
Križnar Anton, 228
Križnar Jakob, 412
Križnar Janez, 191, 228
Križnar Volbenk Ludvik, 228
Kromar Andrej, 227
Kromar Janez, 227
Krompholz Anton, 455, 465
Krompholz Anton Viljem, 456
Krön Matija, 72
Kronlechner Ivan Ludvik, 149
Krumpestar Franc, 236
Kruzin Jurij, 115, 225
Kuhar (Kucher) Peter, 113, 114
Kuhn Marko, 135
Ladislav II., poljski kralj, 335
Ladislav Postumus, 335
Lamberg- pl. Andrej, 98, 338, 342,
339, 481, 513
Lambehrg pl. Jurij, 338, 339, 341
Lamberg pl. Baltazar, 348, 389,
481, 487
Lamberg pl. Bernard, 360
Lamberg pl. Gregor, 483
Lamberg pl. Ehrenreich, 355
Lamberg pl. Hans (Ivan), 341,
397, 483
Lamberg pl. Janez Ludvik, 484,
485
Lamberg pl. Jožef, 345, 346, 509,
516
Lamberg pl. Jurij, 481
Lamberg pl. Krištof, 397, 484, 485
Lamberg pl. Lenart, 484
Lamberg pl. Neža, 342
Lamberg pl. Uršula grofica Rosenharz, 484
Lamberg pl. Viljem, 339
Lamberg pl. Willingrein Janez,
137
Lamberg pl. Wolfgang, 513
Lamberg pl. Žiga (Sigismund) 339
Lamut Mihael, 241, 407
Lanthieri grof Gašper, 424
Lanthieri grofica Ivana, 361

Lavrič Josip, 477
Lavrič Vincenc Pavl., 238
Lavrin Andrej Jožef, 374
Lazzarini pl. Vincenc Anton, 185
Lenček Mihael, 230
Leon X., papež, 38
Leonhard, ribniški sodnik, 88, 499
Leopold I., cesar, 369
Lengenheimer Nikolaj, 96
Lenkovič pl. Ivan, 516
Lesar Anton, 592 in sl.
Lesar Janez Krstnik 192, 230, 239,
241
Lesar Janez (Zgoranji), 257
Lesar dr. Jožef, 217, 221
Lesar Jurij, 405
Lesjak Jožef, 239
Leysser Sigmund, 484
Lešnik Matija, 125, 129, 133, 225
Lešnjak Matija, 350
Lichtenberg grof Benjamin, 536
Lihtenberg pl. Alojzija, 175
Lichtenberg pl. Lovrenc, 29 in sl.
Lichtenberg pl. Marko Ferdinand,
495
Lichtenberg pl. Jurij Seifrid, 427
Lichtenberg bar. Volk Andrej, 356
Lictenberp- pl. Franc Bernard, 357
Lichtenstein Janez Jurij, 348
Lichtenstein pl. Gottfried, 357
Lichtenstein Volk Andrej, Franc
Bernard, 349
Lindeck pl. Albert, 277, 278
Lipec (Lipar) Gašper, 132
Ločnikar Bernard, 451
Lojk (Loyk) Franc Jožef, 163, 176
Lokar Anton, 162, 171, 228
Lokatelli Franc, 160
Lokner (Lochner) Luka, 125
Lovšin Anton, 456
Loy dr. Frančiek Karel, 170, 187
Ludvik Bavarski, vojvoda, 271
Ludvik I. della Torre, 14, 24, 33,
314
Ludvik II., vojvoda Teck, 26, 27,
38, 448, 481
Ludvik III. Scarampo Mezzarotti,
28 in sl.
Lukan Primož Felicijan, 192, 229
Luketič Jakob, 72

