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Osebna bojna oprema kranjskih plemičev
ob koncu 16. stoletja

IZVLEČEK
Razprava skuša izpeljati rekonstrukcijo osebne bojne opreme kranjskih plem ičev ob koncu 16. stoletja.
Prikazu razvoja zaščitne opreme/ oklepov/ sledi oris različnih vrst konjeniškega orožja, k i je bilo v
obravnavanem obdobju v uporabi v Evropi. S prim erjavo izrazoslovja za oklepe in orožje> najdenega v
virih, avtor ugotavlja vsebino samih izrazov in prikaže rekonstrukcijo bojno opremljenega kranjskega
plemiča.
KLJUČNE BESEDE
oklepiorožje, Kranjska, 16. stoletje

SUMMARY
PERSONAL COMBAT GEAR OF THE CARNIOLIAN NOBLEMEN A T THE END
OF THE 16™ CENTURY
The treatise attem ots to accomplish a reconstruction o f personal combat gear o f the Carniolian
noblem en at the end o f the 16th century. The presentation o f the developm ent o f protective gear and
armours is follow ed b y a description o f various kinds o f equestrian weapons that was in the dealt period
in use in Europe. With a comparison o f term inology for armours and weapons found in sources, the
author ascertains the content o f the expressions and presents a reconstruction o f a combat equipped
Carniolian nobleman.
KEY WORDS
Armours, weapons, Carniola, 16th century

Zadnji landsknechti, prvi stalni vojaki

Arhivskega gradiva, ki bi nam neposredno
pričalo o bojni opremi plemiča v določenem tre
nutku, nismo našli. Poznana so nam le posredna
pričevanja o obstoju bojne opreme v obliki zapu
ščinskih inventarjev. Neobstajanje direktnih arhiv
skih podatkov o osebni bojni oborožitvi kranjskih
plemičev v drugi polovici 16. stoletja nas postavlja
pred težko nalogo. Kako določiti kriterij, po kate
rem bi lahko znotraj množice informacij prepozna
li ali vsaj domnevali o obstoju osebne bojne oboro
žitve? Odgovor lahko najdemo na viteških nagrob
nikih.
V naravi vseh oblik nagrobnikov je, da posre
dujejo neko podobo. Imaginarno, realno; podobo,
ki jo narekujejo družbena pričakovanja. Viteški na
grobniki 16. stoletja nam zaradi svoje forme ilustri
rajo plemiča. Plemiča v obliki, ki je najbolje možno
predstavljala njegov družbeni status.1 Ta podoba
ni bila namenjena le njegovim stanovskim kole
gom. Želela si je množično občinstvo, od kmetov,
trgovcev in duhovnikov do naslednjih generacij.
Vsi ti bi morali v tej formi prepoznati naročnika
nagrobnika, torej plemiča. Emilijan Cevc pravi, da
je šlo plemičem za manifestacijo lastne pomemb
nosti.2 Viteški nagrobnik je bil statusni simbol.
Ob pogledu le na enega teh nagrobnikov je zu
nanja razpoznavnost plemiča nedvoumna. Pred
stavlja jo oklep. Kakor koli ga imenujemo, viteški,
konjeniški, je osrednja karakteristična točka ple
miških nagrobnikov oklep. Oklep je torej v drugi
polovici 16. stoletja predstavljal razpoznavni znak
plemiča. Lahko bi govorili celo o družbenih pri
čakovanjih, ki so zahtevala plemiča v popolnem
konjeniškem oklepu. Tako lahko tudi razumemo
kiparja G.S, ki je deloval na prelomu 16. stoletja.
Le-ta je domnevno klesal plemiške nagrobnike na
zalogo, da bi jim potem vdihnil dušo z imeni in
grbi.3
Oklep nam bo predstavljal indikator za priče
vanje o prisotnosti osebne oborožitve kranjskih
plemičev v arhivskem gradivu, ki smo ga sprejeli
za osnovno - v zapuščinskih inventarjih.
V Arhivu Republike Slovenije se je ohranilo
trideset plemiških zapuščinskih inventarjev iz 16.
stoletja. Od teh jih devetnajst vsebuje podatke o
oborožitvi. Znotraj le-teh lahko z oklepom kot in
dikatorjem plemiške osebne oborožitve identificira
mo trinajst zapuščinskih inventarjev. Njihovo raz
porejenost v času 16. stoletja nam prikazuje na
slednja tabela.

O
3

Vrišer, Renesančni viteški nagrobniki v Sloveniji, str.
195.
Cevc, K iparstvo na Slovenskem , str. 97.
Cevc, K iparstvo na Slovenskem , str. 91.
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V
pregledno skupino smo uvrstili zapuščinske
inventarje od leta 1580 do leta 1590. Le tako lahko
dobimo čim bolj reprezentativno sliko tedanje
osebne oborožitve plemiča.
Razvojna pot oklepov v drugi polovici
16. stoletja

Oklepe 16. stoletja splošno po namembnosti
delimo na bojne in turnirske.4 V našem delu se
bomo omejili le na bojne oklepe in znotraj teh le
na konjeniške. Najpopolnejši (v smislu, da ga se
stavljajo vsi elemeti oklepa) konjeniški oklep druge
polovice 16. stoletja je v strokovni literaturi po
znan kot - Küriß5 oziroma Harnisch.6 Izraza sta si
vsebinsko identična. Naša izbira za izraz Küriß
izhaja na osnovi literature, za katero vemo, da se v
svojem delu naslanja na vire.7
Küriß tvorijo naslednji elementi: hrbtna plošča
s tremi zadnjičnimi zaporedki, krožno izbočena
prsna plošča s tremi do šestimi trebušnimi zapo
redki,8 tem sta sledila nožna žepa, oklepni kavelj
na zgornji desni strani prsne plošče, vrinjen ploščni ovratnik, zaprta čelada ali zaprta čelada no
vejšega tipa,9 ramenska ščitnika z velikima spred
njima in zadnjima kriloma, lomni rob, nadlahtni in
podlahtni cevi, komolčna lonca z mišnicama in
školjkama, oklepni ploščni rokavici, stegenska ščit
nika, kolenski skledi s školjkama, golenjaka in
čevlja.10
Izraz Küriß bomo prevedli kot popolni težki
konjeniški oklep. Pri tem se popolni nanaša na ce
lovitost oklepa. Torej ga tvorijo vsi elementi okle
pa. Pridevnik težki označuje uporabnost oklepa.
Glavno orožje konjenikov, zaščitenih s tem tipom
oklepa, je bilo kopje in je narekovalo tudi konje4r Grosz, D er Harnisch,7str. 45 in 46.
D Krenn, Der Grazer Harnisch, str. 49.; Krenn, Das Steier
märkische Landeszeughaus, str. 25; Quaas, Eisenkleider,
str. 124.
6 Quaas, Eisenkleider, str. 123; Müller, Europäische
H elm e, str. 406.
7 Krenn, D er Grazer Harnisch, str. 51 in 52.
8
Grosz, D er Harnisch, str. 23.
9
Grosz, D er Harnisch, str. 24.
10 Grosz, Der Harnisch, str. 25; Krenn, Das Steiermärk ische
Landeszeughaus, str. 25.

niško taktiko. Govorimo o čelnem napadu s kop
jem na sovražnika. Njegov namen je bil prebiti in
razpršiti nasprotnikovo enoto.
Približno sredi 16. stoletja je bil že razvit novi
tip konjeniškega oklepa. Zanj je bila karakteristična
uporaba nove nožne zaščite - do kolen podaljšani
nožni žepi s kolenskimi lonci. Imenovali so jih Schöße.11 Izraz sam pomeni krilo, sprejeli pa bomo
slovenski izraz, ki ga je uvedel Ferdinand Tancik.
On Schöße imenuje škrice.12 Literatura označuje
novi tip oklepa z različnima izrazoma kot sta
Halbharnisch13 in Harnasch.14 Medtem ko je prvi
izraz splošna označba, pa je Harnasch ozemeljsko
omejen izraz. To je namreč augsburška oznaka za
Halbharnische brez oklepnega kavlja.15 V posa
meznih sestavnih elementih se Halbharnisch ni
bistveno ločil od popolnega težkega konjeniškega
oklepa. Le popolna zaščita za noge je bila nado
meščena s škrici, ki so ščitili le stegna.16
Halbharnisch uvrščamo v družino težkih konje
niških oklepov, vendar s pridevnikom polovični,
saj konjenikom ni predstavljal popolne zaščite.
Njegova uporaba se ni razlikovala od uporabnosti
popolnega težkega konjeniškega oklepa.
Do druge polovice 16. stoletja se je izoblikoval
tudi t.i. Trabharnisch. Mnenja o naravi tega tipa
oklepa so nekoliko deljena, najverjetneje kot posle
dica neizdelanih kriterijev za ocenjevanje okle
pov.17 Napadalna čelada, ploščni ovratnik, ramen
ska ščitnika, prsna in hrbtna plošča, popolna za
ščita za roke in ploščni rokavici so sestavni ele
menti Trabharnischa.18
Menimo, da je Trabharnisch oklep, ki je nastal
za konjeniške enote, katerih glavno orožje so bile
karabinke in pištole. V tem nam pritrjuje tudi upo
raba napadalne čelade, ki omogoča boljšo pregled
nost, potrebno za natančno streljanje. Zgled za ob
likovanost oklepa je izhajal iz polovičnega težkega
konjeniškega oklepa. Izraz Trabharnisch prevajamo
kot lahki konjeniški oklep. Pridevnik lahki se na
vezuje na njegovo uporabnost. Konjeniške enote,
opremljene s tem tipom oklepa, niso izvajale na
nasprotnika čelnih napadov. Pač pa je njihova
oborožitev zahtevala konstantne spopade z na
sprotnikovimi pehotnimi in konjeniškimi enotami
- šlo je za nadlegovanje in izčrpavanje nasprotnika

- brez neposrednega stika z njim ali s kontaktom
manjših intenzivnosti, kot je bilo to pri težkih
konjenikih. To je naša osnova za označevanje teh
oklepov kot lahkih.
Zgoraj prikazani glavni tipi konjeniških okle
pov so si delili spreminjanje in razvoj posameznih
elementov oklepne ploščne zaščite, saj so izhajali
iz iste osnove in si bili zato v sorodu. Dva ele
menta še posebej karakterizirata nakazano ujema
nje. Prvi je čelada, katere razvoj bomo prikazali v
naslednjem poglavju. Drugi pa je prsna plošča.
Za čas od leta 1540 do leta 1560 je bila značilna
prsna plošča s sredinskim vertikalnim grebenom,
ki je imel rahlo stožčasto izboklino v sredini. Tako
izoblikovano jo strokovna literatura označuje z iz
razom Tapulbrust, stožčasto izbočena prsna plo
šča.19 Povečana izboklina vertikalnega grebena od
okoli leta 1560 označuje novi tip prsne plošče
Gansbauch, gosji trebuh. Svojo najčistejšo obliko je
gosji trebuh dosegel v osemdesetih letih 16. sto
letja, ko je segal preko pasu. Med letoma 1580 in
1590 je bil gosji trebuh uveljavljen že po vsej
Evropi.20
V drugi polovici 16. stoletja je bil razširjen tudi
tip prsne plošče imenovan Krebs. Zaradi svoje
konstrukcije je ta prsna plošča omogočala večjo
gibljivost. Narejena je bila iz posameznih hori
zontalnih med seboj zakovičenih kovinskih plošč,
od katerih so bile spodnje premične.21 Literatura
jo prevaja kot rak.22 Razlikujemo dve vrsti raka:
popolni, kjer je celotna površina prsne zaščite se
stavljena iz posameznih kovinskih plošč; polovični,
le predel trebuha je prekrit s temi ploščami, prsa
pa ščiti ena sama plošča.23
V drugi polovici 16. stoletja je iz njega na Mad
žarskem izšel nov oklep - madžarski ali huzarski
oklep.24 Huzarski oklep so tvorili naslednji ele
menti: prsna in hrbtna plošča tipa rak, ploščni
ovratnik in verižna srajca.25 Glavo je ščitila hu
zarska čelada. Tip oklepa je bil izjemno priljubljen
na Madžarskem in Hrvaškem26 Umeščamo ga v
družino lahkih konjeniških oklepov, predvsem na
osnovi zaščite, ki jo je nudil, in načina uporabe.
Zanj veljajo iste ugotovitve kot v primeru Trabharnischa, le z dodatkom, da ima mobilnost tu
večji pomen.

11 Grosz, D er Harnisch, str. 29.
12 Tancik, Orožje in bojna oprema, str. 49.
13 Quaas, Eisenkleider, str. 123; Müller, Europäische
Helm e, str. 406.
14 Krenn, Das Steiermärkische Landeszeughaus, str. 31.
15 Bruno, Die schönsten Waffen und Rüstungen, str. 245.
16 Krenn, Das Steiermärkische Landeszeughaus, str. 31.
17 Glej razlage v Quaas, Eisenkleider, str. 125; Grosz, D er
Harnisch, str. 29; Krenn, Das Steierm ärkische Landes
zeughaus, str. 53; Bruno, Die schönsten Waffen und
Rüstungen, str. 251; Haenel, A lte Waffen, str. 74; Nickel,
Ullstein W affenbuch, str. 145.
18 Krenn, Das Steiermärkische Landeszeughaus, str. 26.

19
20
21
22
23

Quaas, Eisenkleider, str. 125.
Krenn, Das Steiermärkische Landeszeughaus, str. 30.
Grosz, D er Harnisch, str. 34.
Tancik, Orožje in bojna oprema, str. 48.
Grosz, D er Harnisch, str. 34; Haenel, A lte Waffen, str.
76.
Grosz, D er Harnisch, str. 35.
25 Krenn, D er Grazer Harnisch, str. 51.
26 Krenn, Das Steiermärkische Landeszeughaus, str. 26.

Prsna in hrbtna plošča tipa polovični rak
(Narodni m uzej, inv. št. 261, N 5044)
V drugi polovici 16. stoletja se je uveljavila še
lažja oblika telesne zaščite - brigantina. Omogočala
je vpeljavo novih dekorativnih elementov in tako
predstavljala tudi statusni simbol.27
Prikaz zaščitne opreme se omejuje le na ide
alne tipe oklepov. Ne našteva različnih variant
istega tipa oklepa, ker te izhajajo iz dekorativnih
ali ozemeljsko pogojenih osnov. Hkrati je bilo v
drugi polovici 16. stoletja, zlasti pa v zadnjih dveh
desetletjih, karakteristično opuščanje določenih ele
mentov oklepne zaščite. Ti oklepi sami po sebi ne
predstavljajo novih tipov, govorimo lahko le o ne
popolnih variantah določenega tipa oklepa.
Al' je Rustung al' je Harnisch?

V zapuščinskih inventarjih smo zasledili več
različnih izrazov za zaščitno opremo. Na tem me
stu bomo skušali prikazati, na katere tipe oklepov
so se v drugi polovici 16. stoletja nanašali uporab
ljeni izrazi.
27 Grosz, D er Harnisch, str. 35.

V
obravnavanih zapuščinskih inventarjih nasto
pajo naslednji izrazi, ki označujejo telesno zaščito:
Pantzer Hembd,28 Trappharnisch,29 Harnisch,30
Khurraß,31 Russtung,32 Rustung,33 Rüsstung 34
Izraza Trappharnisch in Pantzer Hembd sta ne
dvoumna. Medtem ko prvi označuje lahki konje
niški oklep, drugi prikazuje verižnino oziroma ve
rižno srajco.
Pomena izrazov Harnisch in Trabharnisch nista
istovetna, saj se pojavljata v istem zapuščinskem
inventarju.35 Nesmiselno bi bilo oklepe enakega
tipa opisati z različnima izrazoma. Odgovor na
vprašanje, na kateri tip oklepa se izraz Harnisch
navezuje, najdemo v zapuščinskem inventarju, ki
ni v naši obravnavani skupini. V popisu lastnine
Baltazarja Katzianerja iz leta 1568 se omenja pet
Harnischev, sestavljenih iz hrbtne in prsne plošče
tipa rak (Krebs), ter pet popolnih Harnischev 36 Iz
te osnove sklepamo, da izraz Harnisch opisuje hu
zarski oklep, saj sta le njega tvorili prsna in hrbtna
plošča tipa rak. Spekulacija, da sta si po vsebini
Harnisch in Trabharnisch podobna, je nesmiselna.
Beseda Harnisch, ki je obema osnova, kaže na
obstoj oklepa. Medtem ko je pridevnik tisti, ki
določa sam tip oklepa: Trab- kot lahki, o- kot hu
zarski Harnisch.
Literatura pravi, da je obstoj le prsne in hrbtne
plošče označen z izrazom Khurraß.37 Ker se izraz
pojavlja v popisu lastnine Janeza Baltazarja pl.
Wernegkh sočasno z izrazom Trabharnisch,38 se
njegova vsebina približuje temu pomenu. Ne gre
za huzarski oklep, kot smo ga prikazali v prejš
njem odstavku. Izraz Khurraß najverjetneje ozna
čuje prisotnost le prsne in hrbtne plošče. Toda ka
teri tip? Sestavljenost obeh iz zarivkov, kot je prs
na plošča tipa rak, je etiketirana z izrazom Ruckh
und Khrebs in se ne prilega v naš mozaik. Tako je
opredeljen oklep, ki je bil s predpisom z dne 21.
marca 1566 zahtevan za deželno konjenico.39 Izraz
Khurraß se zatorej nanaša le na hrbtno in prsno
ploščo tipa stožčasto izbočene ali gosjega trebuha.
Rüstung je beseda z naj obširnejšim pomenom
glede zaščitne opreme. Izraz označuje skupek ali
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

AS 309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 137.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 22; fase.XII, Ut.E, št. 4,
str. 15.
AS 309, fase. XXXXI, Ut S, št. 314 str. 9; fase. XII, Ut. E, št.
4, str. 15.
AS
309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 22.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13; fase. XXXX, lit. R, št.
6, str. 137; fase. XXXIV, lit. P, št. 5, gospostvo v Ljub
ljani, str. 34.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, gospostvo v Ljubljani, str. 9.
AS 309, fase. XXXIV, lit. F, št. 4, str. 140; fase. XXXIV, lit.
P, št. 5, str. 26.
AS
309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15.
AS
309, fase. XXVI, lit. K, št. 5, str. 6.
Auer, Schloß Am bras str. 93.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 22.
AS 2, fase. 136a, šk. 231, brez pagine, 21.marec.1566.

- lahki konjeniški oklep z napadalno čelado.46
vso telesno zaščito.40 Zanj lahko povemo le, da ne
Kaj pomeni besedišče z vsem pripadajočim? V
predstavlja oklepa landsknechtov. Oba sta namreč
v zapuščini Baltazarja pl. Rasp omenjena sočas zapuščinskem inventarju Wolfa Schmidta iz Ljub
no.41 Torej se izključujeta. Sama pregledna skupi ljane so komisarji opisali zaščitno opremo na na
na nam drugih indicev ne nudi. Iz popisa lastnine slednji način: ... oklep landsknechtov z vsem pri
Apolonije pl. Tanradl iz leta 1547 je razvidna do padajočim kot rokavice, napadalna čelada in
datna vsebina izraza Rüstung. Zaradi sočasnega oklepni ovratnik.47 Besedna zveza z vsem pri
nastopa z izrazoma Khurriß in Rückh und Khrebs padajočim torej opisuje vse dele oklepa, ki jih je
lahko njihovo pomensko osnovo izvzamemo iz bilo mogoče ločiti od prsne in hrbtne plošče. Sko
vsebine besede Rüstung.42 Ker izraz Khurriß, izha rajda vsi elementi oklepa so bili ločljive narave. Le
jajoč iz literature, označuje popolni težki konje škrice so bile lahko na prsno ploščo pripete preko
niški oklep, nam ob zdajšnjem vsebinskem pozna usnjenih paščkov ali pa so bile zakovičene in tako
nju izrazov Trabharnisch, Pantzer Hemd, Khurraß neločljive. Gledano z nasprotne strani besedna
in Harnisch ostane le malo maneverskega prostora zveza v obliki lahki konjeniški oklep kaže na pri
za določitev vsebine izraza Rüstung. Prikazujeta se sotnost le prsne in hrbtne plošče tega tipa oklepa.
nam dve možnosti. Prva nas sili v teoretiziranje, V zapuščinskem inventarju Anastazije pl. Goldtda beseda Rüstung nima trdnega pomena. Njen schann je zabeležen lahki konjeniški oklep z
fleksibilni okvir bi lahko opisoval vse oblike telesne oklepnimi narokavniki in kolenskim loncem 48 Pri
zaščite. Vendar to ne vzdrži teže dejstev. Nesmi mer potrjuje našo domnevo o pomenu izraza
selno bi bilo nekatere tipe oklepov natančno ozna Trabharnisch. V kolikor bi izraz sam opisoval
čiti, sočasno pa druge površno z nekakšnim sploš kompleten oklep, dodatnih pojasnil komisarji ne bi
nim izrazom. Komisije, ki so popisovale imetja, so uporabili. V drugem primeru se nam oklep, ki so
namreč izkazale svoje visoko znanje s pozna ga videli komisarji, kaže le kot prsna in hrbtna
vanjem različnih tipov oklepov. Druga možnost plošča z napadalno čelado. Ti elementi oklepa so
govori, da izraz opisuje polovični težki oklep ko bili najverjetneje hranjeni skupaj kot celota.
Verižna srajca se pojavlja v zapuščinskih in
njenice skupaj z orožjem. Na takšno razumevanje
nas napeljuje zapuščinski inventar Karla pl. Weixl- ventarjih samo enkrat:
- popolna verižna srajca.49
burga, ki poleg izraza Rüstung ne vsebuje nobene
V tem primeru bi lahko govorili o nepoško
omembe hladnega enoročnega orožja z izjemo
rapirja.43 Le-ta se v bojih ni uporabljal, saj je bil dovani verižni srajci. Morda o primerku z dolgimi
namenjen za dvobojevanje in za civilno oborožitev rokavi kot nasprotju verižni srajci s kratkimi, ki bi
oziroma nošnjo.44 Da si plemič s polovičnim tež bila označena kot nepopolna ali polovična. Točkim konjeniškim oklepom ne bi bil sposoben pri nejše oblikovanosti na osnovi podatkov, ki jih
skrbeti meča, se nam vendarle zdi nesmiselno. Sa imamo, ne moremo določiti.
V virih je huzarski oklep opisan na naslednja
mo hladno orožje v obliki meča in bodala lahko
načina:
direktno nadenemo na oklep. Oba sta nanj namreč
- huzarski oklep,50
pripasana in tako vsi trije elementi tvorijo enoto - star huzarski oklep brez oklepnega ovrat
Rüstung. Zatorej sprejmemo možnost, da izraz
Rüstung označuje tip polovičnega težkega konje nika.51
niškega oklepa, Halbharnisch, z orožjem.
Način zapisa izraza, ki označuje tip oklepa in
Do sedaj smo govorili le o izrazih, ki so jih njegovo vsebino, nekoliko težje prenašamo na
komisarji uporabljali za označevanje posameznih huzarski oklep. V drugem primeru je huzarski
tipov oklepov v splošnem smislu. Kako pa so oklep označen brez oklepnega ovratnika, zato mo
označevali popolnost in sestavne dele oklepov, ramo domnevati, da nam način zapisa v prvem
bomo skušali prikazati in razložiti v naslednjih od primeru prikazuje prsno in hrbtno ploščo z oklep
stavkih.
nim ovratnikom. Tu vidimo, da zapis oklepa v ob
Lahki konjeniški oklep nastopa v naslednjih liki njegovega tipa označuje tudi prisotnost oklep
besednih zvezah:
nega ovratnika. Za preostale elemente oklepa še
lahki konjeniški oklep z vsem pripadavedno menimo, da obstajajo v besedni zvezi, z
jočim,45
vsem pripadajočim, ki pa je v obeh primerih ni.
Ker se v istem zapuščinskem inventarju pojavlja
40 Müller, Europäische H elm e, str. 408.
41 AS 309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 137 in prav tam,
gospostvo Stara Loka, str. 108.
42 AS 309, fase. XLVI, lit. T, št. 1, str. 6 in 13.
43 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13.
44 Schöbel, Prunkwaffen, str. 80.
45 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 22.
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tudi huzarski oklep iz hrbtne in prsne plošče tipa šotna. Torej polovični težki konjeniški oklep (prsna
rak, domnevamo, da pridevnik popolni označuje in hrbtna plošča z neločljivimi elementi) z napa
prisotnost vseh elementov, ki k oklepu sodijo. dalno čelado in orožjem.
Poleg oklepov vsebujejo zapuščinski inventarji
Torej izraz Harnisch vsebuje prsno in hrbtno
množico podatkov o posameznih elementih okle
ploščo tipa rak z oklepnim ovratnikom.
Khurraß, hrbtna in prsna plošča tipa stožčasto pov. Prikazali bomo njihovo izrazoslovje in naše
izbočene ali gosjega trebuha, je v virih omenjena prevode oziroma njihovo razumevanje.
- Panzer Armblein56 - oklepni narokavniki,
le enkrat:
- Panzer Ermell,57 Pantzer Ermll,58 Panzer
- črna popolna enovita prsna in hrbtna plošča
z vsem pripadajočim.52
Ermbl,59 Panzer Ermel,60 Pantzer Ermbl61 - oklep
Izhajajoč iz načina zapisa, ugotovljenega iz ni narokavniki,
- Panzer Handtschuch,62 Panzer Handtprejšnjih primerov, so imeli komisarji pred seboj
prsno in hrbtno ploščo z vsemi ostalimi ločljivimi schuech63 - oklepne rokavice, pri katerih so prsti
elementi oklepa. Ker izraz Khurraß opisuje enovito razčlenjeni,
- Panzer Schurz,64 Schürz,65 Pantzer Schurtz66
prsno in hrbtno ploščo, ki sta bili del tako po
polnega kot polovičnega težkega konjeniškega - v literaturi se pojavlja mnenje, da izraz označuje
zaščito za trebuh oziroma trebušne zaporedke.67
oklepa, je z besedno zvezo z vsem pripadajočim
Sami menimo, da izraz govori o ramenskih ščitnikih
najverjetneje prikazan težki konjeniški oklep. Kaj
potem pomeni pridevnik popolni? Najverjetnejša s krili ali brez njih. Izraz se namreč v večini pri
je razlaga, izhajajoča iz sosledja besed. Govorimo o merov pojavlja v navezi z oklepnimi narokavniki.
popolnem težkem konjeniškem oklepu. Besedna Stotnik deželne konjenice je moral biti opremljen
zveza, z vsem pripadajočim, naj bi opozarjala na med drugim tudi z dvema Panzer Schurzema.68
Prisotnost dvojih kompletov trebušnih zaporedkov
dejstvo, da oklepu ni manjkal noben element.
Pridevnik popolni pa se najverjetneje nanaša na na enem oklepu ni mogoča. Zato lahko izraze razu
celovitost oklepa, torej popolni oklep, ki je ko memo kot ramenske ščitnike.
- Plech Handtschuech,69 Plech Handschuch70
njenika ščitil od nog do glave. V nasprotnem pri
meru bi ga komisarji verjetno označili kot polo - oklepni palčniki. Izraz bi lahko prevedli tudi kot
vični. Dejstvo, da ga niso označili kot Küriß, kar je oklepne rokavice. Vendar menimo, da gre za palč
oznaka za popolni težki konjeniški oklep, izhaja nike, saj beseda Plech najverjetneje označuje način
najverjetneje iz oblikovnih osnov. Morda so bili izdelave. Torej iz železnih plošč, ki so prekrivale
posamezni elementi oklepa drugače oblikovani kot vse štiri prste z izjemo palca.
- Ring Kraggen71 - oklepni ovratnik.
tipični popolni težki konjeniški oklep in je način
Zakaj se poleg oklepov omenja tolikšno število
zapisa izkaz te razlike.
Tip polovičnega težkega konjeniškega oklepa je njegovih sestavnih elementov? Odgovor se skriva
v razumevanju načina zapisa oklepov, kot smo ga
v virih zastopan na naslednje načine:
- polovični težki konjeniški oklep z vsem pri predstavili v predhodnem poglavju. Ti elementi v
padajočim,53
večini primerov predstavljajo dele oklepa, ki so bili
hranjeni ločeno in tako tudi popisani s strani ko
- polovični težki konjeniški oklep,54
- polovični težki konjeniški oklep z napadal
no čelado.55
V
skladu z našo razlago izraza je v drugi alinei56 AS 309, fase. XII, Ut. E, št. 4, str. 15.
57 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13.
podan polovični težki konjeniški oklep kot le prs "*8 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, gospostvo v Ljubljani, str. 9;
na in hrbtna plošča tega tipa z vsemi neločljivimi
fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str. 127; fase. XXXX, lit. R, št. 6,
str. 137; fase. XXXIV, lit. P, št. 5, gospostvo v Ljubljani,
elementi in orožjem. Besedna zveza z vsem pripa
str. 34.
dajočim v prvem primeru nam ilustrira celovit po
59 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 23.
lovični težki konjeniški oklep z orožjem. Za tretji 60 AS 309, fase. XXXXI, Ut. S, št. 314 str. 9.
primer menimo, da gre za anomalijo. K polo 61 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 5, str. 26.
vičnim težkim konjeniškim oklepom so nosili za 62 AS 309, fase. XXXXI, lit. S, št. 3'A str. 9; fase. XXXIV, Ut.
št. 4, str. 128.
prto čelado novejšega tipa ali zaprto čelado. Ko 63 P,
AS 309, fase. XII, Ut. E, št. 4, str. 15.
misarji so verjetno nasprotje, izhajajoče iz njiho 64 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13;
fase.IL,lit.W,
str.23; fase. XXXXI, Ut. S, št. 314 str. 9.
vega razumevanja sestave tipa oklepa, razrešili z
natančnejšo navedbo tipa čelade, ki je bila pri- 65 AS 309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15.
52
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AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 22.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13.
AS 309, fase. XXXIV, Ut. P, št. 4, str. 128; fase. XXXIV, lit.
P, št. 5, gospostvo v Ljubljani, str. 34.
55 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 5, str. 26; fase. XXXX, lit. R,
št. 6, str. 137.
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AS 309, fase. XXXIV, Ut. P, št. 5, str. 26.
Müller, Europäische H elm e, str. 30.
AS 2, fase. 136a, šk. 231, akt št. 73.
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4, str. 129.
70 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 5, str. 26; fase. XXXIV, lit.
P, št. 5, gospostvo v Ljubljani, str. 34.
71 AS 309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15.

št.4,

misij. Vendar so bili v času nuje uporabljeni sku
paj in tvorili celovit oklep. Domnevamo lahko, da
je bil del teh elementov namenjen tudi za opremo
grajske služinčadi v primeru obrambe gradu.
Od zaprte do huzarske čelade

Od različnih tipov konjeniških čelad, ki so se
uporabljale v drugi polovici 16. stoletja, v zapu
ščinskih inventarjih zasledimo le napadalno čelado
- Sturmhaube. Označena je v različici Sturmbhaube.72 Napadalna čelada je tip konjeniške če
lade, ki je bila priljubljena v drugi polovici 16.
stoletja med pripadniki lahke konjenice. Poznana
je v dveh variantah: odprta in zaprta. Odprta na
padalna čelada pušča obraz nezaščiten. Lična poklopca sta pod brado povezana z usnjenim jer
menčkom. Pri zaprti napadalni čeladi sta lična dela
združena na bradi in povezana z naličnikom.
Spodaj se čelada zaključuje s ploščnim ovratnikom.
Pri napadalni čeladi obstaja več variant. Karak
teristični skupni deli so: očesni ščitnik, greben,
lična poklopca in navzdol razpotegnjen zatilni ščit
nik. Poleg dela lahkega konjeniškega oklepa je bila
napadalna čelada v drugi polovici 16. stoletja tudi
sestavni del nekaterih polovičnih težkih konje
niških oklepov. V tem časovnem obdobju so napa
dalne čelade izdelovali iz temnejše kovine in so
bile izjemno lahke.73
Ker smo v pregledu oklepov naleteli tudi na
težke oklepe različnih tipov in verižnino, moramo
na tem mestu prikazati razvoj preostalih konje
niških čelad.
Slemček (nemško Armethelm) iz prvega deset
letja 16. stoletja je kmalu nadomestila njegova ra
zvojna novotarija, t.i. zaprta čelada.74 Lobanjski
ščitnik je imel po sredini podolžen rob ali nizek
greben. Naličnik, ki je bil koničasto stožčast, se je
preko tečajev odpiral navzgor in je bil eno- ali
večdelen. V primeru enodelnosti se je na isti način
odpiral tudi bradni ščitnik. Če pa sta ga tvorila
dva dela, se je ob strani razpiral. Posebnost zaprte
čelade je bila njena nasadite v na preostali oklep.
Poznana sta bila dva načina. V prvem se je votli
tulasti spodnji rob zaprte čelade nataknil na ode
beljeni zgornji rob ploščnega ovratnika. V drugem
pa se je rahla odebelina roba ploščnega ovratnika
prilegala utoru na notranji strani zaprte čelade.
Oba načina vpetja zaprte čelade sta uporabniku
omogočala veliko gibljivost in preprečevala sne
manje čelade ob udarcih. Sama čelada ni slonela
na temenu glave, pač pa preko ploščnega ovrat
nika na ramenih. Vendar pa je način nameščanja
72 AS 309, fase. XXXXI, lit. S, št. 3y2/ str. 9; fase. XII, lit. E,
št. 4, str. 15; fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 137; fase. XXXIV,
lit. P, št. 5, str. 26.
73 Müller, Europäische H elm e, str. 51.
74
Boeheim, Handbuch der Waffenkunde, str. 44.

zaprte čelade onemogočal uporabo le-te pri okle
pih brez ploščnega ovratnika in pri vseh lahkih
konjeniških oklepih. V drugi tretjini 16. stoletja je
zaprti čeladi zaradi boljše zaščite še bolj narasel
greben. Ta je zaradi svoje izstopanosti iz same če
lade prestrezal udarce, ki tako niso več udarjali ob
lobanjski ščitnik.
Druga oblika čelad za težke konjeniške oklepe
je bila zaprta čelada novejšega tipa (nemško
Mantelhelm). Nastala je v letih 1525-30 in je bila
podobno oblikovana kot zaprta čelada. Imela je
izrecno enodelni bradni ščitnik, široki vratni in
zatilni zarivki pa so segali preko ploščnega ovrat
nika. Zaprta čelada novejše oblike je bila v splošni
uporabi še vse do prve polovice 17. stoletja.75

Zaprta čelada novejše oblike
(Narodni m uzej, inv. št. 18577, N 5038)
Kot poseben tip lahke čelade se je od srede 16.
stoletja uveljavljala t.i. Zischägge. Ta tip čelade je
imenovan tudi huzarska čelada. Razvila se je na
osnovi dolgoletnih turških vplivov na madžarsko
bojno opremljenost. Imela je čebulasto oblikovan
lobanjski ščitnik in gladek čelni trak s tulcem za
naglavno okrasje, ki je bilo večinoma pernato.
Očesni ščitnik je bil kratek, nos pa je ščitil nosni
75 Müller, Europäische H elm e, str. 46.

kovinski trak. Lična poklopca sta bila približno pol
krožna, zatilni ščitnik pa so tvorili dva do štirje
zaporedki. Ta tip čelade je bil izredno priljubljen
zlasti v državah, ki so mejile na Turčijo.76

Madžarska napadalna čelada
(Narodni m uzej, inv. št. 2410\ N 5040)
Konjeniško orožje druge polovice
16. stoletja

Izbira orožja, ki je bilo konjenikom na voljo v
drugi polovici 16. stoletja, je segala od hladnega
do ognjenega orožja. Pojavljajo se tudi primerki, ki
so imeli točno določen, specifičen namen uporabe.
V skupini zapuščinskih inventarjev, ki jih obravna
vamo, se pojavljajo konjeniški meč, meč, prebij alee
oklepov, bodalo, sablja, bojno kladivo, pištola in
karabinka oziroma arkebuza. Vsebina izrazoslovja
ni problematična. Onemogoča pa nam natančneje
določiti tip posameznega orožja.
Konjeniški meč se v virih pojavlja pod izrazi
Reitschwerdt,77 Raydtschwerdt,78 Reyttschwerdt79
in Rayttschwerdt.80 Meč je bil v drugi polovici 16.
stoletja še vedno najpomembnejše enoročno hlad
no orožje konjenice. Tipološko se je zanj uveljavil
izraz konjeniški meč. V osnovi je bil to še vedno

t.i. enoinpolročni meč.81 V primeru konjeniških
mečev je govora le o spremenjenem označevanju
meča, zato da se prikaže njegovega uporabnika.
Konjeniški meč je bil dolg od 100 do 120 centi
metrov.82 Zlasti v drugi polovici 16. stoletja so
meči pridobivali pri izpopolnjeni obliki ročajne
zaščite.83
V virih se omenja tudi Degen.84 Razlikovanje
med mečem (Schwert) in Degenom je težko.
Degen je namreč meč, ki ima rezilo ob korenu
ožje od 30 mm.85 Sprva je bil Degen priljubljen le
med pehoto, od srede 16. stoletja pa ga je prevzela
tudi konjenica. V tej družini mečev se ilustrira
trend oženja rezila, ki je tipičen za celotno 16.
stoletje. V nemške dežele se je Degen razširil iz
Italije v začetku 16. stoletja z razvojem bolj sofi
sticiranega mečevanja in preko potujočih mojstrov
mečevanja.86 Za Degen je značilna izredna razvoj
na pot ročajne zaščite in njene raznovrstnosti.87
Kot posebna oblika Degena je nastal rapir. Imel je
še ožje in daljše rezilo od Degena. Roka je bila za
ščitena s polkrožno polno ali prebito sfero, name
ščeno na mestu odbojnika.88 Degen v naših pri
merih ne označuje rapirja, saj se ta pojavlja sa
mostojno kot Rapier,89 Rapiier,90 Rappir,91 Rappier.92 Degen komisarjem v drugi polovici 16. sto
letja tudi ni predstavljal prebij alca oklepov, kot
bomo videli v spodnjem odstavku.
Konjenica je izmed mečev tipa Degen uporab
ljala predvsem Pantzerstecher - prebij alee oklepov.
Zapuščinski inventarji ga omenjajo kot Stecher93
Izmed vseh Degenov ima v literaturi le prebij alee
oklepov v korenu besede izraz stecher.94 Prebij alee
oklepov je bil razširjen zlasti v jugovzhodni in
vzhodni Evropi. Posebnost prebij alca oklepov je
ekstremno ozko in trdno rezilo, dolgo povprečno
okoli 150 cm. Orožje je bilo visoko specializirano in
namenjeno le za vbode, saj je bilo sposobno prebiti
tako verižnino kot ploščne oklepe.95 Prebijalee
oklepov je bil drugo hladno orožje konjenice.96
V virih se sablja omenja kot Sabel,97 Säbl,98
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Europäische H elm e, str. 57.
fase. IL, lit. W, št. 4, str. 24.
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fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 139.
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Geibig, Gefährlich und schön, str. 74.
Krenn, Das Steiermärkische Landeszeughaus, str. 37.
Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 70.
AS 309,7 fase. IL, lit. W, št.// 4, str./ 24.
Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 66.
Müller,
Hieb- und Stichwaffen,' str. 69.
' Europäische
r
Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 70.
Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 73.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 24.
AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str. 131.
AS 309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 138 in gospostvo
Stara Loka, str. 108.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 24; fase. XXXXI, lit. S, št.
3y2, str. 8; fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str. 130.
Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 69-75.
Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 73.
Geibig, Gefährlich und schön, str. 78.
AS 309, fase. XXXXI, lit. S, št. 3y, str. 8.
AS 309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 16.

Säbll." Sablja je enoročno sečno orožje z zakriv
ljenim rezilom. V nasprotju z mečem ima ročaj
ukrivljen v smeri, nasprotno od konice rezila.100
Kot glavno konjeniško hladno orožje se v Evropi v
16. stoletju ni mogla široko uveljaviti, saj je bila
konjenica še vedno premočno oklepljena, sablja pa
je imela premajhno udarno moč. Večjo veljavo je
sablja dosegla v vojskah, katerih glavni nasprotnik
so bili lahko oklepljeni in mobilnejši konjeniki.
Enostavno povedano, sablja je bila posebej razšir
jena v deželah, ki so mejile na Osmansko drža
vo.101 Sablja kot konjeniško orožje je temeljila na
dveh tipih. Madžarski tip se je naslanjal na turškoperzijsko osnovo in poljski tip, ki je izhajal iz mad
žarskega. V naših primerih gre zaradi ozemeljske
bližine najverjetneje za madžarski tip. Značilna
zanj sta dolga in ozka odbojna kraka ter po
daljšano sredinsko železo.102

1

Huzarska sablja iz 16. stoletja
(Narodni m uzej, inv. št. 13692)

99 AS 309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, gospostvo Stara Loka,
str. 108.
1100
m Šercer, O ružje
j ui prošlosti,7str. 15.
u Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 75.
102 Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 76.

Bodala se v zapuščinskih inventarjih omenjajo
kot Dollch103 in Stillet.104 Med konjenico je bil pri
ljubljen Stilett - mali predirač oklepov. Njegova
značilnost je bilo ekstremno ozko tri- ali štirirobno
rezilo s kratkim ravnim odbojnikom. Oblikovanost
rezila je omogočala preboj ploščnega oklepa in ta
ko zadajanje smrtnega udarca nasprotniku.105
Dollch se v virih omenja kot italijansko bodalo.
Kot značilno italijansko bodalo 16. stoletja navaja
literatura prav mali predirač oklepov. Zakaj bi ko
misarji isti tip orožja opisovali z dvema različnima
izrazoma? Nesmisel. Menimo, da se izraz italijan
sko bodalo nanaša na levoročno bodalo. Le-to je
bilo skupaj z Degenom ali rapirjem del mečevalskega kompleta.106 Bodalo se je razvilo v Španiji in
je preko Italije, katere južni del so zasedali Spanci,
najverjetneje prišlo v nemške dežele. Če so naše
ugotovitve točne, levoročno bodalo ne sodi h ko
njeniškemu bojnemu kompletu.
Enoročna orožja na drogu so bila pomemben
del konjeniške oborožitve tudi v 16. stoletju. Za
radi velike udarne moči so bila priljubljena zlasti
proti težko oklepljenim konjenikom. Enoročna
orožja na drogu so bila bojni bat, bojno kladivo,
jutranja zvezda na verigi in bojna sekira.
Bojno kladivo v času 16. stoletja ni doživelo
večje spremembe. Lesen ročaj je bil nadomeščen z
železnim, izjeme so madžarski, poljski in balkanski
primerki. Kavelj kladiva je zaradi svoje izobliko
vanosti pridobil ime papagajev kljun.107 Tako
kljun kot kladivasti hrbet sta konjeniku omogočala
preboj oklepa ali njegovo udrtje do mere, da je
nasprotniku povzročil smrtne rane.108 Bojno kladi
vo je v virih označeno v obliki Strytt Hammer109
V
zapuščinskih inventarjih se pojavlja tudi kop
je. Označeno je z izrazoma Copj110 in Coppi.111
Literatura pravi, da izraz Copie ali Copi kaže na
konjeniško kopje, dolgo do treh metrov, z dolgo
bodno konico.112
Pištola je ročno ognjeno orožje, ki ga je mogoče
uporabljati z eno roko in deluje na kratkih raz
daljah.113 Prisotnost pištole v zapuščinskih inven
tarjih označujejo naslednji izrazi: Faustpuchsen,114
103 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str. 130.
104 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 5, gospostvo v Ljubljani,
str. 34.
10R
UD Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 79.
106 Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 78.
u/ Müller, Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 90.
108 Šercer, Oružje XVI. stolječa, str. 18.
109 AS 309, fase. XXXIV, Ut. P, št. 4, str. 131.
110 AS 309, fase. XXXXI, lit. S, št. 3V4, str. 9.
m AS 309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, gospostvo Stara Loka,
str. 107.
112 Boeheim, Handbuch der Waffenkunde, str. 316.
113 Radisavije vie, Prilog proučavanju porekla pištolja, str.
152.
114 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13; fase. IL, lit. W, št. 3,
gospostvo v Ljubljani, str. 9; fase. XXXXI, lit. S, št. 3 / 2,
str. 8; fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 138; fase. IL, lit. W, št.

Fausst Puchsen,115 Faustpüchsen.116 V prvi polo
vici 16. stoletja je prišlo do odkritja kolesnega
sprožilnega mehanizma, ki je omogočil oborožitev
konjenice z ognjenim orožjem, kot sta pištola in
karabinka.117 Zaradi komplicirane izdelave koles
nega sprožilnega mehanizma in posledično visoke
cene pištol je te uporabljala le konjenica.118 Pištole
s kolesnim sprožilnim mehanizmom so bile učin
kovite le z razdalje od 25 do 30 m. Z 18-tih metrov
so bile sposobne prestreliti lahko oklepno prsno
ploščo. Nemške pištole na kolesni sprožilni meha
nizem so imele konec kopita oblikovan v kroglo,
imenovano Puffer. Krogla je omogočala lažje rav
nanje z orožjem, saj je nudila konjeniku boljši
oprijem. 119

Hanndtrörr,125 Rörr,126 Puchsen.127 Izraz Hannd
trorr se v 16. stoletju nanaša zlasti na pehotne
puške.128 Literatura nam ne nudi preostalih indi
cev, po katerih bi razlikovali med karabinkami in
drugimi puškami. Zato se moramo zanašati na
velikost pušk in, pogojno, na prisotnost toka, ki je
indikator za konjeniške primerke. Izraz Puchsen se
v dveh primerih pojavlja s tokom.129 Previdno lah
ko domnevamo, da gre za karabinki. Pištole izraz
gotovo ne opisuje, poleg nje pa se je le še kara
binka nosila v toku. Augustin pl. Engelshauser je
imel v lasti dve mali Purstpuhsten in več veli
kih.130 Morda bi tudi v tem primeru male pri
merke lahko označili kot karabinke.
Vplivi na kom pletnost bojne opreme
kranjskega plem stva

Slabo učinkovitost pištol so skušali puškarji na
domestiti s podaljšanjem cevi. Zato se je proti
koncu 16. stoletja pojavila karabinka - ognjeno
orožje s cevjo, daljšo kot pri pištolah in krajšo kot
pri puškah.120 Karabinke s kolesnim sprožilnim
mehanizmom se označujejo tudi kot arkebuze.
Omogočale so streljanje s konja.121 Poleg pištol in
t.i. trdnjavskih pušk (Hakenbüchse) se v zapuščin
skih inventarjih pojavljajo izrazi za puške, kot so
Purstpuchsen,122 Purstpuhsen,123 Hanndtrorr,124

Vojaška organizacija Notranje avstrijskih dežel,
ki se je razvila in konsolidirala v 16. stoletju, in
Vojne krajine na Hrvaškem sta nastali kot odziv
na konstantno turško nevarnost večje ali manjše
intenzitete. Znotraj obeh organizacij se je bojaželjnemu kranjskemu plemstvu odpiralo veliko mož
nosti za vojaško udejstvovanje.
Vojaška organizacija Notranje avstrijskih dežel
je plemiču omogočala vojaško delovanje znotraj
deželne konjenice.131 Udeležba v deželni konjenici
je prinašala tudi finančne ugodnosti. Vsak posa
meznik je namreč po končanem sklicu deželne ko
njenice prejel izplačilo dnevnic.132 Poleg sodelo
vanja v deželni konjenici kot konjenik je plemič
lahko zasedal tudi položaje v deželnem vojaškem
vodstvu.133
V
drugi polovici 16. stoletja je prihajalo tudi do
rednega sklica najemniških vojakov iz lastne de
žele. Ob vstopu v konjenico so se obvezali k ce
loletni vojaški pripravljenosti. Plačilo, ki so ga
dobili, so tvorile čakarina in dnevnice za čas de
janskega vpoklica.134
Po sprejetju bruškega obrambnega reda leta
1578 si je tudi kranjsko plemstvo zagotovilo vo
dilna poveljniška mesta v Slavonski in Hrvaški
vojni krajini.135 Med najpomembnejše pa so sodili
vrhovni proviantni mojster Slavonske krajine,

4, str. 23; fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15; fase. XXXIV, lit. P,
št. 5, gospostvo v Ljubljani, str. 34.
115 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str. 129; fase. XXXX, lit.
R, št. 6, str. 138; fase. XXXIV, lit. P, št. 5, gospostvo v
Ljubljani, str. 34.
116 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 5, str. 26.
117 Müller, Gewehre, Pistolen, Revolver, str. 23.
118 Müller, Gewehre, Pistolen, Revolver, str. 42.
119 Müller, Gewehre, Pistolen, Revolver, str. 53.
120 Radisavljevic, Neki podaci o kolašicama, str. 171.
121 Müller, Gewehre, Pistolen, Revolver, str. 52.
122 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13.
123 AS 309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15 in 16.
124 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, gospostvo v Ljubljani, str. 9;
fase. XXXXI, lit. S, št. 3y2, str. 8.

125 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str.129.
126 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 5, str.
26.
AS 309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 23;
fase.XXXXI, lit.S,št.
3/2, str. 8; fase. XXXX, lit. R, št. 6, gospostvov Ljubljani,
str. 108.
12° Müller, Gewehre, Pistolen, Revolver, str. 36.
129 AS 309, fase. XXXXI, Ut. S, št. 314 str. 8; fase. XXXX, Ut.
R, št. 6, gospostvo Stara Loka, str. 108.
130 AS 309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15 in 16.
131 Simoniti, Vojaškaorganizacija, str. 72.
132 Simoniti, Vojaškaorganizacija, str. 84.
133 Simoniti, Vojaškaorganizacija, str. 86.
134 Simoniti, Vojaškaorganizacija, str. 47.
135 Simoniti, Vojaškaorganizacija, str. 75.

Pištola z netilnim m ehanizm om na kolesce
(Narodni m uzej, inv. št. 1392a, N 5113)

vrhovni proviantni mojster Hrvaške krajine, proviantni oskrbniki v Senju, Bihaču, Hrasto vici,
Slunju in Dubovcu.136
Oprema konjenika deželne konjenice je bila v
drugi polovici 16. stoletja že okvirno predpisana.
Na sklic deželne konjenice so se morali plemiči
odzvati v naslednji opremi: hrbtna in prsna plošča
tipa rak, oklepni narokavniki, oklepne rokavice ali
oklepni palčniki, napadalna čelada, par dobrih
pušk (verjetno arkebuz) in črno ogrinjalo.137 Ne
omenja se hladno orožje, kar nakazuje na njegovo
samoumevno prisotnost, gotovo vsaj v obliki ko
njeniškega meča. Vendar predpis opozarja na dru
gačen problem. Akt najverjetneje zahteva najos
novnejšo oborožitev za konjenike, ki so se zbrali
na naboru. Z drugimi besedami, kaže nam na ne
urejeno vprašanje oborožitve in bojne opreme
deželne konjenice. Plemiči in ostali udeleženci so
se na naboru prikazali v najrazličnejših kombina
cijah zaščitne opreme in oborožitve. Vprašanje, ki
se nam tu zastavlja, je, zakaj so plemiči odhajali na
zbore deželne konjenice v raznovrstni opremi?
Odgovor leži v financah. Plemič, ki je na zbo
rih sodeloval, je moral poskrbeti za lastno bojno
opremo in tudi bojno opremo vseh konjenikov, ki
so ga spremljali. Le redkokateri plemič je na zbore
deželne konjenice prihajal sam.
Financiranje takšnih podvigov je bilo za plem
stvo navkljub vsemu veliko finančno breme. V
drugi polovici 16. stoletja je v Gradcu veljal nakup
te kega konjeniškega oklepa 35 do 150 renskih
goldinarjev (r.g.), lahkega konjeniškega oklepa 7%
do 8 r.g., huzarskega oklepa 7 r.g. in oklepnega
ovratnika V/i r.g.138 Približno desetletje prej, v letu
1565, je Wilhelm pl. Praunsperger za udeležbo na
zboru deželne konjenice, trajajočo osemnajstih dni,
za tri konjenike in zase dobil 24 r.g. plačila.139 Je
seni je isti plemič sodeloval na zboru deželne
konjenice s štirimi konjeniki. 42 r.g. in 40 kr. je
bilo plačilo, ki ga je prejel za štirideset dni služ
be.140 V skorajda dvomesečni službi se je njegova
osebna blagajna obogatila najmanj za 18 r.g. in 40
krajcarjev (kr.), če domnevamo, da je plačilo ena
komerno razdelil na vse udeležence. Najverjetneje
pa je sebi namenil več denarja kot svojim sprem
ljevalcem. V istem letu je za dvaindvajset dni
služenja v deželni konjenici Baltazar pl. Rasp s
svojim konjenikom prejel 22 r.g. plačila.141 Teore
tično je bilo torej njegovih najmanj 11 r.g.

136 Simoniti, Vojaška organizacija, str. 70.
137 AS 2, fase. 136a, šk. 231, Akt z dne 21. 3. 1566, brez
oznake strani.
138 Roth, Wieviel kostet ein Harnisch?, str. 23.
139 AS 2, fase.
153,šk.
264,prva mapa, 31. 7. 1565.
140 AS 2, fase.
153,šk.
264,prva mapa, 3. 11. 1565.
141 AS 2, fase.
153,šk.
264,prva mapa, 28. 10. 1565.

Zneski, izplačani za sodelovanje v deželni ko
njenici, najverjetneje niso zadoščali za plačilo za
ščitne opreme in orožja, ki so ju plemiči s svojimi
spremljevalci potrebovali. 4. marca 1582 je namreč
Baltazar pl. Rasp izdal zadolžnico okleparju iz
Ljubljane Henriku Weissu za 50 r.g. denarja.142
Kaj drugega kot celoten oklep, morda njegove
posamične elemente ali čelado je bil naročil Bal
tazar? Morda več oklepov? Kakor koli, znesek 50
r.g je bil tako velik, da ga Baltazar ni bil zmožen
izplačati na mestu samem. Gledano drugače, izde
lana zaščitna oprema je bila izjemno draga. Eno
nadstropna hiša v Gorici, Trstu ali Reki je namreč
v 16. stoletju veljala od 50 do 100 r.g.143
Gospodarstvo na Kranjskem je bilo proti koncu
16. stoletja v zastoju. V takšen položaj ga je v zad
njem desetletju spravila tudi vpeljava dvojnega ra
čunskega sistema v Notranje avstrijskih deželah.
Kraji z beneško veljavo so bili v slabšem menjal
nem položaju kot ozemlja, kjer se je utrdila nem
ška veljava.144 Cene so se v obdobju 16. stoletja
silno dvignile, v nekaterih primerih celo za
300%.145 Na slabe gospodarske razmere nas opo
minjajo tudi kmečki upori. V drugi polovici 16.
stoletja se je na Kranjskem zvrstilo štirinajst upo
rov različnih magnitut. V primerjavi s predhod
nimi desetletji je število uporov na Kranjskem v
času polagoma raslo:146
Obdobje
Število uporov

1351- 1401- 1451- 1501- 15511400 1450 1500 1550 1600
1
0
12
11
14

Upori ne odražajo le stiske kmečkega sloja. Go
vorijo nam tudi o povečanih finančnih potrebah
plemstva, ki je želelo zadovoljiti svojemu stanu
primeren način življenja.147 Nabava bojne opreme
(enkrat ali dvakrat v življenju) je bila v primerjavi
z zaslužkom v deželni konjenici gotovo velika
investicija.
Tako lahko morda lažje razumemo, zakaj je v
ohranjenih zapuščinskih inventarjih le trinajst pri
merov, kjer je bila zabeležena prisotnost oklepov.
Strošek, ki ga je nakup oklepa predstavljal, je bil
najverjetneje za mnoge plemiče v stagnirajočem
gospodarstvu prevelik finančni zalogaj. Nabava
tako dragega izdelka je bila za nevojaške namene,
kot npr. "razstavni" eksponat ali kot okras pro
storov, nesmotrna. Mnenje, da se lahko malo šte
vilo omenjenih oklepov opraviči s tem, da so se
142 AS 309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 8.
143 Matjašič, Pohlep po turškem blagu, str. 63.
144 Gestrin, M itninske knjige, str. 94.
145 Gestrin, M itninske knjige, str. 97.
146 Vilfan, Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev,
str. 502-03.
147 Reisenleitner, Vocelka, Plemiška kultura v habsburški
monarhiji, str. 38.

izgubili ali so bili pozabljen v nekem drugem
kraju, je nesmiselna. Komisarji, ki so popisovali za
puščino umrlih plemičev, so bili namreč natančni.
Tako so celo zabeležili, da so bili trije oklepi, naj
deni pri Karlu pl. Weixelbergu, v resnici lastnina
bratov Hansa in Wilhelma pl. Lamberg.148 Erhard
pl. Pellzhofer je imel shranjene tri pare oklepnih
narokavnikov od štirih pri Andreasu pl. Apfaltrerju.149 Zanimivo je, da plemstvo ni metalo proč
niti polomljenega orožja.150 Vzrok za takšno obna
šanje bi iskali v dragocenosti in visoki nabavni ce
ni orožja. Prisotnost oklepov v zapuščinskih inven
tarjih lahko nakazuje le eno. Plemič, ki je imel
oklep, ga je gotovo tudi uporabljal. In tu smo prišli
do enačbe - če je plemič imel oklep, je bil vojaško
dejaven.151
S pomočjo viteških nagrobnikov lahko poka
žemo, da so bile družbene zahteve in pričakovanja
do moškega dela plemstva visoka. Drugače po
vedano, bojujoči se plemiči so si bili prisiljeni za
gotoviti najboljšo bojno opremo in oborožitev v
okviru lastnih finančnih zmožnosti. Družbena fik
cija je plemiča dojemala kot finančno preskrb
ljenega in sposobnega takšnih stroškov, ne glede
na dejanski gospodarski položaj posameznika.
Naslednja okoliščina, ki od nas zahteva prište
vanje najboljše bojne opreme plemiču, je njegova
želja po preživetju. V nasprotju z ostalimi sloji
družbe je bila ta pri plemstvu najbolje izražena. In
pri njih je bil strah pred izumrtjem družine najbolj
izrazit. Plemstvo 16. stoletja je bilo edini družbeni
sloj z razvitim zgodovinskim spominom. Kazal se
je v nastajanju t.i. družinskih kronik, ki so se v
drugi polovici stoletja pojavile med plemstvom.152
Družinske kronike niso bile samo prikaz zgodo
vine posamične družine. Bile so tudi testament de
javnosti njenih posameznikov. Pričevale so o po
ložajih, ki so jih posamezniki dosegli, in preko njih
o pomembnosti plemiške družine. Pomagale so
ustvarjati mite o določenih članih in bile tudi sred
stvo samopoveličevanja ter družbenega postavlja
nja, kar je v človeški družbi prisotno še danes.153
Glede bojne opremljenosti poveljniškega kadra
obstajajo le splošna navodila. Predpis iz leta 1573
148 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, gospostvo v Ljubljani, str. 9.
149 AS 309, fase. XXXIV, lit. P, št. 4, str. 128.
150 Za primere glej ARS, AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13
(za puške); fase. XXXXI, lit. S, št. 3/2, str. 8 (konjeniški
meč s polomljenim odbojnikom, stara zlomljena sablja).
151 Že samo nabava oklepa kaže na namen njegove upo
rabe, ne glede na to, ali je bil nato resnično uporabljen.
Plemiča so lahko višji vzroki odvrnili od uporabe, npr.
prezgodnja smrt in podobno.
152 Radies, Familien-Chroniken krainischer Adeliger, str. 1
(za družini Herberstein, Lamberg), str. 2 (za družino
Gali), če naštejemo le primere za 16. stoletje.
153 Npr. na državni ravni. Zgodovine držav ali narodov
oskrbujejo njihove pripadnike z materialom za samopoveličevanje. Najlepši primer je pomen Napoleona I.
za Francoze.

pravi, da mora stotnik deželne konjenice na služ
bovanje priti z oklepom za konja, z najmanj dve
ma puškama, oklepnimi narokavniki, ramenskimi
ščitniki, vso pripadajočo opremo ter oklepljen.154
Samoumevno je, da se je poveljniški položaj
izkazoval tudi v kakovostnejši in dekorativnejši
opremi. Okoliščine, ki smo jih nakazali in so
vplivale na opremljenost plemiča v enotah deželne
konjenice, lahko tako za poveljujoči kader le po
tenciramo.
Prikazani dejavniki nam bodo omogočali, da iz
med bojne opreme, omenjene v zapuščinskih in
ventarjih, najboljše primerke pripišemo osebni
oborožitvi plemiča.
Rekonstrukcija bojne oprem ljenosti
kranjskega plem stva med letom a 1580
in 1590

Med zapuščinskimi inventarji plemičev, ki so
dijo v našo obravnavano skupino, lahko le za štiri
z vso gotovostjo trdimo, da so v času svojega živ
ljenja sodelovali v vojaških enotah. Iz ohranjenih
virov lahko razberemo, da gre za najmanj enkrat
no ali dvakratno udeležbo v enotah deželne ko
njenice. Kolikokrat so se dejansko vojaško udej
stvovali, je nemogoče ugotoviti.155
Karl pl. Weixlburg je še z dvema spremlje
valcema v letu 1565 v deželni konjenici služil se
demnajst dni.156 V njegovi zapuščini so komisarji
našteli naslednje oklepe in orožje na posestvu
Dvor - Weixelstein:
- trije stari polovični težki konjeniški oklepi z
vsem pripadajočim in orožjem (Russtungen),
- trije pari oklepnih narokavnikov (Panzer Ermell),
- dva para ramenskih ščitnikov (Panzer Schurz),
- en dober par pištol (Faustpuchsen),
- potlej še deset starih pištol (Faustpuchsen),
poleg nekaj precej izrabljenih,
- rapir (Rapier), ki je deloma pozlačen po odbojniku in glaviču.157
Karl je imel na voljo polovični težki konjeniški
oklep z opasanim mečem in bodalom. Rapir s
pozlačenim odbojnikom in glavičem je gotovo
sodil k njegovi gosposki oziroma civilni nošnji. V
boju je uporabljal vsaj še dve pištoli, kot je to za
hteval predpis o opremljenosti deželne konje
nice.158

154 AS 2, fase. 136a, šk. 231, akt št. 72.
155 Ohranjenost virov o pogostosti vojaškega delovanja po
sameznega plemiča je minimalna. Zato je rekonstrukcija
posamezne vojaške kariere izjemno težka.
156 AS 2, fase. 153, šk. 264, 20. 8. 1565.
157 AS 309, fase. IL, lit. W, št. 3, str. 13.
AS 2, fase. 136a, šk. 231, Akt z dne 21. 3. 1566, brez
oznake strani.

Komisarji so pri Erhardu pl. Pellzhoferju na
gradu Zapuže - pod rubriko Mannßwehr und
Rüsstung - v letu 1587 zapisali v inventar:
- štirje oklepni narokavniki (Pantzer Ermll),159 od
teh se trije pari nahajajo pri Andreasu pl.
Apfaltrerju,
- tri prsne in hrbtne plošče polovičnega težkega
konjeniškega oklepa z neločljivimi elementi in
orožjem (Rüsstungen),
- dva para oklepnih rokavic (Pantzer Handschach),160
- dva para pločevinastih oklepnih palčnikov
(Plechhandschach),
- tri pištole (fausst Puchsen) z njihovimi toki,
smodnišnicami ...,161
- dva rapirja (Rappir),
- prebij alee oklepov (Stecher),162
- bojno kladivo (Strytt Hammer).163
Erharda pl. Pellzhofer so na konju ščitili prsna
in hrbtna plošča polovičnega težkega konjeniškega
oklepa, škrice in oklepne rokavice. V desnici je
najverjetneje vihtel konjeniški meč. Bojno kladivo
in prebij alee oklepov sta bila pripeta na sedlo, po
leg pa v tokih še vsaj dve pištoli. Dobrih dvajset
let pred popisom zapuščine je Erhard še s petimi
konjeniki sodeloval na zboru deželne konjenice.
Za osemnajst dni službovanja mu je bilo izplačano
48 r.g. denarja.164
Tudi Baltazar pl. Rasp je z enim konjenikom
sodeloval v deželni konjenici v letu 1565.165 Kas
neje je napredoval v položaj deželnega plačilnega
mojstra za Hrvaško in Primorsko krajino (Obristkriegszahlmeister der Kroatische und Meergranze)166 Zapuščinski inventar Baltazarja pl. Ras
pa je bil izgotovljen leta 1587. Med drugim je bilo
v Ljubljani shranjeno:
- dva para oklepnih narokavnikov (Pantzer
Ermll),
- ena popolna verižna srajca (Pantzer Hembd),
- stara prsna in hrbtna plošča polovičnega tež
kega konjeniškega oklepa z neločljivimi ele
menti in orožjem (Russtung) ter dvema napa
dalnima čeladama (Sturmbhauben),167

159 AS
160 AS
161 AS
162 AS
163 AS
164 AS
165 AS
166 AS
167 AS

309, fase. XXXIV, lit. P, št.4, str. 127.
309, fase. XXXIV, lit. P, št.4, str. 128.
309, fase. XXXIV, lit. P, št.4, str. 129.
309, fase. XXXIV, lit. P, št.4, str. 130.
309, fase. XXXIV, lit. P, št.4, str. 131.
2, fase. 153, šk. 264, 29. 8. 1565.
2, fase. 153, šk. 264, 28. 10. 1565.
1075, mapa 208.
309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 137.

-

štirje pari pištol (Fausst puchsen), med temi
dva para z njima pripadajočima tokoma,...
- še ena pištola (Faustpuchsen) skupaj s tokom
...,
- štirje rapirji (Rappier),168
- štirje konjeniški meči (Reytt Schwerdt), eden
izmed teh posrebren.169
Baltazar pl. Rasp se je v bojnih enotah naj
verjetneje pojavil v prsni in hrbtni plošči polo
vičnega težkega konjeniškega oklepa, škricami, na
padalno čelado in oklepnimi narokavniki. V nož
nici za pasom je visel konjeniški meč, v tokih na
sedlu pa gotovo vsaj dva para pištol.
Oklepna in bojna zapuščina Wilhelma pl.
Praunspergerja je bila velika. Komisija je v letu
1589 na gospostvu Ponoviče popisala:
- dva para prsne in hrbtne plošče polovičnega
težkega konjeniškega oklepa z neločljivimi ele
menti in orožjem (Rüsstungen), skupaj z napa
dalno čelado (Sturmbhauben),
- en par oklepnih palčnikov (Plachen Handschuch),
- dva para oklepnih narokavnikov (Pantzer
Ermbl),
- štirje slabi ramenski ščitniki (Pantzer Schurtz),
- enajst pištol (Faustpüchsen), od teh štiri stare
(Rohr) in tri nove kratke puške (Röhr),
- konjeniški meč (Rayttschwerdt) z ujedkanim
srebrom.170
Bojna zaščitna oprema Wilhelma pl. Praunsperger je bila podobna predhodnemu primeru s
pridodanimi oklepnimi palčniki. Za ubijanje na
sprotnikov je imel na voljo konjeniški meč, mini
malno dve pištoli in najverjetneje še dve karabinki.
Za Wilhelma je znano, da je bil v zgodnejših letih
vojaško dejavnejši v primerjavi z zgoraj omenje
nimi osebami. V letu 1565 ga namreč kar dvakrat
srečamo med deželno konjenico.171
Za preostale tri plemiče, ki so še ostali v ob
ravnavani skupini, je pregled nekoliko bolj pester
in zanimiv (tabela).

168 AS
169 AS
170 AS
'7 ' AS

309, fase. XXXX, Ut. R, št. 6, str. 138.
309, fase. XXXX, lit. R, št. 6, str. 139.
309, fase. XXXIV, Ut. P, št. 5, str. 26.
2, fase. 153, šk. 264, 1. julij 1565 in 3. november 1565.

Oprema/Plemič

Janez Baltazar pl.
Wernegkh

Albert pl. Semenitsch

Augustin pl.
Engelshauser

Tip oklepa

Počrnjen polovični težki
konjeniški oklep172

Huzarska prsna in hrbtna
plošča, ramenski ščitniki,
oklepni narokavniki,
rokavice, napadalna
čelada173

Hladno orožje

Konjeniški meč, prebij alee
oklepov175

Ognjeno orožje

Minimalno dve pištoli179

Konjeniški meč, prebij alee
oklepov,176 morda
kopje177
Dve pištoli, morda ena
karabinka ali več180

Prsna in hrbtna plošča
lahkega konjeniškega
oklepa, napadalna čelada,
oklepni narokavniki,
rokavice, ramenski
ščitniki174
Sablja, prebij alee
oklepov178

O minimalno dveh pištolah govorimo zato, ker
je predpis o opremljenosti deželnih konjenikov iz
leta 1566 zahteval vsaj dve puški.183
Na osnovi prikazanega sledi, da so povprečen
izgled bojno delujočega kranjskega plemiča med

172 AS
173 AS
174 AS
175 AS
176 AS
177 AS
178 AS
179 AS
180 AS
181 AS
182 AS
183 AS

Minimalno dve pištoli,181
morda dve karabinki182

letoma 1580 in 1590, verjetno pa v celotni drugi
polovici 16. stoletja, tvorili: polovični težki konje
niški oklep z napadalno čelado, konjeniški meč,
prebij alee oklepov in minimalno dve pištoli. Naš
povprečen junak je iz gledal takole:

309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 22.
309, fase. XXXXI, lit S, št. 334 str. 9.
309, fase. XII, Ut. E, št. 4, str. 15.
309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 24.
309, fase. XXXXI, Ut. S, št. 314 str. 8.
309, fase. XXXXI, lit. S, št. 3*4 str. 9.
309, fase. XII, Ut. E, št. 4, str. 16.
309, fase. IL, lit. W, št. 4, str. 23.
309, fase. XXXXI, Ut. S, št. 314 str. 8.
309, fase. XII, lit. E, št. 4, str. 15.
309, fase. XII, Ut. E, št. 4, str. 16.
2, fase. 136a, šk. 231, Akt z dne 21. marec 1566, brez oznake strani.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Die persönliche
Rüstung der krainischen
Adeligen am Ende des 16. Jahrhunderts

Als grundlegende Archivquelle zur persönlichen
Rüstung des krainischen Adels wurden die Hinterlassenschaftsinventare herangezogen, weil diese
eine Anzahl von Angaben über die Waffen auf den
Schlössern einzelner Adeliger enthalten.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
wurde für Harnische folgendes Vokabular ver
wendet: Pantzer Hem bd, Harnisch, Drappharnisch,
Russtung, Khurraß.
Für die Helme kommt in den Quellen nur die
Sturm haube vor. Es steht außer Zweifel, dass der
Adel auch andere Helmtypen verwendete, die in
folge der spezifischen Aufzeichnung in den Nachlassenschaftsinventaren nicht besonders erwähnt
werden.
Den krainischen Adeligen standen in der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts folgende Waffen
zur Verfügung: Reitschwert, Degen, Stechlanze,
Säbel, Stilett, Streithammer, Lanze, Pistole und
höchstwahrscheinlich auch Karabiner.
Und wie traten die krainischen Adeligen im
Schlachtfeld auf? Der Harnischtyp und seine Voll
ständigkeit hingen von mehreren Faktoren ab: von
der finanziellen Lage des Adeligen, von den gesell
schaftlich bedingten Vorstellungen und Forderun
gen sowie von der militärischen Stellung des Ade
ligen im Heer.
Aufgrund des oben Gesagten stellten wir fest,
dass der krainische Adel zwischen 1580 und 1590
(im Schnitt) folgende Rüstung hatte: halbschwere
Pferderüstung mit Sturmhaube, Reitschwert, Stech
lanze und mindestens zwei Pistolen.
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"Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!"
(O vzrokih in načinih preganjanja gozdnih prekrškov
v ribniškem gospostvu na prehodu
iz 18. v 19. stoletje)

IZVLEČEK
Analiza gozdnih prekrškov se pričenja s pregledom tistih okoliščin na makro in m ikro nivoju, k i so
povzročile povečanje števila gozdnih prekrškov. M akro nivo predstavlja politiko absolutistične države>
ko t m ikro nivo pa se pojm uje splet okoliščin in izkušenj najem nika in zem ljiškega gospoda Antona
Rudeža. Gozdne prekrške so kaznovali na podlagi gozdnega reda in upravnih okrožnic ter usm erjenosti
tistega, k i je posedoval organe represije. Analiza gozdnih prekrškov poskuša te um estiti v lokalni in prek
prim erov tudi v širši socialnigospodarski in družbeni okvir.
KLJUČNE BESEDE
Anton Rudež, gospostvo Ribnica, gozdni red, gozdni prekrški, kaznovanje prekrškov

SUMMARY
"I DID N O T STEAL WOOD, I WAS O N LY PICKING UP BRANCHES!'1
(On Causes and M anners o f Pursuing Forest Offences in the Ribnica Dominion
at the Turn o f the 18th Century)
The analysis o f forest offences begins with a survey o f those circumstances on micro and macro levels
that caused an increase o f num ber o f forest offences. The macro level presents the policy o f the
absolutist state, while the circumstances and the experiences o f the tenant and proprietor A nton R udež
are considered the micro level. The forest offences were penalized on the basis o f the forest order and
adm inistrative circulars, and on the orientation o f the one possessing the organs o f repression. The
analysis o f forest offences attem pts to place those in local and through cases in a wider social and
economic frame.
KEY WORDS
A nton Rudež, the Ribnica dominion, forest order, forest offences, penalizing o f offences

G ozdni prekrški: odpravljanje ilegalizm ov ali
socialno uporništvo

V
raziskovanju vsakdana se zgodovinarji
dolgo ukvarjajo z analizo majhnih prekrškov. Med
majhnimi prestopki so postajale na prehodu iz 18.
v 19. stoletje zelo pogoste kraje lesa. Foucault1 je
svoje "petit deliquence" razumel kot posledico šir
jenja nove, drugačne oblasti (države) na področja
prej popolnoma samostojnih in družbeno sprejem
ljivih "ilegalizmov". V tem procesu so se odprav
ljali stari privilegiji in uveljavljala nova pravila.
Malce v duhu Hobsbawmovih2 socialnih uporni
kov tradicionalnih in nepolitičnih družbenih sku
pin, ki so se odzivali na krivičnosti v družbi, je
svojo študijo o kriminalnosti in vsakdanu napisal
Dirk Blasius.3 Morje gozdnih prestopnikov v pred
marčni Prusiji je označil kot pokončno hojo nižjih
družbenih slojev v nove čase, v katerih so se na
novo zarisale meje družbene neenakosti. Ti novi
časi pruske družbene stvarnosti so se začeli z uki
nitvijo podložništva in z razdelitvijo skupnih trav
nikov, pašnikov in gozdov. Edini način, da so nižji
sloji brez plačila dobili les od veleposestnikov, je
bila kraja v njihovih gozdovih. Gozdovi, ki so se
po reformah nakopičili v rokah velikih lastnikov,
so tem prinašali dobre zaslužke. Avstrijski zgodo
vinar Thomas Winkelbauer pa je svojo kritiko
socialnega discipliniranja predstavil v študiji, v ka
teri je na podlagi zemljiško - posestnih policijskih
redov dokazal povezanost med socialnim discipli
niranjem in komercializacijo zemljiških gospostev.4
Gospodarski in družbeni pritisk
absolutistične države na področju gozdarstva

Gozdni red iz leta 1771 je bil sad prizadevanj
absolutistične monarhije, ki je v duhu svoje poli
tike socialnega discipliniranja5 poskusila uravnava
ti vsa področja življenja, tudi gospodarstva. Tako
je posegla v gospodarjenje s prostranimi gozdovi,
v sredo katerih takrat še ni stopila človeška noga.
Čeprav je bil terezijanski gozdni red, ki je zapo
vedoval pravilna ravnanja z gozdom, propagand
no pospremljen "v izogib sedanjem u in prihodnje
m u pom anjkanju lesa", na Kranjskem večinoma ni
bilo občutiti strahu6 pred previsokimi cenami lesa,
'A
2
3
4
5

6

Prim.: Foucault, N adzorovanje in kaznovanje.
Prim.: Hobsbawm, Prim itive Rebels.
Prim.: Blasius, K rim inalität und A lltag.
Scheutz, A lltag und K rim inalität, str. 23.
Po Oestreichu je socialno discipliniranje povezano z iz
gradnjo zgodnje novoveške države, ki je hotela discipli
nirati vsa področja javnega življenja, tako da so bile sta
re pravice ukinjene in da so se ustvarjali novi oblastni
aparati (v: Scheutz, A lltag und K rim inalität, str. 23).
Strah je ostajal le v teorijah nekaterih kranjskih učenja
kov in občasno v kranjski prestolnici, ko je zamrznila
"transportna žila" Ljubljanica.

ki so bile posledica pomanjkanja sečnega lesa. Na
visoke cene lesa so že celo drugo polovico 18. sto
letja opozarjali gospodarski teoretiki v monarhiji.
žeGozdni red iz leta 1771 je sicer ukinjal gozdne
prakse, ki so po mnenju strokovnjakov škodovale
gozdu, in zahteval od lastnikov gozdov in užival
cev, da s spoštovanjem reda uvajajo nove gospo
darske pristope, kar pa so ti v praksi slabo ures
ničevali.7
Pod terminom varstvo gozdov so vodilni gos
podarski teoretiki na začetku 19. stoletja pojmovali
omejevanje vseh nevarnosti, ki so pretile gozdu.
Ključ do uspeha pa je bil v kaznovanju vseh, ki so
zagrešili gozdni prekršek.8 Terezijanski gozdni red
je Rudež (in pozneje Kranjski deželni stanovi9) ra
zumel predvsem kot policijski red in tudi stališče
države je bilo podobno: 'Pri vsem tem gre pred
vsem zato, da se nad vsem tem, kar sm o že ko
ristnega odredili, vodi poseben nadzor in se red
dosledno izvaja. "10 Gozdni red ni določil natanč
nih kazni za posamezne vrste gozdnih prekrškov.
Ko je leta 1829 Rudež za boljše gospodarjenje z
gozdovi zahteval 'natančen, določen in izvedljiv
gozdni red z večjim nadzoromZ'11 je samo pri
trjeval politiki Ilirskega gubernija. Ta je 1. marca
1822 z okrožnico okrožnim uradom obnovil nad
zor nad gozdnimi prekrški.12 Policijski nadzor, to
rej kaznovanje gozdnih prekrškov, je bil v
gozdnem redu pojmovan kot dolžnost zemljiških
gospodov. Preganjanje gozdnih prekrškov pa je v
Ribnici doživelo svoj pomenski razvoj, saj je na
slednji lastnik ribniškega gospostva Jožef I. nadzor
nad gozdnimi prekrški razumel kot svojo pravico
v gozdu, saj mu je ostala tudi potem, ko je zem
ljišče predal podložniku v last.13
Družbeni pritisk je država izvajala najprej s po
močjo upravnega aparata, ki je izdajal številne
okrožnice, katerih podlaga je bil gozdni zakon. V
okviru družbene prisile so za uresničevanje za
konskih določil na področju gozdarstva uredili
posebno institucijo: od leta 1816 do leta 1826
okrožne in distriktne gozdarje, ki so imeli poseben
institut nadzora pojezde gozdov. Male prestopke
podložnih kmetov pa so odkrivali gozdni hlapci, ki
so bili še vedno tisti represivni organ, ki je bil v
lasti zemljiških gospodov. Država pa je tudi do
volila svojim upravnim organom, da so omilili do
ločene člene reda glede na krajevne posebnosti.
Eden izmed elementov družbene prisile je bilo
7

Prim.: Müllner, Das W aldwesen in Krain; Valenčič^ O
gozdarski politiki.
8 Schopf, D ie Forstverfassung, III. del, str. 45.
9 Valenčič, Slovensko gozdarstvo, str. 317.
10 Smole, Terezijanski g o zd n i red , str. 67; Maček, M ajda
Smole, Terezijanski g o zd n i red.
11 AS 774, šk. 26, poročilo...
Schopf, D ie Forstverfassung, str. 225.
13 AS 774, šk. 1, 12. 3. 1834.

seznanjanje prebivalcev z normami. Na področju,
ki ga je zajela pričujoča analiza, je odredbe slišal
vsak, ki se je odpravil na tedenski sejem v Sodra
žico ali Ribnico, objavljali pa so jih tudi na uradne
dneve. Drug element družbene prisile je bilo kaz
novanje prestopnikov, ki naj bi imelo močno
preventivno funkcijo.
Monopol nad davki, velik uspeh absolutistične
države, je sprožil novo fiskalno politiko, ki se je
zrcalila tudi v povečanem nadzoru državnih ob
lasti nad privatno lastnino. V trenutku, ko je moral
lastnik zemljišča od tega nekaj plačati državi, so
postale zelo stare pravice, s katerimi je bilo obre
menjeno to posestvo, vsakemu lastniku trn v peti.
Se posebej, ker so v času primerni gospodarski mi
selnosti stare pravice prinašale več škode kot
koristi. Tudi v Ribnici je bila pravica do lesa za
potrebo hiše ("ius ligandi") stara pravica, ki je bila
zapisana v reformiranih urbarjih zastavljene gos
poske iz 16. stoletja.14 Že leta 1752 je ribniški
upravitelj negodoval zaradi te servitutne pravice;
to negodovanje pa je na bolj prikriti ravni sporo
čalo davčnemu uradniku terezijanskega katastra,
da so takšne pravice izničevale dohodke od tega
zemljišča. Kot najboljše sredstvo za boljše gospo
darjenje v gozdu, obremenjenem s servitùtnimi
pravicami, je videl upravnik gozdni red, ki bi
uravnal ravnovesje med gozdom in njegovimi po
rabniki ter uredil nadzor nad prestopniki.15
Tradicionalni proizvodi gozda in gozdne dobrine,
do katerih so bili po urbarju upravičeni kmetje, so
bili: paša svinj, lov na polhe ter uporaba drv in
stavbnega lesa. Za drva so podložniki po zapisanih
pravilih uporabljali odlomljeno in gnilo drevje ter
veje. Stavbnemu lesu za hiše, skednje in ograje so
bila namenjena stara in votla drevesa. Ob pove
čanju potreb (ki so bile deloma posledica demo
grafske rasti prebivalstva) se je takšen (v literaturi
označen kot tradicionalni) sistem zagotavljanja
zmerne porabe lesa in ohranjanja gozda sesul.16
Lastniki gozdov so morali spremeniti gospodarske
prakse in nemalokrat se je za takšno potezo odločil
šele nov lastnik ali bolj prepričljiv upravitelj.
Seveda je pri tem naletel na močan odpor kmetov,
saj je bila gosposka zahteva po prijavljanju potreb
in odkazovanju drevja za njihov miselni svet nekaj
nedoumljivega. Zemljiški gospod je sicer še lahko
izbiral med preganjanjem gozdnih prekrškov in
drugimi gospodarskimi praksami: na gospostvu
Snežnik so tako raje, kot da bi preganjali gozdne
prekrške, postavili mitnico, pri kateri so morali
kmetje plačati za vsak voz drv. Isto gospostvo si je
14 Valenčič, D olenjski g o zd o vi v terezijanskem katastru ,
str. 117.
15 AS 774, šk. 3, Tabeli 1752.
16 O tradicionalnih mehanizmih varstva pred prekomer
nim sekanjem glej: Radkau, The w ordy worship o f na
ture; Radkau, N ature und Macht.

s pogodbami z vasmi za posek lesa v gozdu za
gotovilo vsako leto določeno vsoto denarja.17
O dločitev za spreminjaj e gospodarskih praks
v Ribnici

Najprej je treba spoznati specifično mikro
okolje, v katerem so se uresničevali visoki cilji.18 V
Ribniški dolini oziroma h gospostvu Ribnica je po
franciscejskem katastru pripadalo 10652 oralov
(5965 ha) posesti in od tega je bilo kar 7273 oralov
(3782 ha) gozdov.19 Leta 1787 je mesto najemnika
gospostva zasedel izobraženi Anton Rudež, ki je
po smrti Gvida Kobenzla leta 1810 odkupil od
njegovih naslednikov gospostvo Ribnica. Od takrat
je vladal v Ribnici kot pravi graščak. 'Izobraženost
in gospodarska uspešnost sta prikrili njegov neplem iški izvor in ga povzdignili m ed najugled
nejše ljudi na Kranjskem "20 trdi Stane Granda.
Poleg pospeševanja živinoreje in sajenja sadnega
drevja je bilo steber gospostva gospodarjenje z
gozdovi.
Nove "zapovedane" gospodarske prakse so do
ločeni lastniki sprejeli; eden takšnih je bil tudi
ribniški. Na gospodarjenje z ribniškim premože
njem so vplivala tudi določila pogodb med za
kupnikom in lastnikom gospostva Ribnica. V tem
času je Anton Rudež sprejel varovanje gozda in
njegovo minljivost kot predmet nenehne pozor
nosti. Postopek ponotranjenja zavesti, da je gozd
dragocena lastnina, je trajal tistih nekaj let, ko so
Rudeževo početje še narekovala določila najem
niške pogodbe.
Ko je leta 1787 Anton Rudež sklenil prvo za
kupno pogodbo, mu je ta po določilih naj višjega
gozdnega reda naložila posebno skrb za varstvo
gozdov in še posebej tistih gozdnih delov, ki so
bili sporna posest med ribniškim in kočevskim gos
postvom. Sporni gozdovi so bili še vedno pod
upravo ribniškega gospostva. Skrb je pomenila
predvsem varovanje gozda pred opustošenjem, s
čimer so lastniki opozarjali na preprečevanje novih
krčevin.21
Iz najemniških pogodb za gospostvo Ribnica je
razvidno, da je izgubljena tožba s tem gospostvom
vzbudila pri lastnikih močno zavest o dragocenosti
gozdov in njihovi minljivosti. Kočevsko gospostvo
jim je namreč po sodni poti "odtrgalo" znaten kos
gozdov, so se potožili.

17

Glej: Kačičnik - Gabrič, Problem servitutnih pravic na
posestvu Snežnik.
Naj navedemo samo najbolj specifično kršenje gozd
nega zakona: od novih lazov so dobili zemljiški gos
podje dovolj dohodkov, da tega početja niso preganjali.
19 Smole, Graščina Ribnica, str. 6.
20 Granda, Rudež.
21 AS 774, šk. 1, zakupna pogodba 1787.

18°

Anton I. R udež
(original hrani Jurij Rudež)
Zavest o minljivosti gozdov, podkrepljena z
močnimi čustvi, je postala vodilo vsem nadaljnjim
najemniškim pogodbam. Kljub pohvali zakupniku,
ker je organiziral neškodljivo izrabo gozdov, so
določila o njihovem varovanju ostala del obnov
ljene pogodbe. Lastnik je še dodatno prepovedal,
da bi se preostale gozdove uničevalo s pridelo
vanjem pepelike, z apnenicami, z lazi ali s polji.
Zaradi ohranjanja gozdnih površin je tudi zahte
val, da je zakupnik zavrnil vse podložniške proš
nje za takšne obrti v gozdu.22 V pogodbah je tudi
začutiti lastnikovo prepričanost, da se lahko ta
minljiva dobrina ohrani le z racionalnim in s pra
vilnim gospodarjenjem. Dovolil je, da so najemnik
in prebivalci v gozdu posekali le toliko lesa, ko
likor so ga nujno potrebovali za svoja gospo
dinjstva, kar je bila tudi prvotna pravna razlaga
pravice "ius ligandi".23
Odločitev za napredno gozdno gospodarjenje
je prineslo tudi nenehno izobraževanje. Rudež je v
času svojega bivanja v Ribnici dodobra napolnil
knjižnico s knjigami s področja poljedelstva in ži
vinoreje. Zanimivo je, da je med knjigami, iz
danimi do začetka leta 1850, najti samo eno knjigo
22 AS 774, šk. 1, zakupna pogodba 1794.
23 AS 774, šk. 1, zakupna pogodba 1801.

o gozdarstvu, čeprav je bilo takšnih knjig konec
18. stoletja na pretek. Res pa je, da je bil gozd
večkrat del tematike v knjigah s širšo kmetijsko
problematiko.24 Kljub pomanjkanju takšnih knjig v
ribniški knjižnici je bil leta 1829 v poročilu o gozdu
Rudež prepričan, da ima na tem področju dol
goletne in koristne izkušnje.25
Višek prizadevanj po čim večjem donosu pa je
bil Rudežev pristop h Kranjski kmetijski družbi.
Njeni člani so razglabljali tudi o osnutku novega
gozdnega zakona. Temeljil je na visokem donosu,
ki se je zrcalil skozi letni etat gozda. Gozdni red,
ki ga je moral spoštovati Rudež od nastopa svoje
službe, kljub številnim prepisom in ponatisu v za
četku 19. stoletja ni pristal med dokumenti gos
postva. Vendar mu zaradi tega niti ni bilo treba
pretirano skrbeti, saj je terezijanski gozdni red po
letu 1822 hranila kmetijska družba.
Ribniškim lastnikom v spremenjenih fiskalnih
okvirih ni bilo samoumevno plačevati večjih daja
tev in istočasno podpirati obstoja preživelih prav
nih kategorij, kot so bile servitutne pravice. Do
datki k urbarjem so pokazali težnjo zemljiškega
gospoda, ki je najprej velikim odjemalcem (kova
čem, nožarju in izdelovalcem obodov za rešeta),
potem pa večjemu delu prebivalstva doline naprtil
plačevanje dajatve za pravico do lesa. Plačila so
bili zavezanci oproščeni samo v primeru, da v
določenem letu niso opravljali svoje obrti. Večina
prebivalcev Ribniške doline je bila tesno povezana
z okoliškimi gozdovi in izdelovanjem rešet. Tudi
zato so bili zaradi angažiranosti v trgovino prej kot
kje drugje sposobni plačevati dajatve v denarju.
Svoje peči so z lesom, ki so ga plačali, kurili tudi
ribniški tržani in vse župnije v okolici; odločitev za
plačilo pa je bila takoj lažja, ko se je dolžnik
spomnil na hude zime v ribniški dolini26
Pri souporabi gozdne lastnine je Rudeža motilo
tudi to, da ni mogel na ramena upravičencev obe
siti pravice do stroškov: menil je, da bi morali del
izdatkov za gozdne čuvaje in izgradnjo gozdnih
cest nositi prav oni. Svoje ideje je strnil v prošnji,
ki jo je poslal upravnim organom. Z odgovorom
okrožnega urada in gubernija, da za prisilo kme
tov, da bi plačevali za gozdni nadzor, nimajo za
konske podlage in pristojnosti, ni bil zadovoljen.
Po drugi strani pa ni niti pomišljal na izdatke, ko
je leta 1815 na posestvu zaposlil vrtnarja.27
Rudež je bil sin racionalizma. Izšolal se je v šo
lah, kjer so vzgajali zveste podložnike avstrijske mo
narhije. Delo mu je v duhu časa pomenilo veliko
24 Takšni knjigi bi lahko bili: Schmitt, J., Informatiseli praktische A nleitung zu r Forstgebau B estim m ung, Wien
1819; Handbuchlein fü r Bauersleute, Wien 1794 (AS 774,
šk. 11, popis knjig, s.d.).
25 AS 774,šk.11, popis knjig, s.d.
26 AS 774,šk.7, računske priloge 1809.
27 AS 774,šk.8, računske priloge 1819.

vrednoto in skozi to prizmo je gledal tudi prebi
valce Ribniške doline, ko je moral oceniti vzroke
njihove revščine. Njegova analiza je pripeljala do
zaključka, da so dolenjski ljudje izgubili voljo do
obdelovanja zemlje in svoje preživetje stavili na
prevozništvo in prodajo izdelkov, njihovo usodo pa
je zakoličila francoska politika, ko je omejila tovrst
no trgovino. V duhu krepitve volje do dela je sve
toval, da bi za zgled na Dolenjsko pripeljali nekaj
Gorenjcev, ki so pridno obdelovali polja, gojili lan in
sadili sadna drevesa. Po vzoru absolutistične kla
sifikacije revežev je sestavil predlog, kako naj se po
stopa pri odpravi splošne revščine na Dolenjskem:
vsaka občina bi razdelila svoje prebivalce v deset
razredov glede na marljivost in zanikrnost pri ne
govanju živine, obdelovanju polja, oskrbovanju
travnikov ter sadovnjakov. Najnižji razred bi naj
prej javno stigmatizirali; po letu dni bi jim, če se
stanje ne bi izboljšalo, prodali posestvo in jih z dru
žino vred vrgli iz občine.28 Iz poročila je razvidno,
da sta kmečka obrt in trgovina, ki sta krepili "leno
bo" kmetov, predstavljali temeljni konflikt s pred
stavnikom novega miselnega sveta - Rudežem. Iz
ohranjenih zapisnikov gozdnih prekrškov je jasno,
da je Rudeža prav tako kot prodaja lesa motila trgo
vina s suho robo oziroma predvsem trgovina z reše
ti kot njenim najbolj množičnim izdelkom. Rudež je
tudi ugotavljal, da so nove ceste povečale pritisk
kmetov v gozdove, saj so po njegovem mnenju
množično posedovali vozove in vprežno živino, s
katerimi so v urbana središča vozili les za prodajo.29
Ob pritisku na kmečko trgovino, ki je mnogim
posebej ob slabih letinah pomenila pomemben vir
dodatnih prihodkov, je moral Rudež naleteti na
nasprotovanje. V Loškem potoku je sam nadzoro
val izdelovanje suhe robe, saj je postavil skladišče
zanjo in odkupoval izdelke po določeni ceni. Ko je
nadebudni domačin po dvojni ceni preprodajal
obode za rešeta, ga je to dejanje spravilo dva dni
za rešetke.
Podoben primer nasprotovanja kmečki trgovini
z lesnimi izdelki ponuja ribniški zemljiško-posestni
sosed - Ortnek. Uradniki tega gospostva so leta
1792 opravili pojezdo po podložniških gozdovih in
namesto bujnih gozdov z lepo podrastjo našli opustošen gozd, v katerem so kmetje posekali veliko
mladih dreves. Za klavrno stanje v gozdu so obto
žili izdelovalce skodel, rešet, škatel ter trgovce s le
som. Potreba omenjenih prebivalcev je bila tako ve
lika, da bi lahko v nekaj letih povzročila resno po
manjkanje lesa, so menili uradniki, in to bi občutili
predvsem potomci. Prav sklicujoč se na slednje je
hotela gosposka od upravnih organov izsiliti strožje
° Smole, G ospodarski po lo ža j, str. 173.
29 Eden izmed centrov suhe robe je bila So dražica, kjer je
bil enkrat na teden sejem, na katerem so prodali največ
suhe robe (Rus, Suha roba, brihtna Ribnica, str. 4).

ukrepe. Pritožba je dosegla svoj namen, saj je
okrožni urad zagrozil z naj ostrejšimi kaznimi, če bi
kakšen kmet brez najave graščinskemu gozdnemu
hlapcu še sekal les za katerokoli potrebo (za stavbni
les, drva ali les za skodle) ali požigal krčevine. Po
sebej oster je bil ukrep urada zato, ker je nadzor in
stituta gozdnega hlapca razširil na gozdove soseske,
privatne gozdove in gozdove zemljiškega gospo
da.30
Ko so zemljiške posestnike tako motile stare
kmečke pravice, je Rudež še vedno trdno verjel v
učinkovitost dveh funkcij telesnih kazni, ko je le-te
primerjal z denarnimi: v "preventivno" funkcijo, saj
je bilo občasno potrebno komu za kazen odmeriti
nekaj udarcev za zgled drugim, in "zastraševalno"
funkcijo, ki jo je s seboj prinesla izvršba takšne
kazni. "Ce bi se tako brez obotavljanja kaznovalo
vsako dejanje> k i nasprotuje gozdnem u redu, p o 
tem bi takšna kazen vzpodbudila večji hrup in strah
p o štirih do petih javneP1 naloženih udarcih s pa
lico k o t večtedenski zapor ali javna dela, s katerim i
v določenem času večkrat trpi delo na polju. Trdno
sem prepričan, da če bi v ribniškem okraju povečali
nadzor in uvedli in pazili na takšno ravnanje p ri
kaznih, bi popolnom a odpravili g o zd n e p re 
krške (poud. avt.) in v nekaj letih dosegli zado
voljiv uspeh."32 Negospodarno ravnanje oziroma
samovolja kmetov bi po lastnikovem mnenju v
nekaj letih tako uničili gozdove, da bi bili popol
noma izsekani.33 Entnersfeld je v sedemdesetih
letih 18. stoletja predlagal malce drugačno kaznova
nje vseh gozdnih prekrškov. Najprej bi prestopniku
naložil kazen 1 goldinarja; ko bi prestopnika zalotil
drugič, bi moral plačati že 5 goldinarjev, tretjič pa bi
bila prestopnikova mošnja lažja za 15 goldinarjev 34
Sele ko tako visoka kazen ne bi zalegla, naj bi zem
ljiški posestniki uporabili telesne kazni.
Če je Rudežu izvajanje prisile nad kmeti še us
pevalo, pa jih le ni naučil ravnati z drevjem, saj so
ga, ko je zares postal njihov, množično sekali in les
prodajali v Trst.35 Tako se je šele po stotih letih po
kazala zmotnost prepričanja, ki so ga gojili zvesti
podložniki terezijanskega in jožefinskega časa, da
lahko represija razreši vse probleme reformatorjev,
ki so bili zazrti v novo dobo gospodarskih odno
sov.36
30 AS 675, Gospostvo Ortnek, fase. 14, 25. 11. 1793 in 20. 2.
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Kazni za gozdne prekrške niso smele biti javne (Schopf,
Die Forstverfassung, III. del, str. 160).
AS 774, šk. 26, poročilo...
AS 774, šk. 26, poročilo...
K undschaftsblatt, 19. 10. 1776.
Lesar, Ribniška dolina na K ranjskem , str. 15.
"Prisile, k i delujejo na n ižje sloje, so bile v zgodovin i
pretežn o fizične prisile, grožnje s telesnim trpljenjem ,
zatiranjem , bedo in lakoto. Tako nasilje n e p elje v sta
bilno preoblikovanje zunanje prisile v samoprisilo"
(Elias, O procesu civiliziranja, 2. del, str. 310).