Lušnjak Elija, 226
Luznar Andrej, 233, 465
Mahne Jernej, 160
Mahne Matej, 413
Mayer (Mayer, Mager) Andrej,
111,
112, 484
Mayer Janez Krstnik, tiskar, 148
Majnhard, sodnik, 92, 383
Makovec p. Alan, 231
Makovec Andrej, 66, 157, 227
Maksencij, patriarh, 11
Maksimilijan I., cesar, 38, 102, 106,
108, 344, 422, 509
Manninger Jurij, 36
Marracus Jakob, 114, 131
Marencij baron Anton, 141
Marenik Frančišek Jernej, 228
Marija Terezija, cesarica, 45, 57,
59, 66, 366, 368, 415, 430
Marinič Pavel, 228
Markovič Jurij, 142
Markovič Matija, 72
Markvard, patriarh, 272, 319
Mara Josip, 208
Marn (Marin) Matija, 99, 225, 449
Marolt Marija, 265
Martin, pičenjski škof, 17, 26, 27,
30, 98
Martin, duhovnik, 28, 95, 449
Marselberger Ernest, 95
Mašič (Masiz) Anton, 160
Mavrin Jurij, 170
Mazi Miha, 56
Medud Lenart, 118,
Megušar Matej, 73
Mehovar (Mayhaver) Hans, 96
Mencinger Anton, 239
Merandus, 98
Mertel Anton Erazen pl. Mitterberg, 241, 376
Mertel Marija Regina, 186
Mervar Matej, 233
Mešuta Andrej, 38, 114, 116, 119,
128
Mežan Anton, 197, 415, 461
Mežan Matija, 227
Mihič Andrej, 162, 170
Miklovec Mihael (Mikulica), 135
Mikoc dr., 123

Mikulič Jakob, 461, 462, 464
Miller Janez Nepomuk, 451
Milost Jožef Damijan, 230
Milošič Valentin, 226
Mlinar Peter, 170
Močnik Frančišek Seraf., 241
Modic Janez Matija, 231
Modic Štefan, 56
Mohamed V., sultan, 506
Mohar Matija, 56
Mohorčič Janez Krstnik, 229, 239
Mohorič Matej, 227
Monreichier grofica Marija Benig
na, 362
Montagnana pl. Polidor, 39, 114,
116,
118, 120, 125
Montagnana pl. Polidor ml., 134
Morač Frančiek Ksaverij, 192, 228,
239, 241
Mordaks Andrej, 405, 412
More Anton Padov., 235
Morelli Frančišek Anton, 229
Morelli Karel, 364
Moškon baron Adam, 118, 121, 349
351
Moškon Marija roj. Edling, 354
Moškon baron Franc 348, 521
Moškon baron Franc Danijel, 152,
157
Moškon baronica Regina Uršula,
356
Moškon baron Krištof, 118, 348,
521
Moškon baron Valerij, 138
Mrak Jožef, 155, 157, 227
Mrak Matija, 217, 235
Mrav Nikolaj, 134, 137 in sl., 489
Mrav Frančišek, 341
Mrcina (Mrzina) Matija, 123
Muha Ignacij, 240
Muhič Franc, 474
Muhovec Martin, 239
Mulej Frančišek Ksav., 232
Murat, sultan, 338
Murat Mara, njegova žena, 338
Nachtigal Jurij, 226
Nadelo Matija, 115, 225
Naglost Jožef Jernej, 228
Napoleon Bonaparte, 370

Nasimbonis de Sebastian, 104
Neff Volbank, 114
Nerič Leonard, 137
Nikolaj V. papež, 28, 332
Nikolaj pleban, 24, 93
Nosan Hanže, 435
Nosan Ivana, 452
Nosan Jakob, 412
Nosan Marija, 451
Nosan Simon, 461
Novak Filip Jakob, 228
Novak Martin, 472
Obergföll Josip, 4, 9
Obermann Tomaž, 231
Oberstem pl. Pavel, 111
Oblak (von Wolkensperg) pl. Fr.
Rudolf, 492
Obreza Anton Frančišek, 228
Odar Josip, 477
Ogorelc Janez (Hanzel), 92, 309
Ogrin Peter, 235
Ogrin Ivan, 252
Ogulin Štefan, 239
Okoren Franc, 200, 239, 458, 469
Olipič Janez, 239
Omerza Simon, 194
Operta Marija, 34, 36, 37, 100
Oražem Janez Frančišek, 233
Orehek Andrej, 238
Orehek Martin, 239
Ortenburška Marjeta vojvodinja
Teck, 12, 318 in sl., 498
Ortenburška Neža, grofinja, 23
Ortenburški grof Albrecht, 23
Ortenburški grof Ulrik II., 23
Ortenburški grof Friderik II., 23,
295, 444, 498
Ortenburški grof Henrik II., 289,
295
Ortenburški grof Herman II., 22,
276
Ortenburški grof Oton I., 288
Ortenburški grof Oton II., 14, 22,
33, 281, 288 in sl.
Ortenburški grof Majnhard I.,
297, 301 in sl.
Ortenburški grof Oton V., 299,
305 in sl.

Ortenburxški grof Herman III.,
301, 303 in sl.
Ortenburški grof Albrecht II., 307
Ortenburški grof Friderik III.,
318 in sl.
Ortenburški grof Oton VI., 318 in
sl.

Oton III., cesar, 268
Oton IV., cesar, 271
Oton Meranijski, 274
Otobono, patriarh, 299
Otokar II., Premisi, 294
Ostrovrhar Rajner, 308
Pagano della Torre, 299, 302, 305
Pajnič Janez, 186
Pajtinger J., 4
Papež Franc, 412
Parapat Josip, 3
Partei Jožef, 239
Parthe Janez Krst. 227
Paternoster Jernej, 239
Pavpertas Jernej (Reven) 138, 226
Pavlin II. oglejski patriarh, 10
Pavlin Jakob, 226
Pechlar Ivan, 99, 225
Pechlar Štefan, 102, 109, 449
Pečak Jakob, 186
Pečnik Jernej, 4, 6, 9
Pepešič Jožef, 77
Peric Julij, 187
Peric (Perez) Valentin, 160
Peregrin, patriarh, 271, 273
Perez I., 98
Perger Vincencij, 41, 121, 122
Perkopič Janez Anton, 230
Penko Mihael, 226
Pešlar Albert, 113
Pešlar Karel, 134
Pestotnik Anton Puščavnik, 233
Petazzi grof Leopold Jožef, škof,
71, 155, 189, 258 _
Petazzi grof Karel Žiga, 155, 160,
164, 175, 258, 361, 524
Petelin Andrej, 46, 477
Petelin Andrej ml., 477
Peter Justinijan, 27, 28
Peterlin Jurij, 402
Peterlin Štefan, 239

Peter iz Gere, patriarh, 298
Petran Volbenk, 511
Petrič Anton, 230
Petrič Gabrijel, 238
Petričevič Lovrenc, 518
Petrovin Jurij, 116
Pfeifer Jurij, 197
Pibernik Alojz, 239, 241
Pij II. Picolomini Eneas Silvius,
papež, 329
Pij VI. papež, 84, 365, 368
Pileator Gregor, 113
Pilpah Jurij Maksimilijan, 186
Pirkovič Janez Ev., 238
Pirkovič Jožef, 228
Pirš (Pyers) Žiga, 98, 102, 109,
342, 343
Plankelj Krištof, 123, 134
Plahutnik Janez Krst., 238, 252
Plot Karel, 238
Pobreg Fortunat Jožef, 229
Podržaj Ivan, 463
Pogačnik Franc Ks., 161
Pogorelic Andrej in Maruša, 118
Polak Edvard, 233
Polec (Polc) Ferdinand, 206, 233
Polec Janez Rupert, 427
Poličar Urban, 200, 458
Popon, patriarh, 268
Portico Janez Jurij, 226
Portico Ottavio, 352
Portico pl. Peter, 241
Posch Hans Franc, 489
Potočnik Janez Krištof, 227
Povše Martin, 217, 218
Praznik Štefan, 452
Pregelj Franc, 412
Pregelj Štefan, 82
Premeri Franč. Ksav., 230
Premmerstein dr. Janez Friderik,
234
Prenner Matej, 177
Prešeren dr. Franc, 199, 452
Prešeren Ivan Krstnik, 44, 151
Prešeren Josip, 198, 452
Prešeren Valentin, 204, 452, 472
Prettner Janez Nepomuk, 207
Priča Ivan, 98, 499
Pristov Janez Krstnik, 233