Seznam knjig, s.d. (AS 7 7 4 šk. 11)
Modernizacija gozdarstva

Omenjeni dejavniki so končno pripeljali do od
ločitve za uveljavljanje novih gospodarskih praks v
gozdovih. Dobro gospodarjenje z gozdovi, ki se je
pokazalo na treh področjih, nam je predstavilo
poročilo novomeškega okrožnega urada. Ribniško
gozdno gospodarstvo se je izkazalo s številnimi
gozdnimi potmi in z izurjenim gozdnim osebjem
ter z gojenjem posameznih gozdnih delov.37 Tako
le je Anton Rudež opisal, kako je potekalo gojenje
gozdov: "Pred približno šestim i ali osm im i leti sem
spoznal da je potrebno nekatere gozdne dele, s
katerim i se je ravnalo negospodarno, za nekaj časa
p u stiti mirovati, tako sem za nekaj časa prepo
vedal sekanje lesa uporabnikom teh gozdov in jim
za njihove potrebe in uporabo določil druge gozd
ne deleZ'38 Po veljavni zakonodaji zemljiški gos
pod vaščanom ni smel odreči zapisane pravice do
lesa, razen v primeru, če je bil gozd uničen in
potreben obnavljanja. Zato ga je zemljiški gospod
moral najprej prikazati kot takšnega, preden je
vaščanom določil nove pogoje za izrabo služ
nostnih pravic v gozdu. Ko se je leta 1821 po
ribniških gozdovih sprehajal okrožni gozdar, je
ugotovil, da ima občina Sodražica v gozdnem delu
Kozarje in Beli žleb zelo star gozd in edino škodo
so mu povzročali sodarji. V gozdove so po letu
1821 naredili gozdne poti, po katerih so začeli
odvažati les, ki bi sicer propadel.39
Ko je Rudež dobil dovoljenje za to, da so mo
rali kmetje sodelovati pri delu na trasah cest v do
tedaj nedostopne gozdne predele, je v skladu z
37 AS 533, fase. W/3, instrukcija 1822.
38 AS 774, šk. 18, Wald - konservatur, s.d.
39 AS 533, fase. W/3, obhod 1821.

zakonom hitro obvestil okrožni urad in njihovega
gozdnega komisarja o svoji nameri. V letu 1821 je
naredil 4 nove ceste v tistih soseskah, ki so najbolj
obremenjevale okoliški gozd. Tem soseskam je do
delil nove gozdne parcele, v katerih so lahko se
kale les za lastne potrebe po načelu "ius ligandi" in
ga odvažale po novih cestah.40 Tako je zmanjšal
pritisk prebivalcev v tiste dele gozdov, v katerih je
prepovedal sečnjo z namenom, da bi v njih vzgojil
ekonomsko bolj zanimiv les.
V
ribniških gozdovih je lastnik za nekaj časa
poskrbel tudi za druge dohodke. Eni izmed sed
mih apnenic z velikimi potrebami po lesu za kur
javo je leta 1819 zaračunal še stroške lesa za kolibo
in tako pobral celih 30 goldinarjev41 V težko
dostopne dele gozda je v drugem desetletju 19.
stoletja pripeljal ljudi, ki so žgali pepeliko in jim
pri tem postavil natančne pogoje, saj so za svojo
malomarnost in morebitni gozdni požar ali pusto
šenje odgovarjali s svojo lastnino. Njihova pravica
je bila pravica do tistega lesa, ki ne bi bil uporaben
za kaj drugega.42 Rudež ni nikomur odgovarjal, pa
čeprav je žganje pepelike omogočil že na pomlad,
kar je bilo popolnoma v nasprotju s pravili gozd
nega reda, saj je ta predvideval žganje le pozimi.
Od pepeličarjev si je pridobil del pepelike oziroma
dohodka od nje. Kovači so tudi že od davna imeli
pravico, da so za svoje potrebe žgali oglje v rib
niških gozdovih, čeprav leta 1752 v napovedi za
terezijanski kataster menda na ribniškem še ni bilo
ne kovačev in ne oglarjev 43 Ponavadi so se inte
40
41
42
43

AS 774,
šk.
26, 15. 3. 1831.
AS 774,
šk.
8, računske priloge 1819.
AS 774,
šk.
12, pogodba 1811.
Valenčič, D olenjski g o zd o vi v terezijanskem katastru,
str. 116.

resenti za oglarjenje, ko so se odločili, da bodo po
stavili svojo kopo, kar pogodili z gospostvom za
določeno odškodnino. V evidencah je moč najti le
enega oglarja, ki je plačeval gospostvu nadome
stilo za uporabljen les,44 zagotovo pa je bil kje še
kakšen.
Ribnica je bila v ravnanju z gozdom svetla izje
ma, saj je na podlagi poročila gozdnega komisarja
kresija drugim gospostvom postavljala predvsem
določene pogoje in roke, po preteku katerih bodo
za svoja neprimerna ravnanja z gozdom kazensko
odgovorni. "Profesionalni" odnos do gozdne lastni
ne je v rodbini Rudež postal dragocena dediščina,
ki se je skrbno prenašala iz roda v rod. V času
romantičnega vračanja k naravi v prvi polovici 20.
stoletja je bil zadnji lastnik gospostva Ribnica celo
izšolani gozdar45 Prav gospostvo Ribnica doka
zuje, da v prvi polovici 19. stoletja gospodarjenja v
gozdu niso toliko omejevale servitùtne pravice kot
osebno prepričanje lastnika o tem, kako naj se z
njim gospodari.
D okum enti o gozdnih prekrških

organi. Zbiranje najbolj zanimivih sodnih primerov
je ostalo Rudežu v krvi, saj so mu to nalogo kot
zakupniku gospostva nalagali že Kobenzli, ko so
bili ti še lastniki Ribnice.47
Kako je bil prestopnik kaznovan, je zanimalo
predvsem Antona Rudeža, ki je vodil evidenco
dosojenih kazni in denarnih nadomestil. Natančna
in pregledna evidenca nad gozdnimi prekrški, ki
naj ne bi bila preobsežna, se je zdela graščaku naj
primernejša in hkrati tudi obveznost za vsakega
lastnika gozda.48 Tudi zato, ker je ta vedel, da jo
bo moral kdaj pokazati še komu drugemu, so vsi
dokumenti te vrste v prvotni ureditvi gradiva na
ribniškem gradu spadali med politične fascikle.49
To se je namreč enkrat že zgodilo, ko je na gradu
gostoval okrajni gozdni komisar, ki pa bi hotel vi
deti več, kot mu je lahko pokazal okrajni urad. Za
to je Rudež v svojem poročilu pribil, da bi morala
vsaka okrajna gosposka hraniti protokole o izre
čenih kaznih za prekrške.50 Večina zapisov je za
dovoljila graščakove zahteve že z nekaj vrsticami,
ki so mu jedrnato povedale vse o dejanju: od
kršiteljev, kraja in hlapca, ki jih je zalotil, pa do
vseh podatkov, ki so se nanašali na kazen in od
škodnino.
Nekaj malega nam o gozdnih prekrških pove
do še suhoparne tabele nadomestil za pustošenje v
gozdu, ki jih je v evidenci storjenih prekrškov in
predvsem plačanih škodnih nadomestkov vodil
upravitelj gospostva.
Čeprav narava opisanih dokumentov ni takšna,
da bi omogočala statistične analize, nam številčni
podatki malce bolje ponazorijo, koliko ljudi je bilo
vpletenih v gozdne prekrške.

Andrej Levstik je bil domačin iz Ribnice, ki si je
dobrih trideset let služil kruh s tem, da je hodil po
gozdovih in nadzoroval, če kdo seka brez vednosti
njegovega gospodarja. Ko je skupaj z drugimi
hlapci ugotovil, da je po gosposkih gozdovih gos
podarila tuja roka, so skupaj odšli na grad, kjer so
Rudeževi uradniki po njihovi pripovedi sestavil
kratko prijavo gozdnega prekrška. Prijave večkrat
niso navajale storilcev, ker so gozdni čuvaji prišli
na kraj prekrška prepozno. Ostale so le kot evi
denca lastniku, ki mu je takšno neodkrito dejanje
dvigovalo precej vroče krvi. Okrajna oblast oziro
Narava zapisa
Število
Povprečno število
ma distriktni gozdar so imeli podobno nalogo, saj
kršiteljev
kršiteljev na zapis
so morali popisati prekršek ter navesti odškodnino
prijave prekrškov
2
79
za nastalo škodo, ker je bil tako narejen zapisnik
zapisnik sodnega
31
1
dokaz v primeru, če bi pozneje odkritim storilcem
zaslišanja
nekoč sodili.46
Rudeževa evidenca
130
1,5
V
začetni fazi francoske oblasti je zaslišanja za o prekrških
gozdne prekrške še opravljalo gospostvo. Ko se je
evidenca plačil za
195
13
leta 1820 v Ribnici dobro namestil gozdni urad, je
prekrške
opravil več zaslišanj zaradi gozdnih prekrškov, ki
so bili storjeni že nekaj let pred tem. Na podlagi
Za kazen pa nekaj udarcev s palico
zaslišanja je sodišče dosodilo odškodnino lastniku
in kazen kršitelju. Kršitelji, večinoma kmetje, so
Prav analize policijskega nadzora in njegovega
bili precej zmedeni, saj so se še vedno morali za rezultata prekrškov, o katerih so se ohranili zapisi
govarjati na ribniškem gradu, tam pa sodnik ni bil v arhivu gospostva Ribnica, lahko pokažejo, kako
več zemljiški gospod. Zato so se zapisniki zaslišanj se je lastnik ravnal po zakonu, ki mu ga je vsilila
ohranili v arhivu gospostva Ribnica le zaradi načrt naj višja avtoriteta - država. Seveda analiza gozd
nega zbiranja dvojnikov, ki so jih izdajali sodni nih prekrškov kaže tudi na izvajanje modernejših
44 AS 774, šk. 7, računske priloge 1. 1808 in šk. 19, 20. 12.
1822.
45 Glej: D nevnik Olge R udež Kosler, str. 17.
46 Schopf, D ie Forstverfassung, III. del, str. 216.
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AS 774, šk. 1, pogodbe 1. 1787, 1794, 1801.
Prav tam.
AS 774, šk. 19, gozdni prestopki.
AS 533, W/3, poročilo 1821.

praks, ki so prišle v konflikt s tradicijo, kar je še
zaostrovalo odnose med lastnikom in upravičenci
do lesa.
Gozdni zakon so lastniki gozdov upoštevali, ko
so kot gozdni prekršek obsodili dejanje, ki so ga
razumeli kot krajo svojega premoženja, kar je v
določnih primerih gozdnih prekrškov priznavalo
tudi pravo. Rudež je dobro razložil gozdni pre
kršek v luči pravnega vidika: "Vsako podrto in
ukradeno drevo> k i n i bilo določeno> se mora
obravnavati k o t kraja in tako tudi kaznovati. Vsak
s to r ile c k i bi bil zaloten p ri delu ali se je na
meraval lotiti sekati; je dolžan vrniti ukraden po
sekan les lastniku ali nadom estiti njegovo vrednost
p o prim erni ceni in p ri tem zadržati 1/3 le-te. "51
Kot krajo so pojmovali že odvoz lesa, ki ga je
posekal nekdo drug. Ker so bile težje kraje kazno
vane po kazenskem zakoniku, so kršitelji za rešet
kami preživeli največ tri mesece, potem ko so bili
spoznani za krive storitve gozdnega prekrška; se
veda pa so bile v praksi, da ne bi trpelo kme
tovanje, kazni krajše.
Sodniki so gozdne prestopke obravnavali kot
lahke prestopke, za katere je bilo zadolženo so
dišče na prvi stopnji. Prestopniki so bili največkrat
tisti, ki so brez dovoljenja lastnika posegli v tuj
gozd. Njihov gozdni prekršek, označen kot Wald
frevel, je ostajal kljub obsodbi tudi nekaznovan.
Kajti znesek, ki jim ga je naložil okrajni sodnik, je
bila le odškodnina lastniku za škodo, ki je bila
povzročena v gozdu s storjenim prestopkom.52
Včasih so od gozdnega prekrška ločili pustošenje
gozda, označeno kot Waldschwendung, ki je
prvotno pomenilo krčenje gozdov (s sežiganjem
posekanega drevja) v korist travnikov. Pojem se je
v pravni terminologiji uveljavil kot prekršek, pri
katerem je gozdni kršitelj posekal še nedorasla
drevesa.53 Poleg sekanja dreves za lastno korist ali
za širjenje lazov je uporabila ribniška uprava ta
termin tudi ob nedovoljeni izdelavi ograje iz mla
dega drevja. Po upoštevanju olajševalnih ali oteže
valnih okoliščin so bile odškodnine in morebitne
kazni odvisne tudi od posameznikovega premo
ženjskega stanja in njegovega gospodarjenja.
Revni se tako vsaj ob prvem srečanju s sodiščem
niso bali, da bi bili primorani plačati visoko od
škodnino. Ta je bila v povprečju ocenjena na 3
goldinarje, ob hudi škodi pa se je povzpela do 10
goldinarjev. Takšno - povprečno vsoto so mnogi
drugi vaščani odšteli vsako leto za koriščenje drv v
gosposkih gozdovih po določilih stvarnega pra
va.54 Če bi ocenjena škoda presegla vrednost 25
goldinarjev, bi se dejanje po kazenskem pravu
51 AS 774, šk. 26, poročilo.
52 Lastnikom je odškodnino za les zagotavljal terezijanski
gozdni red.
53 Prim.: Schopf, D ie Forstverfassung.
54 AS 774, šk. 7, računske priloge 1808.

štelo za hud policijski prekršek, ki bi se kaznoval
po kazenskem zakoniku, kar bi postopek zavlek
lo.55
Sele tlaka in pripor v grajski ječi, ki je lahko
trajal tudi več kot en dan, sta bila poleg udarcev s
palico56 tisti kazni za gozdni prekršek,57 ki so
kršitelju dajale tudi moralni in vzgojni poduk.
Med analiziranimi prekrški je bil pripor enkrat
zaradi hujšega prekrška težje stopnje, to pa je po
menilo, da je kmet prestal kazen v ječi v okovih
na rokah in nogah.58 Kmetov sicer niso dolgo
zadrževali v priporu, saj so morali vzdrževati svoje
žene in družine. Takšna kazen naj bi prestopnika
odvračala od ponovitve takega dejanja, ki bi bilo v
nasprotju z zakoni. V francoskem kazenskem za
koniku so bile kazni podobne avstrijskim.
Ker je imela kazen predvsem moralni namen,
ni čudno, da je bil oglar Andrej Oberstar, sicer
samski sin mlinarja, ob svojem četrtem kuhanju
oglja "izučen" s šestimi udarci s palico, da bi se
naučil, kako je treba delati.
Ko so začeli leta 1793 upravnik gospostva Rib
nica in tedanji gozdni hlapci preganjati prekrške v
gozdu, so najprej sodili le tistim prebivalcem do
line, ki so zagrešili prepovedano trgovino z ob
močja deželskega sodišča ali pa so širili laze in
delali nove krčevine. Le nekaj mesecev prej, ok
tobra 1792, je namreč novomeško okrožje izdalo
okrožnico, ki je lastnike znova opozarjala na upo
števanje gozdnega reda.59
Rudež je za izboljšanje gospodarskega stanja
gozda začel z načrtnim odkazovanjem drevja. Na
podlagi potreb prebivalcev vasi, o katerih so se
stavljali le začasne evidence, so gozdni hlapci
označili stara, prerasla drevesa. Prebivalci pa so po
svoje posekali le nekatera izmed označenih dreves.
Uničena drevesa ali drevesa, vrasla med druga, so
raje pustili. Ker tako niso posekali dovolj dreves,
so ostala izbrali kar sam i60 Ko so okoli leta 1800
začeli v Ribnici z načrtnim preganjanjem gozdnih
55 Schopf, D ie Forstverfassung, III. del, str. 159.
56 Takšno kazen so predvidevali za posle in ljudi, ki so
živeli od dnevnega zaslužka in bi jim pridržanje v ječi
onemogočalo preživetje. Tudi telesno kaznovanje za tak
prekršek ni bilo javno (Schopf, D ie Forstverfassung, III.
del, str. 160).
57 Poleg teh kazni sta po pravu za gozdne prekrške ob
stajali še denarna kazen, ki je bila namenjena zgolj
premožnejšim, ter odvzem orodja ali lesa. Ilirski guber
nij je po letu 1822 predvideval, da bi tako pridobljena
sredstva uporabili zemljiški gospodje za nakup semen
dreves ali pa bi se sredstva namenilo za drevesnico
(Schopf, D ie Forstverfassung, III. del, str. 161).
58 Ker kazni v terezijanskem gozdnem redu niso bile toč
no določne, si je deželna elita v 20-tih letih 19. stoletja
prizadevala za natančno določitev kazni. Vlada je za
ključila prizadevanja z odločitvijo, da bo taka navodila
dal novi gozdni zakon (Valenčič, Slovensko gozdarstvo,
str. 57).
59 AS 675, fase. 14, gozdni prekrški, 1793.
60 AS 774, šk. 26, poročilo...

prekrškov, je bilo največ obsodb prav zaradi ne ogenj, ker so kurili posekano mlado drevje. Pre
brisani kmetje so ušli in ogenj sta pogasila šele
upoštevanja tega gospodarskega načela.
V
takratnem pojmovanju je bilo najhujši gozdnižupan in gozdni hlapec, Rudeževo jezo pa šele
prekršek tihotapljenje lesa na območje drugega dosojeno nadomestilo za škodo. Na gospostvu
Ortnek pa je komisija med gozdnimi prekrški ugo
gospostva.61 Za preganjanje takšnega prestopnika
je Rudež skrbno zbiral dokaze. K akterju takšnega tovila še puščanje vej v gozdu in pašo koz 68
Del zaslug za kaznovanje prekrškov po dolo
prekrška, Oražnu, je poslal tri gozdne hlapce, da bi
ugotovili, koliko je bilo resnice v ovadbi, da je vozil čilih gozdnega reda so imeli izšolani gozdarji. Prav
že eno leto v Kočevje les za prodajo. Uslužbenci so hitro so nastopili proti gradnji nove ceste. Vse se
ugotovili, da je ta dan odpeljal 300 lopatic za je začelo na binkoštno nedeljo leta 1828, ko so se
mlinska kolesa, ki jih je kupil kočevski mlinar. Ko so po stari navadi zbrali vsi gospodarji iz Zamosteca.
francoski upravitelji stopili do mlinarja, so izvedeli, Razpravljali so o skupnih zadevah soseske. Na žu
da je res kupil nekaj lopatic za mlinska kolesa in panov predlog so se odločili narediti novo cesto,
ker so začeli na tisti, ki jo je dotlej uporabil kdo
tudi 10 desk, poleg tega pa je osumljeni že prej
prodal 2 vozova desk. Po tej obsežni preiskavi mu izmed vaščanov, za prevoz lesa zaračunavati ka
niso več zaupali, da ne bo prodal še tistih desk, ki so zen. Z dobrim izgovorom, da so popravili le del
jih čez nekaj dni po podrobnem pregledu našli pri poti, čez katero se je pred časom "prikradla" nova
njem. Zato so jih zaplenili in takoj prodali.62 Čeprav ograda, so opravičili svoje početje pred nadreje
bi lahko Oražen za svoj težek policijski prekršek nimi. Nihče jim ni mogel oporekati, da niso imeli
nepotrebnega dela, ko so morali ob ogradi razto
dolgo sedel v zaporu, so ga v dobro njegove žene
obsodili le na 48-urni pripor. Ta bi bil lahko daljši, a voriti les, ga zvaliti po pobočju in nato znova na
so mu raje naložili še deset udarcev s palico. Za tovoriti. Resnični motiv "obnavljanja" poti pa je bil,
povzročeno škodo so mu dodali še škodni nado da je ta pozabljena pot pripeljala do čisto nove
mestek v višini 17 goldinarjev 63
poti, ki je peljala po poljih vse do vaških hiš.
Hvalevredno idejo iz ust vaškega zastopnika so
Ribniško gospostvo je preganjalo tudi gozdne
prekrške, ki so neposredno nasprotovali določilom vaščani hitro pograbili in se z vso vnemo lotili
gozdnega reda. Taka dejanja so posledično zmanj dela. Se isti dan so prinesli potrebno orodje in ob
ševala vrednost gozda. Te negospodarne načine pašniku posekali moteče "slabe" bukve ter speljali
ravnanja z gozdom je pravo razdelilo na tri ka pot. Pot, ki bi jo morala dovoliti tako lastnik kot
tegorije: na gozdu neprimerne obrtne obrate, na gozdni urad, je predstavnike soseske poklicala na
uničevanje podrasti in na uničevanje gozda s pre zagovor. Zupan se je izgovarjal, da je bila to ideja
tirano izrabo posrednih gozdnih proizvodov (npr. vseh prebivalcev in da v bistvu ni šlo za novo pot,
paše).64 Veliko prekrškov je izvedlo več ljudi sku za katero bi moral vedeti lastnik.69 Ker se o tem
paj. Med obtoženimi je moč najti nekaj storilcev, ki prekršku ni ohranil sodni protokol, lahko kazen
so dvakrat pripravljali nove kole za ograde, v ka samo predvidevamo, saj je imelo po dolnjeterih se je pasla živina. Sodbe so bile stroge in tudi avstrijskem gozdnem redu pričevanje zapriseže
ograjo, ki je bila že postavljena, je bilo treba po nega gozdarja moč dokaza.
Posebej so bili oglobljeni vsi, ki so si brez
dreti.65 V nasprotju z določili gozdnega reda je bilo
tudi kleščenje drevja, verjetno za steljo, kar je odkazila prilastili les za gradnjo. Natančnemu oče
prineslo pripor mlinarju in kajžarju.66 Kljub šte su gozdnega čuvaja ni ušla ne nova lesena hiša, ki
vilnim obsodbam v opomin drugim so se prekrški prej ni stala, ne nekaj dragocenih hrastov in tudi
ponavljali, četudi je bilo kakšnega kršitelja vsaj malo ne 21 smrek za izgradnjo skednja. Čeprav se je
strah. Kmet, ki je nabiral bukove veje, verjetno z kmet Jernej Vončina hotel izmazati z izgovorom,
žirom, da bi nahranil svoje prašiče, si tako ni upal da je zgolj odpeljal dve lepi bukvi, ki ju je našel v
priti na urad. V njegovem imenu se je na nevednost gozdu, je bil spoznan za krivega kraje stavbnega
škodljivosti tega početja izgovarjala njegova žena, ki lesa.70 Še kmet, ki je prodal menda 15 let star pod,
je tudi v njegovem imenu dobila kazen.67 Brez je bil poklican pred sodnika. Les za stavbe je bilo
obotavljanja je bila kaznovana nemarnost štirih treba varovati, saj je imela večina hiš v Ribniški
kmetov, ko jim je ob vročini in poletni suši ušel dolini še "kratko življenjsko dobo". Le Ribnica in
Zimarice sta se lahko pohvalili prva z veliko in
druga z nekaj kamnitimi hišami. Te hiše niso bile
61 Prav v času francoske uprave so bili sodni registri polni
več tako odvisne od moči požara, ki je vsake toliko
postopkov zaradi gozdnih prekrškov (Britovšek, Razkroj
ogrozil posamezno vas.71
agrarne fevdalne strukture, str. 110).
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AS 774,šk. 19, zaslišanje 1811.
AS 774,šk. 19, zaslišanje 1811.
Schopf, D ie Forstverfassung, III. del, str. 54.
AS 774,šk. 19, prijave 1811 in1815.
AS 774,šk. 19, prijave 1808.
AS 774,šk. 19, prijave 1821.

AS 675, fase. 14, gozdni prekrški, 1793.
69 AS 774, šk. 17, proces 1828.
70 AS 774, šk. 19, zaslišanja 29. 11. 1822.
7 ' Prim.: Slovenija na vojaškem zem ljevid u , 1. del.

Poročilo gozdnega komisarja 1821 (AS 533, w/3)
Svojevrsten primer tihe tolerance je bilo pro
dajanje lesa v Ribnici. V to trgovino je bilo vple
tenih kar nekaj oseb in čeprav bi se njihovo po
četje zlahka jemalo kot krajo, so se kmetje za takš
na dejanja le malokrat zagovarjali pred sodiščem.
Ob večjem številu prijav tovrstnih prekrškov pa
lahko najdemo le enega kmeta, ki je bil obsojen
zaradi prodaje dveh sežnjev drv in ga je kazen
spravila ob prostost za 42 ur.72
Svojevrsten konflikt med višjimi in nižjimi sta
novi so bili interesi v kmečki obrti, ki je v dolini
pomenila naj večjo vrednoto. Prebivalci so imeli
ustaljene navade in področja, kamor so hodili po
les za svoje lesene izdelke - lesenino. In tudi na to
področje je s prepovedanimi gozdnimi deli in z
odkazovanjem drevja posegel Rudež ter naletel na
močan odpor. Glavni lesni proizvod so bila rešeta,
ki so bila sestavljena iz dveh delov. Za njihovo
dno so potrebovali "palice" ( 3 - 5 čevljev dolge
leskove palice), ki so jih potem kolili. S tem po
stopkom so iz njih dobili tanke ostružke ali vitre.
Leskovino za vitre so nabirali "v Griči" (tako so
imenovali hrib Malo goro) ali pa so jih kupovali na
Kočevskem in to ni zanetilo spora z zemljiškim
lastnikom.73 Resnični problem in posledično tudi
gozdne prekrške so zanetili obodi za rešeta. Za te
so obodarji potrebovali čimbolj ravno jelko ali
smreko,74 kar so vedeli tudi gozdni hlapci, ki so
na takšne prekrške budno pazili. Kljub plačilu za
les jim gozdni hlapci niso označili prefinjenemu
okusu zadovoljivih smrek, ki bi se lepo cepile.
Primerna drevesa so rasla le v gostih in zavaro
vanih globokih dolinah in vrtačah v gozdovih na
Veliki gori in Mali gori, kjer pa je bila sečnja
prepovedana. Obodarjem ni preostalo drugega,
72 AS 774, šk. 19, evidenca 1809.
7^ Lesar, Ribniška dolina na Kranjskem, str. 16.
74
Lesar, Ribniška dolina na K ranjskem , str. 17.

kot da so drevesa izmaknili naskrivaj. Ko so se po
srečanju z gozdnim hlapcem zglasili na okrajnem
uradu, so ti obrtniki plačevali visoke odškodnine
prav zaradi prepovedi sečnje. Sto let pozneje, ko
je v dolini gospodarila druga država, je bil tak les
še enkrat dražji.75 Včasih so se obodarji izmuznili
neopaženi, ker so les potrebovali šele na jesen, saj
se je večina obrti odvijala v zimskih mesecih. Sep
tembra 1808 je gozdni čuvaj prvič prijavil, da je
nekdo posekal les za obode.76 Leta 1811 je na Mali
gori za rešeta padlo 10 dreves in kmet, vešč obrti,
je iz njih napravil 15 sežnjev uporabnega lesa.77
Do oboda, ki bi nastal iz teh debel, je bilo potreb
nih še kar nekaj korakov. Obodar je moral debla
sežagati v kerclje in potem le-te razklati v drobne
dilce, ki jih je ukrivil. Iz desetih ukrivljenih dilc je
nato nastal kolač, a za krog in obod je moral obo
dar 6 takšnih kolačev sestaviti skupaj.78 Kljub za
pletenemu postopku je naš kršitelj olajšal svojo
mošnjo za 10 goldinarjev. Mogoče so les za rešeta
potrebovali tudi tisti, ki so posekane jelke skrili po
hišah in zato dobili predvsem moralno kazen: en
močan udarec za deset skritih mladih jelk ali 6 ur
v okovju za eno posekano jelko.79
Ko je Rudež prepovedal sečnjo v nekaterih
gozdnih delih, kjer so imele pravico do sekanja
lesa tudi določene soseske, so po njegovem mne
nju prebivalci spoštovali prepoved, čeprav so kljub
temu kaznovali nekaj kršiteljev. Potem pa je prišlo
do preobrata. Ko so hlapci trojici kmetov odvzeli
sekire, so ti tožili Rudeža in tožbo dobili. Se več:
sodnik je v sodbi ukazal, da Rudež ne sme motiti
kmetov in njihovega dela na gozdnih posestvih.
Prebivalci te skupnosti so zato začeli jemati pra75
76
77
78
79

Bras, Ribnica, njena suha roba in lon čarstvo, str. 145.
AS 774, šk. 19, prijave 1808.
AS 774, šk. 19, evidenca 1811.
Lesar, Ribniška dolina na K ranjskem , str. 18.
AS 774, šk. 19, prijave 1821.

vico do sekanja lesa po ius ligandi kot dokaz, da je
ta posest njihova - soseskina80 in da jih zato ne
omejuje nobena prepoved zemljiškega gospoda, še
posebej pa ne oznaki "prepovedano sekanje" in
"gospodu pridržan gozd". Ti besedni zvezi sta
kmetom sporočali, da v tem gozdu nimajo kaj
početi. Prepovedi zemljiškega gospoda so pri
prebivalcih zgolj utrdile zavest, da je sporni gozd
njihov in da so prepovedi nične. S potrditvijo te
informacije je prebivalce "pomiril" še zaupnik vasi,
ki se je po procesu posvetoval z lokalnimi avtori
tetami: sodnikom in mairom, ki sta mu oba zago
tovila, da je v soseskinem gozdu sečnja dovoljena.
Leta 1813 so vaščani brez prijave "pravemu"
lastniku vdrli v prepovedane gozdove in čez po
letje v njih grdo posekali veliko mladih dreves. Po
prijavah gozdnih hlapcev je ribniški gospodar ta
koj začel pritiskati na sodne mline. Zakrnelo sod
stvo je šlo na roke kmetom, saj je komisija, ki je
po pravilih preiskala tako velike prekrške, na kraj
dogodka prišla šele po enem letu. Komisijo je po
uradni dolžnosti imenoval novomeški kanton in v
njej sta bila tudi dva vaščana. V vasi so še po letu
dni našli veliko posekanih dreves, nekateri vaščani
pa so jih že tako "pospravili", da jih ni bilo več
moč popisati. Drevesa so bila namenjena pred
vsem izdelovanju lesenih izdelkov in komisija je
lahko popisala le kupe ležečih drv. Seveda so del
lesa porabili tudi za kurjavo in tako je bilo dela
"plena" deležno tudi župnišče. V zapisniku, ki je
služil lastniku, da je lahko sprožil sodni postopek,
je bilo popisanih približno 85 posekanih dreves.81
Za to dolgo birokratsko vojno z mlini na veter
Rudež ni našel prijazne besede: "Te zapisnike, k i
vzamejo ljudem toliko d n ic e lo tednov in k i po
navadi šele p o m esecih, celo letih dosežejo rezul
tat>bi bilo treba ukiniti. R ezultat ostane nujno brez
opaznejšega učinka, ker na ta prekršek nihče več
ne pomisli."*®1 S tem so se strinjali tudi kranjski
deželni stanovi, saj so leta 1836 v svojem predlogu
novega gozdnega zakona določili najdaljši rok, do
katerega je okrajna gosposka morala imenovati
komisijo.83 Komisija s preiskovalnimi vprašanji "in
loco", torej v najbližji vasi, ni ugotovila drugega
kakor to, da med vaščani ni človeka, ki bi o
storjenih prekrških kaj vedel, in potrdila, da se je
prekršek res zgodil.84
Na zaslišanju so izbrani predstavniki vaščanov
zagovarjali vse storilce s trditvijo, da je začel gos
pod s prepovedmi na njihovem gozdnem delu na
Mali gori85 Ob koncu procesa je francoski sodnik
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AS 774, šk. 18, 8. 2. 1813.
Ibidem.
AS 774, šk. 26, poročilo...
Valenčič, Slovensko gozdarstvo, str. 317.
AS 774, šk. 26, poročilo...
AS 774, šk. 19, 10. 5. 1813.

zaradi že stoletja starega dejstva, da morajo va
ščani svojo potrebo naznaniti lastniku ali gozdni
upravi, razsodil v prid Rudeža. Kajti šele po po
seku označenih dreves bi dobil les pravno novega
lastnika. Proces se je končal tako, kot je narekovala
politika francoske države. Po njenem pojmovanju
je bila država tista, ki je morala skrbeti za pravice
privatne lastnine in ki je morala skrbeti tudi za
ohranjanje in gospodarjenje z gozdovi. Kazen ni
bila čisto nič vzgojna, je še mnogo pozneje menil
Anton Rudež: "Kmetje so bili srečn id a so se tako
dobro izm azali v z a d e v ik i je povzročila veliko
podrobnih preiskav in toliko pisanja in k i je vzela
tako veliko časa, da so zagotovo pričakovali kaj
veliko hujšegaZ'86 Naložili so jim namreč povrni
tev gozdne škode in sodnih izdatkov ter jih za tri
dni priprli.87
Pri velikih posekih drevja na prepovedanih
gozdnih delih je bil v igri tudi zaslužek, kar do
kazuje naslednji primer. Goričani so posekali 61
dreves, ki so jih na žagi razžagali v tramove. Nji
hovega dejanja številčno mnogo šibkejši gosposki
hlapci niso mogli preprečiti. Kolektivni prekršek
Goričanov so rešili z zaplembo vseh tramov in
debel, tudi tistih, ki so bili na žagi v Kočevju in so
jih morali pripeljati nazaj. Z njimi se seveda do
izreka sodbe ni smelo početi ničesar 88
Gozdovi, v katerih naj bi po novem sekali va
ščani, so bili bolj oddaljeni in prebivalce je bilo za
gotovo strah "ravbarjev", katere bi lahko nehote
zmotili. O njih so leta 1798 takole pisale Lublanske
novice: "Ponedeljik se perkasejo okoli Ribnice in
okradejo eno samotno hisho p er cesti. Pravio, de
she sedaj p er S. A nni nad Ribnizo gnezdo imajo. "89
Rudež je bil seveda drugačnega mnenja kot pre
bivalci, saj naj bi bile nove gozdne ceste dobro
"zdravilo", ki bi iz ribniških gozdov pregnalo "ravbarje".90 K nejevolji vaščanov je zagotovo veliko
prispevalo to, ali so bila drevesa blizu vasi in poti in
ali je bil teren takšen, da se je drevesa posekalo brez
večjega truda.
Brez krčevin91 ni m ogoče kmetovati

Posebno poglavje v kršenju gozdnega zakona
je bilo širjenje lazov. Proti izsekavanju gozda je s
posebnimi okrožnicami nastopila država, ker je
vedela, da bodo nekateri zemljiški gospodje kaj
malo naredili za odpravo tovrstnih podložniških

87
88
89
90
91

AS 774, šk. 26, poročilo...
Prav tam.
AS 774, šk. 18, 13. 11. 1813.
Ljubljanske novice, 7. junij 1798.
AS 771, šk. 26, poročilo...
Izraz se po SSKJ uporablja za posek gozda, ki je bil
storjen pred kratkim. Beseda lazi namreč zaznamuje
travnike, ki so bili nekoč pridobljeni s krčenjem gozda.
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Na zem ljevidu spornih meja je označen opustošen gozd (AS 774', šk. 18)
praks. Lazi so bili ključni problem v gozdni po
litiki, ki je stremela k temu, da ohrani čimveč
gozda. Ponekod so okrožni uradi na določenih
področjih dovolili krčenje gozdov, če je bil teren
za sečnjo neprimeren.92 V novomeškem okrožju ni
bilo izjem. Kljub temu sta Rudež in njegov zemljiško-posestni sosed Kočevje zaračunavala dajatve

92 AS 533, fase. W/3, 24. 3. 1785.

za laze oziroma pobirala desetino93 od tako nasta
lih polj. Na problem slabih pašnikov, na katerih ni
bilo dovolj dobre krme, so opozarjali upravitelji že

93 V začetku 18. stoletja so se v ribniških urbarjih pojavili
dohodki za nove laze in ker so ti dohodki konec stoletja
od tam izginili, je D. Juričič (Juričič, Urbarji gospostva
Ribnica,, str. 114) zaključila, da so bili lazi priključeni po
sestnim enotam. Rektifikacijske pole (AS 774, šk. 8) pa
dokazujejo, da je še naprej obstajala dajatev za nove
laze.

v terezijanskem katastru,94 saj so kmetje večino ži
vine spomladi pasli v sosednjih gospostvih, poleti
pa na travnikih, ki bi jih morali kositi. Sto let
pozneje se način paše še vedno ni spremenil, saj je
bilo malo kmetov, ki bi živino redili v hlevu.95
Rudež je zato zahteval, da bi natančno določili
meje med ogradami in gozdovi; te pa bi morale
ostati nespremenjene. Trdil je, da je kmetom le do
pašnikov in jim ohranitev gozda ne pomeni ve
liko.96 Na bornih pašnikih je krme hitro zmanjkalo
in najlažje je bilo kmetom posekati še malo gozda.
Tak način gospodarjenja so še posebej radi prakti
cirali v soseski Ravne, zato ni čudno, da so gozdni
hlapci v enem letu našteli kar 19 novih krčevin 97
Ko so prebivalci Raven leta 1788 naredili nov
laz, so prišli v spor z lastnikom gozda. Spor je
gospostvo, ki so mu podložniki pripadali, končalo
z ugodno poravnavo, ki je gospostvo Ortnek pri
morala, da je Ribnici plačeval 6 goldinarjev činža
za laze, saj so bili novi travniki priključeni k
posestni enoti ortneških podložnikov 98 Seveda so
bili to še časi, ko je Anton Rudež sam upravljal s
sodstvom gospostva, čeprav ga je zakupna pogod
ba obvezovala, da je ravnal v skladu z obstoječimi
zakoni in odredbami99 Prebivalci na Ravnah so še
naprej ravnali z zemljo v skladu z navadami in
tradicijo ter tako doživeli pravi "lov na čarovnice"
oziroma na tiste, ki so delali krčevine. Francoski
maire je za zgled ostalim leta 1805 obsodil 8 po
večini ribniških podložnikov. Ti so po navedbah
sodnega zapisnika posekali in požigali drevje ter s
tem povzročili ogromno škodo različnim delom
gozda. Malo je verjetno, da so na tako različnih
krajih naredili poseke brez pomoči sovaščanov.
Drevesa očitno niso mogla biti debelejša od de
belejšega leskovega grma, saj bi jih drugače urad
niki težko našteli kar 637 pri samo enem kmetu.
Kazen 6 krajcarjev po drevesu je tako v prazno
blagajno100 nove francoske uprave prinesla pov
prečno 14 goldinarjev in 27 krajcarjev.
Ker so na Ravnah še naprej čistili z mladimi
drevesci in grmovjem zarasle parcele,101 ki so jih
nekoč uporabljali za pašnike, njihovega ravnanja
ni uspela preprečiti nobena oblast. Pašniki so bili
slabi in njihovo menjanje je bila ustaljena navada.
Trije novi prestopniki so pred sodnika prišli že leta
1815.102
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AS 774,7šk. 3,
7 Tabeli 1752.
Lesar, Ribniška dolina na Kranjskem, str. 14.
96 AS 774, šk. 26, poročilo...
97 AS 774, šk. 8, računske priloge 1816.
98 AS 774, šk. 16, poravnava
1788.
99 AS 774, šk. 1, zakupna pogodba 1787.
100 Britovšek, R azkroj agrarne fevdalne strukture, str. 110.
101 Tako so svoje krčenje podložniki opravičevali na so
dišču že leta 1771 in še mnogokrat pozneje (prim.: AS
774, šk. 18 in 19).
102 AS 774, šk. 19, zaslišanja 1815.

Problem delanja krčevin je bil povezan tudi s
problemom lastništva.103 S širjenjem pašnikov v
gozd so se v organiziranih soseskah izgubljale sle
di in dokazi, da je bila zemlja graščinska.
Upiranje prebivalcev in organi nadzora

Prebivalci doline so se novemu policijskemu
nadzoru upirali. Hkrati so se hoteli na zelo ra
zlične načine izogniti pričakovani kazni. Prvi
osumljenci za gozdne prekrške so se pred izpra
ševalcem zagovarjali precej nerodno in namesto da
bi si omilili kazen, so svoje dejanje priznali in
sodniku olajšali delo. Ko so leta 1801 zaslišali
kmete zaradi ustvarjanja novih krčevin, je eden od
zasačenih kmetov upal, da ne bo obsojen, ker je
bil pred sodiščem prvič in ker je obljubil, da ne bo
več krčil gozdov.104
Nekajletna praksa je gozdne sekače naučila, da
je soočenje z gosposkim hlapcem napoved bli
žajoče se kazni. Zato so se na sodišču sklicevali na
nevednost za prepoved vse do trenutka, ko jih je
o njej "poučil" gozdni hlapec. Se najbolje jo je na
sodišču odnesel tisti, ki je trdil, da je les, ki ga je
videl hlapec, last drugega zemljiškega gospoda.
Kršitelji gozdnega reda so se izgovarjali tudi na
stare laze, kjer naj ne bi bilo več dreves, da bi jih
posekali. Bolj prebrisani so vedeli, da lahko ne
ovirano pobirajo le veje, ki jih je odlomil veter, in
zato so sodnika vneto prepričevali, da so pobirali
le tak les. Zaradi strahu pred kaznimi pa so vse
eno raje sekali ponoči ali takrat, ko ni bilo v bližini
gozdnega hlapca.
Večina prestopnikov je kljub strahospošto
vanju105 do osebja zemljiškega gospoda zagovar
jala predstave, ki si jih je ustvarila do gozda in ki
so prišle v konflikt z miselnostjo tistih, ki so imeli
privilegij upravljanja z mehanizmi represije. Podo
ben odnos kot do prepovedi v gozdu so imeli nižji
sloji tudi v odnosu do pravice do lova in ribolova.
A to je že predmet analize druge raziskave. Pre
bivalce vasi ob vznožju Velike gore grožnje s kaz
nijo niso prestrašile, saj so bili prepričani, da od
hajajo gospodarit na svojo zemljo. Se gozdni ko
misar je poročal okrožnemu glavarstvu, da so na
tej gori pogosti gozdni prekrški in to celo v pri
sotnosti gozdnih čuvajev.106 Poleg sklicevanja na
lastništvo, ki je bilo značilno za nekatere soseske, so
se kmetje sklicevali še na stare pravice in so svoja
dejanja na sodišču razlagali s pravico do "nujne
potrebe". Na tradicionalno predstavo o svojih pra103 Prim.: Maček, Hans)org Küster, Geschichte des W aldes.
104 Prav tam.
105 Lesar, Ribniška dolina na Kranjskem, str. 22.
106 Gozdni komisar je pohvalil odločitev gospostva za pre
poved sečnje, saj je v tem gozdu opazoval najboljše
smreke daleč naokoli (AS 533, fase. W/3, instrukcija
1822).

vicah opozarjata dva kršitelja, ki sta oporekala, da
bi prepoved sekanja lesa veljala za stavbeni les, ki
sta ga potrebovala za svojo hišo.107 In vsi prestop
niki so bili prepričani, da te potrebe ni bilo treba
prijaviti. Tisti, ki so imeli to smolo, da so jih zalotili
gozdni hlapci, so bili prepričani, da jih množičnost
pojava gozdnih kraj ne zavezuje k plačevanju
globe, saj bi jo morali drugače plačati praktično vsi
prebivalci doline. Mlinar pri Sodražici, ki je posekal
20 dreves, je pribil: "Prepoved pustošenja gozdov
m i je znana, samo upam, da ne bom dobil kazni,
kajti nisem samo ja z sekal lesa. "108
Na sodišču je najti tudi posameznike, ki jim je
pogovor z zasliševalcem nagnal veliko strahu v
kosti. Tako je nek tržan večkrat ponovil, da ni
storil omenjenega prekrška, saj ga je bilo strah, da
bo s priznanjem izgubil vse svoje premoženje.109
Če poiščemo še nekaj podatkov iz ljudskega iz
ročila, potem je za prebrisanega in spoštovanja
vrednega prestopnika v luči nižjih slojev veljal
vsak, ki se je izmuznil "krajžcu"110 na sodnem
zapisniku, ki je dokazoval njegovo krivdo. Takšnih
ni bilo prav dosti, saj je mnogo prestopnikov ob
prihodu h "gospodu" izgubilo ves uporniški po
gum in tudi prepričanost o svojih pravicah, ki sta
jih prej gnala v prepovedano sekanje.
Veliko več poguma so imeli kmetje ob srečanju
z gozdnimi hlapci. Ob zakoreninjenosti različnih
oblik nasilja v vaški družbi ni bilo nič nenavad
nega, da so ga bili deležni tudi gozdni hlapci. Se
dobro so jo odnesli, če so jih gozdni kršitelji obsuli
s psovkami in jim prepovedovali dostop v njihove
ograde. Najbolj goreči so, še posebej če jih je bilo
več na kupu, gozdnemu hlapcu po ruvanju in
psovanju celo s sekirami uničili suknjo.111 Nekateri
so čuvajem grozili tudi s pestmi.112
Ko so hlapcem pošle moči za lov na nepo
slušne kmete, so se zatekli k skrajnim sredstvom.
Odvzemi dragocenega orodja (predvsem sekir in
verig) so hlapcem večkrat služili kot dokaz kaz
nivega dejanja. Nekoč pa so odvzeli celo vole in
voz.113 "Na kraju N. je gozdni čuvaj zalotil km eta
N .N ., k i je posekal 5 kolov in jih naložil, da bi jih
odpeljal domov. K ot dokaz prekrška na gozdnem
uradu je gozdni čuvaj vzel verigo. "114 Čeprav po
veljavni zakonodaji ne bi smeli odvzeti lastnine,
ribniškega sodnika takšna praksa hlapcev ni mo
tila.
Paleta gozdnih prekrškov se je raztegnila od
kolektivnega prekrška vaške srenje do posamez107 AS 771, šk. 19, zaslišanje 1808.
Ì08 p m v t a m
109 AS 771, šk. 19, zaslišanje 1819.
110 Lesar, Ribniška dolina na K ranjskem , str. 22.
111 AS 774, šk. 19, prijave 1822.
112 AS 774, šk. 19, prijave 1808.
113 AS 774, šk. 19, 25. 10. 1822.
114 AS 774, šk. 26, poročilo...

nikov, ki so se ukvarjali s specifičnim poklicem in
vse do tistih najrevnejših v vaški srenji, ki so bili
na robu legalnih pridobitniških praks. O socialnem
statusu posameznih gozdnih kršiteljev izvemo iz
sodnih protokolov ali iz prijave gozdnega hlapca,
čeprav je bil ta podatek v prijavi redek. Če že, so
gozdni hlapci največkrat zapisali, da gre za mli
narja ali kajžarja. Vsaj pri slednjih je slutiti, da ti
zaradi svojega statusa niso bili udeleženi pri pra
vicah soseske, ki je lahko sekala v določenem
gozdnem delu. Najti je še poklice glažutarja in
vinotoča ter nekaj tržanov, nekajkrat pa iz doku
mentov izvemo, da so bili zaloteni kmetje. Ribniški
lastnik je bil posebej jezen na mlinarja, ki je
posekal hruško, ker je bila domnevno na njegovi
posesti, in sodnik mu je zanjo zaračunal mastno
odškodnino štirih goldinarjev.115 Ribnico je od
tipične kmečke družbe razlikovalo samo dejstvo,
da se je večina kajžarjev ukvarjala s trgovino, kar
je pomenilo, da so se v času prodaje na tujem
umaknili nadzoru lokalne srenje. V Ribnici so se
kajžarji vsega osemkrat zagovarjali za gozdne
prekrške, kar je bilo le enkrat več, kot so to počeli
mlinarji, ki jih je bilo v dolini precej, in tudi ti so
večkrat potrebovali les za obnovo mlina. Socialno
tipični primer prestopnikov so bili mladi ljudje, ki
so se z odraslostjo morali izločiti iz gospodarstva
rojstne hiše, ki ponavadi ni imela dovolj rodovitne
zemlje, potrebne za preživetje razširjene družine.
Andrej Oberstar je bil najprej najverjetneje hlapec
pri enem od kovačev v dolini in je zanj kuhal
oglje, ki ga je ta potreboval za svojo obrt. V
trenutku prijave in zaslišanja pa je kuhal oglje
zase, saj izpraševalcu ni hotel povedati imena ko
vača, pa četudi se je skliceval na njegovo pravico
do kuhanja oglja. Med posebej "delomrzne" ljudi
je Rudež prištel Antona Peruška, ki so ga pri 17-tih
letih obsodili kraje lesa, ki ga je razsekal in skril
pod streho. Pozneje se je začel ukvarjati s kuha
njem oglja. Kot izkušenega mačka ga pri tem po
četju očitno niso več ovirale ostre besede gozd
nega čuvaja, saj je bil pri njem kar trikrat.116
Rudež je bil še vedno prepričan, da ostane
veliko gozdnih prekrškov neodkritih, kar je samo
podpiralo vaščane pri njihovem početju: "Distriktni
gozdar je prijavil, da se je na tem ali onem kraju
uničevalo gozd, ne da bi navedel, kdo je bil sto
rilec. Podobne prijave od tega ali onega gozdnega
čuvaja o zalotenih prekrških so pogoste, še preveč
pogoste, in seveda brez navedbe storilca, da bi se
ga lahko kaznovalo za prekršek. "117 Zagotovo so
bili prav neodkriti gozdni prekrški tisti, ki so še
vzdrževali raven občasnega nasprotovanja zemlji
škemu gospodu. To nasprotovanje se je v času
115 AS 774, šk. 19, 8. 5. 1820.
AS 774, šk. 23, korespondenca 1830.
AS 774, šk. 26, poročilo...