Pristov Simon, 235
Prunner Janez, 226
Pucelj Andrej, 226
Pucelj Janez, 412
Pucelj Jurij, 412
Pucelj Luka, 229
Pucelj Peter, 412
Puchler vitez Ivan, 513
Pust Janez, 472, 477
Pust Josip, 474
Pust Tomaž, 472, 474
Pušar Adam, 139, 226
Pušar Anton, 137
Pušavec Jakob, 200, 203, 459, 464,
538, 539
Puželj Peter, 405, 412
Rabath pl. Jožef, 128
Račič (Ratschi) Lovrenc, 187
Radič (Radiče) Blaž, 116
Rajmilovič Andrej, 50
Rajmund patriarh, 295, 298
Rakovec Engelbert, 221, 238
Raktelj Josip, 482
Ramor Marija, 455
Ramoveš Andrej, 221
Ramšak Mihael, 477
Ratgeb Jera (Traut), 92
Ratgeb Martin, 34
Ratgeb Urh, 92
Ravbar baron Gašper, 343
Ravbar Urh, 96
Ravnik Janez, 405, 412
Ravnikar Matej, 240
Reiffenberger David, 117, 118, 351
Reiffnitzer Mihael, 101, 102, 225,
449,
Renner Konrad, 105
Renner Tomaž, 43, 138, 149, 151
Repesch (Repež) Filip Jakob, 189,
190
Repeschič Franc. Ksav., 230, (Repežič), 451
Reringer Tomaž, 352
Revec dr. Lovrenc Tobija, 55, 60,
66, 70, 75, 160, 176, 228, 437
Revič Nikolaj, 350
Richter Ivan Vencelj, 451
Ričan Bernardin, 347, 510

Rinke Janez, 229
Rinke Franc. Ksav., 228, 229, 241
Rivellis de, Janez, 105
Riz Tomaž, 37, 102
Rode Mihael, 178
Rosenstein pl. Janez Seifried Xa
ver, 427
Rosetti Marko, 147
Rotar Lucija, 413
Rotterdamski Erazem, 108
Rovtar Anton Pušč., 238
Rozman Lovrenc, 233
Rozman Janez, 187
Rožanec Frančišek, 230
Rudež Anton, 197, 198, 452, 494,
536, 370, 371
Rudež Jožef Anton, 377
Rudež Jožef, 205, 379, 456
Rudež Franc, 452
Rudež Helena, 456
Rudež dr. Teodor, 379
Rudež ing-. Anton, 379
Rudež Karel Dragotin, 210
Rudolf II. cesar, 348, 518
Rupert kaplan, 225
Russenstein grof Janez, 492
Rustja Pavel, 227
Salm grof Nikolaj, 509, 541
Salvago, nuncij, 125
Samassa Janez Jakob, 189
Samnič Janez Valentin, 227
Savletič Andrej, 44
Savletič Ivan Andrej, 150
Savnik Frančišekk, 240
Seheyer pl. Franc, 485
Schilling Janez Jakob, 176
Schmid Anton, 477
Schmit Jakob, 451
Schneider Gregor, 135
Schneller Ivan, 113
Scholtz Anton 185
Schönberg Dietrich, 92
Schönberg Jurij, 338
Schönleben dr. Ivan Ludvik, 143
in sl., 358, 519
Schreyer pl., 128
Schwab Hans, 319, 454.,
Schwärt (Švart) Jožef, 170, 228