Izdatki so nastajali tudi zato, ker je Rudež kot
francoske uprave, naj hujše krize trgovine v obrav
navanem obdobju v dolini, odrazilo v indivi pameten gospodar sledil mnenju, ki ga je v
dualnih in kolektivnih prekrških ter še posebej v Kundschaftsblattu zagovarjal Entnersfeld. Ta je
dveh procesih, v katerih so bili tožeča stranka namreč menil, da je treba razdeliti denar, zbran s
kmetje: prvič je šlo za neupravičeno tlako in dru kaznimi za gozdne prekrške: ena tretjina naj bi
gič za odvzem sekir.
pripadla oškodovancu, druga tistemu, ki je
V
začetku dvajsetih let 19. stoletja je imelo prekršek prijavil, in tretja uslužbencu, uradu ali
gospostvo Ribnica zaradi prepričanja, da je več kakšni drugi (državni) blagajni.127 Ribniški lastnik
gozdnih prekrškov tam, kjer ni stalnega nadzora je večino nadomestila za škodo razdelil med
gozdnih hlapcev, zaposlenih 6 gozdnih čuvajev.118 hlapce. Seveda je dobil naj marljivejši hlapec največ
Ti so bili včasih še lovski čuvaji in nadzorniki mit od kolača. Ta je bil zagotovo nastavljen po krite
nic.119 Gospostvo Ribnica je tudi po ukinitvi obeh riju pridnosti in sposobnosti,128 na kateri je Rudež
gozdarskih služb pri upravnih organih ohranilo prisegal.
Popolne vaške solidarnosti pri preskrbi z gozd
gozdni urad,120 v katerem je moralo že zaradi na
nimi dobrinami ni bilo, saj so na prelomu stoletja
slova nastaviti izšolanega gozdarja.121
Večino prijav prekrškov so prispevali gozdni prav nekateri vaščani v zameno za brezplačen les
hlapci in tako je bilo tudi leta 1821. Med 12-imi prijavljali gozdne prekrške. Ti ovaduhi so poželi
prijavami gozdnih prekrškov so Rudeževi hlapci vso jezo sovaščanov, ko je Rudež z odločitvijo za
drugačno gospodarjenje z gozdom sprožil konflikt
prijavili kar 8 dejanj ali 66%. Investicija v gozdne
čuvaje, za katero je leta 1814 porabil 44% vsega z imetniki gozdnih pravic. Za večjo učinkovitost
dohodka od odškodnin, se je lastniku zdela dob plačanih gozdnih hlapcev je v službo jemal še
ra.122 Po poznejših, verjetno pomanjkljivih podat mlade fante (nekateri še niso bili stari dvajset
kih je za plačilo hlapcev namenil le še 16% dob let).129 Vaške srenje so gozdne nadzornike takoj
ljenih odškodnin. Svojo nagrado sta za dobro stigmatizirale in praktično izločile iz svoje sredine.
opravljeno delo dobila še uradnik pri okrajnem V ljudski tradiciji se je ohranilo pričevanje, da je
uradu in neimenovani podložnik. Ta anonimnež je ostalo dekle, ki je navezalo stik z mladim gozdnim
v upanju na nagrado poleg graščinskih hlapcev čuvajem, za vedno brez snubca iz vaške srenje in
prijavil prekršek, saj ni poznal dolžnosti, da je to so se sanje o možu uresničile le, če se je poročila z
kot prebivalec monarhije dolžan storiti.123 Do gozdnim hlapcem.130 Ko so hlapci zrli v oči sod
gozdnih čuvajev je imel Rudež zato čisto drugačen nega pisarja, so kljub temu popustili pritisku so
odnos, kot so ga imeli upravitelji državnega po vaščanov in zato hitro "pozabili", koliko dreves je
sestva Jurklošter na Štajerskem. Če so ti resnično posekal storilec prekrška.131
plačevali le tistega gozdnega hlapca, ki je po
hierarhični lestvici zavzemal mesto višjega hlapca
Ko preganjanje prekrškov postane redkejše
(ober), so bili ostali trije hlapci zaposleni takorekoč
Porast števila gozdnih prekrškov je zagotovo
"honorarno", saj s svojo plačo niso mogli kupiti več
kot štirih mernikov pšenice.124 Žaklje pšenice so odraz procesov discipliniranja, še posebej ko so
ribniški hlapci dobili poleg plače v denarju. Na zemljiška gospostva dobila globo zaradi "negospo
boljšem od omenjenih hlapcev pa so bili tudi v darnega" širjenja lazov in zaradi sečnje lesa brez
tem, da so imeli že od davna brezplačno pravico prijave gosposkim uradnikom. Rudež je v svojem
do lesa za svoje potrebe. Zagotovo so imeli ribniški poročilu o novem gozdnem redu in obstoječih
hlapci veliko več dela kot jurkloštrski, saj so gozdnih praksah poleg discipliniranja ponudil še
neprestano prijavljali gozdne prekrške. Stenflu je eno (sicer po njegovem prepričanju manj primer
letno plačilo prineslo 20 mernikov krompirja, 3 no) rešitev za dvig gozdne kulture: gozdove bi
mernike koruze in 9 mernikov prosa, milo ter 2 predal po plačilu odškodnine v last podložnikom.
para nogavic.125 Poplačan je bil še z dvema gol Že terezijanski gozdni red je zahteval razdelitev
dinarjema na mesec, nekaj denarja pa se je na skupnih gozdov ali gozdov obremenjenih z ius
ligandi,132 Anton Rudež pa je pri takšni razdelitvi
bralo tudi od nagrad.126
videl nekaj pasti: gozd bi bilo potrebno poprej
razdeliti na revirje in ker ti ne bi bili niti enako
118 AS 774, šk. 26, poročilo...
kvalitetni niti enako dostopni, bi nekateri morali
119 AS 774, šk. 8, računske priloge 1817.
120 AS 774, šk. 26, zaslišanja od 1. 1820 dalje.
121 Prim.: Schopf, Die Forstverfassung.
122 AS 774, šk. 19, evidenca 1814.
123 Schopf, D ie Forstverfassung, III. del, str. 212.
124 Maček, Gospodarjenje z gozdom na državnem gos
p o stvu Jurklošter, str. 220.
125 AS 774, šk. 8, računske priloge 1812.
126 AS 774, šk. 19, evidenca 1815.

127 K undschaftsblatt, 19. 10. 1776.
128 Smole, G ospodarski polo ža j, str. 173.
129 AS 774, šk. 11, nastavitvena odločba 1819.
130 Notranjski muzej Postojna, ustni spomini Janka Katerna.
131 AS 774, šk. 19, zaslišanje 29. 11. 1822.
132 Smole, Terezijanski g o zdn i re d , str. 67.

Ribniški grad v času, ko so v njem dom ovali R udeži
(D nevnik Olge R udež Kosler, str. 19)
dobiti večje parcele kot drugi. To nehvaležno delo lesa. Zaradi posebnih zahtev je vseeno moč slutiti,
naj bi opravila država. V svojem elaboratu pa se ni da so morali za les plačati neko odškodnino, tako
dotaknil vprašanja, ali bi bili kmetje sploh spo kot so jo na prelomu iz 18. v 19. stoletje že pla
čevali njihovi sodobniki v drugih krajih.136
sobni odplačati svoje gozdne deleže.133
Ko je začel v Ribnici gospodariti nov gospodar
Jožef I., se je odločil za razdelitev gozdov med
Zaključek
podložnike z odškodnino, novi lastniki pa so na
V
teh širših družbenih tokovih so nekateri
svoja pleča dobili tudi plačevanje zemljiškega dav
ka. V gozdovih si je nekdanji lastnik pridržal pra zemljiški gospodje s spodbudo ugodnih mikro
vico do desetine, v primeru da bi začeli lastniki na okoliščin uporabili gozdni zakon za osnovo kre
podeljenih parcelah gojiti kakšno drugo katastrsko pitve svojega gozdnega gospodarstva, ki je v duhu
kulturo. Zemljiški lastnik si je ohranil tudi pravico absolutistične politike temeljilo na gozdni policiji.
do preganjanja gozdnih prekrškov, o katerih pa v Na tem nivoju so se potrdili zaključki avstrijskega
tem času ne izvemo prav dosti. Novim lastnikom zgodovinarja Thomasa Winkelbauerja,137 saj so bili
tudi ni pripadla pravica do lova v gozdu in v ribniški podložniki kaznovani tudi zaradi uvajanja
dobrobit divjadi so morali pri miru pustiti gozd od novih gospodarskih načel. Hkrati pa številne
junija do septembra.134 In zopet se je potrdila pobude in ukrepi na tem nivoju dokazujejo, da se
slutnja gospodarskih mislecev iz konca 18. stoletja, ne sme termina "socialno discipliniranje" razumeti
da bi lahko gozdovi zaradi interesa lastnika pravic zgolj kot odnos "od zgoraj", torej kot poteze, ki jih
je narekovala država. Gre prej za proces, v ka
do lova postali parki lovcev.135
V
Ribnici je pomembno mesto zavzela malaterega so impulze pošiljali tudi ljudje "od spodaj".
lesna obrt in nekoč je bilo treba začeti les kupo Takratna gozdna policija je tako temeljila na pre
vati, čeprav so viri o tem vprašanju skopi. Leskove ganjanju in kaznovanju nedovoljenih gospodar
palice so že v šestdesetih letih 19. stoletja kupovali skih praks in je bila še vedno v privatnih rokah,
prebivalci na sejmih, medtem ko so poročila mol kar nasprotuje Foucaultovim trditvam o avtonom
čala o kupovanju lesa za obode. Kupovanje obo ni oblastni mreži, ki je prežela družbeno telo pred
dov v drugih gospostvih je le mimogrede omenil vsem s pomočjo novih represivnih organov.
Lesar in šele v času stare Jugoslavije najdemo prva
poročila o kupovanju tega posebno kvalitetnega
133 AS 774, šk. 7, računske priloge 1808.
134 AS 774, šk. 1, 12. 3. 1834.
135 K undschaftsblatt, 5. 10. 1776.

136 Prim.: Lesar, Ribniška dolina na Kranjskem; Bericht
über H eim arbeit in Österreich ; Rus, Suha roba, brihtna
Ribnica.
137 Scheutz, A lltag und K rim inalität, str. 23.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
"Ich habe kein Holz gestohlen, nur Äste
gesammelt"
(Über Ursache und Art der Verfolgung von
Holzdiebstählen in der Herrschaft Ribnica/
Reifnitz an der W ende vom 18. zum 19.
Jahrhundert)

Die Verfolgung von Holzdiebstählen kam zur
Zeit der absolutistischen Bemühungen, Ordnung
im Gesellschaftsleben zu schaffen, deutlicher zum
Ausdruck. Der Staat trachtete damals danach, alle
Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lebens unter seine Kontrolle zu bringen. Zur Zeit
des Absolutismus begannen die zentralen Be
hörden, das Monopol über die Steuereinhebung zu
festigen und Steuerreformen durchzuführen. Diese
wiederum hatten Tendenzen eines Wandels der
Wirtschaftsbeziehungen im Bereich von Grund und
Boden zur Folge. Der Staat und die Grundbesitzer
setzten sich besonders für die Abschaffung
überlebter Rechtsverhältnisse ein, mit welchen
einzelne Grundstücke belastet waren. Die Reaktion
der Verwaltungsstellen auf Verstöße der Grund
herren war bis in das 19. Jahrhundert hinein
ziemlich halbherzig und beschränkte sich lediglich
auf Verwarnungen, während sich die Untertanen
für Übertretungen oft verantworten mussten.
Im weiteren gesellschaftlichen Kontext nutzten
einzelne Grundherren das Forstgesetz - angeregt
durch das günstige Mikromilieu - als Grundlage
zur Stärkung ihrer Forstherrschaft, die im Geiste
der absolutistischen Politik auf der Forstpolizei be
ruhte. Zahlreiche Anregungen und Maßnahmen
auf lokaler Ebene zeugen zugleich davon, dass der
Terminus "Disziplinarverfahren" nicht nur als eine
Maßnahme "von oben", also von staatlicher Seite zu
verstehen ist. Es handelte sich vielmehr um einen

Prozess, an dem auch die Leute "von unten" be
teiligt waren. Die Tätigkeit der damaligen Forst
polizei beruhte demnach auf Verfolgung und Be
strafung gesetzwidriger Wirtschaftspraktiken und
befand sich nach wie vor in privater Hand.
Mietverträge, formale Ausbildung auch im Rah
men der Ackerbaugesellschaft und informelle Bild
ung bildeten eine Verflechtung von Erfahrungen
und Umständen des Ribnicaer Verwalters und
späteren Besitzers Anton Rudež. Von Bedeutung
waren noch zwei Charakterzüge, und zwar die
Arbeit, die er als höchsten Wert auf fasste, wodurch
er in einen Konflikt mit dem bäuerlichen Handel
geriet, und die Überzeugung von der Wirkung
bestimmter Strafen, die von Holzdiebstählen ab
halten sollen.
Die wachsende Zahl der registrierten Holz
diebstähle ist zweifelsohne Ausdruck von Diszplinarverfahren, die aus wirtschaftlichen Interessen
der Waldbesitzer eingeführt wurden. Sie nahmen
beträchtlich zu, nachdem "unwirtschaftliche" Aus
breitung von Rodung und Abholzung ohne An
meldung bei Beamten des Grundherrn strafbar
geworden waren. Die grundherrschaftliche For
derung nach Anmeldung von Holzbedürfnissen
war nach der bäuerlichen Auffassung etwas Un
denkbares. Eine eingehende Analyse von Über
tretungen in der Herrschaft Ribnica ergab, dass die
Bauern wegen eigenwilliger Abholzung, also
Abholzung, die nicht vorher von den herr
schaftlichen Beamten bewilligt, oft aber auch bei
diesen nicht angemeldet war, die meisten Buß
gelder zahlten und dementsprechende Haftstrafen
verbüßten. Individuelle Übertretungen oder Über
tretungen kleiner Gruppen arteten in kollektive
Aufstände und Übertretungen aus. Ein derartiger
Aufstand ist auf die Überzeugung der Bauern
zurückzuführen, dass die mit Servitutenrechten
belasteten Wälder eigentlich Bestandteil der Ge
meindegründe seien. Einige kollektive Über
tretungen sind allein darauf zurückzuführen, dass
man im Wald Verdienstmöglichkeiten witterte.
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Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič
in preteča epidemija kolere leta 1831

IZVLEČEK
Epidemije kolere so se v Evropi p rvič pojavile v 19. stoletju. Prva epidemija v letih 1830-1832, k i je
zajela večino starega kontinenta, je Kranjsko zaobšla. Kljub tem u, da leta 1831 na Kranjskem za kolero n i
zbolel nihče, se je o tej novi sm rtonosni bolezni veliko pisalo in govorilo. Prispevek se osredotoča na
ljubljanskega zdravnika Frana Viljema Lipiča in njegovo delo ter razmišljanja ob grozeči epidem iji kolere.
KLJUČNE BESEDE
Fran Viljem Lipič, kolera, epidem ije, zdravniki

SUMMARY
THE LJUBLJANA PHYSICIAN FRAN VILJEM LIPIČ AN D THE THREATENING
CHOLERA EPIDEMIC LN 1831
Epidemics o f cholera in Europe first occurred in the l9 h century. The first epidem ic in the years 18301832, which captured the m ajority o f the Old Continent, bypassed Carniola. Despite the fact that in 1831
no one in Carniola fell ill with cholera, a lo t was written and said about the new lethal disease. The
contribution focuses on the Ljubljana physician Fran Viljem Lipič, his work and considerations on the
threatening cholera epidemics.
KEY WORDS
Fran Viljem Lipič, cholera, epidemics, physicians

Leta 1831, ko je epidemija kolere v okviru
druge pandemije izbruhnila v večini evropskih dr
žav, ni na Kranjskem za kolero zbolel nihče. Kljub
temu se zdi leto 1831 prelomno, saj se je takrat
dežela Kranjska prvič srečala z neznano boleznijo
z vzhoda, s cholero morbus; kot so jo imenovali
sodobniki, ki so jo po njenih učinkih radi pri
merjali s kugo. Kranjska je kritičnega leta kolero
spoznala predvsem po zaslugi preventivnih ukre
pov, ki jih je vodila zaradi velike nevarnosti epi
demije kolere ustanovljena Ilirska deželna zdrav
stvena komisija, izvajali pa so jih okrožni uradi in
okrajna oblastva. Zaradi močnega žarišča kolere v
neposredni bližini, na Ogrskem, kjer se je okužilo
kar 5% celotnega prebivalstva,1 je cesar Franc I.
vzdolž meje z Ogrsko ukazal vzpostavitev zdravst
venega kordona. Del le-tega je potekal tudi na
meji med Kranjsko in Hrvaško.2
Kolere so se ljudje bali predvsem zaradi nje
nega hitrega širjenja, neznanega načina prenašanja
in povzročitve nenadnih in množičnih smrti.
Bolezen je imela na ljudi takšen psihološki vpliv,
kot ga lahko do neke mere primerjamo z učinkom
kuge v svojem času. Zgovoren primer strahu in
zavedanja nevarnosti epidemije predstavlja prošnja
ljubljanskega gostilničarja Andreja Maliča z dne 22.
septembra 1831, v kateri je prosil ljubljanski okrož
ni urad za razveljavitev pogodbe s Poštno direk
cijo, po kateri so se pri njegovi gostilni ustavljali
poštni vozovi, prihajajoči iz s kolero okuženega
Dunaja. Iz gostilničarjeve utemeljitve je razvidno,
da ga je bilo strah, da bi se kolera kljub upošte
vanju zdravstvenih predpisov z Dunaja preko
potnikov in poštnih vozov prenesla na prebivalce
Ljubljane. Malič je menil, da oblasti od njega ne
morejo zahtevati, da ogrozi življenje svoje družine
in je predlagal, da naj se vozovi ustavljajo zunaj
mesta. Da se je odločitve, da na svoje dvorišče
poštnih vozov ne bo več spuščal, držal, potrjuje
primer Dunajčana Antona Hörla, cesarsko kralje
vega kondukterja na hitrem poštnem vozu. Dne
31. septembra 1831 se je Hörl, ki je pet potnikov
peljal z Dunaja v Trst, hotel kot ponavadi ustaviti
v Maličevi gostilni, kar pa mu je gostilničar pre
prečil.3 Ukrepe oblasti in razmere, ki so vladale
med ljudmi leta 1831 na Kranjskem, je slikovito
opisal Blaž Potočnik v knjižici, ki je v Ljubljani
istega leta izšla v slovenščini z naslovom: Potrebno
poduzhenje sa km eta, kako naj sam sebe in svoje
ljudi te strashne bolesni obvaruje. Takole

1

3

V letih 1831/1832 se je na Ogrskem z 8.750.000 prebi
valci s kolero okužilo 435.330 ljudi. Za posledicami bo
lezni jih je umrlo 188.000. V: Lukacs, Az 1831-32 évi
magyarorszägi kolerajärväny néhany jellegzetessége, str.
131.
Glej: Keber, E pidem ije na Slovenskem .
ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 869, 873.

začne: "Ljubi m oji! To vem, da ste že veliko od
bolezni kolere slišali govoriti. Saj vse zdaj od nje
g o vo rig o sp o d in km et, visoki in nizki, m ladi in
stari. Pa kdo bi tudi ne govoril, že slišimo, da je že
toliko tavžent ljudi umrlo od nje, in da bolezen
čedalje bližje prihaja. Kakor se je bila p o Ogrskem
razširila, so naš ljubi cesar hitro začeli skrbeti, tudi
Kranjce in Korošce te nesreče obvarovati, zato je na
hrvaški m eji veliko soldatov, k i nobenega človeka
ne p uste skozi, kateri, kakor p ri kugi, n i 20 dni na
kontum aziipridržan, zato da se zagotovo ve, da ne
bo v našo deželo bolezni zanesel. Vsa obleka, kar je
ima na sebi, in vse blago se očedi in očisti, da se
kdo od nas od kaj takega bolezni ne naleze. To je
pač vse lepo, ljubi moji, in dobremu cesarju mora
m o prav hvaležni biti, da tako lepo skrbi za nas. "4
Cholera morbus

Čeprav se je ta nalezljiva črevesna bolezen v
Evropi prvič pojavila v dvajsetih letih 19. stoletja, je
sam izraz kolera starejšega izvora. Antični zdravniki
so s to besedo označevali akuten črevesni sindrom,
ki je bil klinično tako definiran, da danes ustreza
več boleznim moderne medicine. Le-ta danes dia
gnozo kolere omejuje na infekcijo z bakterijo Vibrio
cholerae, torej na natančno določeno bolezen, ki so
jo imenovali tudi cholera asiatica, cholera epi
demica, m alignant cholera, cholera asphyxia, cho
lera apasmodica, Brechdurchfall in Brechruhr. Be
seda kolera tako obstaja že vse od Hipokrata, ven
dar pa je bolezen, ki jo ta izraz označuje v moderni
medicini, indijskega izvora in je bila v Evropi pred
19. stoletjem neznana.5 Večji del 19. stoletja spada v
tako imenovano predbakteriološko dobo, za katero
je bilo značilno, da zdravniki še niso znali pojasniti
in zato tudi ne učinkovito zdraviti nalezljivih bo
lezni. Tako je tudi kolera ostala skrivnostna vse do
leta 1883, ko je nemškemu bakteriologu Robertu
Kochu uspelo povzročitelja - bakterijo izolirati in
vzgojiti ter dokazati vzročno povezanost med
obstojem tega mikroba v črevesju in obolevnostjo
za kolero.6 Vsekakor pa so se zdravniki vse od prve
evropske epidemije kolere dalje trudili pojasniti in
raziskati naravo te nalezljive bolezni. Osrednji
problem, ki jih je vznemirjal, je bilo vprašanje, kako
se kolera prenaša. O tem se je pojavilo kar nekaj
teorij, a sta nazadnje prevladali dve, ki sta izvirali iz
srednjeveških razlag kuge in ki sta razdelili
zdravniško stroko. V tridesetih letih 19. stoletja je
večina zdravnikov verjela v tako imenovano miazmatsko teorijo, ki so jo zagovarjali angleški zdrav-

4
5
6

Potočnik, Potrebno podu zh en je za km eta, v nagovoru.
Grmek, Bolesti u o svit zapadne civilizacije, str. 12.
Z eittafel der M edizingeschichte, str. 33; Evans, Death in
Hamburg, str. 265-269.
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Cholera morbus (Bibliothèque Nationale>Pariz).
Iz: Catherine J. Kudlick: Cholera in post
revolutionary Paris; University o f California press;
Berkeley and Los Angeles> 7 ^ 4 str. 47.
niki v Indiji. Teorija je zanikala nalezljivost bolezni
in je za povzročitelja kolere postavila miazmatske
substance v zraku, ki naj bi nastale iz izparin in
nesnage, izvirajoče v gnijočih organskih snoveh.
Nastanek miazem v zraku naj bi bil torej odvisen
od lokalnih okoliščin in posebnih pogojev. Druga je
bila teorija kužnosti oziroma nalezljivosti in je zago
varjala prenos bolezni z dotikom, preko okuženih
oblek in hrane ter izjemoma z vdihavanjem oku
ženega zraka. Najmočnejše orožje v prid miazmatski teoriji, torej nenalezljivi naravi kolere, je bilo
dejstvo, da se je v primeru epidemij kolere ka
rantena izkazala za popolnoma neučinkovito.7
Danes vemo, da je kolera ozdravljiva črevesna
bolezen, ki jo povzroča natančno določena bak
terija Vibrio cholerae, ki ponavadi vstopi v člo
veško telo z vodo, onesnaženo z okuženimi člo
veškimi iztrebki. Človek se tako lahko okuži s
hrano, ki je bila bodisi oprana z okuženo vodo,
bodisi je prišla v stik z okuženimi muhami. Druga

7

Evans, Death in H am burg, str. 231-236.

veriga prenosa je lahko uporaba slabo opranih
oblek in perila bolnika, tako da pride del obleke v
kontakt z usti, oziroma če pride v stik z usti voda,
v kateri se je pralo bolnikovo perilo. Najboljše pre
ventivno sredstvo je stroga osebna higiena. Po
gosto umivanje rok, še posebej v primeru stika z
okuženimi osebami, je življenjskega pomena. Bak
terijo se uspešno uničuje s prekuhavanjem vode in
mleka oziroma s pečenjem hrane. Prav tako ne
prenese kislega okolja, kot je želodec z zdravo že
lodčno kislino, in večine dezinfekcijskih sredstev.
Znano je, da epidemije kolere ponavadi izbruh
nejo v toplem in vlažnem vremenu, ko je naj
večkrat krivec okužen dovod vode zaradi neizgra
jenega in nezadostnega sistema kanalizacije. Se
posebej nevarne okoliščine predstavljajo umazana
in prenaseljena stanovanja s skupnimi stranišči. V
splošnem se bolezen prenaša z gibanjem obolelih
in prenašalcev, dokazan je tudi prenos po rekah
navzdol.8
Na Kranjskem je bilo v 19. stoletju 5 epidemij
kolere, in sicer v letih 1836, 1849, 1855, 1866 in
1886. Poleg naštetih epidemij so v devetdesetih
letih 19. stoletja ponekod znani tudi posamezni
pojavi bolezni oziroma sporadični primeri kolere,
ki pa se niso razvili v epidemijo.9 V prvi epidemiji
kolere leta 1836 je samo v Ljubljani in okoliških
vaseh v dobrih treh mesecih umrlo 394 ljudi, od
tega 308 v Ljubljani s predmestji. V naslednji epi
demiji leta 1849 pa je v glavnem mestu bolezni
podleglo 139 ljudi. Najhujša epidemija je Kranjsko
prizadela leta 1855, ko je v vsej deželi obolelo
19.000 ljudi in jih od tega 5748 umrlo. Kolera, ki se
je razširila iz Trsta, je najbolj prizadela Postojno,
Ajdovščino, Vipavo ter manjše kraje na Notranj
skem, v Beli krajini, na Dolenjskem in na Go
renjskem. Naslednja epidemija dobrih enajst let
pozneje je v Ljubljani terjala 228 življenj, prizadeta
sta bila tudi kraja Planina in Lož. Skupno naj bi v
deželi za posledicami kolere obolelo 1884 in umrlo
672 ljudi. Zadnja epidemija je izbruhnila leta 1886
v okrajih Ljubljana, Ljubljana okolica, Kočevje in
Črnomelj. Od 129 bolnikov jih je 65 umrlo.10
Fran Viljem Lipič

Zdravnik Fran Viljem Lipič11 je v dogajanjih ob
koleri leta 1831 odigral pomembno vlogo. Ko je v
letih 1823 do 1835 služboval v Ljubljani kot drugi

°
9

Evans, Death in H am burg, str. 227-230.
AS 33, f. 17/23, glej delni arhivski inventar: Kolera 18661910; Keber, Kolera v arhivskem gradivu, str. 105-108.
10 Kobal, O koleri na Kranjskem, str. 137-146; Janša, Kolera
na Kranjskem leta 1855, str. 60-64; Keber, Kolera v
Ljubljani v letih 1836 in 1849, str. 26.
11 Franz Wilhelm Lippich, v: Schematismus fü r das Lai
bacher G ouvernem ents, str. 45.

Portet zdravnika Frana Viljema Lipiča v njegovem
zrelem življenjskem obdobju. Po predlogi
neznanega avtorja zrisal H enrik Krneč.
(Kopija portreta iz: Zupanič SlavecLjubljanski
m estni zdravnik Fran Viljem Lipič, str. 517.)
mestni zdravnik, se je s to novo nalezljivo bolez
nijo srečal prvič. Lipič je bil po rodu Slovak in je
začel medicino študirati v Pešti, študij pa končal
na Dunaju leta 1823. Ljubljanska služba je bila
njegovo prvo delovno mesto; tu je ostal do leta
1835, ko je dobil mesto profesorja klinične medi
cine na Medicinski fakulteti v Padovi.12 Znano je,
da se je Lipič v zadnjih letih službovanja v Ljub
ljani trudil dobiti kakšno strokovno zahtevnejše
delovno mesto. Verjetno se je iz Ljubljane umaknil
tudi zaradi spora s homeopati oziroma Matevžem
Gradiškom,13 saj je kot zdravstveni uradnik ostro
nastopal proti vsem neuradnim načinom zdrav
ljenja.14 Leta 1829 se je prijavil za okrožnega
zdravnika v Celovcu, tri leta pozneje je napisal kar
tri vloge in sicer za okrožnega zdravnika v Po
stojni, Ljubljani in Novem mestu ter leta 1833 spet
za okrožnega zdravnika v Postojni.15 Zdi se, da
Kranjska Lipičeve nadpovprečnosti ni znala ali
hotela prepoznati, čeprav je bil med zdravniškimi
kolegi priljubljen. S članstvom v cesarsko kraljevi
kmetijski družbi je bil nagrajen šele leta 1830. Po
sedmih letih dela v Padovi je bil povabljen na

Portret zdravnika Frana Viljema Lipiča v času
njegovega službovanja v Ljubljani. Litografija
Lipiča v Narodnem m uzeju v Ljubljani je narejena
p o oljnem portretu, k i ga je naslikala Lipičeva
sestra Terezija Lipič Koestl. Portret je last dunajske
m edicinske fakultete. (Lipič, Topografija c.-kr.
deželnega mesta Ljubljane, str. 3.)
dunajsko medicinsko fakulteto, kjer je postal pro
fesor in predstojnik interne klinike ter dobil na
logo, da reformira medicinski študij.16 Na Dunaj je
prišel v času med t.i. prvo in drugo dunajsko kli
nično šolo, v času prenove, ko se je dogmatična
medicina počasi umikala znanstveni. Lipič je z
uvedbo reform študija interne medicine ustvaril
dobre pogoje dela svojemu nasledniku Josephu
Škodi, ki velja za utemeljitelja druge dunajske me
dicinske šole.17 Da je bil Lipič v takratni sred
njeevropski zdravniški javnosti opažen, priča tudi
njegovo redno članstvo v Medicinski družbi v
Leipzigu in članstvo Akademije znanosti in umet
nost v Padovi. Tik pred smrtjo ga je cesar odli
koval z zlato medaljo za znanstvenike.18
V
ljubljanskem obdobju je Lipič dodobra spo
znal tedanje razmere v deželnem glavnem mestu
in predvsem pomanjkljivosti v organizaciji zdravst
vene službe. Kot drugi mestni zdravnik je moral
zdraviti mestne reveže, skrbeti za obvezna cep
ljenja proti kozam, za red v lekarniškem in ve
terinarskem delu, nadzirati kakovost mesa in izva
jati higienske predpise ter preganjati mazaštvo in

19 SBL, str. 673-674; Borisov, O d ranocelništva do začetkov
znanstvene kirurgije, str. 142-144.
13 Več o Gradišku v: Šilc, D oktor Faustus.
14 Od leta 1819 je bil v Habsburški monarhiji homeopatski
način zdravljenja prepovedan.
15 Zupanič Slavec, Ljubljanski mestni zdravnik Fran Viljem
Lipič, str. 501-524.

16 Lipičev predhodnik na Dunaju je bil Franz Xaver von
Hildenbrand, ki je v mestu uspešno organiziral zdrav
niško službo v času prve epidemije kolere leta 1831.
17 Zupanič Slavec, Ljubljanski mestni zdravnik Fran Viljem
Lipič, str. 516-520.
18 Prav tam, str. 511-522.

neuradne načine zdravljenja.19 Opažanja in izsled dejavnosti glede grozeče epidemije lahko na pod
ke je objavil v Topografiji Ljubljane z naslovom lagi aktualnih virov razdelimo na tri med seboj
Topographie der k. k. Provinzialhauptstadt Lai povezane in soodvisne momente.
bach, in Benutz a u f Natur- und H eilkunde>
Prvič se je Lipič s kolero srečal službeno, ko je
M edizinalordnung und Biostatik (Topografija c.-kr. v vlogi drugega mestnega zdravnika pomagal pri
deželnega glavnega mesta Ljubljane z vidika nara izvajanju preventivnih ukrepov pred razširitvijo
voslovja in m edicine> zdravstvene ureditve in bio- kolere v mesto Ljubljana, ki jih je vodila ljub
statike), ki je izšla leta 1834 v Ljubljani. Obsežno ljanska mestna zdravstvena komisija. Po službeni
delo, razdeljeno na štiri poglavja, vsebuje poleg dolžnosti je sodeloval predvsem pri preventivnih
opisa Ljubljane, njenega prebivalstva, naravnih da ukrepih glede kolere v Ljubljani. Ko je ljubljanska
nosti, zdravstvenih razmer in zdravstvenega siste mestna zdravstvena komisija zaradi učinkovitej
ma z javnimi, zasebnimi, s socialnimi in humani šega zdravstveno - policijskega nadzora Ljubljano
tarnimi ustanovami tudi desetletna zdravniška razdelila na 10 zdravstvenih okrajev, te pa v 35
opažanja v obliki statističnih podatkov. Slednji te četrti, je s pomočjo ranocelnika Andreasa Gregomeljijo na 7000 pregledanih bolnikih v letih 1828- ritscha nadziral tri zdravstvene okraje, in sicer
1832 20 Istega leta kot Topografija je izšla tudi mo predmestje Sv. Petra, Poljansko predmestje in
nografija Grundzüge zu r Dipsobiostatik (Glavne predel mesta med Vodno ulico in Suštarskim mo
značilnosti dipsobiostatike), ki jo je Lipič napisal stom.23 O njegovi nadaljni aktivni vlogi pri orga
na podlagi svojega preučevanja alkoholizma v nizaciji t.i. mestnega kolerašpitala pričajo ohranjeni
Ljubljani. V prvi polovici 19. stoletja je veljala za predlogi, osnutki in dopisi, ki jih je Lipič pošiljal
edinstven primer v vsej svetovni medicinski litera mestnemu magistratu.24
Že 15. julija 1831 je Lipič mestnim oblastem po
turi in jo štejejo za prvo protialkoholno študijo na
sploh. Na tovrstno problematiko je Lipič opozoril slal predloge za zmanjšanje nevarnosti za izbruh
tudi v Topografiji, ko pravi: "Za om ejitev čezm er kolere v mestu, opisane v daljšem tekstu z na
nega pitja alkoholnih pijač n i boljših ukrepov ko t slovom Erster Antrag des zw eiten Stadtphisikers
visok davek na žganje> prepoved kuhanja žganja zu Laibach, die Verminderung der Gefahr bei
iz žita, ti. zm ernostna združenja in sprememba herandrohender Choleraseuche betreffend (Prvi
predlog drugega ljubljanskega mestnega zdravnika
nam em bnosti zemljišč. "21
o zm anjšanju nevarnosti p red grozečo koleroj?5 V
Lipičevo osebnost je slikovito opisala Zvonka
Zupanič Slavec: "O Lipičevi duševni fiziognom iji spisu je opozoril na štiri glavne probleme, ki bi jih
lahko sklepam o posredno iz njegovega dela. Ob bilo treba v mestu urediti in s tem zmanjšati
darjen je bil z izjem no inteligenco in sposobnostjo verjetnost izbruha bolezni. Ključne pomanjkljivosti
globokega dojemanja stvarnosti. Bil je naravno so bile: preveliko število slabih, temnih, prena
zvedav in študiozen znanstvenik, v sebi je nosil seljenih stanovanj; preveč revnih ljudi, še posebno
zvrhano mero humorja in idealizma, k i sta ga žensk, ki živijo v nezdravih razmerah; uživanje
reševala iz psihičnih stisk zaradi nehotenega boja s oporečne hrane in slaba obleka ljudi ter nepri
homeopati. S svojo plem enito osebnostjo se je znal merna skrb za bolnike.26 Ko je bila ideja o ureditvi
nasm ehniti človeški majhnosti, bil dovtipen in iro kolerašpitala v kasarni poleg Sv. Petra pri mestnih
ničen, z blagim posm ehom je šel p rek nerešljivih oblasteh še aktualna, je Lipič izdelal predlog orga
situacij, k i sta jim botrovala človeška om ejenost in nizacije in ureditve mestnega kolerašpitala s kapa
zavist. Lz njegovih zapisov veje subtilnost, prijaz citeto 138 postelj in sicer v spisu Ubications und
nost in sposobnost s ptičje perspektive pogledati Aptations - Tabelle zum Behülfe des H auptna utrujajoče banalnosti vsakdana. Vodili sta ga lazarethes fü r Civil- und M ilitär- Cholerakranke zu
Laibach (Lokacijski prikaz ljubljanskega glavnega
dobrota in trdna vera, za katero je poudarjal, da je
temeljna za ozdravitev. "22
lazareta za obolele za kolero, k i je nam enjen tako
civilnim k o t tudi vojaškim bolnikom)?^ Ker pa se
Da je bil Lipič na tekočem s sodobno strokovno
literaturo svojega časa, da je nove teorije praktično je mestnim oblastem preureditev vojaške kasarne
preverjal in bil pri tem inovativen, jasno kažejo v bolnišnico verjetno zdela predraga, iz nje bi mo
tudi njegove aktivnosti v zvezi s kolero. Lipičeve rali namreč prestaviti vojaško skladišče, za vojake

19 Prav tam, str. 501-524.
2^ Več o Topografiji v: Studen, Lipičeva topografija Ljub
ljane, str. 199; Zupanič Slavec, Lipičeva Topografija
Ljubljane - mozaični spomin na Ljubljano, str. 529-544.
21 Lipič, Topografija c.-kr. deželnega m esta L jubljane, str.
451.
22 Zupanič Slavec, Ljubljanski m estni zdravnik Fran Viljem
L ipič (1799-1845), str. 507.

23 ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 278, 279: Razglas zdravstvene
komisije deželnega glavnega mesta Ljubljane z dne 15.
avgusta 1831.
24 ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 855.
25 ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 101.
2^ Prav tam.
27 ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 855, 856.
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A/äof "Schwitzapparata". (ÄS 14, Reg. Vili, f. 36 (35/CholI št. 2066)
pa v provizorično vojašnico preurediti stavbo lice opažanja glede njegove uporabe in koristnosti p ri
ja, so se nazadnje v začetku oktobra 1831 odločili, različnih boleznih, predvsem p ri koleri), ki je leta
da bodo v primeru epidemije kolerašpital uredili 1831 izšla v Ljubljani. V napravo naj bi položili
kar v stavbi strelišča, ki je premogla od 50 do 60 bolnika, ki bi ga s pomočjo naprave segrevali in s
postelj.28 Poleg strelišča so pripravili še dve lokaciji tem izzvali potenje. Menili so, da je segrevanje
za ureditev filialnih kolerašpitalov, tako da bi bilo obolelega za kolero potrebno predvsem v prvem
v vseh treh izbranih stavbah prostora za okoli sto stadiju bolezni. Prednost uporabe naprave je bila v
bolnikov 29
tem, da je bila pri segrevanju bolnikov učinko
V
tem času se je Lipič, spodbujen s prebiravitejša od navadnega postopka segrevanja bolni
njem sodobne strokovne literature, za novo bole kov s pomočjo obkladkov, ki je bil zamuden in je
zen zanimal tudi zasebno. Avgusta in septembra zaposloval preveč izšolanih strežnikov.
Lipič je aparaturo razstavil v svojem stano
leta 1831 se je ukvarjal z izdelavo načrta in pro
totipa tako imenovanega Schwitzapparata30 oziro vanju v predmestju Sv. Petra št. 2 in skušal vzbu
ma naprave za potenje, kot jo je imenoval v do diti zanimanje strokovne javnosti. Napravo sta v
pisih, s katerimi jo je želel predstaviti oblastem. njegovem stanovanju preučila in preizkusila ljub
Aparatura je bila namenjena predvsem zdravljenju ljanski okrožni zdravnik dr. Anton Pober in pro
obolelih za kolero. Samo delovanje in uporabo fesor Zhuber. Glavni deželni zdravnik oziroma
naprave je opisal v brošuri Beschreibung eines protomedik Johann Schneditz je menil, da je apa
Wärme - und Dampfbadapparates: nebst Bemerk ratura za zdravljenje kolere uporabna in smiselna
ungen über dessen A nw endung und N utzen in ter je njen nakup priporočal predvsem premožnim
verschiedenen Krankheiten, vorzüglich in der družinam in kolerašpitalom 31 In res si je dalo apa
Cholera (Opis aparata za toplotno-parno kopel, raturo izdelati več uglednih in izobraženih ljudi,
ljubljanski okrožni urad pa je o novosti za zdrav28 ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 813, 815, 417-439, 678, 920.
29 ZAL, LJU 489, f. 349, fol. 891-894, 898.
^ AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 2066: načrt aparature.

31 AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 2066: dopis protomedika Johanna Schneditza Deželni zdravstveni ko
misiji z dne 26. septembra 1831.

ljenje kolere obvestil tudi okrajna oblastva in lokal
ne zdravstvene komisije.32 Lipič je deželni zdrav
stveni komisiji predlagal še, naj prototip naprave
razstavijo na javnem mestu, kjer bi potekale tudi
demonstracije njene uporabe. Ker je menil, da naj
bi z napravo zdravili predvsem revne, je pisal de
želni zdravstveni komisiji, naj za potrebe revnega
prebivalstva naroči najmanj 10 naprav. Stroški za
izdelavo ene so znašali 10 goldinarjev.33
Kot posledico Lipičevega resnega zanimanja za
kolero lahko razumemo njegovo tretjo aktivnost, ki
ga je prvič neposredno soočila s to boleznijo. Lipič
je bil namreč med tistimi tremi zdravniki, ki so jih
deželne oblasti izbrale za študijsko potovanje na
Dunaj, da bi z opazovanjem in preučevanjem spo
znali naravo bolezni in njene socialne posledice.
Studijsko potovanje je sodilo v okvir cesarjevega
napotila, da mora vsaka dežela izobraziti nekaj
zdravnikov za zdravljenje obolelih za kolero. Tako
je tudi Ljubljanski gubernij oktobra 1831 s Kranj
ske na študij na s kolero okuženi Dunaj poslal tri
svoje zdravnike, ki so bili ocenjeni kot zanesljivi.
Poleg Ludwiga Nagy a, okrajnega zdravnika v
Kranju, Josepha Erschena, okrajnega zdravnika v
Mokronogu (novomeško okrožje), je na Dunaj od
potoval še drugi ljubljanski zdravnik Fran Viljem
Lipič. Vsem trem je gubernij za bivanje na Dunaju
izplačal 200 goldinarjev dnevnic in jih hkrati ob
vezal, da morajo ob povratku predložiti delovna
poročila.34 Kasneje so odločili, da na Dunaj posla
nim zdravnikom poleg dnevnic dodajo še 50%
doplačilo.35
Da sta vsaj Lipič in Ersehen nalogo opravila,
dokazujeta ohranjeni poročili, ki sta jih napisala po
vrnitvi.36 Medtem ko je Lipič svoje kar 92 strani
obsegajoče poročilo oddal po povratku z Dunaja
decembra istega leta, je moral gubernij na Erschenovo znatno krajše besedilo čakati še dobro leto.
Lipičeva obsežna študija z naslovom Bericht an
das hohe k. k. Illyrisches Landesgubernium, über
eine, im Herbste 1831, in Angelegenheiten der
Cholera, nach Wienn unternom m ene, ämtliche
M issionsreise (Poročilo, naslovljeno na c.-kr. Ilirski

32 ZAL, LJU 489, f. 348, fol. 628.
33 AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 2066: dopis Fr. W.
Lipiča Deželni zdravstveni komisiji z dne 21. septembra
1831.
34 AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 22667.
35 AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 27663; Bezüge der
A erzte und W undärzte bei ihrer Verwendung aus A n
lass der M assregeln wegen der C holera, v: Sammlung
der politischen Verordnungen für das Laibacher
Gouvernements - Gebieth im Königreiche Illirien, Jahr
1831/150, Laibach 1832.
36 AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 28404: poročilo F. V.
Lipiča o študijskem bivanju na Dunaju z dne 16. de
cembra 1831; št. 2126: poročilo Josepha Erschena o štu
dijskem bivanju na Dunaju z dne 14. januarja 1833.

Prva stran Lipičevega poročila o študijskem u
potovanju na Dunaj z dne 16. decembra 1831.
(AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 28404)
gubernij, o službenem potovanju na Dunaj z na
m enom preučevanja epidem ije kolere jeseni 1831)
vsebuje poleg njegovih doživetij in opažanj tudi
natančen opis sistema organizacije dunajskih kolerašpitalov in najnovejše znanstvene izsledke o
bolezni in načinih zdravljenja. Poročilo vsebuje
tudi kratek opis potovanja na Dunaj. Lipič in dr.
Nagy sta na Dunaj skupaj krenila 24. oktobra 1831.
Potovala sta s poštno kočijo in se na poti ustavila
v Celovcu, kjer sta si ogledala tamkajšnji kolerašpital. Na poti proti Dunaju se jima je pridružil še
dr. Anton Zhuber. V glavno mesto monarhije so
prispeli po štirih dneh vožnje in si že naslednji
dan, 29. oktobra, začeli ogledovati dunajske kolerašpitale, saj jih je bilo v mestu kar enajst: deset
civilnih in en vojaški. Lipič omenja med drugim
tudi ogled obdukcije umrlega za kolero, ki jo je
izvedel dr. Czermak v dunajski univerzitetni
anatomski predavalnici. Obiskali so še vojaški
kolerašpital in k splošnim bolnišnicam pripadajoče
oddelke, v katerih so zdravili za kolero obolele
nosečnice in novorojenčke. Lipič je ugotavljal, da
je na Dunaju v študijske namene zaradi kolere
prišlo veliko zdravnikov iz celotne monarhije, med

D unajski poulični prodajalec preventivnih sredstev zoper kolero (Historisches m useum , Wien).
Iz: Othmar Birkner: Die bedrohte Stadt, Cholera in Wien, Franz Deuticke, Wien 2002, str. 68.
njimi tudi iz Prage, Celovca, Karlsbada, Augs
burga, Padove, Peste, Milana in Trsta.37 Zdi se, da
so se tudi kranjske oblasti zavedale nujnosti poši
ljanja svojih zdravnikov na dodatna izpopolnje
vanja na Dunaj, ki je počasi postajal eno izmed
najbolj naprednih evropskih medicinskih središč.38
Fran Viljem Lipič je bil gotovo eden od najplodovitejših izobražencev v predmarčni dobi na
Kranjskem. Pregledani viri o koleri nesporno ka
žejo, da je bil izredno bister in razgledan zdravnik,
ki je z znanstvenim pristopom do preprečevanja
in zdravljenja kolere nedvomno presegel razmiš
ljanje in ravnanje povprečnega zdravnika na
Kranjskem v dvajsetih in tridesetih letih 19. sto
letja. Kranjsko je v tem segmentu uspešno postavil
ob bok naprednejšim habsburškim deželam. Če
prav je bilo njegovo zanimanje za kolero zgolj ena
izmed mnogih medicinskih tem, s katerimi se je
ukvarjal, pa lahko vseeno izluščimo njegovo boga
to medicinsko znanje, voljo do izboljšav in živo
zanimanje za ljudi. Slednje v evropski zdravniški
srenji ni ostalo neopaženo in ga je kot profesorja
pripeljalo na kar dve vodilni medicinski fakulteti
takratnega časa.
Dve nadlogi 19. stoletja: socializem in kolera
(Horace Vernet, Bibliothèque Nationale, Pariz).
Iz: Catherine J. Kudlick: Cholera in post
revolutionary Paris, University o f California press,
Berkeley and Los Angeles, 1996, str. 201.
37 AS 14, Reg. VIII, f. 36 (35/Chol), št. 28404.
Gre za zdravnike, ki so bili v službi javnega zdrav
stvenega sistema (okrožni in okrajni zdravniki).
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Der Ljubljanaer Arzt Franz Wilhelm Lippich
und die drohende C holeraepidem ie im Jahre
1831

Die Cholera m orbus war in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts unter der europäischen Be
völkerung völlig unbekannt. Als in den Jahren
1830-1832 die erste größere Choleraepidemie in
Europa ausbrach, breitete sie sich nicht auf Krain
aus. Infolge der Epidemie in Ungarn, wo sich nicht
weniger als 5% der Bevölkerung ansteckten, befahl
Kaiser Franz I., die Grenzen zu schließen und ge
sundheitshalber einen Kordon einzurichten. Dieser
verlief auch an der krainisch-kroatischen Grenze.
Die Ärzte waren seit der ersten Epidemie darum
bemüht, die Natur dieser ansteckenden Darm
krankheit zu erforschen. Das zentrale Problem, das
sie beunruhigte, war die Frage, wie sich die Cholera
verbreitet. Es herrschten zwei Theorien vor, und
zwar die unter den Ärzten stärker verbreitete
miasmatische Theorie, die den Erreger in den mias
matischen Luftsubstanzen suchte, und die In
fektions- bzw. Ansteckungstheorie. Die Krankheit
blieb ein Geheimnis bis zum Jahr 1883, als der
deutsche Bakteriologe Robert Koch den Cholera
erreger - die Bakterie Vibrio cholerae entdeckte.
Der Arzt Franz Wilhelm Lippich (Fran Viljem
Lipič) spielte im Zusammenhang mit der Cholera
im Jahre 1831 in Krain eine große Rolle. In den
Jahren 1823-1835, als er sich als zweiter Stadtarzt in
Ljubljana (Laibach) auf hielt, begegnete er dieser

Krankheit zum ersten Mal. Seine gegen die
drohende Choleraepidemie gerichteten und mitein
ander verbundenen Aktivitäten waren dreifacher
Art: Er setzte sich zunächst mittelbar mit der
Cholera auseinander, indem er mit einem großen
Maß an Eigeninitiative bei der Durchführung von
Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Verbreitung
der Cholera in der Stadt Ljubljana (Laibach)
mithalf. Mit Interesse befasste er sich mit der
unbekannten Krankheit auch in seinem Privat
leben, indem er am Entwurf und Prototyp eines
besonderen Geräts zum Schwitzen, des sogen
annten Schwitzapparats, arbeitete, der zu thera
peutischen Zwecken bei der Heilung von Cholera
kranken verwendet werden sollte. Zum ersten Mal
war er unmittelbar mit der Krankheit im ange
steckten Wien konfrontiert, wohin er sich auf
Vorschlag der Landesbehörden auf eine Studien
reise begab.
Franz Wilhelm Lippich war einer der ange
sehensten Gebildeten des Vormärz in Krain. Die
gesichteten Quellen über die Cholera weisen ein
deutig darauf hin, dass er ein außerordentlich
kluger und kenntnisreicher Arzt war, der durch
seine wissenschaftliche Einstellung zur Vorbeug
ung und Heilung der Cholera zweifellos die Denkund Handlungsweise eines durchschnittlichen
Arztes in Krain übertraf. Obwohl sein Interesse für
die Cholera nur eines von vielen medizinischen
Themen war, mit denen er sich auseinandersetzte,
treten seine umfangreichen medizinischen Kennt
nisse, sein Verbesserungswille und reges Interesse
für die Menschen klar zutage. All das blieb in den
europäischen medizinischen Kreisen nicht unbe
merkt und führte ihn sogar an zwei führende
medizinische Fakultäten der damaligen Zeit.