Schwarzburg Günther, 313
Schwenck (Švenk) Pavel, 160
Semen Andrej, 187
Semenič Jurij, 101
Semič Janez Gaspar, 181
Serpentino Dominikk, 128, 130
Sichel Luka, 110
Sichelberger Ivan, 96
Siegehard, patriarh, 269, 270
Sigonij dr. Janez Krst, 153
Sikst IV. papež, 503, 505
Silvester Jernej, 115
Simič Ahac, 122
Sišnjak Matija 115,
Sitar Ivan, 238
Scolipetti, 110
Skender paša, 499
Skopin Miha, 452
Skotin Andrej, 239
Skube Janez Jurij, 177
Skubic Anton Padov., 222, 238
Skubic Jožef, 234
Skubic Martin, 211
Skubic Mihael, 235
Skul Anton, 476
Sladkonja pl. Jurij, 36, 37, 100, 105,
110

Sladkonja Jožef Jurij, 172, 228
Slokovič Janez, 56
Sluga Matija, 227
Smole Mihael, 228
Smolej Matija, 235
Smrlak Andrej, 125
Sormann Adam, 412
Sovneška Katarina, 16, 279
Sovneški Konrad, 481, 283
Sovneški Leopold, 304
Spee p. Friderik, 404
Spielmann von, Anton, 369
Špindler Krištof, 519
Srakar Peter Jožef, 226
Stabile pl. Frančišek Ksav. Anton
229, 239, 241
Stanovnik Nikolaj, 477
Stare Anton Padov., 233
Starhemberg Henrik, 484
Stariha Janez Krstnik, 72
Stechehr Andrej, 39, 126, 128, 225
Stekar Anton, 229

Sterlekar J., 37, 102, 109, 449
Stermberk Frančišek, 187
Stermberk Viliem, 32
Stermberški Valter, 298
Strnad Janez Nepom , 203
Suardo Camillo, 322
Suhadolnik Leopold, 477
Sušnik'Jožef, 233
Svetina Jurij, 239
Svort pl. Jožef, 157, 228
Šarabon Valentin, 235
Šenkelj Jurij ,200, 239
Šerc (Scherz) Ivan, 138
Šerjak Hermagora Fortunat, 229
šišnjak Matija, 115
Škrbec Jakob, 111
Škrianc Janez, 230
Škulj Karel, 238
Šlebir Adam, 226
Šlibnik Mihael, 226
šmaid Adam Ignaci i, 226
Šmalc Janez, 73, 158, 161, 241
Šmalzer Matija, 38, 115, 128, 225
Špeglovec Vid, 66
Šraj, župnik, 194
Štamfelj Luka, 227, 241
Štefanič Anton, 41, 113, 122
Štefanič Franc, 477
Štekar Franč. Seraf.. 230
Šterberger Mihael, 241
Štern Matija, 36, 103, 104
Št.imič Jožef, 240
št.imič Jurij, 240
Štokel Lenart, 37
Štravs Franja, 452
Štrukelj Hermagora, 341, 483
Štrukelj Jurij, 72
Stupica Lovro, 241
šušark Marina (češarek), 405
Šušteršič Jožef Friderik, 178, 228
Tauferrer, 458
Tavčar Mihael, 157, 160, 228
Ta'zol Andrej, 402
Teck pl. Ludvik, 26, 481, 487, 498,
Teck pl. Marjeta grofica Orten
burška, 12, 320