KRONIKA
1.03 kratki znanstveni prispevek
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Tatjana M . Peterlin-Neumaier
dr. naravoslovnih ved, Breslauer Straße 58, D-85748 Garching bei München

Prtiček kot spomin na poznanstva v Kamniku
in Ljubljani okrog leta 1893

IZVLEČEK
Sestavek opisuje bom bažni prtiček, na katerega je Bogca Samec okrog leta 1893 uvezla številne
podpise. Opisani so življenjski krog ustvarjalke prtička, njegov dom neven nastanek in nekateri omembe
vredni podpisani iz Kamnika in Ljubljane.
KLJUČNE BESEDE
prtiček, podpisiB ogca Samec, Kamnik, Ljubljana, kulturna zgodovina

SUMMARY
A TABLECLOTH A S A SOUVENIR OF ACQUAINTANCES FROM KAM NIK AN D LJUBLJANA
AROUND THE YEAR 1893
The aim o f this article is to describe a cotton tablecloth with num erous signatures embroidered by
Bogca Samec around the year 1893. Described are her social environm ent, the probable m aking o f the
tablecloth and som e notew orthy personalities o f Kam nik and Ljubljana, whose signatures are found on
it.
KEY WORDS
tablecloth, signatures, Bogca Samec, Kamnik, Ljubljana, culture history

V
času naših babic in prababic so spadala ročna
dela k vsakdanjim ženskim opravilom. Z njimi so
se ukvarjale že mlade deklice, dekleta, mlajše in
starejše ženske iz vseh družbenih slojev deloma iz
veselja, običajno pa kar iz potrebe. S pletenjem,
kvačkanjem, z vezenjem, včasih celo s klekljanjem
čipk ter šivanjem na roko ali s šivalnim strojem so
se ukvarjale v prostem času, deloma čez dan, naj
večkrat v večernih urah. Ob medli luči sveče ali
petrolejke so ustvarjale okrasne in uporabne pred
mete, kot so rokavice, nogavice, žabe, jopice, kape,
ovratnike, bordure za bluze, krila in perilo, na
mizne prte in prtičke ter še cel kup drugih iz
delkov. Dekleta so pripravljala svojo balo; vezle so
monograme na namizne prte in posteljno perilo.
Odvisno od spretnosti in umetniškega čuta iz
delovalke so nastale pravcate dragotine. Večina
teh izdelkov, posebno takih, ki so jih pogosto prali,
se do danes ni ohranila.
Zato me je nepričakovana najdba oziroma no
vica o neobičajnem namiznem prtičku s podpisi iz
tega časa tem bolj razveselila. Pred dobrim letom
mi je pri zbiranju podatkov za rodovnik njegovo
fotografijo poslal moj mali stric ing. Mire Dermelj.
Prtiček je bil mladostni izdelek njegove že dolgo
umrle matere. Ker česa takšnega nisem še nikoli
videla - doslej sem poznala le spominske albume
Terezija in M aks Samec z otrokoma Bogco in
-, sem se začela bolj zavzeto ukvarjati z uvezenimi
M aksom leta 1881 (hrani avtorica)
podpisi in prišla do zaključka, da ni zanimiv samo
za rodbino, temveč morda tudi za druge ljudi.
Daje nam namreč zanimiv vpogled na nek pose ki jo je imel v najemu lekarnar Josip Močnik, v
prvem nadstropju družinsko stanovanje, za hišo
ben ostanek preteklosti.
Kako, kdaj in zakaj je prtiček nastal, ne bomo pa velik vrt, v katerem je dal oče postaviti stekleni
nikoli natančno izvedeli. Vemo, da ga je naredila rastlinjak in po rodbinskem izročilu tudi telovadno
Bogomila Samec, ki so jo vse življenje klicali Bog- orodje za otroke. Posebno slednje je bilo za
ca. Rodila se je 6. maja 1875 v Postojni, a je večino takratni čas neobičajno. Otroci so se igrali na vrtu
svojega otroštva in del mladosti preživela v Kam in tudi na cesti, saj prometa, če izvzamemo konj
niku. Njen oče dr. Maksimilijan Samec (1844-1889)1 ske vprege, ki so predvsem ob torkovih semanjih
je leta 1877 nastopil službo tamkajšnjega mestnega dneh vlekle z robo naložene vozove proti Glav
zdravnika. V hišah, ki jih je leto pred tem kupil na nemu trgu, ni bilo veliko. Sovrstnike je Bogca
Šutni 6 in 7 in združil v eno,2 je zrasla skupaj s našla pri sosedih, med otroci materinih in očetovih
šest let mlajšim bratom Maksom3 in osem let prijateljev ter znancev. Poleg otroških prijateljev je
mlajšo sestro Drago. V pritličju hiše je bila lekarna, hodila obiskovat tudi deda in babico v gostilno v
Mestu 40, danes Glavni trg 12, ki jo je vodil stric
Jožef (Pepe) Rodè. Prvo šolo, to je dvorazredno
dekliško osnovno šolo, je obiskovala v Kamniku.
Aktivno se je udeleževal kulturnega in političnega živ
Ker v domačem kraju nadaljnje šolanje ni bilo
ljenja v Kamniku. Bil je predsednik meščanske korpo
racije (1877-1887), župan (1880-1886) in od leta 1883 de
možno, so jo starši poslali v Ljubljano. Da bi se
želni poslanec. Več o njem glej: Andrejka, Samec Maks
dobro naučila nemščine, ki je bila v času Avstrost. SBL III] str. 195.
Ogrške monarhije za omikane in izobražene ljudi
2 V hiši z današnjo številko 7 je bila od leta 1858 lekarna,
nujno potrebna, so jo vpisali v privatno nemško
ki jo je uredil takratni lastnik lekarnar Adolf Jahn in je
v njej še danes. Po letu 1900 je povišal hišo in spremenil
dekliško šolo v Huthovem vzgajališču4 na Poljan,
°

pročelje novi lastnik lekarnar Josip Močnik. Polec, Kam
niške meščanske hiše. Kam niški zbornik 1, 1955, str. 9899.
Maks Samec ml. (1881-1964) je postal svetovno znan or ganski kemik. Bil je tudi rektor ljubljanske univerze
(1935-1937) in ustanovitelj Kemijskega instituta v Ljub
ljani. Več o njem glej: Nučič, Samec Maks ml. SBL III,
str. 193-195.

4

Leta 1891 je imela naziv Lehr- und Erziehungs-Anstalt
der Irma Huth in Laibach. Ustanovljena je bila leta 1867
kot privatna dekliška osnovna šola, leta 1872 je bila
javno priznana, leta 1918 je bila ukinjena. Samec, spri
čevalo, 1891; Glonar, Huth Irma. SBL I, str. 360.

Terezija Samec z otroki Drago, Bogco in Maksom
leta 1896 (hrani avtorica)
ski cesti 6, ki jo je zapustila s šestnajstimi leti po
zaključenem nadaljevalnem tečaju. Kje je tedaj sta
novala, ni znano; mogoče pri katerem od dru
žinskih prijateljev, bolj verjetno pa v šolskem in
ternatu. Po zaključeni šoli se je vrnila domov, kajti
mati se je z obema mlajšima otrokoma dve leti po
očetovi nepričakovani in prerani smrti zaradi šo
lanja otrok preselila v Ljubljano. Po rodbinskem
izročilu so od selitve jeseni 1891 do velikonočnega
potresa 14. aprila 1895 bivali v stanovanju v Palači
deželnih stanov na Gosposki ulici v delu, ki so ga
po potresu porušili.5 Ker so bili navezani na do
mači kraj in tamkajšnje prijatelje in sorodnike, je
mati obdržala hišo v Kamniku. Vanjo so se do leta
1900 vračali, kolikokrat so le mogli, predvsem ob
večjih praznikih in počitnicah.
V
šoli si je Bogca pridobila dobro dekliško
obrazbo, h kateremu z izjemo zemljepisa niso šteli
naravoslovnih predmetov. Pri pouku so poudarjali
veščine, ki so jih morala obvladati dobro vzgojena
meščanska dekleta. K tem je sodilo znanje ma
terinščine in tujih jezikov. Bogca se je dobro na
učila slovenščino, nemščino in francoščino, malo
r

Po potresu so obnovili le tisti del, v katerem je danes
predsedstvo SAZU (Novi trg 3).

slabše italijanščino, si pridobila glasbeno izobrazbo
- pela je in dobro, včasih tudi v duetu štiriročno,
igrala klavir. Odlikovala se je v risanju, kjer je šlo
bolj za šablonsko risanje in prerisovanje. Spretna je
bila tudi pri šolskem predmetu ročna dela. Znala
je šivati, plesti, kvačkati in vesti. Ne vemo pa, ali
se je naučila vodenja gospodinjstva in kuhanja do
ma ali v šoli.
Ko je s šestnajstimi leti pridobila formalno iz
obrazbo, ni imela konkretnega opravila in je zato
imela obilo prostega časa. Po takratnem običaju je
pripravljala svojo balo; na številne izdelke iz lane
nega in bombažnega platna, ki so bili potrebni za
bodoče gospodinjstvo, je vezla svoj monogram.
Zelo verjetno je pela v kakšnem cerkvenem zboru,
morda tudi v zboru ljubljanske Narodne čitalnice.
Čas si je krajšala z igranjem klavirja, ki ga je igrala
sama ali skupaj z drugimi družinskimi člani,
prijatelji in znanci. Pri domači glasbi, ki je bila v
meščanskih krogih zelo priljubljena, je sodelovala
cela družina; vsi so igrali klavir, brat poleg tega še
okarino, pri petju pa se je odlikovala njena sestra.
Bogca je bila zelo spretna pri telovadbi, a ni zna
no, ali je telovadila pri Ljubljanskem sokolu. Poleti
je kolesarila, igrala tenis in se udeleževala izletov v
naravo in gore, med ostalimi tudi s kamniško
podružnico Slovenskega planinskega društva. Po
zimi se je drsala na zaledenelem Tivolskem bajerju
in na umetno namakanem zamrznjenem teniškem
igrišču ter na isti način pripravljenih poledenelih
travnikih v Kamniku in Višnji gori. V zakonskem
stanu se je naučila še jahati. Obiskovala je plese in
družabne prireditve, hodila na koncerte in v gle
dališče. Na teh je spoznala nove ljudi, med njimi
tudi mlade može, ki so prišli v poštev za ženina.
Bogca je bila srednje velika in vitka, imela je
rdeče lase in zelo svetlo polt z neštetimi sončnimi
pegami. Ker je bila prijetna, živahna in vesela, je
bila priljubljena pri mladih in starih. Oblegal jo je
cel kup oboževalcev, tako da ni bilo nobene bo
jazni, da ne bi našla moža. Zanjo se je zanimal
tudi rdečelasi kamniški sosed, okrajni živinozdravnik dr. Josip Nikolaj Sadnikar, ki si je tekom let
ustvaril naj večji zasebni muzej umetnin na Sloven
skem. Ta je po obisku mlade sosede k njenemu
podpisu in datumu6 v Knjigi spominov, ki se
začenja z letom 1893, dodal tudi točen čas obiska:
"ob 12 uri". A njegov trud je bil zaman, kajti po
iz izjavi njegovega starejšega sina dr. Nika Sadnikarja
"ga ni marala. Eto take ste ženske."7
Leto 1893, v katerem je Bogca dopolnila osem
najst let, je bilo pomembno za prebujanje in kre
pitev slovenske narodne zavesti. Piparji in njihovi
6

7

Tega dne, 3. septembra 1893, je bila v Kamniku veselica,
na kateri so z uprizoritvijo enodejanke proslavili 25letnico igralskega delovanja Gregorja Slabanje, staroste
dramatičnega odseka Narodne čitalnice. ZAL, KAM-94.
Sadnikar, pismo, 12. 8. 2002.

somišljeniki so 27. februarja na občnem zboru v
Narodnem domu v Ljubljani ustanovili Slovensko
planinsko društvo (SPD) z namenom, da se "da
slovenskim hribom tudi slovensko lice".8 Prvo slo
vensko telovadno društvo Južni sokol, ki se je
moralo leta 1867 preimenovati v Ljubljanski sokol,
je 1. oktobra obhajalo 30-letnico ustanovitve. Kon
servativni katoliški časnik Slovenec je imel 14.
oktobra 20-letnico svoje prve izdaje, liberalni dnev
nik Slovenski narod je za Veliko noč 2. aprila obe
ležil 25. obletnico svojega obstoja,9 poljudnostrokovni časnik Novice, edini slovenski časopis, ki je
izhajal že pred letom 1848, je 5. julija obhajal svojo
50-letnico. Kamničani so 23. junija praznovali 25.
obletnico ustanovitve Narodne čitalnice10 in 19. ju
lija ustanovili prvo podružnico SPD.11
Domnevam, da je okrog tega leta nastal bel
prtiček iz bombažnega blaga v velikosti 80x75 cm,
na katerega je njegova ustvarjalka s pavolo v ra
zličnih barvah uvezla številne podpise. Kljub
dolgoletni uporabi in stalnemu pranju - v rabi je
bil do leta 192012 - se je ohranilo 108 podpisov, od
°

Lindtner, Planinski Piparji. Planinski vestnik, 33, 1933,
str. 169.
9 V soboto, 1. aprila 1893 je Slovenski narod posvetil svoji
obletnici in obletnici slovenskega kulturnega gibanja
skoraj celotno izdajo. Naslovno stran so krasili portreti
prvih treh urednikov (J. Jurčič, A. Tomšič, I. Železnikar),
članke so prispevali med drugimi Ivan Hribar, Janko
Kersnik in Ivan Tavčar. Manj pomembne so bile druge
obletnice kot 45-letnica katoliškega cerkvenega lista
Zgodnja Danica, ki je začela izhajati leta 1848.
10 Narodna čitalnica v Kamniku je praznovala svojo 25letnico z velikim sprevodom skozi mesto, mašo na Sutni
in veselico v soboto, 23. junija 1893. Udeležile so se je
tudi druge kamniške organizacije kot požarna bramba
in prvo samostojno slovensko pevsko društvo Lira ter
številni gostje, med drugim člani kranjske in ljubljanske
Narodne čitalnice, Sokola, Slavca ter drugih društev.
Bogčin ded Jožef Rode st. (1804-1882) je bil eden od 54
članov kamniške Narodne čitalnice, ki so vanjo vstopili
še pred ustanovnim občnim zborom 21. junija 1868.
Njen oče je bil v letih 1873 in 1881-1886 predsednik
čitalnice, oba strica gostilničarja Jožef ml. in Fran Rodè
pa dolgoletna člana. ZAL, KAM-94; O delovanju čital
nice glej: Zontar, Delovanje kulturnih društev v Kam
niku. Kam nik 1229-1979. Kamnik 1985, str. 75-88.
11 Za prvega predsednika je bil izvoljen župan Josip
Močnik. Ustanovitev Kamniške podružnice SPD. Z godo
vina reševanja v gorah nad Kamnikom . Ljubljana 2002,
str. 72-74. V društvo se je včlanila večina uglednih Kam
ničanov. Na seznamu članov iz leta 1894 sta tudi oba
Bogčina strica Jožef in Fran Rodè. Spomini na življenje
ob ustanovitvi podružnice SPD. 1893-1993. Kamnik 1993,
str. 53.
"Spominjam se, da je prtiček v sprejemni-salon ski-sobi
naturalnega stanovanja v šolskem poslopju v Višnji go
ri, kjer sem preživljal mladost, krasil polvisoko starinsko
servirno mizico z osmerokotno ploščo 60 cm v premeru
(še danes pri meni v stanovanju). Prtiček polit ali one
snažen s čajem, kavo ali drugim, večkrat opran, zato
tudi obledele barve tkanin za vezenje. Družina Dermelj
se je leta 1920 preselila iz Višnje gore v Ljubljano na
Zaloško cesto 5 v Gluhonemnico. Od tedaj se po moji
vednosti prtiček ni nikjer več uporabljal." Dermelj, pi
smo, 22. 10. 2003.

katerih so le nekateri nečitljivi. Ker je na njem
podpis dr. Josipa Nikolaja Sadnikarja z datumom
"22. VI. 1893", na predvečer proslave 25-letnice ka
mniške Narodne čitalnice, je možno, da je nastal
ob tej priliki. Za nastanek prtička v letu 1893 vse
kakor govorijo podpisi dr. Vladimirja Foersterja,
Marije Dereani in Franca Martinčiča. Foerster je
promoviral iz prava leta 1892, slednja dva sta leta
1894 še mlada umrla. Možno je seveda, da je
prtiček nastajal več let, da je Bogca zbrala prve
podpise v zaključnem letu svojega šolanja 1891,
zadnje pa pred poroko s poročnikom Albertom
Martinčičem v letu 1897.13 Ne glede na to, kdaj
točno je prtiček nastal, je zanimiv spomin na
Bogčine sorodnike, osebne in družinske prijatelje,
sošolke, oboževalce, znance in učitelje. Dokler ga
je uporabljala, ji je vsak pogled nanj priklical v
spomin poznanstva iz mladosti ter srečne in ža
lostne trenutke, ki jih je doživela z njimi. Podpisi
kažejo, da sta bila pri osebnem prijateljstvu jezik
in narodna pripadnost - slovenska ali nemška nepomembna. Večina podpisov je v latinici, šest
imen je v gotici s priimki v latinici, le štirje podpisi
so popolnoma v gotici. Sedem slovenskih priimkov
je še v nemškem črkopisu in eden celo v bo
horičici (Dr. Vi[ktor] Ahazhizh). Prtiček je tudi
zgovorna priča o navezanosti in živih stikih s
Kamnikom, kajti več kot polovico podpisanih je
spoznala v tem mestu. Nekateri so izvirali odtod,
drugi so se tu za stalno nastanili, spet drugi so
prišli samo začasno, a za dovolj dolgo, da so na
vezali prijateljske stike. Med podpisanimi so so
rodniki iz Kamnika (1) in Višnje gore (7), kjer je
živela materina starejša sestra Josipina z možem,
poštarjem Petrom Gillyjem in potomci, manjkajo
pa najbližji sorodniki. Ni ne podpisa matere, ne
brata, ne sestre. Na prtičku prevladujejo podpisi
žensk (58%). Največ podpisov je od Bogčinih so
vrstnikov, podpisani so tudi otroci - najmlajši je
devetletni Milan Gilly - in ljudje iz generacije
njene matere. Na prtičku najdemo podpise uči
teljev (11), pravnikov (6), duhovnikov (5), glas
benikov (3), pisateljev (3), poštarjev (3), davčnih
uradnikov (2), slikarjev (2), živinozdravnikov (2)
ter po enega častnika, pesnika, železniškega urad
nika, trgovca, zdravnika in pri nekaterih tudi pod
pise njihovih družinskih članov. Ostali podpisi so
od žena in/ali otrok lekarnarja, slaščičarja, zdrav
nika, častnikov, gostilničarjev, obrtnikov, pisateljev,
poštarjev, pravnikov, trgovcev in uradnikov.14
^

Na prtičku je tudi njegov podpis. Zakonska sreča z
Albertom Martinčičem (1866-1905) ni dolgo trajala, kajti
po komaj osmih letih zakona je umrl za jetiko. Leta
1911 se je Bogca drugič poročila z učiteljem in poznej
šim ravnateljem ljubljanske gluhonemnice Mirkom Dermeljem in imela z njim dva sinova. Umrla je 13. 4. 1959
v Ljubljani v 84. letu starosti.
14 Pri ugotavljanju identitet in poklicev podpisanih sta mi

Imenoma navajam nekatere Kamničane, katerih
podpise najdemo na prtičku. Med njimi so lastnica
tovarne kisa Marija Starè15 in Marija Rodè, žena
Bogčinega strica, gostilničarja Frana Rodeta, ter
člani kamniških obrtniških družin: Benkovič (klejar), Bizjak (dežnikar), Dralka (usnjar), Grašek (ste
klar, kramar in gostilničar), Jašovc (čevljar), Jereb
(usnjar), Karolnik (pek), Medved (sodar) in Terpinc
(usnjar).16 Od teh sta posebne omembe vredna
brata Alojzij (1875-1934) in Josip Benkovič (18691901). Prvi je bil Bogčin sovrstnik, postal je doktor
farmacije in prevajalec, drugi je bil šest let starejši
in duhovnik, znan kot pesnik, pisatelj in zgodo
vinar.17 Njegovega sošolca in prav tako duhovnika
Antona Medveda (1869-1910), ki je podpisan sku
paj z leto mlajšo sestro Barbko, ki je pogosto igrala
v čitalniških dramskih uprizoritvah, štiri leta mlaj
šim bratom Ivanom in osem let starejšo sestrično
Terezijo Karolnik, štejemo k velikim slovenskim
pesnikom.18 Bil je Samčev družinski prijatelj.19
Svojo osebno vez je izrazil v Kiti na grob dr. M.
Samcu (1889) in v odi Venec, posvečen blagi gospe
Tereziji Samčevi (1893). Drug družinski prijatelj je
bil sodnik in poznejši dvorni svetnik dr. Julij Polec
(1852-1941), ki je kot zavzet pripadnik slovenskega
narodnega gibanja dosledno uvajal slovenščino v
zunanjem sodnem poslovanju.20 Rodil se je v
Ljubljani, življenjsko družico je našel v Kamniku,
kjer je služboval leta 1875 in ponovno v letih 18891896. Na prtičku so podpisani on, oba mladoletna
sinova Janko in Julij,21 žena Ana in njena mati
trgovka Marija Podrekar.

15
16
17
18
19
20
21

pomagala ing. Mire Dermelj in dr. Niko Sadnikar, za
kar se jima iskreno zahvaljujem. Bolj natančne in do
datne podatke sem našla v SBL, ES in v arhivskih
fondih ZAL, LJU-500 in NŠAL, Župnija Kamnik; Na
vedba poklicev ni izčrpna, ker mi ni uspelo ugotoviti
identitet vseh podpisanih. Poleg tega je manj podpi
sanih kot je navedenih poklicev, ker so se nekateri
udejstvovali na več poljih; n.pr. Anton Medved je bil
duhovnik in pesnik.
Njen mož Julij Starè je bil iz izredno uspešnega starega
gorenjskega podjetniškega in trgovskega rodu Starètov.
Logar, Starè. SBL III, str. 447-448.
Več o kamniških meščanih in njihovi socialni in gos
podarski strukturi v: Torkar, Ljubljana, Gradec se skrij>
D unaj tu d ' Kamniku gliha n ič ni. Kamnik 1996.
Mal, Benkovič Alojzij. SBL I, str. 32; Mal, Benkovič Josip.
SBL I, str. 32.
Koblar, Medved Anton. SBL II, str. 79-84.
Po pripovedovanju moje babice Drage Leskovic je po
stal duhovnik, da je s tem izpolnil obljubo materi na
smrtni postelji, in bil zato vse življenje nesrečen.
Polec, Polec Julij. SBL II, str. 433.
Janko Polec (1880-1956) je doktoriral iz prava. Še kot
študent v Gradcu je bil med voditelji gibanja za usta
novitev ljubljanske univerze in postal po njeni usta
novitvi profesor pravne zgodovine. Na tem polju je
objavil večje število razprav. Uredništvo, Polec Janko.
SBL II, str. 432-433; Julij Polec ml. (1883-1944) je postal
zelo priljubljen zdravnik. Med vojno je zdravil par
tizane in bil zato ustreljen kot talec v St. Vidu pri
Ljubljani. Polec, Polec Julij [ml.]. SBL II, str. 433.

K priseljencem spada tudi živinozdravnik dr.
Josip Nikolaj Sadnikar (1863-1952), strasten zbira
telj starin in prijatelj slikarjev 22 Leta 1895 je odkril
risarski dar Maksima Gasparija (1883-1980), vajenca
pri premožnem kamniškem trgovcu Janezu Murni
ku, ga preusmeril v slikarstvo in ga pri izobrazbi
pridno podpiral.23 Pozabiti ne smem učitelja, pe
dagoškega pisca, potopisca in kamniškega kronista
Ljudevita Stiasnyja (1862-1936), ki je v svojem
rojstnem kraju služboval v letih 1882-1894.24 Na
prtičku najdemo še podpise dr. Karla Schmidingerja, ki je bil v letih 1880-1902 notar v Kam
niku - SPD je oddal svojo lovsko kočo na Veliki
planini -, njegove žene in hčere. Podpisali sta se
tudi Julija Močnik, hči poštarja Janeza Debevca25
in žena lekarnarja, takratnega kamniškega župana
ter predsednika čitalnice in kamniške podružnice
SPD Josipa Močnika, in njena mladoletna hči Ana.
Med podpisanimi so še mladi notarski pripravnik
dr. Josip Barle in njegova žena Marija ter zgodaj
umrla Marija Dereani, žena priljubljenega okraj
nega zdravnika in poznejšega kamniškega župana
dr. Julija Dereanija. Samo na obisku v Kamniku,
verjetno pri J. N. Sadnikarju, je bil slikar Ferdo
Vesel (1861-1946), ki je v tistih letih živel v
Münchnu, kjer je imel slikarsko šolo.26 Prav tako
samo bežno v Kamniku je moral biti pripovednik
Anton Koder (1851-1918) 27 - takrat je živel v Bregenzu - v primeru, da je podpis res njegov. V
prid tej domnevi je dejstvo, da se je rodil v
bližnjih Radomljah istega leta kot Bogčina mati.
Na obisk so prihajali tudi sorodniki iz Višnje
gore. Ali so se podpisali na prtiček na enem teh
obiskov, h katerim je gotovo spadala udeležba na
proslavi 25-letnice kamniške čitalnice, ali na obisku
Bogce pri njih, ni znano. Od teh je vreden
omembe tast Bogčinega bratranca, skladatelj, pro
svetni delavec in nadučitelj v Višnji gori Janko
Skerbinec (1841-1928), doma iz Stranj pri Kamni
ku.28
Ostali podpisani so živeli v Ljubljani, a niso
bilo nujno Ljubljančani. Janka Kersnika ml. (roj.
1881)29 je spoznala Bogca že v Kamniku, kajti
njuna očeta sta bila politična sotrudnika. Kersnik je
bil sovrstnik Bogčinega brata Maksa - oba sta
obiskovala I. državno gimnazijo v Ljubljani - in
sin naj znamenitejšega realističnega pisatelja svo-

22 Josip N ikolaj Sadnikar. Kamnik 1982.
23 Pripovedovanje dr. Nika Sadnikarja.
24 Savnik, Stiasny Ljudevit. SBL III, str. 483-484; Aktivno se
je udejstvoval tudi v SPD.
25 Janez Debevc (1814-1886) je bil prvi predsednik Na
rodne čitalnice v Kamniku. Vodil jo je v letih 1886-1870
in 1872. ZAL, KAM-94.
26 Vrhunc, Vesel Ferdo. SBL IV, str. 419-420.
27 Grafenauer, Koder Anton. SBL I, str. 488.
28 Premrl, Sk(e)rbinc Janko. SBL III, str. 327.
29 Uredništvo, Kersnik Janko [ml.]. SBL I, str. 445.
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Prtiček Bogce Samec z uvezenim i podpisi. Nastal je okrog leta 1893.
(Hrani ing. M ire Dremelj, Zuchwil, Švica)
j ega časa Janka Kersnika (1852-1897). Kot odrasel
se je udejstvoval na istih področjih kot oče, a manj
uspešno. Prav tako se je Bogca še kot otrok se
znanila z ljubljanskim mestnim zdravnikom dr. Jo
sipom Derčem (1846-1907), dolgoletnim stanovskim
prijateljem svojega pokojnega očeta.30 Podpisane
on

ou Spoznala sta se, če ne že na celjski gimnaziji, vsekakor
pri študiju medicine v Gradcu. Dr. Josip Derč in njegov
sin dr. Bogdan Derč (1880-1958) sta bila družinska pri
jatelja. Prvi je zdravil vse družinske člane, drugi le do
jenčke in otroke (zaradi njega in njegovega prigo
varjanja je prišla Bogca Dermelj rodit svoja sinova v

so tudi znanke in prijateljice Bogčine matere, kot
npr. Matilda Papež, žena pravnika in politika dr.
Franca Papeža (1838-1929).31
Na prtičku najdemo okrog dvajset podpisov
deklet. Nekaj jih je gotovo od sošolk na HutLjubljano). Kot primarij otroške bolnišnice v Ljubljani je
revolucioniral slovensko pediatrijo in dramatično zmanj
šal umrljivost novorojenih in bolnih otrok. Po 2. sve
tovni vojni je zahteval: "Otroke k materam, teleta k
jaslim". Ustna izjava Oli Peterlin; Pintar, Derč, Bogdan.
ES, 2. str. 235-236.
31 Polec, Papež Franc. SBL II, str. 260.

ho vem vzgajališču. Ker ni o njem ohranjenega no
benega arhivskega gradiva, je težko z gotovostjo
reči, kateri podpisi so od sošolk, kateri pa od dru
gih poznanstev. Sošolke so morale biti iz premož
nih družin, da so zmogle plačevanje šolnine in, če
niso bile iz Ljubljane, tudi penzionata. Zato naj
demo med njimi hčere častnikov, višjih uradnikov
in gospodarsko pomembnih ljudi predvsem nem
ške usmerjenosti. Nekatera dekleta je spoznala
sama, druga pa preko znancev in prijateljev star
šev, med katerimi je bilo nemalo sodnikov ter
poštnih in davčnih uradnikov. Nekatere navajam
zaradi zanimivih sorodstvenih vezi. Marlena Dev
je bila hči deželnega sodnijskega svetnika Edvarda
Deva in sestra štiri leta starejšega Oskarja Deva
(1868-1932), ki je postal sodnik, zborovodja in
skladatelj.32 Oče Slavice Dolenec je bil sodnijski
tajnik, pisatelj in deželni poslanec dr. Hinko
Dolenec (1838-1908).33 Ana in Marija Dralka sta bili
hčeri dvornega svetnika Jožefa Dralke iz družine
starih kamniških obrtnikov usnjarjev. Oče Ferdi
nande Starè je bil okrajni sodnik Ferdinand
Starè,34 njen osem let mlajši brat dr. Egon Starè
(1882-1959) je bil pravnik, organizator, gospodar
stvenik in publicist.35 Ana Gosti je bila hči pošt
nega nadzornika in sestra pet let starejšega zdrav
nika psihiatra dr. Frana Göstla (1864-1945).36 Tudi
Ana Steska, ki je bila leto mlajša od Bogce, je prišla
iz Kamnika v Ljubljano zaradi šolanja, a ne v
Huthovo vzgajališče, temveč k Uršulinkam. Bila je
hči višjega davčnega nadzornika in sestra zgodo
vinarja in upravnopravnega strokovnjaka Henrika
Steske (1880-1960) ter polsestra teologa, kulturnega
in umetnostnega zgodovinarja Viktorja Steske
(1868-1946).37
Podpisani so tudi Bogčini oboževalci iz Kam
nika in Ljubljane. Le imeni dveh sta znani, lahko
pa domnevam, da je del mladih samskih mož
njenih let ali malce starejših - takšnih je na prtičku
približno petnajst - sodil mednje. Natančnejša
opredelitev ni možna. Na prtičku je enajst pod
pisov učiteljev. Od teh sta dva občasno poučevala
32 Izobraževal se je pri A. Foersterju. Premrl, Dev Oskar.
SBL I, str. 131.
33 Za poslanca je bil izvoljen istega leta kot Bogčin oče.
Slebinger, Dolenec Hinko. SBL I, str. 141; Pri študiju na
Dunaju je spoznala jezikoslovca dr. Rajka Nachtigala
(1877-1958) in se z njim omožila. Ustna izjava njene
hčere Karoline Berce.
34 Bil je stric že omenjenega Julija Stareta. Glej op. št. Fer
dinanda se je omožila s pravnikom, politikom in kultur
nim delavcem dr. Danilom Majaronom (1859-1931). Po
lec, Majaron Danilo. SBL II, str. 20-23.
35 Smolej, prof. Viktor: Starè Egon. SBL III, str. 448.
36 Od leta 1907 je bil primarij ljubljanske umobolnice. Mil
činski, Gosti, Fran. ES, 3, str. 316-317.
37 Savnik, Steska Henrik. SBL III, str. 481; Juteršek, Steska
Viktor. SBL III, str. 481-483. Ne morem izključiti, da ni
podpis od njene matere istega imena, ki je bila prav
tako kot Bogčina mati vdova.

na Huthovem vzgajališču: Heinrich Wettach (18581929) je poučeval risanje in umetnostno zgodovino
in užival sloves spretnega slikarja portretov, krajin,
nabožnih podob in žanrov,38 glasbenik Anton
Foerster (1837-1926), znan predvsem kot skladatelj
prve slovenske umetniške opere Gorenjski slavček,
pa glasbo.39 Ker je privatno učil klavir, je možno,
da so imeli Bogca, brat in sestra pri njem klavirske
ure. Vsekakor sta se družini spoprijateljili. Zato
najdemo na prtičku še podpise Foersterjeve žene
Petronile, hčere Ljudmile in sinov: prezgodaj umr
lega virtuoznega pianista Antonina (1867-1915),
poznejšega stavbnega inženirja in univerzitetnega
profesorja Jaroslava (1875-1946) ter sodnika dr. Vladimira (1869-1942)40 Na prtičku je tudi podpis
sodnika in prosvetnega delavca dr. Edvarda
Volčiča (1858-1911), ki si je pridobil zasluge pri
slovenski pravni terminologiji in izdaji slovenskih
zakonikov 41 Domnevam, da je do poznanstva pri
vedlo zanimanje za glasbo, saj je bil Volčič od
bornik Glasbene matice. Ali je bil podpisani Ivan
Hribar sin odvetnika in znanega ljubljanskega
župana dr. Ivana Hribarja (1851-1941) ali ne, bo
zaradi razširjenosti imena ostalo nerazčiščeno. Os
talih podpisov nisem pojasnila, ker so bile dotične
osebe pomembne le za Bogco in njeno družino.
Prtiček nam ne pove ničesar o tedanjih ali poz
nejših odnosih s podpisanimi osebami. Nekateri
stiki so bili dobri ali celo zelo tesni, drugi bolj
bežni. Poznanstva so usahnila, ker so šla živ
ljenjska pota narazen; poroke in drugačen način
življenja ter selitve na oddaljena službena mesta so
naredili svoje. Bogca se je s prvim možem, ki je
kmalu napredoval v stotnika, pogosto selila iz ene
ga kraja v drugega in se le občasno vračala do
mov. Manjše število poznanstev je kmalu prekinila
smrt; poleg že omenjenih treh, med katerimi je bil
njen prvi mož, jih je do leta 1911, ko se je Bogca
vnovič poročila, umrlo vsaj še devet, to je najmanj
11% vseh podpisanih. Večina jih je bila v najlepših
letih (24-54 let) - le ena oseba je bila zares stara
(88 let) - in dober del bi verjetno danes s pomočjo

38Ujčič, Wettach Heinrich.
SBL IV, str. 689.'
J
'
Dy Foerster je kot pevovodja reformiral cerkveno glasbo in
kot skladatelj dvignil slovensko cerkveno in posvetno
glasbo na visoko umetniško raven. Ustanovil je orglar
sko šolo, urejalglasbene priloge in izdal večcerkvenoglasbenih zbirk ter kotodličen učitelj glasbe izobrazil
veliko število učencev. Premrl, Foerster Anton. SBL I,
str. 183-184.
40 Mantuani, Foerster Antonin. SLB I, str. 184; Bleiweis,
Foerster, Jaroslav. ES, 3, str. 129-130; Tudi Jaroslav in
Vladimir Foerster sta se zanimala za glasbo. Vladimir je
občasno objavljal glasbene kritike. Oba sta bila od vsega
začetka člana SPD in nekaj let njegova odbornika. Vla
dimir je aktivno podpiral ustanovitev društva in pisal
članke za Planinski vestnik, Jaroslav je pomagal z načrti
za planinske koče.
41 Svetina, Volčič Edvard. SBL IV, str. 567.
QQ

venih dejavnosti iz prve skupine poslalo študirat
tiste sinove, ki jih niso potrebovali za nasledstvo.
Tako eni kot drugi so bili pripadniki meščanskega
družbenega sloja v današnjem pomenu besede.
Družili so se z njimi enakimi in skrbeli za po
globitev družbenih vezi v krogu, v katerem so se
gibali. Zato so se medsebojno obiskovali, skupaj
muzicirali in se srečavali v društvih, kot so bile
čitalnice, sokoli itd. V tem svetu Bogca kot večina
deklet in žena ni nikjer izstopala in za to verjetno
tudi ni imela nobene ambicije. A poznala je ljudi,
ki so se razlikovali od večine, ker so bili aktivni v
kulturnem, prosvetnem in javnem življenju. Med
njimi so bili slikarji, glasbeniki, pesniki, pisatelji,
sodniki, zdravniki, živinozdravniki in zgodovinarji.
S svojim delovanjem so podpirali in ustvarjali ne
kaj novega ter izboljševali že obstoječe dosežke in
s tem dvigali slovensko kulturo na srednjeevrop
sko raven. Uspešno so se udejstvovali na slikar
skem in literarnem področju. Prizadevali so si za
prosveto ljudstva in ga izobraževali s poljudno
znanstvenimi prispevki v časopisju in v izdajah
Slovenske matice. Ustvarjali so strokovno izrazo
slovje, ki je bilo nujno potrebno za slovensko je
zikovno in narodno samobitnost. V svojem poli
tičnem delovanju so bili po večini pristaši napred
nega slovenskega narodnega krila.

Bogca Samec v kostim u m etulja, 4. aprila 1893.
(Hrani ing. M ire D rem eljZuchwil, Švica)
VIRI IN LITERATURA
antibiotikov in drugih modernih zdravil ušel ta
kratni neizprosni usodi. Edini oprijemljivi spomini
nanje so ostali podpisi, pri prebiranju katerih so v
duhu zaživeli. Vezi z nekaterimi drugimi podpi
sanimi so se poglobile. Bogomir Leskovic, učitelj
na Dunaju in verjetno zato na prtičku podpisan
kot Gottfried, se je oženil z njeno mlajšo sestro
Drago in postal njen svak. Njun sin je bil dirigent
in skladatelj Bogo Leskovic (1909-1995).
Zaključim lahko, da nam prtiček nudi pogled v
mikrokozmos, v katerem je Bogca kot mlado dekle
živela in občevala. V majhni meri si ga je ustvarila
sama (poznanstva z učitelji, s sošolkami in z delom
drugih mladih), v veliko večji meri pa je bil delo
njenih staršev. Poenostavljeno gledano je njena
mati, ki je bila iz premožne kamniške gostilničar
ske družine, prispevala zanj podjetnike, trgovce,
obrtnike, poštarje in gostilničarje, medtem ko je
oče kot zdravnik, a po rojstvu kmečki sin iz bližine
Celja, prispeval izobražence (uradnike, odvetnike,
notarje, zdravnike), oba pa še svoje družinske čla
ne. Dejansko je bil položaj zapleten, saj sta se oba
sloja prepletala po eni strani zaradi sklepanja
medsebojnih zakonskih zvez, po drugi strani pa
zaradi tega, ker je vedno več nosilcev pridobit-
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Eine Tischdecke als Andenken an einen
Freundeskreis in Kamnik und Ljubljana um
das Jahr 1893.

In der Handarbeitstradition unserer Groß- und
Urgroßmütter entstand eine ungewöhnliche Tisch
decke mit gestickten Unterschriften. Hergestellt
wurde sie von Bogomila Samec (1875-1959), ge
nannt Bogca, die den Großteil ihrer Kindheit und
einen Teil ihrer Jugend in Kamnik verbrachte. Ab
dem Jahr 1885 lebte sie während des Schuljahres in
Ljubljana. Dorthin zogen im Jahre ihres Schul
abschlusses 1891 auch ihre verwitwete Mutter und
die beiden jüngeren Geschwister. Trotzdem blieben
die Kontakte zu Kamnik, der Geburtsstadt ihrer
Mutter, bis zum Jahr 1900 sehr eng und lebendig.
Im Jahre 1893 fanden runde Jubiläen mehrerer
slowenischen Zeitschriften und Vereine statt. Es ist
zu vermuten, kann aber nicht bewiesen werden,
dass die Feier zum 25ten Jahrestag des slowe
nischen Lesevereins von Kamnik, die am 23. Juni
1893 stattfand, der Anlass für die Entstehung der
Tischdecke war. Darauf verweist die Unterschrift
des Kreistierarztes und Kunstsammlers Dr. Josip
Nikolaj Sadnikar mit dem Datum '22. VI. 1893".
Obwohl die Entstehung im Jahre 1893 von einigen
anderen Unterschriften untermauert wird, ist es
auch denkbar, dass Bogca die Tischdecke im Laufe
mehrerer Jahre herstellte.
Sie stickte die Unterschriften mit verschieden
farbigen Garnen auf eine 80x75 cm große weiße
Baumwolltischdecke. Trotz langjähriger Benutzung
und ständigen Waschens - die Tischdecke war bis
1920 im Gebrauch - haben sich 108 Unterschriften,
wovon nur einige schwer lesbar sind, erhalten. Sie
stammen von Verwandten, Freunden, Bekannten,
Mitschülerinnen, Lehrern und Verehrern der jung
en Bogca. Für sie war die Tischdecke ein Andenken
an Freunde und Bekannte aus ihrer Jugend, für uns
ist sie ein interessantes Zeitdokument.

Die Unterschriften zeugen von einer innigen
Verbundenheit mit Kamnik, da mehr als die Hälfte
der Unterzeichner aus diesem Ort stammte bzw.
dort so lange gelebt hat, dass freundschaftliche
Beziehungen mit ihnen entstanden sind. Ferner
dominieren Unterschriften weiblicher Personen
(58%). Altersmäßig aufgegliert gehörte die Mehr
zahl der Unterzeichner der Altersgruppe von Bogca
an. Freilich befinden sich auf der Tischdecke auch
Unterschriften von Kindern und Personen aus der
Altersgruppe ihrer Mutter. Die Unterzeichner oder
ihre Familienangehörigen betätigten sich als
Apotheker, Ärzte, Tierärzte, Beamte (bei der Eisen
bahn, Post und der Steuerbehörde), Lehrer,
Juristen, Dichter, Schriftsteller, Musiker, Kunst
maler, Gastwirte, Konditoren, Handwerker, Ge
schäftsleute, Posthalter, Offiziere und Geistliche.
Einige der unterschriebenen Personen verdi
enen es, namentlich genannt zu werden. Da findet
man neben dem schon erwähnten J. N. Sadnikar
(1863-1952) die schriftstellerisch tätigen Brüder
Alojzij (1875-1934) und Josip Benkovič (1869-1901),
den Dichter Anton Medved (1869-1910), den
Richter Dr. Julij Polec (1852-1941) und seine Söhne,
den späteren Jurist und Historiker Janko Polec
(1880-1956) und den Arzt Dr. Julij Polec junior
(1883-1944), den Lehrer und Verfasser pädago
gischer Schriften Ljudevit Stiasny (1862-1936), den
Lehrer und Komponist Janko Skerbinec (1841-1928),
den Kunstmaler Ferdo Vesel (1861-1946) und
Heinrich Wettach (1858-1929), den Schriftsteller
Anton Koder (1851-1918), den Schriftsteller und
Politiker Janko Kersnik junior (geb. 1881), den
Richter Dr. Edvard Volčič (1858-1911), den Musiker
Anton Foerster (1837-1926) und seine Söhne: den
Pianist Antonin Foerster (1867-1916), den Bauin
genieur Jaroslav Foerster (1875-1946) und den
Richter Dr. Vladimir Foerster (1869-1942).
Aufgrund der vielen Unterschriften gewährt
uns die Tischdecke einen Einblick in den Mikro
kosmos, in dem die junge Bogca lebte und ver
kehrte. Er bestand vorwiegend aus Mitgliedern der
bürgerlichen Schicht, zum Teil aus Persönlich
keiten, die sich im kulturellen, politischen und
öffentlichen Leben betätigten und größtenteils dem
progressiven slowenischen nationalen Flügel ange
hörten.
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Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista
Aleksandra Bilimoviča

IZVLEČEK
Aleksander Bilimovič, profesor politične ekonom ije in statistike na U niverzi v Kijevu, je leta 1920
em igrim i v Kraljevino Srbov, H rvatov in Slovencev in dobil m esto rednega profesorja za narodno
gospodarstvo na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tu je v naslednjih letih poleg pedagoškega dela
napisal vrsto odličnih razprav, k i so bile objavljene v domačih in tujih akademskih publikacijah in s
katerim i je pripom ogel k uveljavljanju tedaj še m lade ljubljanske univerze v mednarodnem prostoru. Po
petindvajsetih letih bivanja v Sloveniji se je p red prihajajočimi družbenim i sprem em bam i um aknil na
zahod, njegov prispevek k slovenski ekonom ski m isli pa je p o drugi svetovni vojni v splošnem ostal
prezrt. V članku je poleg prikaza Bilimovičevega življenja in delovanja v Ljubljani poudarek predvsem
na orisu nekaterih glavnih značilnosti njegovega obsežnega znanstvenega dela, objavljenega v
ljubljanskem obdobju.
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SUMMARY
THE LJUBLJANA PERIOD IN THE LIFE A N D W ORK OF THE ECONO M IST
ALEKSANDER BILIM O VIČ
Aleksander Bilimovič, professor o f political econom y and statistics at the University o f Kiev, em igrated
in 1920 to the Kingdom o f Serbs, Croats and Slovenes and was given the p o st o f regular professor for
national econom y at the Pravna fakulteta o f the University in Ljubljana. Beside pedagogical work, he
wrote in the follow ing years a series o f excellent treatises that have been published in dom estic and
foreign academic publications, and with which he contributed to the assertion o f the then yo u n g
Ljubljana University in international space. A fter 25 years o f living in Slovenia, Bilimovič w ithdrew from
the com ing social changes to the West. His contribution to the Slovene economical thought rem ained
after World War II generally overlooked. In the article, the stress is along the description o f Bilimovič's
life and work in Ljubljana above all on the description o f som e principal characteristics o f his
com prehensive scientific work, published in the Ljubljana period.
KEY WORDS
Aleksander Bilimovič, economics, the history o f economic thought

Uvod

Na življenjski poti profesorja Aleksandra Bili
moviča zavzema Ljubljana pomembno, če ne kar
osrednje mesto. Potem ko je leta 1920 iz Rusije
emigrimi v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, je najbolj ustvarjalno obdobje svojega življenja
preživel kot ugledni predavatelj ekonomije na
pravni fakulteti ljubljanske univerze. Tukaj je v
letih med obema vojnama napisal vrsto odličnih
razprav, s katerimi je vzbudil pozornost tudi v
mednarodni strokovni javnosti. V Ljubljani se je
nameraval dolgoročno ustaliti, zgradil si je hišo in
se vključil v tukajšnje družbeno življenje. Toda ob
koncu druge svetovne vojne se je pred priha
jajočimi revolucionarnimi spremembami ponovno
umaknil na zahod, kjer je v naslednjih letih kljub
visoki starosti nadaljeval z znanstvenim delom na
področju ekonomije. V Sloveniji je po vojni ime
profesorja Bilimoviča hitro zatonilo v pozabo,1
tako v stroki kot tudi sicer, kar je razumljivo. V
novih okoliščinah teoretični pogledi ruskega emi
granta, ki je pred novo oblastjo "pobegnil v za
mejstvo",2 pač niso bili primerna snov za obrav
navo.
Pričujoči članek je namenjen prikazu Bilimovičevega življenja in dela v Ljubljani. V prvem
delu je najprej na kratko povzeta njegova življenj
ska pot do prihoda v Jugoslavijo. Nato sledi v
drugem delu kratek opis njegove habilitacije in de
lovanja v okviru ljubljanske univerze. V tretjem,
osrednjem delu članka poskušamo sistematizirati
njegovo obsežno znanstveno delo v času bivanja v
Ljubljani ter izluščiti glavne značilnosti tega dela.
Četrti del vsebuje nekaj podatkov o Bilimovičevi
družini in zasebnem življenju, opisan je tudi nje
gov umik iz Slovenije, kot ga je mogoče rekon
struirati iz ohranjenih dokumentov.

1895-1900 študiral pravo na Univerzi Sv. Vladimira
v Kijevu. Ker je bil odličen študent, mu je uni
verza takoj po diplomi podelila štipendijo za pri
pravo na magistrski izpit iz politične ekonomije,
finančne vede in statistike, ki ga je opravil leta
1904 in še istega leta dobil mesto privatnega do
centa na pravni fakulteti univerze v Kijevu. V letih
1905-1907 je bil na študijskem izpopolnjevanju na
univerzah v Tübingenu3 in Berlinu, po vrnitvi v
domovino pa je v Kijevu leta 1909 uspešno za
govarjal magistrsko delo na temo nemške zem
ljiške zakonodaje s poudarkom na delitvi skupnih
zemljišč. Poleti leta 1910 je, zdaj že kot izredni
profesor za politično ekonomijo in statistiko, odšel

Življenje in delo pred prihodom v
Kraljevino SHS

Aleksander Dimitrij evič Bilimovič se je rodil 25.
maja 1876 v Žitomiru (Ukrajina, Volinska guber
nija), kjer je bil njegov oče vojaški zdravnik. Po
končani gimnaziji v domačem mestu je v letih
'X

Izjemo v tem pogledu predstavlja diplomsko delo, ki je
bilo v začetku osemdesetih let izdelano na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Ota
Norčiča (Podlipec, Ekonomska m isel Aleksandra Bilimo vida).
Formulacija je iz znanega odloka št. K-24/3 z dne 10.
avgusta 1945, s katerim je tedanji minister za prosveto
nekatere profesorje ljubljanske univerze upokojil, neka
tere, ki so bili predani Sodišču slovenske narodne časti,
začasno odstavil, vse, ki so "pobegnili iz Slovenije v z a 
mejstvo", pa odstavil "iz dosedanje službe in položaja".
Med slednjimi je naveden tudi Aleksander Bilimovič.
Ponatis odloka, ki ga hrani ZAMU, v: Gabrič in Vodo
pivec, Politični p ritisk i, str. 44-45.

Aleksander Bilim ovič (fotografija iz leta 1926)
(ZAMU, Rektorat IV-3/49)
3

Bilimovičevo prošnjo, s katero je upravo Univerze v Tübingenu zaprosil, da mu omogočijo obiskovanje pre
davanj "bei der staatswissenschaftlichen Fakultät", hrani
jo v tamkajšnjem univerzitetnem arhivu (UT, mapa 259/
157, dopis z dne 9. julija 1905). Prošnji je bilo ugodeno,
saj je zraven tudi dokument z zapisom administracije, iz
katerega je razvidno, da je Bilimovič v letnem semestru
1905 kot nevpisan slušatelj obiskoval predavanja profe
sorja Neumanna (ker je bila prošnja vložena že proti
koncu semestra, jih je verjetno obiskoval le nekaj ted
nov): Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Sozialismus und
Komunismus in Volkswirtschaftliches Disputatorium
(UT, mapa 259/157 - Bilimowitsch Alexander).

na Dunaj, kjer je delal pri znamenitem avstrijskem
profesorju Eugenu von Böhm-Bawerku. Za Bilimovicevo nadaljnje znanstveno delo je imelo to
verjetno odločilen vpliv, saj je kmalu zatem, leta
1911, objavil članek "Zur Frage der Bewertung der
wirtschaftlichen Güter", v katerem je problem
menjalne vrednosti analiziral na podlagi neoklasičnih načel, ki jih je v zadnji četrtini devetnaj
stega stoletja poleg cambridgeske šole (W. Jevons,
A. Marshall) v ekonomski teoriji uveljavila prav
avstrijska šola (C. Menger in njegov naslednik E.
Böhm-Bawerk). S problematiko menjalne vrednosti
oziroma cene se je ukvarjal tudi v svoji doktorski
disertaciji ("K voprosu o razcjenkje hozjajstvennyh
blag", Kijev 1914), ki jo je uspešno obranil na
univerzi v St. Peterburgu leta 1915. Istega leta je
bil izvoljen za rednega profesorja za politično eko
nomijo in statistiko na Univerzi v Kijevu.
Potem ko je Bilimovič tako po dolgotrajnem štu
diju dosegel svoj cilj in so bile njegove ambicije za
gotovo povezane z nadaljevanjem univerzitetne ka
riere na kijevski univerzi, pa so v letu 1918 sledili
dramatični dogodki ruske zgodovine, ki so radikal
no spremenili tudi njegove življenjske načrte. Zara
di družinske tradicije (oče Dimitrij Bilimovič je bil v
službi ruske carske vojske), verjetno pa tudi pod
vplivom ekonomskoteoretičnega okolja, znotraj ka
terega se je izpopolnjeval (E. Böhm-Bawerk, G.
Schmoller, J. Neumann), se je Bilimovič postavil na
protiboljševiško stran. Konec decembra 1918 je
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Po opravljenem magistrskem izpitu na kijevski
univerzi je Bilim ovič odšel na strokovno izpopol
njevanje v Nemčijo. V arhivu Univerze v Tiibingenu je shranjena njegova prošnja tej univerzi iz
leta 1905, da m u dovolijo prisostvovati
preda vanjem.

zapustil Kijev in se umaknil na jug Rusije. Do mar
ca 1919 se je zadrževal v Odesi, nato pa je bil ime
novan za profesorja za narodno gospodarstvo na
univerzi v Simferopolu (Krim). Istočasno je bil po
zvan v Ekaterinodar in nato v Rostov, kjer je sode
loval v vladi generala A. Denikina. Konec februarja
1920 je z družino emigriral v Kraljevino SHS.4
Habilitacija in delo na Univerzi v Ljubljani

Bilimovič je leta 1920 najprej pripotoval v Beo
grad. Z njim je prišel tudi njegov mlajši brat An
ton (roj. 1879), ki je bil doktor matematike. Oba sta
se zanimala za delo na beograjski univerzi. Toda
medtem ko je Anton na katedri za matematiko
službo takoj dobil, so bila na katedri za politično
ekonomijo vsa mesta že zasedena, zato so iz
Beograda v Ljubljano na tedaj komaj ustanovljeno
univerzo poslali dopis z obrazložitvijo situacije in s
priporočilom za zaposlitev Aleksandra Bilimoviča.5
Na ljubljanski univerzi so za mnenje prosili
profesorja Frana Ellerja, koroškega Slovenca, ki je
pred tem poučeval finance na Dunaju. Eller je na
podlagi že omenjenega Bilimovičevega članka iz
leta 1911, ki mu je bil poznan, dal pozitivno mne
nje. V svojem poročilu je zapisal, da je Bilimovič
"docela kos svojem u predm etu, da tem eljito pozna
najvažnejši del narodnogospodarske vede, vred
nostno teorijo, iz česar se da (...) sklepati, da dobro
obvlada tudi ostala poglavja te vede”. Pohvalil je
tudi številne skrbno sestavljene matematične pri
mere v omenjenem članku in zaključil, da ima "g.
prof. Bilim ovič popolno strokovno usposobljenost
za učitelja narodnogospodarske vede na našem
vseučilišču"6 S kraljevim ukazom z dne 27.
avgusta 1920 in z odlokom rektorata ljubljanske
univerze z dne 6. septembra 1920 je bil nato
Aleksander Bilimovič imenovan za kontraktualnega rednega profesorja za narodno gospodarstvo
na Juridični fakulteti Univerze Kraljevine SHS v
Ljubljani.7 Nastopno predavanje je imel 15. no
vembra 1920.
4 ZAMU, Rektorat IV-3/49, Službenički list Aleksandra
Bilimoviča; Osebni stanovski izkaz.
5 ZAMU, Rektorat IV-3/49, dopis z dne 27. maja
1920.
6 ZAMU, Rektorat IV-3/49, poročilo dr. Ellerja z dne 4.
junija 1920.
7 Status kontraktualnega profesorja mu je bil za dobo treh
let ponovno podeljen v začetku maja 1924. Dodeljena
mu je bila plača rednih profesorjev z najmanj 20 leti
delovne dobe. Pri prvi izvolitvi so namreč Bilimoviču kot
kontraktualnemu profesorju določili nižjo plačo, na kar
se je pritožil, ker mu v delovno dobo niso šteli vseh
službenih let na kijevski univerzi. Skliceval se je na po
ložaj ruskih kolegov na beograjski univerzi, s katerimi je
bil v stikih in ki so kot kontraktualni redni profesorji do
bivali polno plačo rednih profesorjev, in s pritožbo
uspel. Po pridobitvi jugoslovanskega državljanstva
(ZAMU, personalna mapa A. Bilimoviča, odločba z dne
30. marca 1926; državljanstvo sta dobili tudi žena in hči)
je bil 27. aprila 1927 imenovan za rednega profesorja.

Po izvolitvi je Bilimovič pričel s predavanji na
pravni fakulteti. Na podlagi prvega dela predavanj
študentom prava je v naslednjih letih pripravil
učbenik Uvod v ekonom sko vedo, ki je leta 1933
izšel pri Jugoslovanski knjigarni v Ljubljani. To
zanimivo, čeprav z današnjih vidikov nekoliko
specifično delo se še danes najde na polici mar
sikaterega slovenskega ekonomista. V Ljubljani je
Bilimovič nadaljeval tudi z znanstvenim delom in
objavami. V prvih letih bivanja v Sloveniji je pre
cej člankov objavil še v ruskem jeziku v ruskih
publikacijah, kasneje pa je pisal in objavljal pred
vsem v slovenskem in nemškem jeziku.8 Od tujih
jezikov je poleg nemščine odlično obvladal tudi
francoščino, angleščino pa verjetno nekoliko manj,
saj v svojih delih angleških avtorjev ne citira prav
pogosto,9 pri klasičnih angleških ekonomskih teo
retikih pa se največkrat sklicuje na nemške pre
vode njihovih del.
Poleg odličnih razprav v zbornikih znanstvenih
razprav pravne fakultete in akademije je Bilimovič
v času bivanja v Ljubljani zelo veliko svojih pri
spevkov objavil v Zeitschrift fü r Nationalöko
nomie. Z objavami v tej reviji, ki jo je izdajala
dunajska založba Springer, je pričel že v njenem
prvem letniku ob koncu dvajsetih let, nato pa so
mu prispevke tako rekoč redno objavljali vse do
leta 1944. Nedvomno je Bilimovič s svojimi obja
vami v tej ugledni reviji in z nekaterimi drugimi
objavami v tujini veliko pripomogel tudi k pre
poznavnosti tedaj še mlade ljubljanske univerze v
mednarodnih akademskih krogih.10
Bilimovič se je aktivno vključeval tudi v vo
denje pravne fakultete. V šolskem letu 1927/28 je
bil dekan, v naslednjem šolskem letu pa prodekan
fakultete. Nato je bil v šolskem letu 1936/37 po
novno dekan in v naslednjem šolskem letu pro
dekan fakultete. Na fakulteti je opravljal tudi funk
cijo predsednika izpraševalne komisije za državoslovni državni izpit.11 Po upokojitvi dr. Ellerja je
bil spomladi 1935 imenovan za upravnika narod
nogospodarskega seminarja. Poleg dela na fakulteti
je nastopal tudi v strokovni javnosti, zlasti z za°

ZAMU, Rektorat IV-3/49, Seznam tiskanih spisov dr.
Aleksandra Bilimoviča (ni datirano, po vsej verjetnosti je
nastal sredi dvajsetih let, saj vključuje bibliografijo do
leta 1925).
9 Izjema v tem pogledu je npr. Bilimovičevo delo N auk o
konjunkturah, kjer so predstavljeni tudi ameriški in
angleški teoretiki ciklov.
10 Verjetno je prav v času delovanja v Ljubljani Bili movič
postal tudi član Econometric Society (Spom inski alm a
nah slovenskih strokovnih pisateljev, pu blicistov in p ro jektan tov, str. 269-270).
11 V biografiji znane slovenske odvetnice in pisateljice dr.
Ljube Prenner, ki je v letih 1930-1936 študirala na
ljubljanski pravni fakulteti, najdemo faksimile strani iz
njenega indeksa, iz katerih je razvidno, da je bil pred
sednik izpraševalne komisije prav Bilimovič (Gabrič et
al., O dvetnica in pisateljica, str. 28).

nimivimi predavanji v društvu Pravnik12 in z ob
javljanjem ocen o aktualnih gospodarskih dogaja
njih v strokovnih publikacijah, npr. v Trgovskem
tovarišu in Slovenskem pravniku. Vključeval se je
tudi v družabno življenje, navezoval in vzdrževal
je stike z uglednimi predstavniki iz gospodarskih
in akademskih krogov v Sloveniji.13
Oris Bilim ovičeve znanstvene bibliografije iz
ljubljanskega obdobja

Bilimovič je bil že pred prihodom v Ljubljano
po eni strani teoretični ekonomist, s tega vidika je
pomemben že omenjeni članek iz leta 1911 o pro
blemu vrednosti, po drugi strani pa so ga že od
začetka študija zanimala vprašanja, ki so se nana
šala na ekonomiko ali pravno ureditev različnih
gospodarskih področij oziroma panog ter na polo
žaj delavcev v posameznih dejavnostih; tu ne
moremo spregledati njegovih zgodnjih spisov, po
vezanih z železnicami in železniškim transportom
ter predvsem s kmetijstvom in kmetijsko zako
nodajo.14 Če pregledamo njegovo bibliografijo od
leta 1920 do konca druge svetovne vojne, lahko
rečemo, da se je v ljubljanskem obdobju ta dvojna
struktura Bilimovičevega znanstvenega dela nada
ljevala. Opazimo pa, da se je delež izrazito teo
retičnih tekstov v tem obdobju povečal, še vedno
pa so ga po drugi strani zanimala vprašanja, po
vezana s kmetijstvom, železniškim prometom, gos
podarsko zakonodajo itd. Poleg tega je pozornost
namenjal tudi popularizaciji ekonomije kot vede.15
19

Tako je imel 6. februarja 1924 v tem društv u zanimivo
predavanje "Družba, država in gospodarstvo", ki je bilo
še istega leta objavljeno. V njem je predstavil svoje
poglede na ekonomijo. 10. aprila 1929 pa je predaval o
pomenu racionalizacije gospodarstva. To predavanje je
v razširjeni obliki izšlo naslednje leto (Bilimovič, Ra
cionalizacija gospodarstva) .
13 Poklanjal jim je separate oziroma avtorske izvode svojih
člankov. Ohranjenih je veliko Bilimovičevih objavljenih
tekstov s posvetilom, npr. Ivanu Slokarju (direktor Za
družne gospodarske banke), Ludoviku Böhmu (ravna
telj Trgovske akademije v Ljubljani) in Gregorju Kreku
(profesor na pravni fakulteti).
14 V omenjenem seznamu Bilimovičevih objavljenih del do
leta 1925 tako najdemo naslednje naslove: "Tovarnoe
dviženie na russkih želje(z)nyh dorogah", Kiev, 1902
(gre za tekst, ki ga je, kot lahko preberemo v njegovem
življenjepisu, Bilimovič napisal še v času študija in bil
zanj tudi nagrajen); "Položenije služaščih na gosudarstvennyh željeznyh dorogah Germanii i Rossii", Kiev,
1906; "Zemleustroiteljnyja zadači i zemleustroiteljnoje
zakonodateljstvo Rossii", Kiev, 1906; "Germanskoje
zemleustroiteljnoje zakonodareljstvo. T. I. Razdjel obščinnyh zemelj", Kiev, 1908 (magistrsko delo); "Razbor
položenia o zemleustrojstvje", Kiev, 1910.
15 Večino pomembnejših Bilimovičevih tekstov iz njegove
ga ljubljanskega obdobja hranijo v Narodni in univerzi
tetni knjižnici v Ljubljani, v Centralni ekonomski
knjižnici v Ljubljani in v knjižnici ljubljanske Pravne fa
kultete.

času in v pravem tem pu, ako prihajajo socialne
reform e prepozno, potem neizogibno prej ali slej
V
Bilimovičevih teoretičnih prispevkih, nastalihizbruhne kaotična revolucija od spodaj"^7 Tudi v
v njegovem ljubljanskem obdobju, prevladujejo tri teoretično zahtevnem in matematično argumenti
tematska področja: 1) splošni pogledi na gospo ranem članku "Einige Bemerkungen zur Theorie
darstvo in narodnogospodarsko vedo; 2) analiza der Planwirtschaft", kjer sicer kritizira (sovjetski)
nestacionarnega in stacionarnega gibanja ekono model vseobsežnega državnega planiranja v gos
mije (konjunkturna gibanja oz. gospodarski cikli, podarstvu, Bilimovič zastopa stališče, da je za učin
ravnotežni krožni tok) in 3) teorija vrednosti in kovito delovanje gospodarstva tržni sistem ven
cen ter teorija denarja. Iz njegovih razprav je ra darle potrebno dopolniti z določenimi elementi dr
zvidno, da je bil zelo dober poznavalec aktualne žavne regulative: "Optimal ist also eine Kompro
ekonomske literature in da je pozorno in kritično mißform , eine gem ischte, dualistische Form, (...)
eine Verbindung individueller Freiheit m it sozialer
spremljal dogajanja na področju ekonomske teo
rije. V delih, kjer obravnava konjunkturna gibanja Regulierung"}^
ter teorijo cen in denarja, pa se kaže tudi njegovo
odlično poznavanje statistike in matematike.
Ekonomskoteoretična dela

Splošni pogledi na gospodarstvo, nujnost
socialnih reform, pom en narodnogospodarske
vede
Bilimovičeve poglede na ureditev gospodar
skega življenja je mogoče razbrati iz številnih
njegovih razprav. V splošnem lahko trdimo, da se
je zavzemal za socialno tržno gospodarstvo, ki te
melji na privatni lastnini in svobodni konkurenci,
hkrati pa je ustrezno regulirano s strani države z
ukrepi konjunkturne politike in s socialno zako
nodajo. Potrebo po socialni reformi je Bilimovič iz
postavil že v spisu "Družba, država in gospo
darstvo". Zavedal se je, da liberalni kapitalizem
povzroča socialne probleme in nezadovoljstvo
ljudi. "Vendar le obstoji doslej samo ena praktično
izvedljiva pot, k i vodi k pravi odstranitvi ali vsaj
om iljenju teh nedostatkov. Ta p o t sicer ne obstoji
v nadom estitvi sodobnega gospodarskega ustroja z
neizvedljivo popolno Planwirtschaft, ampak v ko
rigiranju obstoječega ustroja s pom očjo socialne
politike in socialne r e f o r m e V uvodu k članku
"Položaj delavcev v Jugoslaviji po poročilih in
špekcije dela" ravno tako poudarja potrebo "po
reformiranem socialno-gospodarskem ustroju, v
katerem bi se uresničila gotova pravilna sinteza
zdravih vrlin industrialističnega (kapitalističnega)
načela z zdravim i vrlinami skupno-gospodarskega
(kolektivističnega) načela. (...) Socialna reformacija
odzgoraj je edina prava pot. Kajti, ako se gos
podarski in socialni ustroj ne izprem inja v pravem
^

Bilimovič, Družba, država in gospodarstvo, str. 6. Ven
dar pa Bilimovič opozarja, da mora biti vsako poseganje
države v gospodarstvo preudarno in prilagojeno njego
vim značilnostim in razvojni stopnji, kajti gospodarski
sistem "evolucionira (...) z evolucijo produkcijskih r a z 
m er in z evolucijo m entalitete ljudi, k i gospodarijo; (...).
D okler n i sistem sam dozorel do gotovih izprem em b,
p re j ga zlom i m ogočni državni Leviathan, kakor ga
prisili, da funkcionira na način, k i nasprotuje njegovi
naravi in ne ustreza fazi njegovega razvoja. " (ibid., str.
11).
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Naslovna stran Bilimovičevega učbenika za
študente pravne fakultete.
Bilimovič je tudi zagovornik t.im. racionalizacije
gospodarstva, ki omogoča večjo učinkovitost na
vseh ravneh gospodarjenja in je hkrati s tem pod
laga za uspešne socialne reforme. V razpravi "Ra
cionalizacija gospodarstva" pod pojmom racionali
zacija razume povečevanje produktivnosti, zmanj
ševanje stroškov in izboljševanje kvalitete blaga. 9
Zaveda se sicer, da sta npr. fordizem in taylo17
^

Bilimovič, Položaj delavcev, str. 2-3.
Bilimovič, Einige Bem erkungen, str. 166.
Bilimovič loči notranjo racionalizacijo (ki jo izvaja vod
stvo v podjetju) od medgospodarske (ki je rezultat ob
likovanja povezav med podjetji, npr. koncerni). Bili
movič, Racionalizacija gospodarstva, str. 5.

rižem, kot najbolj izraziti obliki racionalizacije v
njegovem času, lahko do delavcev precej "kruta",20
toda dolgoročno racionalizacija, "'vkljub začasnim
in delnim redukcijam delavcev, v splošnem prej
zm anjšuje brezposelnost kakor jo povečuje, ker
v sle d pocenitve produktov hitro razširja produk
cijo"21
Zanimiva je Bilimovičeva razprava "Nekoliko
misli o narodno-gospodarski vedi",22 v kateri izraža
svoj "credo" ne le glede ekonomske vede, temveč v
pogledu vloge in pomena znanosti nasploh. Tako
kot mnoge druge znanosti je tudi politična eko
nomija nastala iz praktičnih potreb oziroma iz želje
po obvladovanju okolja. ''Kdor se torej ukvarja z
vedo o narodnem gospodarstvu, se razum ljivo peča
tudi z reševanjem praktičnih vprašanj’"23 Toda
"polagoma postajajo vse panoge znanstva, m ed
njim i tudi narodno-gospodarska veda, popolnom a
neodvisne od prakse. Razen tega, da služi
potrebam življenja, je znanstvo pozvano, da služi
božji iskri, k i tli v duši človeka in se im enuje 'želja
spoznavanja', 'emocija preiskovanja. (...) če se pro
učujejo pojavi le radi kakega praktičnega smotra,
ne m ore znanstvo nikoli doseči dovršenostiZ'24
Znanstvenik zato potrebuje svobodo v vseh po
gledih. Bilimovič opozarja tudi na zmedo, ki jo v
ekonomski vedi ustvarjajo številna in temeljna
razhajanja med ekonomskimi teoretiki (v mislih
ima predvsem razkol med neoklasično in mark
sistično ekonomsko mislijo). Razlog vidi v nedo
pustnem prepletanju čisto-spoznavne (ontološke)
vede o gospodarstvu, ki se ukvarja z analizo eko
nomskih pojavov in dejstev, ter deontološke vede
o gospodarstvu, v okviru katere se (na podlagi
subjektivnih nazorov in čustev) išče idealni gos
podarski sistem, katerega se skuša doseči z na
rodnogospodarsko politiko 25 'Ako kaže narodno
gospodarska teorija do danes tako veliko razliko
nazorov in tako ogromno njihovo nepopustljivost,
tedaj izvira to razen iz vsega drugega v veliki m eri
odtod, ker se zamenjava teorija z narodnogos
podarsko politiko, ker se prenašajo gospodarskopolitična stremljenja v čisto-spoznavno vedo. Iz
tega izhaja logično popolnom a nedopustna razde
litev narodno-gospodarskih teorij v 'buržuazne' in
'proletarske'. Kako je to logično slabo, bo razum 
20 Kot v mnogih drugih svojih tekstih Bilimovič tudi tu
mimogrede ošvrkne še sovjetsko gospodarstvo: "Ali m o
re b iti kak dvom , da je celo p r i teh p recej krutih ob likah
racionalizacije delavčev p o lo ža j v vseh ozirih velik o
boljši, kakor p r i prim itivnem neracionaliziranem (...)
kapitalizm u ali p r i sovjetskem kom unizm u?” (Bilimovič,
Racionalizacija gospodarstva, str. 27).
21 Bilimovič, Racionalizacija gospodarstva, str. 28.
22 Gre pravzaprav za objavo njegov ega nastopnega preda
vanja ob izvolitvi v rednega profesorja leta 1920.
23 Bilimovič, Nekoliko misli, str. 19.
94 Bilimovič,v Nekoliko misli, str. 20
25 Bilimovič, Nekoliko misli, str. 14.

ljivo, če si predstavim o razdelitev v 'buržuazno' in
'proletarsko' m atem atiko, kem ijo, fìziko ali astro
nomijo. "26
Med splošna teoretična dela iz ljubljanskega
obdobja lahko uvrstimo tudi že omenjeno Bilimovičevo knjigo Uvod v ekonom sko vedo. Če to
knjigo primerjamo s prvo in drugo knjigo Mar
shallovih Načel ekonom ike27 vidimo, da je v njej
bistveno večji poudarek na zgodovinskih, razvoj
nih in institucionalnih značilnostih ekonomije. To
pravzaprav ni čudno, kajti, kot lahko razberemo iz
obsežnega nabora citiranih del, se je Bilimovič
opiral predvsem na nemške ekonomiste. V nemški
ekonomski teoriji pa je bil v prvi četrtini 20. sto
letja še vedno zelo močan vpliv t.im. zgodovinske
šole, katere predstavniki so proučevali ekonomsko
zgodovino ter razvoj in pomen institucij. S tega
vidika sta v Bilimovičevi knjigi značilni drugo in
tretje poglavje. V drugem obravnava stopnje zgo
dovinskega razvoja gospodarstva (povzete so vse
pomembnejše razvojne sheme nemških avtorjev,
kot so F. List, K. Bücher, J. Rodbertus, B. Hil
debrand). Tretje poglavje pa govori o organizaciji
sodobnega gospodarstva in o gospodarskih "tvor
bah", pa tudi o vlogi države, pravnem okolju so
dobnih gospodarstev itd., kar so vse tipične teme
nemške zgodovinske šole (F. List, W. Roscher, G.
Schmoller, W. Sombart).28 Tudi v prvem poglavju,
26 Bilimovič, Nekoliko misli, str. 16-17.
27 Na zahodu je namreč takrat na področju ekonomije kot
učbenik že dobrih štirideset let dominiralo Marshallovo
delo Principles o f Economics (1890). Prva in druga
knjiga imata v strukturi Marshallovega obravnavanja
ekonomije podobno vlogo (uvodni pogledi, opredelitev
osnovnih pojmov) kot Bilimovičev U vod v ekonom sko
vedo. Bilimovič je namreč po vsej verjetnosti načrtoval
tudi objavo drugega (osrednjega) dela predavanj (U vod
v ekonom sko vedo, kot Bilimovič sam pravi v pred
govoru, namreč obsega le prvi del njegovih predavanj).
Do tega sicer ni prišlo, znano pa je, da obstajata dva
tipkopisa Bilimovičevih predavanj, ki ju je med drugo
svetovno vojno, leta 1942, pripravil in razmnožil eden
od njegovih študentov (domnevno Vlado Bonač) in ki
imata naslov Ekonomska veda in Zgodovina ekonom ske
vede. Pregled obeh tekstov najdemo v Podlipec (Eko
nom ska m isel Aleksandra Bilimoviča, pogl. U-VI), prve
ga omenja tudi Borak (Denarne reform e, str. 292-293,
299). Sam teh dveh tekstov žal nisem uspel dobiti. V
Centralni ekonomski knjižnici v Ljubljani so še pred
nekaj leti zanesljivo imeli (sicer slabo) karbonsko kopijo
Ekonomske vede, ki pa je pozneje na nepojasnjen način
izginila.
28 V institucionalističnem stilu nemške zgodovinske šole je
pisana tudi Bilimovičeva razprava "Oblike obrtnih in in
dustrijskih obratov" z značilnim podnaslovom Odlomek
iz gospodarske morfologije. Zlasti zanimiva je shema
tipizacije obratov na podlagi tehnično-gospodarskih in
socialno-pravnih značilnosti (gl. Bilimovič, Oblike, str.
9). O značilnostih nemške zgodovinske šole gl. tudi v
Norčič, R azvoj in tem elji sodobne ekonom ske m isli, str.
94-99, in v Bell, A H istory o f Economic Thoght, str. 325346. Bell celo pravi, da "this group o f German scholars,
beginning with Roscher (...) and (...) ending with
Som bart (...), represents the very b est o f all German

kjer opredeljuje pojme, kot so gospodarjenje, gos
podarske dobrine, načelo gospodarnosti itd., se
sklicuje v glavnem na nemške avtorje. Znamenito
delo Lionela Robbinsa, ki je takrat pravkar izšlo in
ki danes velja za nekakšen manifest neoklasične
ekonomske teorije (zlasti zaradi vpeljave definicije,
po kateri je ekonomija znanost, ki proučuje ob
našanje ljudi pri alokaciji omejenih virov v alter
nativne uporabe),29 Bilimovič odpravi zelo na krat
ko.30 Raje postavi bolj klasično definicijo, da "je
veda o gospodarstvu predvsem socialna veda/ ka
tere naloga je proučevati one družabne razmere, k i
nastajajo m ed ljudm i v zv ezi z njihovim gos
podarskim delovanjem oz. z gospodarskim i stranm i
njihovega negospodarskega delovanja "31 V četrtem
poglavju Bilimovič predstavi svoje videnje "sistema
ekonomske teorije", ki ga poleg uvoda v
ekonomsko vedo tvorijo še nauk o potrebah, nauk
o pridobivanju, nauk o trošenju in nauk o spre
membah gospodarskega procesa (ciklična gibanja)
ter zgodovina ekonomske vede.32 Zaključuje pa s
petim poglavjem, v katerem prikaže metodološka
razhajanja v ekonomski vedi. Z današnjega vidika
je zelo zanimiv pregled ekonomske literature, ki ga
Bilimovič podaja v uvodu in v katerem poleg še
vedno znanih imen (A. Marshall, J. M. Keynes)
najdemo tudi številne že pozabljene nemške, ruske
in francoske avtorje, navedeni pa so tudi pomemb
nejši slovenski (V. Zun, A. Ogris, A. Gosar) in jugo
slovanski ekonomski pisci oziroma njihova dela.
Konjunkturna gibanja
Spremljanje konjunkturnih gibanj je bilo v
dvajsetih in tridesetih letih značilnost ekonomistov
institucionalistov, ki so s svojimi pogledi na
sprotovali tedaj prevladujoči marshallianski in walrasianski ekonomski teoriji,33 usmerjeni v tehnično
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scholarship in econom ics" (ibid., str. 343). Bilimovič v
svojih delih še zlasti pogosto citira Sombarta, avtorja
številnih monumentalnih del s področja razvoja kapita
lizma in zgodovine ekonomskih idej. Na žalost se je
Sombart v tridesetih letih odkrito postavil na stran na
cizma (prim. Blagojevič, Sekulovič, Ekonomske doktrine,
str. 164).
Robbins, An Essay.
J
Bilimovič, U vod v ekonom sko vedo, str. 20, op. 12.
Bilimovič, U vod v ekonom sko vedo, str. 23.
Bilimovič, U vod v ekonom sko vedo, str. 140-141. Tu
nakazano strukturo področij ekonomske teorije je
Bilimovič obširno obdelal v svojih predavanjih oziroma
v omenjenih tipkopisih. Lahko torej trdimo, da U vod v
ekonom sko vedo (ki obsega 200 strani) ter že omenjena
tipkopisa (po navedbah v spisku literature pri Podlipec,
Ekonomska m isel Aleksandra Bilimoviča) Ekonomska
veda (ki obsega 588 strani) in Zgodovina ekonom ske
vede (106 strani) skupaj tvorijo obsežno Bilimovičevo
trilogijo o ekonomski teoriji.
Po Alfredu Marshallu, vodilnem ekonomskem teoretiku
v prvih treh desetletjih dvajsetega stoletja, in Leonu
Walrasu, matematičnem ekonomistu in utemeljitelju
teorije splošnega ekonomskega ravnotežja.

analizo tržnega mehanizma, in se zavzemali za
bolj interdisciplinaren pristop k obravnavanju eko
nomije (povezovanje s sociologijo, pravom, zgodo
vino, analiza statističnih podatkov itd.).34
Že na podlagi knjige Uvod v ekonom sko vedo
lahko sklenemo, kot smo videli v prejšnjem ra
zdelku, da je bil Bilimovič pravzaprav institucio
nalno usmerjen ekonomist. Poudarjal je zgodo
vinski pristop, razvoj in spreminjanje ekonomskih
sistemov skozi čas ter interdisciplinarnost ekonom
ske vede.35 Drugo tematsko področje Bilimovičevih teoretičnih razprav, konjunkturna gibanja ozi
roma teorija in analiza gospodarskih ciklov, torej
ta sklep le še utrjuje. Nekakšno izhodišče na tem
področju predstavlja njegova razprava "Pojem
'statike' in 'dinamike' v narodnogospodarski vedi",
v kateri kritizira stališče zgodnjih teoretikov marginalistične ekonomike (W. S. Jevons), da je tržno
ravnotežje statičen koncept. Na podlagi zanimive
analogije z mehaniko, v okviru katere se dinamika
kot veda deli na statiko (ki obravnava mirujoče
mase) in kinetiko (ki obravnava mase v gibanju),
Bilimovič v tej razpravi ugotavlja, da je za eko
nomski proces lahko relevantna samo kinetika:
"Gospodarska veda proučuje pojave>k i se nanašajo
na gospodarske mase in se vršijo vsled delovanja
gotovih sil. Radi tega odgovarja ta veda dinamiki.
Pri tem pa je gospodarski proces nepretrgano
gibanje: ljudje zm erom producirajo, prodajajo>
kup u jejo p rejem a jo dohodke> konsumirajo. Brez
gibanja si gospodarskega življenja n iti m isliti ne
moremo. Vsled tega mora gospodarski proces biti
označen k o t kinetičen, ne pa k o t statičen proces in
pojem gospodarske 'statike' moramo za v rn itik e r
ne odgovarja bistvu gospodarskega procesa. Razen
tega pa je treba napraviti še nadaljni kritični korak
in sploh odstraniti m ed nacijonalnim i ekonom i
zelo razširjeno protistavljenje 'statike' in 'dina
m ike'. Tako protistavljenje nasprotuje nam reč se34 Znani so predvsem ameriški institucionalisti iz tega
obdobja (T. Veblen, W. Mitchell, J. Commons idr.). Manj
pa je znano, da se je ameriška ekonomska misel na
prelomu 19. in 20. stoletja razvijala tudi pod vplivom
predstavnikov nemške zgodovinske šole, ki so v eko
nomski teoriji med prvimi začeli poudarjati pomen in
stitucij (prim. Ekelund in Hebert, A H istory o f Economic
Theory, str. 193, 197). Dela predstavnikov te šole je
Bilimovič zelo dobro poznal.
35 Tudi v že omenjeni razpravi Bilimovič poudarja inter
disciplinarnost ekonomske vede, ko pravi da mora do
ber ekonomist poznati še številna druga področja, zlasti
filozofijo, pravo in zgodovino, razgledan pa mora biti
tudi v zemljepisju, biologiji in celo tehniki (prim. Bili
movič, Nekoliko misli, str. 10). Tipično institucionalistična je tudi njegova trditev, da sta pravoslovje in
veda o narodnem gospodarstvu "vezani druga z drugo
zato, ker sta njuna predm eta, t.j. pravo in gospodarstvo,
nerazdružljiva" (Bilimovič, Nekoliko misli, str. 1; prim.
stališča njegovega sodobnika, znanega ameriškega institucionalista J. R. Commonsa v Bell, A H istory o f Eco
nom ic Thought, str. 555-556).

d ariji m ehanični term inologiji p o kateri je statika
del dinam ike "36
Tržno ravnotežje je torej kvečjemu kinetično
ravnotežje. Ustreza t.im. osnovnemu gibanju v
kinetiki, pri katerem glavne značilnosti gibajočega
se telesa ostajajo nespremenjene, kar v ekonomiji
pomeni, da narodnogospodarski proces poteka ob
nespreminjajoči se količini produkcijskih faktorjev,
nespremenjenem številu prebivalstva ter ob ne
spremenjenem pravnem redu in ostalih pogojih
gospodarjenja. Bilimovič tržno ravnotežje zato
imenuje stacionarno gibanje ekonomije. V kinetiki
pa obstaja še perturbacijsko gibanje,37 čemur po
mnenju Bilimoviča v ekonomiji ustreza pojem nestacionarnega gibanja, kjer se prej omenjene zna
čilnosti gospodarstva spreminjajo, gospodarstvo pa
se zato giblje ciklično.
Stališče o permanentnem gibanju (dinamiki)
ekonomije (ki je lahko stacionarno ali nestacionarno) se pojavlja v vseh kasnejših Bilimovičevih
tekstih s tega tematskega področja, tako npr. v
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Razprava N auk o konjunkturah je izšla k o t VIII.
letnik Zbornika znanstvenih razprav pravne
fakultete. Obsega 184 strani in je pravzaprav
samostojna knjiga.
3^ Bilimovič, Pojem "statike”in "dinamike", str. 4.
37 Bilimovič, Pojem "statike"in "dinamike", str. 5-6.

"Zur Verteidigung der Gleichgewichtsidee", ki kri
tizira članek ruskega ekonomista Petra Struveja,38
v katerem ta (po Bilimoviču napačno) ločuje med
ekonomsko 'statiko' (tržno ravnotežje) in 'dina
miko' (ekonomija v gibanju), in v "Nekoliko dina
mičnih shem gospodarskega procesa", kjer zopet
poudarja, da ''smemo govoriti le o gospodarski di
nam iki v sm islu gospodarske kinetike”?®
Proučevanje ciklov v gospodarstvih (torej nestacionarna gospodarska kinetika) je Bilimoviča
pritegnilo že v drugi polovici dvajsetih let, ko je
objavil zanimivo razpravo "Nove metode prouče
vanja konjunktur in gospodarska prognoza".40 Na
to je imel v zimskem semestru šolskega leta
1930/31 (torej v času, ko je bila velika kriza v
zahodnih kapitalističnih državah na vrhuncu) na
pravni fakulteti serijo zelo aktualnih predavanj o
metodah proučevanja konjunktur, ki jih je do
polnil s praktičnimi vajami v okviru narodnogos
podarskega seminarja. Na podlagi teh predavanj je
leta 1931 izšlo delo N auk o konjunkturah, ki je
zagotovo eno najboljših slovenskih ekonomskih
del v obdobju pred drugo svetovno vojno.41 Uvo
doma je podan izčrpen pregled dotedanjih teore
tikov kriz (W. Beveridge, R. Hawtrey, F. Hayek, E.
Lederer, W. Mitchell, H. Moore idr.) in njihovih
pogledov na mehanizem cikla (eksogene in endo
gene teorije ciklov). V prvem delu knjige so
obravnavani še različni gospodarski "barometri", ki
se uporabljajo za spremljanje nihanj v gospodarski
aktivnosti, predstavljeni so tudi vsi pomembnejši
konjunkturni inštituti tistega časa.42 Drugi del, ki
ima izrazito metodološki značaj, se nanaša na sta
tistično analizo ciklov. Predstavljeni so postopki za
analizo časovnih vrst, izračun korelacije, določanje
trenda itd. Na koncu je poglavje o ukrepih konjunkturne politike.43
oo
30 Bilimovič je sicer Struveja zelo cenil in v svojih delih
pogosto citiral.
39 Bilimovič, N ekoliko dinam ičnih shem , str. 10. V tej
razpravi Bilimovič izraz "dinamika" uporablja samo v
povezavi z rastočo (torej nestacionarno) ekonomijo in je
torej nekoliko v nasprotju s svojo običajno definicijo
tega pojma.
Ta razprava je nato leta 1929 izšl a tudi v ruščini (Novyje
metody izučenija konjunktur i ekonomičeskij prognoz)
v Beogradu v okviru tiskanih del ruskih zamejskih aka
demskih organizacij.
41 Delo je izšlo kot edina razprava VIII. letnika Zbornika
znanstvenih razprav pravne fakultete in ima tudi po
obsegu in strukturi pravzaprav vse značilnosti samo
stojne knjige.
42 Tu je zanimiva naslednja Bilimovičeva pripomba: "Med
njim i (konjunkturnimi inštituti v Evropi, op. A.S.) je tre
ba om eniti sovjetski konjunkturni in štitu t v M oskvi\ k i
ga je vodil sedaj s celo vrsto drugih nacionalnih eko
nom ov aretirani prof. N. D. Kondratjev" (Bilimovič,
N auk o konjunkturah, str. 18). Kondratjev, ki velja za
utemeljitelja "dolgih valov" v ekonomski zgodovini, je,
kot je znano, v tridesetih letih izginil med Stalinovimi
čistkami.
43 Bilimovič spregovori tudi o tedanji krizi, ki po nje-

Schema des wirtschaftlichen Kreislaufes",45 je vzbu
dil pozornost tudi v akademskih krogih v tujini.
Pozitivno so o tem Bilimovičevem prispevku pisali
tudi poznejši analitiki fiziokratizma.46
Menjalna vrednost in cena, denarna teorija

Bilimovičeva grafična predstavitev Quesnayeve
Ekonomske tabele iz sredine 18. stoletja. Števila
označujejo vrednosti proizvodov v milijardah liver:
A so proizvodi "produktivnega"razreda (km etij
stvo), B so proizvodi "sterilnega " razreda (obrt,
trgovina), R je produktivna m oč zem ljišč, k i jih
razred zem ljiških lastnikov daje v zakup "produk
tivnem u”razredu; L je oznaka za denar (livre)
(Bilimovič, Ekonomska tabela Frangoisa Quesnaya,
str. 32).
Bilimoviču pa se je zdelo zanimivo tudi prouče
vanje ravnotežnega krožnega toka ekonomije (torej
stacionarne gospodarske kinetike). V začetku šti
ridesetih let se je posvetil intenzivnemu študiju
znamenite Tableau Economique, ki jo je sredi 18.
stoletja zasnoval francoski fiziokrat Francois Quesnay in ki v ekonomski teoriji velja za prvi makro
ekonomski prikaz ravnotežnega krožnega toka. V
razpravi "Ekonomska tabela Frangoisa Quesnaya" je
ločeno prikazal realno in monetarno stran tabele,
nato pa obe vrsti tokov združil v inovativnem she
matskem prikazu. V njem je med drugim fiziokratski "čisti produkt" predstavil kot nadomestilo oziro
ma rento, ki jo kmetovalec-zakupnik plačuje za
izkoriščanje "produktivnih moči" zemlje.44 S tem je
interpretacijo ekonomske tabele vsebinsko približal
klasični razlagi vrednosti na podlagi produkcijskih
stroškov. S svojim inovativnim grafičnim prikazom
fiziokratske tabele, ki ga je tri leta kasneje predstavil
še v širšem kontekstu teoretičnih pogledov na
gospodarski krožni tok v članku "Das allgemeine
govern mnenju presega domet konjunkturne politike,
saj ima strukturni značaj, ki ima izvor V različnih gos
podarskih posledicah svetovn e vojne in v različnih p o javih sodobnega časa, in sicer v m ednarodno-političnih
odnošajih, k i ustvarjajo nestabilnost in ovirajo nalaganje
kapitalov za daljše roke, v trgovinsko-političnih odno šajih (industrijski in agrarni protekcionizem , politika
kartelov, sovjetski dum ping itd.), v reparacijskih odno šajih, v produkcijskih in socialno-razrednih odnošajih"
(Bilimovič, N auk o konjunkturah, str. 179).
44 Bilimovič, Ekonomska tabela Frangoisa Q uesnaya, str.
28.

K vprašanju vrednosti in cene je Bilimovič ve
činoma pristopal s stališča avstrijske marginalistične
šole, po kateri je vrednost dobrine subjektivna
kategorija, odvisna od (mejne) koristnosti, ki jo do
brina prinaša potrošniku. V ta okvir lahko uvrstimo
njegova članka o "merjenju" koristnosti: "Irving
Fishers statistische Methode für die Bemessung des
Grenznutzens" in "Ein neuer Versuch der Bemes
sung des Grenznutzens". Temeljno stališče, ki ga
Bilimovič na tem področju vseskozi zastopa, je, da
koristnosti zaradi subjektivnosti človeških zaznav ni
mogoče meriti v absolutnem smislu temveč le pri
merjalno. Gre torej za kritiko poskusov kardinal
nega merjenja koristnosti (ki je bilo v teoriji de
jansko sčasoma opuščeno) in za zagovarjanje ordinalnega merjenja koristnosti. Slednje je možno
preko t.im. indiferenčnih krivulj, ki sta jih v
ekonomsko analizo neodvisno vpeljala V. Pareto in
F.Y. Edgeworth in o katerih Bilimovič govori v
članku "Wie können unmessbare psychische Grös
sen in das Gleichungs-system des wirtschaftlichen
Gleichgewichts eingeführt werden?"
Tudi v članku "Die Preis- und Wertlehre" men
jalno vrednost analizira na podlagi primerjanja ko
ristnosti v menjavi sodelujočih ekonomskih subjek
tov, pri čemer znova poudarja, da je ”(d)ie Intensität der Bedürfnisse (...) eine vergleichbare und
keine meßbare Größe"47 V numeričnih shemah, ki
jih je Bilimovič v tem članku sestavil za prikaz
vzpostavitve menjalnega razmerja (cene) oziroma
ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem po
določenem blagu, je čutiti vpliv Böhm-Bawerka, ki
je podoben shematični prikaz uporabil v svoji knjigi
Positive Theorie des K a p ita lst Nekoliko specifičen
je članek "Grenzkosten und Preis", v katerem Bili
movič sicer priznava tedaj že uveljavljeno teorijo,
po kateri cena dolgoročno tendira k mejnim proiz
vodnim stroškom, a poudarja tudi pomen korist
nosti in zaključuje, da je "(d)ie richtige Erklärung
der Preis- und W erterscheinungen (...) nur durch
eine dualistische Theorie m öglich"49 torej ob upo
števanju ponudbene in povpraševalne strani.
45 Za shemo Bilimovič, Ekonomska tabela Frangoisa Ques
naya, str. 32. Prim. tudi Bilimovič, Das allgemeine
Schema, str. 205.
46 Gl. Woog, The Tableau Economique. Prim. tudi Rieter,
Ar? Zur Rezeption.
F
Bilimovič, D ie Preis- und W ertlehre, str. 105.
48 prjm Ekelund, Hebert, A H istory o f Economic Theory,
str. 295-298.
49 Bilimovič, Grenzkosten und Preis, str. 386.
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kega dvostranskega monopola se seveda ne sm e
vršiti izolirano> upoštevajoč samo interese njegovih
strank, tem več kom pleksno> upoštevajoč dosego
prim ernega ravnovesja celotnega narodnega gos
podarstva "50
S področja denarne teorije je potrebno omeniti
dva Bilimovičeva članka: "Kritische und positive
Bemerkungen zur Geldwerttheorie" in "Zum
Problem des 'neutralen' Geldes". V obeh člankih
Bilimovič razpravlja o teoriji denarja, zlasti o
vplivu količine denarja v obtoku na narodno gos
podarstvo. Zelo zanimiv je tudi njegov članek
"Položaj svetovnega denarstva", v katerem je ana
liziral denarno situacijo v letih neposredno po prvi
svetovni vojni v nevtralnih, zavezniških in pre
maganih državah ter na Češkoslovaškem, Poljskem
in v sovjetski Rusiji. Tudi v tem članku se kaže
njegovo dobro poznavanje kvantitetne denarne
teorije51 in njenega razvoja52 ter mednarodnih
financ in problematike zlatega standarda.53
Strokovni in polju dn i teksti

WIEN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933

Nicht im Handel

Naslovnica separata Bilimovičeve razprave v
Zeitschrift fü r Nationalökonomie. V prvem deset
letju izhajanja te ugledne akademske revije (izda
ja ti jo je začela dunajska založba Springer leta
1929) je bila skoraj v vsakem letniku objavljena
vsaj ena Bilimovičeva razprava. (Separat na sliki
hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v
Ljubljani.)