Tedeschi Karel, 239
Telban Andrei, 171, 178, 228
Terčelj (Tercell) Andrej, 105
Tertman Volbenk, 157
Terzi, baron Oktavij, 364
Tervisar Blaž, 226
Thetan Danilo, 518
Težak (Teschagh) Ivan, 151, 169,
227
Tibaldi Adam, 50
Tolf Jožef, 228
Toman Ignacii, 214
Tomaž, administrator arhidiakoni
je, 102
Tomažič Janez Ev., 235
Tomec Anton, 194
Tomec Jurij, 233
1’omec Marko', 227
Tomšič Matija, 191., 229, 239
Tomšič Milan, 477
Tomšič Štefan, 477
Torrecremata Janez. 27
Torta pl. Matei Ferdinand pl.
Grüntal, 177, 241
Traven Janez Evang., 206, 237,
472
Traven Josip, 477
Trebuhan Boštjan, 42, 119, 126,
128
Trilek baron Janez Friderik, 358,
359
Trilek baron Jurij Andrej I., 356,
357, 401, 489
Trilek baron Turij Andrej II., 358
Trilek baron Jurii Andrej III., 359
Trubar Primož, 106, 108,, 112, 114,
131, 484. 516
Tschinkel Janez, 455
Turk Sebastijan, 241
Turjaški Adolf, 281
Turjaški Pilgrim, 281
Turiaški Albert (Albrecht), 92„
383
Turjaki Herbart, Oton in Majnhalm, 276, 308
Turjaški Baltazar, 278
Turiaški Herbart star., 276, 282,
283, 308
Turjaški Volker, S08

Turjaški Konrad I., 281
Turjaški Konrad II., 16, 279, 281,
282
Turjaški grof Aleksander, 165
Turjaški grof Andrej, 521, 522
Turjaški grof Dietrich, 485
Turjaki Engelhard, 98, 355
Turjaški Herbart ml., 112, 515,
516, 519.
Turjaški grof Ignacij, 187
Turjaški grof Ivan, 519
Turjaški grof Janez Andrej 358
Turjaški grof Jurij, 383
Turjaški grof Krištof (baron),
487, 522
Turjaški grcvf Ortolf, 92, 383
Turjaški grof Viljem, 507
Turjaški grof Volk Engelbert, 68,
5i8, 519
Turjaški grof Volkhard, 96
Turjaški grof Wajkhard, 520, 521
Thum pl. Ahac, 485
Thurn pl. Jošt Jožef 393, 395, 485,
486, 488, 518, 521
Thurn baron Jurij, 344, 345
Thurn pl. Nikolaj, 512
Thurn pl. Urh, 66, 338
Tvrdko Štefan, 333
Učan pl. Bernardin, 510
TTdalrik. patriarh, 271
Ule Valentin, 192, 224, 375
Ungnad baron, 484, 518
Unrest Jakob, 503
Urban VIII., papež, 138
Urban Loški (iz Loža), 24, 94,
95, 277
Urbančič Matija, 172
Urh Martin Jožef, 229
Ursini-Blagaj grof Franc, 33
Ursini-Blagaj grof Nikolaj, 352
Ursini-Blagaj grof Waykhard Leo
pold, 427, 491
Ursini de Berthis, 134
Uršič Filip Jakob, 165, 172
Uršnik (Wrsnik), 126
Ušeničnik dr. Franc, 146
Uzrain beg, 112, 516

Vaccani dr. Frančišek Maksimili
jan, 26, 40, 140 in sl., 262
Valand Andrej, 239
Valar Gašper, 109
Valič Jožef, 230
Valič Mihael, 136
Valenčič Ignacij Bonaventura, 233
Valpert, patriarh, 17
Valpurger Era'zem, 36, 105
Valpurger Friderik, 34, 98, 99, 225
Valvazor Janez Vajkard, 3, 7, 8,
20

Vela Štefan, 115, 225
Verderber Matija, 153, 170
Vesel Ivan, 153
Vesel Peter, 405, 412
Vesel Pavel, 229
Verščaj Janez Kancijan, 234
Vidic Jožef, 232
Vidic Matija, 233
Vidmar Ignacij, 233
Vidmar Jernej, 214
Vidmayer Andrej Ksav., 167, 186
Vindišar Mihael, 234
Virant Luka, 73
Vodnik Gašper, 226
Vodnik Valentin, 231, 375, 543
Vogrin Mihael, 187
Voh Franc, 192
Vojnomir knez, 10
Vole Jožef, 236
Volk Lovrenc Dominik, 227
Volker, patriarh, 271
Vovk Frančišek, 230
Vovk Janez Krstnik, 235
Vrankar Martin, 239
Vrbec Luka’, 113
Vraz Stanko, 378
Vrhovšek Franc Ksav., 235
Vulkovič Andrej, 126
Warnefried Pavel, 18
Wassermann Gregor, 226
Watzl Franc Šaleški, 237
Weber Lovro, 477
Weichselberger Friderik, 518
Weichselberger Žiga, 513
Weiloch Boštjan Frančišek, 227
Weltzer Vid, 510