Med ostalimi Bilimovičevimi teksti velja izpo
staviti tiste, v katerih je obravnaval ali ocenjeval
stanje tedanje jugoslovanske gospodarske zakono
daje, in tiste, v katerih se je vračal k temam, ki so
ga zanimale že v Rusiji (kmetijstvo, železnice,
položaj delavcev). Tudi tu je čutiti vpliv institucionalizma in nemške zgodovinske šole. Za ve
čino Bilimovičevih strokovnih razprav je značilno,
da so podkrepljene s statističnimi podatki. Zaradi
številnih skrbno zbranih podatkov so Bilimovičevi
rn

Bilimovič, Cena p r i dvostranskem m onopolu , str. 24.
51 Med drugim v kontekstu kvantitetne denarne teorije v
zaključku opozarja na pojav t.im. sekundarne inflacije
ta sklop Bilimovičevih tekstov lahko uvrsti (oz. "inflacije od zdolaj"), ki je v državah s papirnato
valuto posledica aktiviranja velikih količin tezavriranega
članek "Cena pri dvostranskem monopolu",
denarja (Bilimovič, Položaj svetovnega denarstva, str.

V
mo še
ki je pravzaprav njegov prispevek k tedaj še mladi
in naglo razvijajoči se teoriji nepopolne konku
rence (H. Stackelberg, E. Chamberlin, J. Robinson).
Bilimovič poudarja, da je dvostranski monopol v
sodobnih, korporativno organiziranih gospodar
stvih zelo pogost pojav (npr. odnos med proizvajalcem-monopolistom in sindikatom delavcev v
neki panogi) in matematično dokaže, da je cena v
takih razmerah nedoločena oziroma se oblikuje v
določenem razponu v odvisnosti od "moči" ene in
druge strani. Tu pa po njegovem mnenju lahko
poseže država s svojo regulativo, ki temelji na
različnih \'gospodarskih, socialnih in izvengospodarskih političnih vidikih. Izbira teh različnih re
gulacijskih vidikov je m ožna vprav radi tega, ker
je p ri dvostranskem m onopolu cena znotraj široke
cone v mejah absolutnih m aksim ov čistega donosa
ene ali druge stranke nedoločena. Regulacija vsa

„

156).

DZi Iz navedb v članku je razvidno, da je Bilimovič dobro
poznal intenzivne polemike glede vzročnosti v (današ
nji) kvantitetni denarni enačbi, ki so potekale med
angleškimi teoretiki v prvi polovici 19. stoletja. Gre za
razhajanja med predstavniki "currency school" in "ban
king school", ki so daljni predhodnik še danes obsto
ječih nasprotij med zagovorniki denarne eksogenosti in
endogenosti.
53 Za večino Bilimovičevih prispevkov s področja teorije
vrednosti in cen ter teorije denarja je značilno, da je v
njih kritično obravnaval dela znanih ekonomskih teo
retikov tedanjega časa. V prispevkih, ki smo jih omenili,
so bili to naslednji teoretiki: I. Fisher (Bilimovič, Irving
Fischers), F. Oppenheimer (Bilimovič, G renzkosten und
Preis), R. Frisch (Bilimovič, Ein neuer Versuch), J.
Koopmans (Bilimovič, Zum Problem des "neutralen "
Geldes). S tega vidika je potrebno omeniti še njegov
članek "Die Preislehre von Othmar Spann", v katerem
kritizira teorijo cen tega znanega nemškega ekonomista.
Gl. tudi Bilimovič, D ie Preis- und W ertlehre, str. 98, op.
1, kjer omenja še en svoj članek o Othmarju Spannu,
objavljen v Beogradu leta 1923.

strokovni teksti tudi zanesljiv vir za proučevanje
gospodarske zgodovine med obema vojnama.54
Gospodarska zakonodaja
Glede na to, da Bilimoviča, kot smo videli,
lahko označimo za institucionalnega ekonomista,
ni presenetljivo, da so ga v povezavi z gospo
darstvom zanimala vprašanja pravne ureditve. V
članku "Arbeitsrecht des Königreichs der Serben,
Kroaten und Slovenen (Jugoslavien)" je obdelal
tedanjo jugoslovansko delovno zakonodajo, zlasti
pravo delovnih pogodb, pravila za izplačevanje
plač in ureditev borze dela. Med drugim je opo
zoril na pomanjkljivo zakonodajo na področju ko
lektivnih pogodb.55 V "Das Kartellrecht Jugosla
wiens" je analiziral zadevne člene iz jugoslovan
skega finančnega zakona, sprejetega leta 1934 ter
popravke zakona, sprejete leta 1935.56 V to sku
pino lahko uvrstimo tudi razpravo "Načrt zadru
žnega zakona", v katerem je kritično ocenil načrt
jugoslovanskega zadružnega zakona, ki naj bi
poenotil razdrobljeno zakonodajo na področju za
družništva, predlagal pa je tudi številne izboljšave
v predvidenih določilih zakona.
Km etijstvo, železnice> položaj delavcev
Proti koncu tridesetih let se je Bilimovič lotil
obsežne analize agrarnega sektorja. Najprej je v
razpravi "Agrarna struktura Jugoslavije" proučil ve
likostno strukturo jugoslovanskih kmetijskih obra
tov. Nato je pripravil še izredno zanimivo pri
merjalno študijo "Agrarna struktura Jugoslavije in
Slovenije v primeri z agrarno strukturo nekaterih
drugih dežel". Na podlagi obsežnega statističnega
gradiva in s primerjalno statistično analizo je prišel
do zaključka, da problemi tedanjega jugoslovan
skega kmetijstva niso povezani z neenakomerno
razdelitvijo kmetijske površine (ta se je v analizi
pokazala celo bistveno bolj enakomerna kot v
rA
D Bilimovič je opozarjal na pomen zb iranja in prouče
vanja gradiva o slovenskem gospodarstvu. Omenimo na
tem mestu njegovo razpravo "Nekoliko podatkov o
delniških družbah v Sloveniji", odličen in s številnimi
podatki (ki jih je Bilimovič sam zbral iz različnih virov)
argumentiran prikaz razvoja delniških družb v Sloveniji
do leta 1924. V uvodu k tej razpravi Bilimovič pravi, da
gospodarstvo Slovenije še čaka "na sistem atično zn an 
stven o prou čevan je" (Bilimovič, Nekoliko podatkov, str.
174) in nadaljuje: "Najbolj prim erna b i bila ustanovitev
narodno-gospodarskega instituta na ljubljanski u n iverzi
k i b i priku pljal vse publikacije in drugi m aterijal, k i se
tiče gospodarstva Slovenije, in b i znanstveno obdeloval
ves ta m aterijal” (ibid., str. 175).
55 Bilimovič, A rbeitsrecht, str. 380.
56 Bilimovič izhaja iz stališča, da so kljub šibkemu razvoju
industrije, transporta in trgovine karteli v Jugoslaviji
relativno številčni, in to predvsem v tistem delu države,
ki je prej pripadal Avstroogrski.

drugih obravnavanih državah). Zato tudi rešitve
po mnenju Bilimoviča niso povezane z bolj ena
komerno razdelitvijo zemljiške površine, ampak je
za izboljšanje situacije v jugoslovanskem (in slo
venskem) kmetijstvu potrebno troje: povečati ob
seg melioracij, s čimer bi se povečal povprečni
obseg kmetijskih obratov, intenzivirati ekstenzivno
usmerjeno kmetijstvo in ga preorientirati od pre
več enostranske žitne proizvodnje, hkrati pa reor
ganizirati tudi živinorejo, in, morda še najpo
membneje, skrbeti za razvoj rudarstva, industrije,
obrti, prometa, trgovine in drugih panog, ki bi
absorbirale naraščajoči presežek kmetijskega prebi
valstva.57
Tematski sklop kmetijstva v Bilimovičevem
delu zaokroža ena njegovih zadnjih objavljenih
razprav pred odhodom iz Slovenije "Razvojna ten
denca kmetijstva". V njej opozarja na zanimiv
pojav, da za razliko od industrije, kjer deluje za
kon koncentracije, v evropskem kmetijstvu deluje
zakon dekoncentracije. Na podlagi podatkov za
Nemčijo dokazuje, da se v primerjavi z obdobjem
pred prvo svetovno vojno delež veleposestev
zmanjšuje, veča pa se delež srednje velikih kme
tijskih obratov. To (sicer počasno) dekoncentracijo
Bilimovič pojasnjuje med drugim z dejstvom, da je
uporaba strojev v kmetijstvu v primerjavi z in
dustrijo manj rentabilna (stroji v kmetijstvu se ne
morejo uporabljati vse dni v letu) in pa s tem, da
tehnološki napredek v kmetijstvu bistveno manj
"paralizira" delovanje zakona o pojemajočem do
nosu.58
"Jugoslovanske železnice v preteklem dvajsetletju" je celovit pregled razvoja jugoslovanskih
železnic v obdobju 1920-1940. Predstavljeni so
omrežje (gradnja železnic, gostota omrežja v pri
merjavi z drugimi evropskimi državami ter rast
opremljenosti železnic), osebje (število in kvali
fikacijska struktura zaposlenih) ter dinamika pot
niškega in blagovnega prometa (rast števila pot
nikov po razredih in količine tovora po blagovnih
vrstah). Sledi analiza finančnega poslovanja želez
nic, katero Bilimovič zaključuje takole: 'Ako vza
m em o celo dvajsetletno dobo, lahko rečemo, da so
državne železnice ne samo krile iz svojih do
hodkov vse eksploatacijske stroške, tem več so

57 Bilimovič, Agrarna struktura Jugoslavije in S lovenije, str.
33. Prim. tudi Bilimovič, Agrarna struktura Jugoslavije,
str. 32-33.
Bilimovič, Razvojna tendenca kmetijstva, str. 47. Ta
Bilimovičeva razprava je krajša od večine ostalih. Če
prav je teza nedvomno zanimiva in argumentacija ko
rektna, se ne moremo znebiti občutka, da bi Bilimovič
glede na obširne baze podatkov o kmetijstvu v evrop
skih državah, ki jih je uporabljal že v razpravah leta
1939, argumentacijo lahko še razširil. Morda ga je med
pisanjem te razprave glede na razvoj dogodkov že za
sledovala slutnja, da bo moral ponovno v emigracijo.

vrhu tega vrnile državi vse njene izdatke za ob
novo in izboljšanje železniške im ovine in celo ok.
1/3 državnih izdatkov za gradnjo novih prog. To
da vse to je bilo v precejšnji m eri doseženo na eni
strani na račun narodnega gospodarstva, k i je
moralo prenašati cel n iz tarifnih povišanj, na drugi
strani pa na račun železnic samih in njihove
im ovine, posebno pa njihovega voznega parka, k i
se je obrabljal hitreje kakor se je obnavljal. O tem
zgovorno priča zm anjšanje vrednosti im ovine
državnih železnic v zadnjih 8 letih, k i jo ugo
tavljajo 'Završni računi'"?®
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letnikov itd.). Poleg tega analizira statistične po
datke o nezgodah pri delu (po številu nezgod je v
proučevanem obdobju daleč prednjačila lesna in
dustrija) in o mezdah (te so bile leta 1925 realno
celo nižje kot leta 1913).60 V zvezi s slednjimi
Bilimovič v omenjenih inšpekcijskih poročilih
upravičeno pogreša podatke o produktivnosti dela,
ki bi povedali, koliko so nizke mezde rezultat
produktivnosti delavčevega dela. Pri tem zelo
aktualno zveni njegovo opozarjanje na konku
renčnost oziroma na dejstvo, da je ravno od pro
duktivnosti dela odvisna 'zm ožnost industrije dotične države tekm ovati z inozem skim i konkurenti,
ohraniti obseg produkcije ali ga celo razširiti; s tem
pa stoji zopet v zvezi obseg povpraševanja p o
delu in višina m ezde '!61
Na koncu omenimo še zanimiv članek "Centar
teritorije i centar stanovništva u Jugoslaviji", ki bi
ga glede na vsebino še najlaže umestili na pod
ročje ekonomske geografije. V njem je Bilimovič
po zgledu znanega kemika Mendelejeva (ki je to
napravil za Rusijo v začetku 20. stoletja) za
Jugoslavijo izračunal teritorialno in po podatkih
popisov iz let 1921 in 1931 še populacijsko "te
žišče".62 Ugotovil je, da se je med letoma 1921 in
1931 težiščna točka prebivalstva pomaknila za 4' (5
km) proti vzhodu, kar je pomenilo, da je prebi
valstvo vzhodnega dela države v tem obdobju
rastlo hitreje kot v zahodnem delu.
Poljudni teksti

Nekaj Bilimovičevih tekstov ima poljuden zna
čaj. Tak je članek "Indeksne številke", v katerem
razlaga metodologijo preračunavanja podatkovnih
časovnih vrst v indekse in njihov pomen. Predlaga
določitev košarice dobrin, za katere bi se redno
L J U B L J A N A 1939
evidentirale cene. Na podlagi teh bi se izraču
navale "splošne indeksne številke", ki bi omogočale
pregledno spremljanje gibanja cen in kupne moči
v tedaj novonastali državi. Poljudna je tudi raz
Naslovnica prim erjalne študije iz leta 1939.
prava "Organizacija ekonomskega pouka na viso
kih šolah glavnih evropskih držav", v kateri po
V
okvir strokovnih Bilimovičevih tekstov lahko
vzema rezultate ankete o oblikah študija ekono
uvrstimo tudi "Položaj delavcev v Jugoslaviji po
mije v različnih evropskih državah, ki so jo ob
poročilih inšpekcije dela", kjer podaja številne ilu
petdesetletnici izhajanja izvedli pri francoski
strativne podatke o težkih delovnih pogojih v ju
goslovanski industriji v prvi polovici dvajsetih let
preteklega stoletja. Bilimovič navaja vrsto kršitev 60 Izjema so bila tipografska in kleparska podjetja, ki so
dosegala raven mezd izpred prve svetovne vojne (Bili
delavskih pravic, ki so jih ugotovile inšpekcije, od
movič, P oložaj delavcev, str. 24-25). Najvišja povprečna
takih, ki so se nanašale na neustrezne varnostne in
realna mezda je bila v Bosni in Dalmaciji, najnižja pa v
higienske razmere (kotli brez manometrov, ogre
južni Srbiji (Makedonija). Vmes so se zvrstile Srbija,
vanje podjetij z odprtim ognjem, pomanjkljivo zra
Slovenija, Vojvodina in Hrvaška (ibid., str. 20-22).
čenje obratov, neustrezne sanitarije itd.) do bolj 61 Bilimovič, Položaj delavcev, str. 22.
formalnih (krivične vknjižbe v delavske knjižice, 62 Pri izračunu je uporabil dvostopenjski postopek, v ka
terem je najprej izračunal teritorialne in prebivalstvene
prekratki odmori, predolg delavnik, delo mladocentralne točke oz. "težišča" po posameznih banovinah,
59 Bilimovič, Jugoslovanske železn ice, str. 38.

nato pa z metodo momentov še centralne točke za ce
lotno državo. Vse dobljene središčne točke so bile v
Bosni.

Revue d'économ ie politique.63 V to kategorijo
lahko uvrstimo še obširno in pregledno poročilo o
jugoslovanskem gospodarstvu v prvi polovici dvaj
setih let "Jugoslavien" z zbranimi izčrpnimi sta
tističnimi podatki o stanju v posameznih gos
podarskih panogah, o državnih financah (dina
mika proračuna), o zunanji in notranji trgovini,
transportu, bančništvu itd.
Nekaj podatkov iz zasebnega življenja in
kronologija umika iz Slovenije

Aleksander Bilimovič si je že v Rusiji ustvaril
družino. Leta 1905 se je poročil z Alo Vitalijevno
Sulganovo (roj. 1874), s katero je imel hčer Tatjano
(roj. 1907). Hči je bila ob prihodu v Ljubljano torej
stara trinajst let. Iz ohranjene arhivske dokumen
tacije ni povsem jasno, ali je družina po prihodu v
Jugoslavijo ves čas živela skupaj. Vsekakor je hči
od sredine dvajsetih let dalje študirala na filozofski
fakulteti v Beogradu. Očitno je nekaj časa tam
živela (ali pa se samo zdravila) tudi njena mati,
kajti leta 1930 je Bilimovič zaprosil vodstvo uni
verze v Ljubljani za dopust z obrazložitvijo, da želi
v Beogradu obiskati hudo bolno ženo. 24. maja
1930 je Ala Vitalijevna umrla, hči Tatjana pa se je,
potem ko je dokončala študij v Beogradu, preselila
k očetu v Ljubljano in mu vodila gospodinjstvo.
V Ljubljani je Bilimovič živel na Zidovski stezi
2, torej v neposredni bližini poslopja Univerze
oziroma pravne fakultete. V njegovem Službenem
listu je pod rubriko o premoženjskem stanju za
beleženo, da ima v Ljubljani stavbno parcelo, na
kateri si gradi enodružinsko hišo. Glede na njegov
novi naslov, ki se pojavlja v dokumentih od
tridesetih let dalje, lahko sklepamo, da gre za vilo
na Škrabčevi ulici 7, ki je bila dograjena ob koncu
dvajsetih ali v začetku tridesetih let. Bilimoviča je
torej izguba žene prizadela tik pred ali neposredno
po vselitvi v novo hišo.
Pet let po ženini smrti se je Bilimovič v starosti
59 let ponovno poročil, in sicer s petnajst let
mlajšo Nino Zubersko roj. Gvadanini, za katero je
bila to že tretja poroka. Nevesta je bila vdova po

63 Bilimovič uvodoma citira izhodišče izvajalcev ankete, da
je v sodobnem svetu cilj poučevanja ekonomije obliko
vati osebnosti, ki bodo zmožne ''neodvisno o d političnih
in izključno nacionalnih ozirov ugotavljati dejstva ter
analizirati zveze, k i obstoje m ed n jim i" (Bilimovič, Orga
nizacija ekonom skega p ou ka, str. 1). V separatnem iz
vodu te razprave, ki se je po letu 1946 znašel v knjižnici
ljubljanske Gospodarske fakultete, je nekdo, ki ga je ta
trditev očitno ujezila, z rdečim črnilom pripisal na
slednjo opombo: "politična dejstva so hkrati pom em bna
ekonom ska dejstva in se zato m o r a j o upoštevati"
(podčrtano v "originalu").
O Bilimovičevem odnosu do pomena in smotra po
učevanja ekonomije na univerzi gl. tudi v Bilimovič,
Nekoliko misli.

inž. Eraspu Žuberskem, po rodu pa je bila iz
Tambova (jugovzhodno od Moskve). V Ljubljani je
živela na Beethovnovi ulici 4. Poroka z Rusinjo64
po petnajstih letih bivanja v Ljubljani posredno
potrjuje tudi dejstvo, da je Bilimovič kljub že
omenjenemu aktivnemu vključevanju v slovensko
družbeno (in družabno) življenje, ves čas ohranjal
tesno vez z rusko emigrantsko skupnostjo oziroma
s svojimi sonarodnjaki. Vzdrževal je stike z rus
kimi profesorji na beograjski univerzi, med kate
rimi je bil tudi njegov brat,65 pa tudi doma se je
družil z ruskimi profesorji ljubljanske univerze,
med katerimi sta bila npr. prof. Evgen Spektorski,
njegov kolega s pravne fakultete, in prof. Vasilij
Nikitin, ki je bil tudi priča pri njegovi drugi po
roki.66 Približno v istem času se je poročila tudi
Bilimovičeva hči Tatjana. Z možem in otrokom je
nato kratek čas živela v Trbovljah, kasneje pa v
Gradcu.
Nova oblast je, kot že rečeno, Bilimoviča leta
1945 obdolžila, da je pobegnil v tujino in ga zato
tudi odstavila iz univerzitetne službe in položaja.
Toda iz formalnih dokumentov in ohranjene ko
respondence med njim in rektoratom Univerze je
razvidno, da je bil Bilimovič pravzaprav na bol
niškem dopustu oziroma zdravljenju v tujini in da
se je spomladi 1945 zanimal za podaljšanje propustnice, ki mu je medtem potekla in se zato ni
mogel vrniti v Ljubljano. Seveda pa je po drugi
strani zelo verjetno, da je s podaljševanjem svo
jega bivanja v Nemčiji taktiziral in čakal, kako se
bodo ob koncu vojne razpletli dogodki v Sloveniji.67

Poroka je bila 11. julija 1935 v pravoslavni cerkvi v
Ljubljani. Obred je opravil pravoslavni paroh proto
Jerej Djordje Budimir. Gl. Izvod iz protokola venčanih
pravoslavne istočne srpske crkve, hrama sv. oca Nikole
v Ljubljani od god. 1935, Knjiga I, List 76. Prepis
dokumenta ZAMU, Rektorat IV-3/49.
65 Bilimovičev brat Anton je po vojni kot renomiran pro
fesor matematike in ustanovitelj Inštituta za uporabno
matematiko pri beograjski univerzi ostal v Beogradu.
Umrl je leta 1970.
66 Bilimovič je bil tudi predsednik Ruske matice, ki je bil a
v Ljubljani ustanovljena leta 1924 (sedež je bil na Jur
čičevem trgu 3). Poleg tega se je od leta 1921 udeleževal
kot delegat društva ruskih učenjakov v Kraljevini SHS
kongresa ruskih učenjakov v Pragi (Slovenski biografski
leksikon, 1925-32, str. 40). Zahvaljujem se gospodu mag.
Mirku Kambiču, ki mi je prijazno posredoval podatke o
Bilimoviču iz Slovenskega biografskega leksikona in iz
Spom inskega almanaha slovenskih strokovnih p isate ljev/ pu blicistov in projektan tov (gl. op. 10).
67 Tudi Bilimovičev kolega s pravne fakultete dr. Stojan
Bajič, ki je bil odstavljen z istim odlokom, je bil tedaj
formalno na dopustu v Gradcu, a v resnici ni imel
namena vrniti se in je kasneje kariero nadaljeval v Ame
riki (Simič, Odstranjevanje pedagoškega osebja, str. 35).
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Univ. prof. dr. Aleksander Bilimovič:

Nove metode proučevanja konjunktur

in gospodarska prognoza.
Ekonomska veda je že davno ugotovila, da ne poteka j j o spodarsk i proces enakomerno, temveč v ritmičrrih__valovan jih T

^

Univ. prof. dr. A l e k s a n d e r

w
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Bilimovič:
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Ekonomska tabela
Frantoista Quesnoyja
Za pojm ov an je gospodarskega procesa je zelo važno, da
si ga predstavimo v njegovi celoti. To dosežemo s tem, da si
zgradimo splošno shem o ali splošni model tega procesa. Taka

Bilim ovič je na prvo stran separatnih avtorskih
izvodov svojih razprav, k i jih je poklanjal
uglednim znancem in kolegom , vedno lastnoročno
napisal vljudnostno sprem no besedilo
(prikazana separata hrani Centralna
ekonomska knjižnica v Ljubljani).
Bilimovič je Slovenijo zapustil že v začetku
decembra 1944. Najprej mu je rektorat Univerze
na njegovo prošnjo z dne 29. novembra 1944
odobril dopust za potovanje v Nemčijo (Gradec in
Dunaj) za čas od 3. decembra 1944 do 3. januarja
1945. V prošnji je Bilimovič zapisal, da gre za po
tovanje V znanstvene svrhe in zaradi obiska
hčerke Tatjane Pavlove> kateri se je ob zadnjem
zračnem napadu na Gradec prehladil in obolel
o tr o k i Ni sicer znano, s kakšnimi informacijami
od svojih profesorskih kolegov v Beogradu (ki so
ga partizani in Rusi oktobra 1944 že osvobodili) je
Bilimovič razpolagal,69 toda izgleda, da je iz Ljub
ljane odpotoval sam in da torej ni šlo za kakšen
načrtovan "pobeg". 26. decembra je nato z Dunaja
poslal rektoratu pismo, v katerem sporoča, da se

68 Gl. omenjeno prošnjo v ZAMU, Rektorat IV-3/49. Tudi
vsi ostali dopisi in pisma, omenjeni v nadaljevanju, so v
navedeni mapi.
69 Bilimovičev brat Anton je prihod Rusov v Beograd
očitno prestal brez problemov. Verjetno pa je res, da
kot matematik vsaj javno (s svojimi deli) dogajanj v
svoji bivši domovini ni kritiziral. Aleksander Bilimovič
pa je v svojih razpravah pogosto izrekel marsikatero
pikro opazko na račun sovjetskega sistema.

mu je poslabšalo zdravstveno stanje in da se mora
podvreči kliničnemu zdravljenju, zaradi česar pro
si, da se mu dopust podaljša kot bolezenski do
pust do 3. marca 1945. Kot dokaz, da so se nje
gove zdravstvene težave začele že doma, je pismu
(poslanemu iz hotela Astoria na Kärtnerstraße)
priložil tudi zdravniško potrdilo, ki ga je 5. de
cembra 1944 dobil pri ljubljanskem rentgenologu
dr. Rudolfu del Cottu. Kot odgovor mu je rektor z
dopisom dne 11. januarja 1945 odobril dopust do
3. februarja, naknadno pa z novim dopisom z dne
5. februarja še do 3. marca. Drugi dopis je, kot je
zabeleženo na arhivskem izvodu, prevzela njegova
žena Nina Bilimovič, ki je bila takrat torej v
Ljubljani. Nato je 3. marca Bilimovič poslal še
zadnje pismo rektoratu, to pot iz zgornjeavstrijskega kraja Ried im Innkreis (Oberdonau). V
njem piše, da zaradi bolezni ni mogel priti v
Ljubljano pred iztekom veljavnosti propustnice in
prosi, če bi mu rektorat lahko priskrbel novo propustnico, s katero bi se lahko vrnil preko kon
trolne točke v Št. Vidu, ter da se mu zaradi tega
administrativnega zapleta podaljša dopust do 3.
aprila. Bilimovič je namreč mislil, kot pojasnjuje v
pismu, da bo veljavnost propustnice lahko po
daljšal v Nemčiji, a so mu to zavrnili z obraz
ložitvijo, da se lahko podaljša le tam, kjer je bila
izdana, torej v Ljubljani. Novo propustnico je
hotel dobiti zato, ker propustnice, ki ji je potekla
veljavnost, ni želel pošiljati v podaljšanje po pošti.
V primeru, da bi se izgubila, bi namreč ostal brez
osebnega dokumenta. Bilimovičevo prizadevanje
za vrnitev se zdi iskreno. Sicer si ne bi dal opravka
z natančnim navajanjem številnih podatkov, ki
morajo biti zajeti v novi propustnici. Poleg tega je
pismo z enako vsebino razen rektorju poslal tudi
dekanu pravne fakultete, ta pa ga je tudi po
sredoval rektorju. Rektor mu je 29. marca z
dopisom odobril dopust do 3. aprila, istega dne pa
je rektorat zaprosil vojaški kontrolni organ za novo
propustnico. Sledi še dopis z dne 12. aprila, s
katerim rektor Bilimoviču podaljšuje dopust še do
3. maja. Tako na tem kot tudi na predhodnem
dopisu o podaljšanju dopusta je zabeležka, da ga
zaradi odsotnosti Bilimoviču ni možno vročiti. Iz
arhivske dokumentacije ni razvidno, ali je bila
propustnica tudi izdana. Tudi če je bila in jo je
Bilimovič morda dobil, je v začetku maja 1945
verjetno presodil, da vrnitev zanj ne bi bila varna.
To so zadnji datirani dokumenti v Bilimovičevi
personalni mapi v arhivu Univerze v Ljubljani.
Naknadno je bil dodan le še pripis na ovitku
mape: "Odstavljen z odi. N V S z dne 10. 8. 45 št.
K-24/3 z.št. 586/45”. Ljubljansko obdobje v življenju
in delu profesorja Aleksandra Bilimoviča se je
končalo.
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Izpis iz poročne knjige srbske pravoslavne cerkve
v Ljubljani: Aleksander Bilimovič in Nina Zuberska
roj. Gvadanini sta se poročila 11. julija 1935.
Zaključek

Bilimovičeva življenjska usoda je bila nedvom
no tragična. Kar dvakrat se mu je zaradi revolu
cionarnih družbenih sprememb urejeno in usta
ljeno življenje postavilo na glavo. Prvič, ko je bil še
v srednjih letih, in drugič že v razmeroma visoki
starosti. In vendar je vedno znal začeti znova/0
kar posredno nedvomno kaže na to, da je bil
izredno močna osebnost. Če pa ga ocenjujemo na

podlagi njegovega dela, lahko z gotovostjo rečemo,
da je bil Aleksander Bilimovič odličen ekonomist
oziroma "nacionalni ekonom" (sam je po zgledu
nemških avtorjev največ uporabljal ta izraz). Ne
samo, da je zelo dobro poznal ekonomsko teorijo,
vedno je znal iz svojih teoretičnih razprav poteg
niti tudi ustrezne implikacije za ekonomsko poli
tiko oziroma za reševanje konkretnih problemov v
ekonomski realnosti. Ukvarjal se je, kot smo videli,
s številnimi področji v okviru ekonomije: od teorije
cen in denarja do konjunkturnih gibanj, financ,
gospodarske zakonodaje, tržnih struktur itd. Imel
je torej profil vsestranskega ekonomista, kakršnega
danes (tudi zaradi nezadržne specializacije eko
nomske vede) skoraj več ne najdemo. Bilimoviča
kot znanstvenika lahko pravzaprav najbolje ozna
čimo kar z njegovimi lastnimi besedami, ko v eni
od svojih razprav razmišlja o lastnostih, potrebnih
za znanstveno delo: ''Potrebna je logična dosled
nost mišljenja, čutnost, napeta pazljivost, posebne
poteze značaja, k i se kažejo v trdni volji in
neum ornosti p ri zbiranju vtisov in podatkov, p ri
njih prim erjanju in razdelitvi v posam ezne vrste.
Razen tega je potrebno posebno 'znanstveno za
nim anje', posebna 'emocija preiskovanja'. (...) In še
ena lastnost duha je potrebna za uspeh v znan
stvenem delovanju: to je popolna neodvisnost
duha od tujih m nenj. "71
To so bile tudi njegove lastnosti. Bilimovičevo
obsežno znanstveno delo iz njegovega ljubljan
skega obdobja je po drugi svetovni vojni v sploš
nem ostalo prezrto. Po pregledu njegove biblio
grafije lahko z gotovostjo rečemo, da je Bilimovič s
svojimi deli, v katerih je pokazal široko pozna
vanje ekonomske literature, analitično prodornost,
obvladovanje matematike in statistike ter smisel za
povezovanje ekonomske teorije s praktičnimi eko
nomskimi vprašanji zgodovini ekonomske misli za
pustil dragoceno dediščino.

VIRI IN LITERATURA
ARHIVSKI VIRI

Natančnih podatkov o Bilimovičevem življenju po letu
1945 sicer nisem zasledil. Toda njegove objave kažejo na
to, da je z delom nadaljeval v pozno starost. Domnevno
je emigriral v Združene države Amerike (Enciklopedija
Slovenije, 1, str. 269). To potrjuje njegova knjiga o
marksizmu, ki je izšla (v ruščini) v San Franciscu leta
1954 (Bilimovič, M arksizm ). Glede na nekatere podatke
na platnicah te knjige je možno sklepati, da se je v
Kaliforniji celo sam lotil založništva publikacij ruskih
emigrantov. V knjižnici Univerze v Tübingenu sem
našel tudi dve kritični Bilimovičevi študiji o gospodar
stvu Sovjetske zveze, ki sta v drugi polovici petdesetih
let izšli pri Inštitutu za sovjetske študije v Münchnu
(Bilimovič, Sovetska kooperacia; isti, Era pjatiletnich).

UT - Universitätsarchiv Tübingen
- mapa 259/157 - Bilimowitsch Alexander.
ZAMU - Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v
Ljubljani
- Rektorat IV-3/49 - personalna mapa Alek
sandra Bilimoviča.

Bilimovič, Nekoliko misli, str. 8.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Die Ljubljanaer Zeit in Leben und W erk des
Wirtschaftswissenschaftlers
Aleksander
Bili
movič

Aleksander Bilimovič, Professor der politischen
Ökonomie und Statistik der Universität Kiev,
emigrierte 1920 in das Königreich der Serben,
Kroaten und Slowenen und erhielt eine ordentliche
Professur für Volkswirtschaft an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Ljubljana.
Außer seiner pädagogischen Arbeit verfasste er in
den darauffolgenden Jahren eine Reihe von her
vorragenden Abhandlungen, die in in- und aus
ländischen akademischen Publikationen veröffen
tlicht wurden und mit denen er zur Anerkennung
der damals noch jungen Universität Ljubljana im
internationalen Raum beitrug. Nach seinem 25jährigen Aufenthalt in Slowenien zog er sich vor
den sich ankündigenden Gesellschaftsverände
rungen nach Westen zurück. Sein Beitrag zur
slowenischen Wirtschaftswissenschaft geriet in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen
in Vergessenheit.
Im vorliegenden Beitrag wird außer auf Bilimovičs Leben und Wirken in Ljubljana, wie es sich
aufgrund des Quellenmaterials rekonstruieren lässt,
besonderes Augenmerk auf einige Charakteristika
seines umfangreichen wissenschaftlichen Werks
gerichtet, das während seines Ljubljanaer Aufent
halts veröffentlicht wurde. In seinen theoretischen
Schriften aus diesem Zeitabschnitt überwiegen drei

Themen: allgemeine Aspekte der Wirtschaft,
Konjunkturschwankung und wirtschaftlicher Kreis
lauf sowie Wert- und Geldtheorie. Im Allgemeinen
setzte er sich für die Marktwirtschaft ein, die auf
Privateigentum und freier Konkurrenz beruht, die
jedoch von staatlicher Seite durch Maßnahmen der
Konjunkturpolitik und die soziale Gesetzgebung
reguliert wird. In seinem Buch Einführung in die
W irtschaftswissenschaft wie in anderen Ab
handlungen ist ein starker Einfluss der deutschen
historischen Schule zu spüren, deren Vertreter
(Schmoller, Bücher, Sombart) Entwicklungs- und
soziale Aspekte der Wirtschaft untersuchten. Bilimovičs institutionalistische Ausrichtung mani
festiert sich auch in seinem Interesse für die Be
handlung von Konjunkturschwankungen, in deren
Rahmen seine Statistik- und Mathematikkenntnisse
zum Ausdruck kamen. Seine Abhandlung über das
berühmte Werk Tableau Economique von Quesnay
erweiterte er zu einer allgemeinen Analyse des
Kreislaufs. Das allgemeine Schema des wirt
schaftlichen Kreislaufes ist eine seiner innovativsten
auch in den akademischen Kreisen im Ausland viel
beachteten Abhandlungen. Bei der Wertanalyse
ging er von der österreichischen subjektivistischen
Schule aus (Menger, Böhm-Bawerk), die den Wert
mithilfe des Nutzwertes auslegte. Unter den
Themen, die Bilimovič in seinen Sachtexten be
handelte, herrschen die Wirtschafts-Gesetzgebung
und die Landwirtschaft vor.
Aleksander Bilimovič war ein hervorragender
und vielseitiger "Nationalökonom" mit umfassen
den Kenntnissen der Wirtschaftsliteratur und dem
Sinn für Verbindung von Wirtschaftstheorie mit
wirtschaftlicher Realität.
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Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju
med drugo svetovno vojno

IZVLEČEK
Da bi lahko razum eli podobo ženske> k o t jo posreduje legalno časopisje na Slovenskem m ed drugo
svetovno vojno>je potrebno prelistati tudi časopisje iz konca tridesetih let, torej tik p red vojno. Njegova
vodilna m isel je > da je srce vsake družine verna m ati dobre verne družine> njeno nasprotje pa je
nekrščanska zanikrna m ati nekrščanske družine. Sledeč tem u tudi meščansko časopisje na Slovenskem v
obdobju 2. svetovne vojne loči dva tipa ženske. Na eni strani je m iline> dobrote in ljubezni polna
krščanska žena in dekle> na drugi strani pa je "komunistka”, k i je prikazana k o t vlačuga, k i naj bi jo v
g ozd pognala le želja p o vsakršni svobodi.
KLJUČNE BESEDE
ženska, časopisje, ''krščanska žena", "komunistična"žena

SUMMARY
THE IMAGE OF WOMEN IN SLOVENE CATHOLIC NEWSPAPERS DURING WORLD WAR II
To be able to understand the image o f women as being presented b y legal newspapers on Slovene
territory during World War II it is necessary to lea f through the newspapers o f the end o f the thirties,
that is on the eve o f the war. The leading idea was that the heart o f every good fam ily is a religious
m other and the antonym a non-Christian negligent m other from a non-Christian family. Following the
m entioned idea, the middle-class newspapers on Slovene territory during World War II distinguish two
types o f women. One the one side there is the rich with m ildness, goodness and love Christian woman
and girl, and on the other the "communist" one that is presented as a prostitute, driven to the woods by
m ere desire for m anifold freedom.
KEY WORDS
woman, newspapers, "Christian woman", "communist woman"

Podoba ženske v omenjenem obdobju je pred
stavljena s pomočjo meščanskih časopisov (glavni
povdarek je na Ljubljanski pokrajini) iz obdobja
1941 do 1945, ki pogostokrat posvečajo pozornost
tudi ženski. Časopise, kot so Vigred, Zena in dom,
Gospodinja, Kmečka žena, lahko imenujemo žen
sko časopisje. Najdlje od teh je izhajal Vigred:
splošno dekliško glasilo, od leta 1930 ženski list, in
sicer od leta 1923 do leta 1943 v Ljubljani. Leta
1944 se združi v Vigred-Vestnik-Prosvetni delavec.
Prva odgovorna urednica je bila Zvona Primec, od
1928 Pavla Melihar, od 1929 Zora Poženel. Ilustri
rana revija za slovensko ženo, od 1935 revija za
slovensko ženo Zena in dom, je izhajala v Ljub
ljani od leta 1930 do leta 1941. Prva odgovorna
urednica je bila Erna Podgornik, od 1935 Rij a
Podkrajšek. Prva ženska strokovna revija se je po
javila leta 1929 in je bila na Slovenskem navzoča
vse do konca šestdesetih let. To je bila strokovna
revija za babice Babiški vestnik. Drugi strokovni
časopis so si leta 1931 omislile gospodinjske po
močnice in ga poimenovale po svojem poklicu.
Leto kasneje so gospodinje dobile še en strokovni
list - Gospodinja, ki ga je izdajala Zveza gospo
dinj. Izhajal je v Ljubljani do leta 1942. Prva od
govorna urednica je bila Albina Traven, od 1933
Anica Kropivnik. Čez pet let so svoj strokovni tisk
dobile kmetice, to je bila Kmečka žena: strokovni
list za kmečko gospodinjstvo: glasilo Zenske kmeč
ke zveze in Zveze absolventk kmetijsko - gospo
dinjskih šol. Izhajala je v Mariboru od leta 1937 do
leta 1941. Odgovorna urednica je bila Kristina Pri
jatelj. Zenska strokovnost se je seveda publicirala
samo v tipično ženskih poklicih, ki so jih razumeli
kot podaljšek ženskih domačih funkcij.
Da bi lahko razumeli podobo ženske, kot jo po
sreduje meščansko časopisje med drugo svetovno
vojno, je potrebno prelistati tudi časopisje iz konca
tridesetih let, saj so bile v tem obdobju žene in
dekleta zelo dejavne. Vojna je to dejavnost kasneje
sicer ovirala, ne pa povsem prekinila.
Ob prebiranju meščanskega časopisja iz obdob
ja 1941 do 1945 je opazno, da je njihova skupna
značilnost, kar se tiče teme ženska, neprestano
opozarjanje na njeno "pravo" bistvo, na to, da se
mora ženska zavedati svojega poslanstva, ki ji ga
nalaga krščanstvo. Velja navesti samo eno izmed
mnogih misli iz časopisa Bogoljub, ki se nanašajo
na vlogo ženske; 'Srce vsake družine je mati. Ce je
srce zdravo> je tudi ostali organizem še polen
življenja, če srce odpove nastopi smrt. Podobno je
z m ateram i dobre> verne matere: dobre> verne
družine; zanikrne> nekrščanske matere: zanikrne>
nekrščanske družine.
Druga stalnica, ki jo je moč zaslediti v me
ščanskem časopisju, je neprestano opozarjanje na
Bogoljub, XXXX, marec 1942, str. 119.

nevarnost "brezbožnega komunizma", ki naj bi raz
vrednotil pravo bistvo ženske.
Pri predstavitvi podobe ženske iz obdobja 1939
do aprila 1941, se pravi tik pred drugo svetovno
vojno, bo poudarek predvsem na katoliškem časo
pisju Vigred, Kmečka žena, Gospodinja, Bogoljub,
Naša družina ter Vestnik Prosvetnih zvez v Ljub
ljani in Mariboru, v drugem delu pa na časopise
Slovenec, Domoljub, Družinski tednik, Jutro, Slo
venski narod in revijo Slovensko domobranstvo.
Pri predstavitvi časopisnih poročil o delu žen
skih fašističnih organizacij je upoštevan tudi libe
ralni dnevnik Jutro.
Glavna ženska poklica sta materinstvo in
gospodinjstvo

Tako misel lahko preberemo v reviji Vigred v
članku z naslovom Gospodinja in materinska
vzgoja? To naj bi bila tista dva temeljna ženska
poklica, ki nudita ženi največ veselja in sreče. To
naj bi bili dve od Stvarnika prejeti nalogi.
Torej mila, ljubezni polna mati, s čigar obraza
odseva ena sama sreča, veselje. V tesni zvezi z
materinstvom je gospodinjstvo. Ljubezen do dru
žine narekuje ženi, da vse svoje sposobnosti po
sveča gospodinjstvu, saj je od dobre gospodinje v
veliki meri odvisna sreča celotne družine. Gospo
dinjstvo ima zelo obširen delokrog, saj se od gos
podinje zahteva, naj bo dobra kuharica, šivilja,
perica, sobarica, bolniška strežnica, negovalka in
vzgojiteljica. Glede na to je v omenjenem članku
poudarjena pomembnost gospodinjske in mate
rinske izobrazbe.
Po navedbah v reviji Vigred si je Slovenska
krščanska ženska zveza prizadevala za sledeče.
Med zelo važne naloge njenega socialnega progra
ma sodi skrb za revne porodnice na deželi in one,
ki pridejo v ljubljansko porodnišnico. Če zdravnik
izjavi, da je prišla kak dan prezgodaj, trpi taka
porodnica naj večje muke, ker zaradi pomanjkanja
prostora v bolnici ne more na porod čakati, na pot
nazaj pa ne upa. Zenska zveza ima že izdelan na
črt za ustanovitev zavetišča oziroma čakalnice, kjer
bi porodnice pod nadzorom zdravnika v miru po
čakale, ko nastopi potreba, da bi bila sprejeta v
porodnišnico.
Starostno zavarovanje služkinj in kmečkih po
slov je najvažnejše vprašanje, ki ga je nujno treba
rešiti. Znano je, da so kmečki posli in služkinje na
starost navezani na pomoč dobrih ljudi in karita
tivnih ustanov ter si od svojega pičlega zaslužka
niso mogli na starost kaj prihraniti. Zato naj
Zenska zveza z Delavsko zbornico in vsemi dru
gimi ustanovami, ki se bavijo s temi vprašanji, so
deluje in stavi primerne predloge. V industrijskih
2

Vigred, XVII, 1. 7. 1939, str. 263-265.

Katera ž e n a b o S l o v e n c e m v zgoj i l a nov rod:
sli jlovenska mati z cfrokom v naročju

Dle s lo w c t u s c h c M u fic r hat Jalirhütidflrlt lan g Ehr Volli b c lr c u l
und «) er zogen , — Takštia je s ov c o s k a mr.ti, tti je s k o z i s t o tetja oh ra n jev ala slov en ski rod in ga utij cv ala t rfofcrenj,
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ali h o m u n ' i i ^ a ,mcžakl[a' i puško v roki

P i e Zei chnung ataf
F t u g i c t k l zeigt d a i Idda] der kfinmauniatischeu Fr^i^ die b t w a i t n c t Sofien das c l i e n t V o lk k ä m p J l r
— L eia k kgite id ea l ko m un isU čB e te n e, ki sc z orožjem bor*
p r o li la stn em u narod«.

Katoliško časopisje podaja dve podobi slovenske žene in matere. Slika na levi prikazuje slovensko
m ater z otrokom v naročju - ''ideal”slovenske žene in matere>k i skrbi za vzgojo otrok in srečo
svoje družine. Slika na desni strani pa prikazuje ženo>k i je "izdala " svojo ženskost, s tem ko je
prijela za orožje in vstopila v boj.
(Slovenec, 4. 6. 1944, št. 127, str. 3)
krajih in v mestih naj oblastva ne do vole, da bi bili
nočni lokali ob sobotah, ko dobe delavci plačo, vso
noč odprti. Možje in sinovi zapravljajo v takih lo
kalih največkrat zaslužek, žena in otroci pa žive v
pomanjkanju. Zenska zveza naj na merodajnih
mestih posreduje, da se pijančevanje in lahkomi
selnost, veseljačenje v sedanjih resnih časih najbolj
omeji.3
Velika skrb se posveča predvsem dekletu, ki bo
nekoč prevzelo vlogo matere in s tem vzgojiteljice
otrok. V zvezi s tem je potrebno omeniti Zvezo
dekliških krožkov (ZDK), ki je svoje članice vzga
jala v duhu spoštovanja krščanskih vrednot. Os
novna misel te dekliške skupnosti sta bili kato
licizem in slovenstvo. V reviji Vigred je opre
deljena Zveza dekliških krožkov z naslednjimi
besedami: "ZDK je edina slovenska katoliška orga
3

V ig red XVIII, št. 5, 1. 5. 1940, str. 183-184.

nizacija, k i združuje vsa dobro misleča dekleta
brez ozira na stanove in stališča, k i jih v javnosti
posam ezna zavzem ajo. Ta Zveza, k i ima p o vseh
m estih, trgih in večjih vaseh ustanovljene svoje
delovne celice - dekliške krožke, si je stavila v svoj
delovni program velike naloge, za katere vzgaja in
pripravlja svoje članstvo potom zanim ivih in
poučnih predavanj na rednih tedenskih sestankih,
za katere daje snov in smernice v knjižicah "Dek
liški sestanek”in v okrožnicah. Za vzgojo voditeljic
teh dekliških krožkov pa prireja Zveza še posebne
vzgojne in prosvetne tečaje. "4
Na tem področju je veliko storila predvsem
Slovenska krščanska ženska zveza v Ljubljani, ki je
po deželi prirejala gospodinjske tečaje, v katerih so
dekleta dobila potrebno znanje o prehrani, kuhi,
šivanju, higieni, negi in prehrani dojenčka.
Vigred, XVIII, št. 5, 1. 5. 1940, str. 183.