Werk Mihael, 460
Wiederwohl Tomaž, 352
Widmayer Simon, 464
Widmayer Ignac, 194
Witzenstein Marija Renata, baro
nica Brniška, 490
Witzenstein baron Janez Krstnik,
341, 490
Wolf Ivan, 214, 215
Würfel Lenart, 37, 110, 111
Zabrezovnik Jurij, 234
Zabukovec Jurij, 171
Zabukovec Tomaž, 230
Zachia Jožef, 240
Zadnik Matija, 136
Zajc Luka, 233
Zajec Andrej (Lepus), 127, 132,
134, 485
Zajec Franc, 214
Zajec Ludvik, 238
Zakrajšek Frančišek Seraf., 235
Zaletel Matija, 126, 225
Zarfeld Sigismund, 465
Zavrl Janez, 239
Zbačnik Gregor, 240
Zbačnik Jurij, 240
Zbašnik Martin, 194
Zdravič Matija, 230

Zdravič Mihael, 200, 458
Zdravje Ivan, 125
Zdravje Peter, 125, 132, 135
Zergollern pl. Josip Ignac, 44
Ziegelfest Andrej, 352
Ziegelfest Lenarft, 40
Ziemowski Aleksander, 28 in sl.
Ziherl Janez Evang., 233, 240
Ziherl Mihael, 226
Zima Janez Krstnik, 233
Zimmermann Viljem, 152
Zink Burkhardt, 12, 93, 318 in slč,
443
Zink župnik, 12, 318
Zobelsberger Jakob, 34, 36, 100,
101 , 102

Zorc Anton Padov., 235
Zorin Janez, 227
Zupanc Gašper, 200
Zupančič Frančišek Seraf., 233
Zuppardi Anton, 239
Žagar Jožef, 240
Žagar Matej, 415
Žagar Tomaž, 170
Žakelj Anton, 234
Železnik Jurij, 192
Žgur Luka (Schigur), 164
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Knjiga se je pričela tiskati septembra 1975
in se je dotiskala ter vezala v avgustu 1976.

Dekan Anton SKUBIC je bil rojen
v vasi Pance v župniji Lipoglav
nad Šmarjem dne 24. 3. 1876. Sred
njo šolo in bogoslovje je obiskoval
v Ljubljani v letih 1888 do 1896^ z
maturo tega leta in z novo mašo
14. 7. 1900. Kot kaplan je bil na
meščen v Rovtah (samo 10 dni),
v Cerknici (3 leta) v Ribnici (4
leta) in na Vrhniki (manj kot 2
leti). Dne 1. 7. 1909 je bil imeno
van za župnika na industrijske Je
senice, a je tam ostal manj kot
5 let, ko je bil v aprilu 1914 po
stavljen za župnika in dekana v
Ribnici. Tukaj je ostal do svoje
smrti 5. 1. 1940. Iz krajev duhov
niškega službovanja moramo skle
pati, da je bil na škofiji smatran
za pomembno duhovniško oseb
nost.
Poleg dušnopastirske službe, ki jo
je vedno opravljal dostojanstveno
in z vso predanostjo duhovniškemu
poklicu, se je posvečal tudi kultur
nemu, socialnemu in gospodarske
mu delu med narodom. V zadruž
ništvu je veljal za pomembnega
strokovnjaka. Bil je 20 let odbor
nik Katoliškega Tiskovnega Dru
štva, pa tudi oblastni poslanec
in predsednik finančnega odbora
Ljublj. oblastne skupščine v letih
1927/28.