V
Vestniku Prosvetnih zvez5 so objavili, da je svojo dolžnost, da pomaga p ri reševanju naše naj
Zveza pripravila naslednja predavanja: načelna mlajše generacije, da skuša pridobiti to mladino za
delo v raznih verskih in prosvetnih organizacijah,
stran v življenju, lepo vedenje> organizacija, hraniloslovje, poselska in socialna zakonodaja. Zveza je k i nudijo versko in moralno pom oč svojem u član
organizirala tudi strokovno izobraževalne tečaje za stvu. To so razlogi, ki naj bi spodbudili sloven
služkinje, zdravstvene tečaje, ki so tečajnice se sko katoliško dekle, da nevsiljivo opravlja apostolat
znanjali z nego bolnika v domači hiši, s prvo povsod, to je doma, v šoli, v službi, na vlaku.
V
zvezi z laičnim apostolatom je na tem mestu
pomočjo, z nego dojenčka, jih poučevali o higieni
žene in o nalezljivih boleznih. Taki tečaji so pote potrebno spregovoriti še o prispevku Apostolat
kali po vsej Sloveniji, ne samo v Ljubljani. V reviji žene, ki ga je moč zaslediti v reviji Vigred. Po
Vigred so zapisali tudi število udeleženk na vseh sreduje govor papeža Pija XII z zborovanja Med
zdravstvenih tečajih - 2270.6 Za še večjo uspešnost narodne unije katoliških ženskih zvez v Rimu.
zdravstvenih tečajev je Zveza izdala tudi knjižico Spričo velikega preobrata, ko se je dotlej zaprta
družina odprla vsakovrstnim "škodljivim" vplivom,
Higiena žene in higiena hiše.
Namen gospodinjskih tečajev, ki jih je prirejala je papež pozival katoliško ženo, naj se udeleži
Slovenska krščanska ženska zveza, je bil, da dobe apostolskega dela za ohranitev in razširjanje kr
žene in dekleta smisel za red in snago v domači ščanskih načel. Kajti le tako bi lahko premagali
hiši, da se navadijo razumno in skrbno gospo nevarnost, kot piše v prispevku, "poganskega na
cionalizma" in "pogubnega komunizma")®
dinjiti, da bo v domovih več domačnosti^ sreče in
Pod vplivom tehničnega napredka so, po mne
zadovoljstva.7 V gospodinjskih tečajih so poučevali
verouk, lepo vedenje, zdravstvo, državoznanstvo, nju avtorice omenjenega članka, nastale nove so
splošno gospodinjstvo, računstvo, sadjarstvo, vrt cialne obveznosti. S tem pa je bila tudi katoliška
žena pozvana, da prestopi prag svoje družine in k
narstvo, mlekarstvo, šivanje, kuhanje.
Zanimiv je tudi članek v reviji Vigred z na dotedanjemu apostolatu v krogu svojega doma
slovom Naloge slovenskega dekleta. Avtorica pri doda še nova bremena apostolskega udejstvovanja
spevka je Albina Bajdova. V njem nazorno pokaže, zunaj doma, saj jo k temu kliče duhovna stiska.
kakšno naj bi bilo pravo slovensko dekle: "Vse Apostolat katoliške žene je, po njenem mnenju,
svoje m oči in zm ožnosti mora staviti današnje učinkovito orožje, s katerim bo krščanstvo pre
dekle nesebično v službo družine, Cerkve, naroda magalo krive nauke, ki so se začeli pojavljati v
in države." Po mnenju avtorice naj bi bila prva in svetu in rušijo obstoječi red.
najnaravnejša služba, ki jo mora dekle prevzeti in
zares dobro izpolniti, družinsko življenje. S tem,
da postane dekle žena, gospodinja in mati, pre
vzame vsaj na splošno večje socialne dolžnosti, kot
bi jih prevzela v kateremkoli poklicu. Družbi bo
koristila predvsem z dobro vzgojo svojih otrok, da
bodo versko močni in narodnostno zavedni.8
Druga zelo pomembna naloga dekleta je služba
Cerkvi v laičnem apostolatu. Pomembnost laičnega
apostolata avtorica utemeljuje z nevarnostjo pred
komunističnimi idejami. Tako lahko beremo: "Da
nes, ko se vrši m ed inteligenco, še m nogo bolj pa
m ed preprostim in nepoučenim ljudstvom , velika
propaganda za kom unistične ideje, k i so bednem u
ljudstvu v teh razrvanih časih vabljive, ker se m u
prikazujejo v odrešilni luči, danes, ko se ta beda
Se dno solita Z d e n k a , a k t i v i s t a kom. partije,
izrablja, je tudi dekle poklicano, da s svojim vzgle
sedaj -nek je 'v Italiji, hodi z italijanskim oficir
dom in m očno vplivno besedo pomaga Cerkvi v
jem na sprehode... Toda nje ne smete obsojati, ker
boju zoper vse ogrožajoče brezboštvo. Z žalostjo
ona hodi - službeno ..!
ugotavljamo, da je ta brezbožni valj s svojim i
vabljivimi idejam i začel zastrupljati tudi že našo
Risba prikazuje "službeno dolžnost" slovenske
mladino. Zato mora vsako katoliško dekle čutiti za
aktivistke OF, k i zbira koristne informacije ob
druženju z italijanskim oficirjem.
5
Vestnik Prosvetnih zvez, XVIII, št. 7-8, julij-avgust 1939,
(Živi izviri, II, 1943, št. 3-4, str. 13)
str. 56.
b
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Vigred, XVIII, št. 5, 1. 5. 1940, str. 184.
Vestnik Prosvetnih zv e z, XVIII, št. 7-8, julij-avgust 1939,
str. 56.
Vigred, XVIII, št. 2, 1. 2. 1940, str. 117.
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V ig red XVIII, št. 2, 1. 2. 1940, str. 117.
iU V ig red XVII, št. 6, 1. 6. 1939, str. 201-202.

Članek Naloge slovenskega dekleta se nadaljuje
s tretjim pomembnim delovnim področjem kato
liškega dekleta, karitativno dejavnostjo. Dekle bi se
moralo zavedati, da veliko ljudi živi v bednih
razmerah, da je veliko mladih ljudi prepuščenih
ulici in slabi družbi, medtem ko se njegovi starši
po tovarnah in raznih delavnicah bore za vsak
danji kruh.
Četrta pomembna naloga dekleta naj bi bila
služba pri narodno obrambnem delu. Avtorica
opozarja na negotove čase, v katerih manjši narodi
klonijo pred močnejšimi. Zato mora braniti svojo
domovino vsak posamezni državljan osebno z
vsem svojim in zasebnim javnim delovanjem. K
obrambi svojega naroda naj bi tudi slovensko
dekle prispevalo svoj delež. Njeno poslanstvo te
melji v skrbi, da brani neprecenljive narodne sve
tinje, kot sta materni jezik in bogata slovenska
kultura, pred vsakim sovražnikom in jih prenaša iz
roda v rod. Vsako slovensko dekle naj bi torej vsaj
v glavnih obrisih poznalo zgodovino svojega na
roda in kulturni razvoj. Spoznavati mora narodne
običaje, narodne pesmi in skrbeti, da se vse to
narodno blago nikdar ne pozabi.11
Omenjeno je bilo, da je kot prva naloga dekleta
prikazana priprava na družinsko življenje. Zveza
dekliških krožkov je prav vzgoji deklet za službo v
družini posvečala posebno pozornost. V številnih
predavanjih se je poudarjal velik pomen družine.
Tu so dekleta dobila tudi navodila, kako se je po
trebno pripraviti, kajti glavni cilj so vzorne kato
liške družine. Toda meščansko časopisje opozarja
pred nevarnostjo propadanja družin, kajti vedno
bolj prodira med ljudi zlo, 'bela kuga" (to je ko
munizem). Zato je navzoč strah. Kakšne bodo dru
žine bodočnosti, je večkrat postavljeno vprašanje.
To je bil čas, ko se je pripravljala uzakonitev razporoke, kar je izzvalo močno ogorčenje v kato
liškem časopisju. Napovedi so zelo črne, kar je
zlasti mogoče občutiti v časopisju v času druge
svetovne vojne.
Z iskanjem vzrokov za propadanje družin se je
ukvarjala Krista Hafner v članku Delavska družina,
objavljenem septembra 1939 v Vestniku Prosvetnih
zvez.12 Po mnenju avtorice naj bi bila vsa misel
nost tedanjega časa družini nasprotna in jo rušila
v njenih temeljih. Krivca vidi v liberalizmu, ki naj
bi zagovarjal svobodo tako na gospodarskem kot
duhovnem področju. Nobene ovire ni bilo, človek
je bil, po njenem mnenju, prost vseh spon: "Vse je
dovoljeno! N i več prepovedanega veselja, n i več
angela z ognjenim m ečem, k i bi branil vhod v raj
zem eljskega uživanja. Človeški um je razpršil vse
strahove. Človek se dviga le sam iz sebe>raste sam
11

Vigred, XVIII, št. 2, 1. 2. 1940, str. 117.
Vestnik Prosvetnih zvez, XVIII, št. 9, september 1939,
str. 74-82.

iz sebe. Vesti n iza k o n o v ni. Tak je liberalizem v
duševnem območju. Posledice> k i jih je rodil tak
nauk, so nekako preobrnile vse življenje človeške
družbe. "13
Nove ideje naj bi zanikale stare običaje ter
navade in sploh opustošile vso človeško družbo.
Glede na to, da je človek prost, ga nobena vez ne
more oklepati. Potemtakem je zakonska zvestoba
le ovira, ki človeku zapira prosto pot v svobodo.
Ljubezen je svobodna. Na podlagi teh novih idej
naj bi tudi žena imela pravico, da se prostovoljno
in hote odpove otroku, da se znebi bitja, ki se je
spočelo v njej in jo bo oviralo na njeni življenjski
poti in ji predčasno rezalo gube v mladi, lepi ob
raz. Po mnenju Kriste Hafner so taki svobodo
miselni nazori, ki rušijo družinske vrednote, po
gubni zlasti Slovencem kot malemu narodu.
Po mnenju katoliškega časopisja bi bilo mogoče
rešiti družino na več načinov. Kot prvo naj bi
država v svojih zakonih priznala neločljivost zako
na in družini z zakonom priznala njeno naravno
pravico, da le ona odloča o vzgoji svojih otrok.
Tisk in vse tiste ustanove, ki imajo vpliv na javno
mnenje, se morajo, kot piše Krista Hafner, po
staviti v službo te velike naloge. Človek ne more
biti popolnoma svoboden. Zanj veljajo zakoni, ki
ga vežejo na Boga in po njem na človeško družbo.
Ljudje naj bi zopet iskali utehe in veselje doma
med svojci in ne zunaj v javnosti med tujimi
ljudmi. Avtorica pa obenem poudarja, da mora
tudi moderno gospodarstvo začeti ceniti človeka
bolj kot blago, priznati mora družino, njene za
kone, njene potrebe. Dati mora delavcu takšno
plačo, da bo lahko preživljal z njo sebe in svojce in
ne bosta niti žena niti otrok, dokler je še mla
doleten, prisiljena hoditi za zaslužkom.
Torej, ženin delokrog je v prvi vrsti v domu in
družini. Pomembno je, da zavre vse, kar bi moglo
njeni družini škodovati, kar bi moglo to njeno
torišče in svetišče odvrniti od vsega lepega, kar je
pripravila vsakemu izmed družinskih članov. Tista
"tiha" sila, ki prihaja v dom ter prinaša s seboj
marsikaj, kar naj bi pokvarilo tisto lepoto, ki jo je
žena ustvarila v družini, je tisk. Zato lahko v član
ku z naslovom Zena in tisk preberemo, da mora
biti žena čuječa tudi na tem področju. Zena mora
temu "tihemu in skritemu sovražniku" zastaviti pot
in mu preprečiti, da pride v hišo. Lebarjeva pri
poroča, da se mora žena zanimati za knjige in ča
sopise ter si sama ali pa s pomočjo zanesljivih
svetovalcev ustvariti pravilno mnenje o knjigah in
časopisih. O vseh mora vedeti, kakšno stališče za
vzemajo glede vere in morale. Ko žena spozna,
katere knjige in kateri časopisi bi v tem oziru lah
ko škodovali, mora za svoj dom postaviti pravilo,

da takšen časopis in takšna knjiga ne sodita v
hišo.14
To je čas, ko je že navzoč ženski list. Ta je tisti,
ki zanjo izbira ter prinaša na dom vse, kar rabi za
pouk in razvedrilo, za zabavo in pomoč. Pomaga ji
pri vzgoji in gospodinjstvu, pri ročnem delu in
vrtnarstvu, pri živinoreji, sadjarstvu in mlekarstvu
z dobrimi nasveti. Poučuje jo o zdravstvu, pravil
nem obnašanju in razumevanju sveta ter jo uvaja
v pravo razumevanje sodobnosti. Vsaka ženska,
bodisi preprosta žena ali intelektualka, delavka ali
uradnica, služkinja ali gospodinja, čuti nujno po
trebo po duhovni hrani, ki ji jo za njeno zani
manje prinaša njen list.
Že ženska zavednost naj bi zahtevala, da ima
vsaka žena in dekle naročen svoj list in ga res tudi
bere. Za žene in dekleta na podeželju so izdajali
časopis Kmečka žena (izhajal od februarja 1937 do
marca 1941), v katerem je moč zaslediti pozive
kmečkim dekletom, naj ostanejo zvesta svojemu
stanu, saj je beg kmečkih hčera z dežele v veliki
meri sokriv, da krepki kmečki stan vedno bolj iz
ginja. Kmečki stan potrebuje delovna, neustrašna,
zdrava dekleta. Kmečki stan je, po besedah Marice
Berce - Vrabič, avtorice članka Naša bodočnost,
matica drugih stanov, iz katere rastejo in črpajo
življenje vsi drugi stanovi.15 Pomembnosti svojih
korenin bi se moralo zavedati tudi kmečko dekle,
saj, kot poudarja avtorica omenjenega sestavka,
vse več kmečkih deklet sili v mesto. Kmečko delo
jim je preumazano, lesen kmečki dom premalo. V
mestu postanejo takšna dekleta "kelnarce", "pomivalke", "kuharice" itd. Kaj postanejo največkrat
kmečka dekleta v mestu, se sprašuje M. Berce Vrabič: "Gospodične s pristriženim i lasm i klobuč
kom , svileno cundrasto obleko> ^ lakastim i največ
krat pošvedranim i čeveljčki, pudrane itd. "16
Za gospodinje v mestu so tiskali glasilo z naslo
vom Gospodinja - glasilo Zveze gospodinj (izha
jalo od marca 1932 do aprila 1942). Če prebiramo
omenjeni časopis iz obdobja do konca tridesetih in
v začeteku štiridesetih let, vidimo, da si je Zveza
gospodinj postavila pomembno nalogo. Zgradili
naj bi Dom gospodinj, ki naj bi bil predvsem za
točišče osamljenih, ovdovelih žena, ki nimajo last
nih dohodkov. Te naj bi bile v domu preskrbljene
s hrano, stanovanjem in postrežbo. Dom naj bi bil
tudi zatočišče materam z otroki, ki so se znašle v
stiski. Potrebo po gradnji Doma so utemeljevale s
tem, da je mesto s svojimi socialnimi in stanov
skimi razlikami ubilo socialni čut meščana. Ljudje
v mestu so postali odtujeni, stanovalci ene hiše se
ne poznajo. Zato je Zveza gospodinj že delovala

.

Vestnik Prosvetnih zv e z, XX, št. 2, februar 1941, str. 1317, A. Lebar: Predavanje za ženski sestanek.
Kmečka žena, IV, 7, julij 1940, str. 202.
Kmečka žena,, IV, 7, julij 1940, str. 203.

kot Dom gospodinj v malem. Sprejemala je gospo
dinje, matere ne glede na stan in poklic. Prirejala
je prisrčne prireditve, ob katerih so se žene raz
vedrile in vsaj za trenutek pozabile vsakdanje
skrbi. Zveza je organizirala tudi poučne ekskurzije
in tako skrbela za medsebojno druženje žena. Za
organizacijo ekskurzij je skrbel ekskurzijski odsek.
Ekskurzije so imeli vsak mesec. Gospodinje so si
npr. ogledale tovarno Saturnus, obiskale tovarno
Peko v Tržiču, odšle v Polhov Gradec, kjer so si
ogledale cerkev sv. Petra. Prirejali so celodnevne
družinske izlete, npr. v Vrbo in si spotoma ogle
dali še Zavratnikovo tovarno čokolade v Lescah.
V
okviru Zveze je deloval še razstavni odsek.
Tako so gospodinje priredile razstavo slovanskih
narodnih vezenin, za Veliko noč so priredile raz
stavo "Za mlade matere", kjer so nazorno pokazale
mladim materam, kako naj povijajo in oblačijo
svojega otroka. Delovala sta še dva odseka, tržni in
gospodarski. V glasilu Gospodinja so vsak mesec
objavljali tržna poročila, iz katerih je bila razvidna
cena življenjskih potrebščin. Gospodarski odsek pa
se je zanimal za vsa gospodarska vprašanja, ki se
tičejo gospodinje, npr. podražitve, navodila za
zdravo uporabo sadja, preskrba Ljubljane z mle
kom in podobno.
Glasilo Gospodinja je s svojimi prispevki po
svečalo veliko pozornost položaju tovarniških de
lavk, ki so po številu prevladovale in so bile iz
postavljene velikim naporom. Prav ti napori pa so
bili vzrok za porast števila ženskih obolenj in
smrtnih slučajev, ki jih je povzročala jetika.
Ob prebiranju časopisja iz predvojnega časa
sem opazila, da je stalno navzoč strah pred novimi
idejami in propadanjem družine. Večkrat lahko
preberemo, da kultura in civilizacija doživljata
krizo, da gre za duhovno krizo človeštva. Vse to
naj bi bila posledica brezboštva, ki naj bi ga sprožil
pojav svobodomiselne struje (materializem). Ta
struja, ki je odvračala človeštvo od Boga in Cerkve,
pa se je, kot lahko beremo v Vestniku Prosvetnih
zvez, razdelila v dve smeri: v liberalni kapitalizem
ter marksistični socializem. Obe smeri naj bi bili
vladavina materije in vodili v diktaturo: liberali
zem v diktaturo financ, kartelov in trustov, mark
sizem pa v diktaturo proletariata, ki je dejansko le
diktatura nekaterih voditeljev nad brezpravno
množico delavnega ljudstva.17
Papež Pij XII. je v okrožnici Summi Pontificatus
rešitev za posameznike in vso družbo videl v vrnitvi
pod zakon Kristusove ljubezni in resnice, torej v
vrnitvi Boga v javno življenje. Vera naj bi bila tista, ki
bi omogočila narodom, da najdejo notranje ravno
težje in podlago za medsebojni sporazum. Cilj je torej
ustvariti novega človeka, ki živi iz Kristusove ljubezni
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Letak opozarja slovensko ženo in mater, naj ne naseda kom unistični propagandi
k i poziva, naj slovenske žene in m atere združene nastopijo za osvoboditev svojih bližnjih
iz okupatorjevih zaporov in taborišč. Letak očita vodilnim kom unističnim organizatorkam
protestnega shoda, da le-te ostajajo na varnem, m edtem ko m nožico slovenskih žena
in m ater izpostavljajo udarcem okupatorjevih puškinih ko p it
(Živi izviri, II, 1943, št. 7-8, str. 24)
in resnice. Že leta 1937 je papež izdal okrožnico O
brezbožnem komunizmu. V časopisu Bogoljub je po
sredovan povzetek bistva te okrožnice. Tako naj bi
komunizem napadal vse: človeško dostojanstvo, sve
tost družine, red in varnost v državi, predvsem pa

religijo, saj bije odkriti in organiziran boj proti ka
toliški Cerkvi. Komunizem je, kot beremo, materia
lizem. Zato zanika vse, kar je v človeškem življenju
nematerialnega, duhovnega. Komunizem zanika za
kon, ki je zakrament. Zanj je zakon zgolj svetna

zadeva. Molitev in pokora naj bi bila najmočnejše
orožje zoper ta "krivoverski" nauk. Papež se v ome
njeni okrožnici obrača h Katoliški akciji, od katere pri
čakuje posebno pomoč tudi v borbi proti komu
nizmu. Prvi cilj Katoliške akcije je prav borba za
Boga, za gospostvo Kristusa Kralja v celotnem živ
ljenju.18
Od 25. do 30. julija 1939 je v Ljubljani potekal
kongres Kristusa Kralja, ki se je ukvarjal prav s
problemi sodobne družbe. Kongres je opozoril svet
na duhovno krizo, izvirajočo iz vedno večjega razkristjanjenja. Zato je potrebna verska obnova.
"Od ljudi hočem o samo lojalnost in vestno
delo"

ki jih ima v tej vojni italijanski narod. Po nje
govem mnenju gre za borbo civilizacije proti bar
barstvu. Italija naj bi bila tista, ki se bori proti
rušilcem treh temeljev, na katere se že stoletja
opira svetovna kultura: Bog, Domovina, Družina.21
Ožji otvoritveni svečanosti je sledila svečana
izročitev prapora za pokrajinski Dopolavoro v
Ljubljani, ki jo je prineslo na stadion posebno od
poslanstvo iz pokrajine Aquila, okrog 20 žena v
narodnih nošah. Prapor je imel na prvi strani dr
žavne barve, na drugi strani pa ljubljanske mestne
barve in mestni grb in je imel napis "Dopolavoro v
Ljubljani". Sledil je športni spored atletinj.
Konec avgusta leta 1941 je bila v Ljubljani
ustanovljena fašistična organizacija Ženski fašij
(Fascio femminile). V njenem okviru sta bila
ustanovljena dva odseka. Prvi je bil namenjen
kmečkim gospodinjam. Njegova naloga je bila
pospeševati moralno vzgojo kmetic ter skrbeti za
njihovo socialno in tehnično napredovanje. Tako
je odsek podpiral zdravstveno vzgojo naraščaja in
pomagal kmeticam s številnim naraščajem. Pou
darjal je prednost kmečkega življenja in hkrati
opozarjal na škodljiv pojav preseljevanja v mesto.
Pospeševal je strokovno vzgojo kmetic. Določeno
je bilo, da se v vsaki kmečki občini ustanovi ob
činski odsek, v katerega so se lahko vpisale kme
tice, najemnice in posli, ki so bivali v občinah in
pripadali družinam kmečkih posestnikov, najemni
kov in kmetijskih delavcev. Najnižja starost za
prostovoljni vpis je bila 21 let. Poročene žene so se
lahko vpisale tudi preden so dosegle to starost. Za
sprejem pa niso mogle zaprositi žene židovskega
porekla.

Ob prebiranju meščanskega časopisja iz obdob
ja italijanske okupacije je razvidna težnja italijan
skega okupatorja, da prebivalstvo Ljubljanske po
krajine prepriča v "posebno poslanstvo" Italije kot
zaščitnice kulture, vere, malega človeka. Med po
glavitnimi cilji italijanskega okupatorja v Ljubljan
ski pokrajini sta bila italijanizacija in fašizacija slo
venskega naroda. Že kmalu po italijanski zasedbi
Ljubljanske pokrajine so bile ustanovljene pomož
ne organizacije fašistične stranke (Fašistična nacio
nalna stranka - Partito Nazionale Fascista), med
katerimi sta bili tudi dve ženski, in sicer kmečke
gospodinje ter delavke in gospodinjske pomočnice.
Prvo je vodila sekretarka Ariella Rea in drugo se
kretarka Giorgina Furlani. Kot pomožna organi
zacija fašistične stranke je bila ustanovljena tudi
delavsko fašistična organizacija Dopolavoro (Po de
lu), ki je bila namenjena delavstvu. Pod vodstvom
fašistične stranke naj bi spodbujala kulturno, šport
no in zabavno delo delavcev po opravljenem vsak
Intimna slovesnost v fašističnem domu
danjem delu.19
Fašistična stranka nagradila 43 marljivih slovenskih delavk
V
časniku Slovenec je članek Prva prireditev
Dopolavora v Ljubljanii20 v Jutru pa sestavek z na
slovom 500 deklet iz desetih pokrajin je v nedeljo
nastopilo na prireditvi Dopolavora na stadionu po
ročal o istem dogodku, o prvem ženskem atletsko telovadnem nastopu na Stadionu, ki ga je priredila
Narodna ustanova Dopolavora za Julijsko krajino s
sodelovanjem pokrajinskega Dopolavora iz Ljub
ljane. Dejansko je bila to velika športno zabavna
prireditev, pri kateri so nastopali ženski dopolavoristični oddelki iz desetih pokrajin, med njimi naj
več iz sosednjih, prišle pa so tudi iz Vidma, Milana,
Torina, Brescie, Vicenze in Benetk. Prireditve se je
Italijanski okupator je z nagrajevanjem marljivih
poleg več visokih funkcionarjev Dopolavora ude
slovenskih delavk in podeljevanjem daril
ležil tudi visoki komisar Grazioli. Zbrane članice
slovenskim materam poskušal pridobiti njihovo
Dopolavora je nagovoril glavni tajnik Dopolavora
naklonjenost in se pokazati v najboljši luči.
dr. Gatti in poudaril, kako pomembne so naloge,
(Slovenec, 29. 11. 1941, št. 280, str. 3)
j® Bogoljub, XXXVIII, februar 1940, str. 36-39.
Ferenc, Fašisti brez krinke, str. 64.
2U Slovenec, 7. 10. 1941, št. 235, str. 3.

21 Jutro, 7. 10. 1941, št. 235, str. 6.

Drugi odsek je združeval delavke v tovarnah,
na domu in v gospodinjstvu. Njegove naloge so
bile pospeševati moralno vzgojo delavk z name
nom, da skupno z upoštevanimi sindikalnimi orga
nizacijami izboljšuje strokovne in domače zmož
nosti. Odsek je s posredovanjem pri pristojnih
uradih olajševal namestitev delavk, vpisanih v od
seku, nudil je pomoč in pomagal pri namestitvi
gospodinjskih pomočnic. Tudi tu je bila določena
kot najnižja starost za vpis v odsek 21 let.
Oba odseka sta imela vsak svoj prapor, članice
so dobile posebne članske izkaznice, posebne tri
kotne rute, ki so jih nosile na zborih, ter kovinski
znak, ki naj bi ga nosile na običajni obleki. Po po
datkih iz časopisa Slovenec se je v vsej Ljubljanski
pokrajini do začetka leta 1942 vpisalo v odsek za
kmetice 1900 članic.22
Zenski fašij v Ljubljani je bil zelo dejaven na
socialnem področju. Tako je moralno in gmotno
podpiral najrevnejše žene in matere. Na praznik
matere in otroka 24. decembra 1942 je razdelil 264
denarnih nagrad, 13-letni siroti, ki je ostala brez
sorodnikov, pa je poskrbel za vzgojo v primernem
zavodu. Večkrat je posredoval na prošnjo žena, ki
so težko čakale vrnitve svojih mož iz vojnega
ujetništva. Posredoval je pomoč delavskim druži
nam, ki so ostale brez strehe, in pomagal druži
nam, ki brez lastne krivde niso mogle plačati na
jemnine. Članice so na praznik sv. Treh kraljev
razdelile malim bolnikom in bolnicam v splošni
bolnišnici okoli 200 igrač: avtomobilov, vozičkov in
punčk. Zenski fašij pa je obdaroval tudi otroke v
bežigrajskem zavetišču, kjer je razdelil igrače in
obleko.
Kako je italijanski okupator vplival na pre
proste slovenske delavke, nam nazorno kaže čla
nek z naslovom Nagrade delavkam - materam.
Konec novembra 1941 je v domu fašistične orga
nizacije Zenski fašij v Erjavčevi ulici v Ljubljani
potekala slovesnost, na kateri je bilo obdarovanih
43 revnih delavk - mater iz raznih tovarn v Ljub
ljani in bližnji okolici. Delavke so bile obdarovane
s strani članic Zenskega fašija. Njegova voditeljica
gospa Ida De Vecchi je v svojem govoru pou
darila, da je, potem ko je Duce vzel vodstvo ita
lijanskega naroda v svoje roke, bilo poveličano
tudi delo žene ter je žena v fašistični Italiji zavzela
tisto važno mesto, ki ji pripada.23
Omenjena slovesnost je bila ena od številnih
proslav fašistične stranke, s katerimi je želela po
veličevati zvestobo do dela. Duce je bil tisti, po
čigar navodilih je stranka to delala. Delo naj bi bilo
tudi trdna vez med slovenskimi in italijanskimi
delavkami, med Ljubljansko in ostalimi državnimi
pokrajinami. Voditeljica Zenskega fašija gospa De
22 Slovenec, 10. 1. 1942, št. 7, str. 3.
23 Slovenec, 29. 11. 1941, št. 280, str. 3.

Vecchi je svoj govor zaključila z naslednjimi bese
dami: "Najboljšim in najvrednejšim je Duce določil
nagrade/ k i se bodo danes v tej hiši p rvič razdelile.
To so nagrade za zvesto in utrudljivo delo. Danes
bo razdeljenih 43 nagrad in poslej se bodo delile
vsako leto. Ko se boste vračale na svoje dom ove in
v svoje tovarne/ povejte svojcem, tovarišicam in
tovarišem, da ste bile m ed fašističnim i ženam i k i
čutijo z vami in k i vam hočejo samo dobro. "24
Sledil je govor podtajnika Narodne fašistične
stranke za Ljubljansko pokrajino Giorgia Gattia, ki
je naglašal velike koristi, ki jih ima Ljubljanska
pokrajina od svojega sedanjega položaja. Italijo
vidi kot "zaščitnico slovenskega naroda", saj naj bi
bila Italija tu kot zastopnica civilizacije. Poudaril je,
da želi biti fašizem vedno blizu delovnemu ljud
stvu, mu želi pomagati ter od njega ne zahteva nič
drugega kot lojalnost in zaupnost. Tako se, po
njegovem mnenju, fašizem ne bori proti boljše
vizmu iz koristoljubja, temveč iz načelnih ozirov.
Boril naj bi se za to, da reši pred to nevarnostjo
človeštvo, delovno ljudstvo in tudi Slovence. V
nadaljevanju svojega govora je slikovito risal trp
ljenje italijanskih mater in žena, katerih sinovi pre
livajo kri po bojiščih. Slovenske matere in žene naj
bi bile hvaležne Italiji, ki jih je obvarovala takšnega
trpljenja. Zato je svetoval vsem delavkam, vsem
slovenskim materam, da skrbno pazijo na svoje
otroke, da se ne bi okužili od brezbožnega komu
nizma, ki kot trdi, lahko uniči vse to, kar Slovenci
danes imajo. Delavke je zato opozoril, da se je
treba temu zlu zoperstaviti. Po navodilih Ducea
naj bi narodna fašistična stranka povsod najtesneje
sodelovala z narodom, posebno z delovnim ljud
stvom. Tako je bil za 24. december predviden v
vsej pokrajini dan mater in otrok. Tega dne naj bi,
po besedah Gattia, stranka razdelila med siromaš
ne slovenske matere in njihove otroke 250.000 lir,
da bi lahko dostojno praznovali božične praznike.
V Ljubljani naj bi tudi odprli ljudsko kuhinjo, v
kateri bi vsak dan dobilo brezplačno hrano 450
revežev. Zakaj fašistična stranka vse to dela? Po
zatrjevanju njenega podtajnika ne dela tega zato,
da bi potem od ljudi kaj zahtevala. Od ljudi hoče
samo lojalnost in vestno delo.
Spomladi 1941 je bila na pobudo visokega ko
misarja za Ljubljansko pokrajino ustanovljena Po
krajinska zveza za zaščito mater in otrok. V njen
delokrog je sodilo ustanavljanje kuhinj za siro
mašne noseče in siromašne doječe matere; usta
navljanje materinskih in otroških posvetovalnic;
ustanavljanje razdeljevalnic mleka, moke in drugih
živil za siromašne otroke, ki jih matere ne morejo
dojiti; spravljanje nepriznanih nezakonskih novo
rojenčkov v sirotišnice ali v sprejemališča. Zveza je
skrbela tudi za nadzorovanje obstoječih zasebnih
24 Jutro, 29. 11. 1941, š t 280, str. 3.

in javnih ustanov za pomoč materam in otro
kom.25
Okupator je na Slovenskem našel pomembno
oporo v ljubljanskem meščanskem tisku. Osrednji
dnevniki in drugi manjši listi so vso okupacijo
poveličevali okupatorja in zagovarjali mirno sožitje
z njim. Osrednji meščanski časopisi so na svojih
straneh napadali narodnoosvobodilni boj, hvalili
italijanski fašizem in kasneje nemški boj proti
boljševizmu in židovstvu, propagirali fašistične po
možne organizacije. Če bi verjeli časopisju iz aprila
1941, je bilo vse mirno, življenje je steklo po
ustaljenih tirih. Z dejstvom, da so Slovenci v tem
mesecu izgubili svojo državo in da so jo okupatorji
razkosali, je časopis opravil mimogrede in zelo na
kratko - ukinil je rubrike iz Celja in Maribora, ka
kor da teh krajev in ljudi ni več.
Poleg poročanja o ženskih delih v fašističnih
organizacijah je moč v osrednjem meščanskem
časopisju iz obdobja italijanske okupacije zaslediti
tudi vsakdanje "ženske članke". Da se tudi v
vojnem času posveča skrb telesni kulturi ženske,
nam pričajo trije članki: O posebnostih in nalogah
ženskega športa26 Tudi ženska naj goji šport27 in
Gospodinja in š p o r ti
Zenski šport je bil pri nas, po mnenju piscev
teh člankov, še vedno v povojih, saj se še niso
našli ljudje, ki bi se lotili vprašanja "ženska in
šport" s potrebno ljubeznijo in zadostnim stro
kovnim znanjem. Veliko deklet je bilo, ki so kazale
veselje do športa. Potrebno bi jih bilo le orga
nizirati.
Druga dva sestavka poudarjata pomen telesne
kulture, saj sta od zdravja posameznika odvisna
volja za delo in veselje do življenja, kar je zlasti
pomembno v vojnem času. Ker so bile ženske
močno zaposlene z drugim delom, jim običajno ne
ostane časa, da bi se lahko posvečale tudi odmoru
in telesnim vajam. Tako naj bi se postopoma po
javljale pri njih telesne in duševne težave. Zdravilo
proti takim pojavom naj bi bilo nekaj športa. To
velja tako za mlajše kot starejše gospodinje.
O pomembnosti družine je v časniku Slovenec
večkrat pisal Narte Velikonja. Omeniti velja sestav
ka "Organizacija družin "29 in "Za družino in mla
dino"?® Velikonja je opozoril, da pojmovanje dru
žine še ni proniklo v našo družbo, tako kot bi mo
ralo in da ljudje še vedno ne razumejo, kaj po
meni zdravo pojmovanje družine za družbo.
Spodbujal je k večjemu številu otrok v družini.
Tako se v prvem članku sprašuje: "Ali n i danes te
ali one m atere sram, če ima več kakor dva otroka,
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Jutro, 13. 11. 1942, št. 261, str. 2.
Slovenec, 26. 9. 1941, št. 226, str. 3.
Jutro, 27. 10. 1941, št. 42, str. 2.
Slovenec, 6. 4. 1941, št. 80, str. 11.
Slovenec, 8. 6. 1941, št. 133, str. 5.
Slovenec, 22. 6. 1941, št. 145, str. 5.

ker misli, da moda ne dopusti, da jih ima več?"
Zato pravi: "Moram se zavzeti za čast m ater z
velikim številom otrok, moram se zavzeti za čast
nosečih mater. "31 Prav tako obsoja možnost ločitve
zakoncev.
Medtem ko se Velikonja sprašuje, ali ni mater
sram zaradi večjega števila otrok, pa v članku z
naslovom Veliko žrtvovanje m ater32 zasledimo mi
sel, da v posameznih državah častijo matere, ki
rodijo častno število otrok, in bodoče matere. Tako
je že v letu 1939 časopis Jutro izvedel akcijo, ki je
zbudila med slovensko javnostjo splošno prizna
nje. Celi vrsti mater najštevilnejših slovenskih dru
žin so bile razdeljene nagrade. Prvo nagrado v
znesku 1500 din je prejela Marija Verbančičeva iz
Radomerščaka pri Ljutomeru, ki je rodila kar 19
otrok, od katerih jih je takrat živelo še 16. Zanimiv
je podatek, da je naj višje število porodov lahko
izkazala mati Frančiška Rampakova iz Strmca pri
Velenju: 22 rojenih, 13 živih. Italija naj bi bila, kar
se tiče nege otrok in skrbi za zdravje, na prvem
mestu na svetu. Italijanski okupator je v Ljub
ljanski pokrajini nagrajeval matere z večjim števi
lom otrok.
Od leta 1923 je v Ljubljani delovala Bolnica za
ženske bolezni, ki je služila predvsem meščan
kam. Pomisliti pa moramo, da bi prav matere s
podeželja najbolj potrebovale pomoč ob rojstvu
otrok, ker so bile v glavnem prepuščene pode
želskim babicam in ker so živele v slabih
zdravstvenih razmerah. Kakšne so bile razmere v
omenjeni bolnici leta 1941, nam posreduje sestavek
v časniku Slovenski narod z naslovom Lani 1694
porodov v ženski bolnici. V ženski bolnici je bil v
letu 1941 manjši sprejem, ker ni bilo več dotoka iz
mnogih pokrajin bivše banovine. Tako so leta 1940
sprejeli 2153 porodnic, v letu 1941 pa 1782, torej
20% manj. Zaradi tega se je sorazmerno za 19%
zmanjšalo število porodov. V tem letu je umrlo 61
novorojenčkov. Umrljivost mater je bila nizka.
Tako je umrlo v bolnišnici pri porodih 5 mater. Po
trditvah pisca omenjenega sestavka vojna ni vpli
vala na porode. Govorilo se je sicer, da so mnoge
matere prezgodaj rodile, ker so se prestrašile, ko je
aprila izbruhnila vojna. Nekateri so tudi trdili, da
se poslej rode otroci, ki niso dovolj težki. Te
govorice naj bi bile neutemeljene. Medtem ko je
bila umrljivost mater zaradi samih porodov sora
zmerno nizka, je bila tem višja zaradi splavov.
Tako je v letu 1941 umrlo zaradi splavov 10 bolnic.
Rak je zahteval 6 žrtev. V obravnavanem letu je
bilo sprejetih v bolnišnico 60 žensk, ki so zbolele
za to zahrbtno boleznijo. Dovolj zgodaj se jih je
prišlo zdravit samo 31.33
31 Slovenec, 8. 6. 1941, št. 133, str. 5.
^ Jutro, 27. 7. 1941, št. 175, str. 3.
Slovenski narod, 10. 1. 1942, št. 7, str. 4.

Do sedaj predstavljeni članki verjetno vzbujajo
občutek, kot da je potekalo življenje v Ljubljanski
pokrajini povsem mirno, kot da je bila Ljubljana
tista oaza, v kateri se vojna ne občuti. To je le
navidezno. Meščansko časopisje je vodilo intenziv
no borbo proti "brezbožnemu komunizmu". Komu
nistično pa je bilo zanj vse, kar je drugačno. Ženo
neprestano opozarja na nevarnost "krivih naukov".
Tudi ženski list Vigred, ki sicer deluje na svoje
bralke zelo pomirjujoče, češ da se kljub vojni ne
bo nič spremenilo, in jim daje vrsto praktičnih
nasvetov za dom, se je priključil opozorilom o ne
varnosti komunizma za slovensko ženo.
Konec aprila 1942 je Domoljub poročal, da so
komunisti začeli moriti tudi na deželi, predvsem na
Notranjskem in Dolenjskem. Njihove žrtve naj bi
bile tudi žene in matere. Med njimi so bile tudi po
Risba sm eši udeležence NOB, tudi pripadnici
deželske učiteljice. Učiteljica Ivanka Novak je umrla
ženskega spola, k i sta se, p o m nenju protipartiskupaj z otrokom, ki ga je nosila pod srcem, za
zanskega tabora, odrekli svoji prim arni vlogi, to je
pustila pa je pretresljivo Pismo nerojenem u otroku,
biti skrbna žena in mati. V boj naj bi se vključile
ki priča o nesmiselnosti medsebojnega obračuna
le iz želje p o vsakovrstni svobodi.
(AS 1902, f. 24, m. I)
vanja na Slovenskem med drugo svetovno vojno,
katerega žrtve so na obeh straneh bile tudi ženske:
'Se nekaj ur in konec bo mojega življenja. O
V
meščanskem časopisju iz obdobja italijanske
Bog, o Ti žalostna Mati, M ati moja. Ti veš, da
okupacije je moč zaslediti vrsto praktičnih nasve
umiram nedolžna, kakor je umiral nedolžen Tvoj
tov za žene. Tako je v časniku Domoljub obstajala
Sin. Marija, še bolj nedolžna, kakor je umiral ne
posebna priloga Zenski svet, ki je seznanjala žene
z modo, s kuharskimi recepti za krizne čase in z dolžen Tvoj Sin. Marija, še bolj nedolžen bo umiral
drugimi praktičnimi nasveti. Zanimivi so npr. na z m enoj m oj otrok, k i ga še nisem videla.
slednji nasveti: 'Rjavi m adeži od cigaret na krož
O le m irno spi m oj otrok, saj si tako blizu
nikih izginejo, če jih odrgneš z m okrim zamaškom, mojega srca, k i te tako ljubi - vendar, čeprav te
k i si ga potresla s soljo; posodo iz aluminija, k i je ljubi, te iz objema smrti, k i tudi tebe čaka, iztrgati
postala temna, osnažiš, če jo kuhaš približno eno ne more.
Vem, težka bo moja poslednja ura, toda vse
uro v vodi, v kateri si kuhala ostanke jabolk ali
drugega sadja; porcelanasta posoda v pečici ne bolečine bo hladila misel, da te bom zagledala čez
poči, če v pečico potreseš nekoliko soli, predno po nekaj trenutkov in vso večnost bova skupaj, nihče
staviš vanjo posodo. Sol odvzam e preveliko vro naju več ločiti ne more.
Ko sem te p rvič začutila, sem še sanjala, kako
čino; podplati bodo dalj časa trajali, če jih pred
te bom p rvič ponesla v božjo bližino, da te oblije
uporabo nam očiš v lanenem olju. "34
Več prispevkov je tudi v vojnem času pisalo o krstna voda; oblila te bo km alu moja kri, z ljubečo
praktičnih nasvetih za ženo. Včasih je zadostovalo, krvjo lastne matere boš krščen.
Ura v stolpu že naznanja jutro, k i naju bo
da je bila žena lepa, prikupna, dobra gospodinja in
dobra mati. Za javno življenje, socialna vprašanja in peljalo na poslednjo pot. Saj ne bom sama, z
podobne stvari se sploh ni brigala, zato je bil njen m enoj boš ti, o m oj otrok, in Marija, kakor takrat s
duhovni svet nekako ločen od moževega; vsak Sinom na Kalvariji. Šla bo z nama.
izmed njiju se je zanimal za druge stvari. Tedanja
doba pa bo pritegnila ženo prav na vsa področja.
"Katera žena bo Slovencem vzgojila
Zato naj mož ne bi videl v ženi le matere svojih
nov rod?"
otrok in gospodinje, ampak naj bi iskal v njej
Poglavje se začenja s citatom iz časnika Slove
tovarišico, prijateljico in pomočnico. Prav zato naj
bi bilo za soglasje v zakonu zelo važno, da se žena nec, ki se glasi: "Katera žena bo Slovencem vzgo
zanima za vse, kar zanima njenega moža. Tova jila nov rod: slovenska m ati z otrokom v naročju
ali "komunistična možaklja" s puško v roki?
rištvo med možem in ženo napravi tovariške tudi
Na eni strani je, po mnenju katoliškega tabora,
odnose otrok do staršev. Zato naj bi bila prva
ideal slovenske žene nežna, dobra, usmiljenja
naloga žene, da si pridobi moževo prijateljstvo.
35 Maček, Umor dveh dolenjskih učiteljic, str. 31.
36 Slovenec, 4. 6. 1944, št. 127, str. 3.

polna mati z otrokom v naročju in na drugi strani
žena, ki je izdala svojo ženskost in postala groba
"komunistična možaklja" s puško v roki. Torej
zmotno in enostransko črno belo gledanje, ki je
vseskozi prisotno. Meščansko časopisje na Sloven
skem v obdobju druge svetovne vojne loči dva
tipa ženske. Na eni strani, po mnenju meščan
skega tabora, ideal slovenske žene, to je miline in
ljubezni polna krščanska žena in dekle, ki nepre
stano izžareva veselje, pozitivnost in razveseljuje
svojo okolico. Zato opozorilo ženi: "Ne bodi če
merna! Dandanes> ko je na svetu toliko gorja, sta
dobra volja in sm eh toliko bolj zaželena in po
trebna. Zlasti m ati in gospodinja, k i nosi na svojih
šibkih ramenih pretežno večino skrbi in nadlog, bi
morala im eti sm eh in dobro voljo tako rekoč "v
zakupu". Tudi če pride m ož ali kateri izm ed otrok
z žalostno novico, naj te ta ne potre. Bodi
pogum na in močna. Pobrskaj p o svojem spom inu
in našla boš izhod, bodrilno besedo, k i bo po
tolažila tebe in druge. " Mož naj bi hvalil ženo z
besedami: "Moje žene nobena stvar ne spravi iz
ravnotežja. Vedno se smehlja. " Otroci pa naj bi se
pogovarjali med seboj: "Naša mamica je tako dob
ra, ljubezniva in lepa." Zena lahko prispeva k
srečnemu zakonu tudi z molkom ob pravem času.
Zato nasvet ženi: "Zena, k i pozna posebnosti svo
jega moža, se bo naučila m olčati tudi takrat, ko bi
rada govorila in ko bi v gotovem oziru bila zato
upravičena. " Takšno "modro" ravnanje naj bi pre
prečilo, da bi mož iskal utehe drugje.37
Na drugi strani je žena, ki je "izdala svojo
ženskost" in postala groba "komunistična možaklja"
s puško v roki in bombami okoli pasu. Prikazana
je kot vlačuga, ki naj bi jo v gozd pognala le želja
po vsakovrstni svobodi. Meščansko časopisje raje
kot izraz partizani uporablja izraz komunistične
tolpe. Kakšna pa naj bi bila vloga ženske v teh
"tolpah"? Prikazane so kot najbolj fanatične in naj
bolj zagrizene komunistke, ki so nagnjene k
nepoštenemu življenju. Nihče naj ne bi bolj mučil
jetnikov kakor ženske. Nobenega usmiljenja naj ne
bi poznale.
Kaj vleče ženske k partizanom ? se glasi naslov
enega izmed člankov. Razlogi naj bi bili sledeči: če
so lepe in mlade, jih izrabijo njihovi ljubimci ali pa
gredo same za njimi, bolj redko gredo poročene
žene za možmi. Tako prve kot druge naj bi
računale na svobodno življenje pri partizanih. Po
ročene žene naj bi ušle svojim možem in dru
žinam ter si zopet zaželele svobode. Tudi starejše
ženske naj bi šle v gozd iz istih razlogov.38
Kot lahko beremo v meščanskem časopisju po
italijanski okupaciji, naj bi bile mnoge ženske pred
8. septembrom 1943 znane kot ljubice italijanskih
37 D om oljub; 4. 2. 1942, št. 6, str. 12.
Slovenec, 21. 11. 1943, št. 267, str. 2.

častnikov in vlačuge navadnih vojakov. Ker to
vrstnim ženskam ni bilo obstanka v domačih vaseh
in v mestu, so se umaknile h komunistom, ker naj
bi bile prepričane, da tam nihče ne bo vedel za
njihovo prejšnje življenje. Komunistom pa naj bi
bile te ženske dobrodošle. Največkrat naj bi jih upo
rabljali za kurirke, prenašalke orožja, za straženje
jetnikov in za mučenje. Glavna služba komunistk
pa naj bi bilo ovaduštvo. Tako so imele pri sestav
ljanju spiskov na smrt obsojenih ženske glavno
vlogo. Glavni razlog za takšno "razvrednotenje"
ženske naj bi bila splošna duhovna kriza, laizacija
življenja, ki naj bi jo sprožil pojav novih "pogubnih"
idej, v prvi vrsti "brezbožnega komunizma".
Takšne razlage lahko zasledimo že v obdobju
pred drugo svetovno vojno. Zena je prikazana kot
tista, ki lahko ponovno pripelje ljudi v okrilje
Cerkve. Tako je papež Pij XII. že konec tridesetih
let pozival katoliško ženo, naj se udeleži apo
stolskega dela za ohranitev in razširjanje krščan
skih načel. Apostolat katoliške žene naj bi bilo naj
bolj učinkovito orožje, s katerim bi krščanstvo pre
magalo "krive nauke".
Med drugo svetovno vojno je postajal strah
pred "brezbožnim komunizmom" še intenzivnejši.
Da bi "preprečili komunistični možaklji" vzgojiti
nov slovenski rod, so slovenske žene in dekleta
neprestano opozarjali na nevarnost komunizma, ki
so ga enostransko enačili z osvobodilnim bojem.
Meščanski tabor je ločil v odnosu do komu
nistov in komunizma tri kategorije slovenskih
žena. V prvo skupino sodi nekaj pokvarjenih in
izgubljenih žensk, ki so šle med komuniste in se
brez sramu in strahu udeležujejo njihovih zlo
činov. Take ženske naj bi bile sramota za slovenski
narod. V drugo skupino uvrščajo žene, ki jim sicer
ne moremo odrekati čuta za poštenje, ki pa
vendar simpatizirajo s komunisti ali pa so se jim
pridružile. K njim naj bi jih gnalo srce, vendar ne
pokvarjeno pač pa naivno. Zabloda naj bi bila po
sledica liberalizma. Iz liberalizma naj bi pot vodila
v komunizem. Toda žene naj ne bi vodila logika.
So pa logični sinovi, bratje, možje. Njih naj bi
liberalizem zapeljal v komunizem, žene pa naj bi
gnalo za njimi srce. V tretji skupini so katoliške
žene, ki imajo tudi čuteče srce za vse trpljenje,
toda njihovo srce ljubi Boga, Cerkev in svetega
očeta. Te žene za komuniste molijo, kakor molijo
za vse božje sovražnike, toda njihova dejanja ob
sojajo in žele zmago tistim, ki se bore proti njim.
Tiste katoliške žene, ki branijo komuniste, pa opre
deljujejo kot žene, katerih duševnost naj bi bila
bolestno razpoložena.
V
obdobju nemške okupacije je medsebojno so
vraštvo na Slovenskem doseglo vrhunec. Meščan
sko časopisje tega obdobja je prepolno sestavkov,
ki enačijo osvobodilni boj s komunizmom in opo
zarjajo na njegove škodljive posledice za slovenski

narod. Kaže se tragična podoba Slovencev. Majhen
narod, razdeljen na dva tabora, med katerima je
neizmerno sovraštvo.
To je bil čas, ko so se neprestano vrstile pro
tikomunistične manifestacije in protikomunistična
predavanja. Meščansko časopisje je opozarjalo ženstvo, naj ostane zvesto krščanskim vrednotam. Vse
tiste žene in dekleta, ki so se pridružile parti
zanom, so zasmehovali in poniževali. Osrednja
osebnost protikomunističnih manifestacij je bil prezident general Leon Rupnik, ki je slovenske žene
in dekleta pozival, naj bodo oblikovalke novega
rodu, ki bo prost vseh tistih "slabih la stn o s tis
katerim i naj bi m inulo> p o Zidih pokvarjeno sto
letje zastrupilo tudi slovenski narod." Njihova
"vzvišena" naloga naj bi bila tudi ta, da s svojo
milino, dobroto in ljubeznijo vrnejo slovenskemu
narodu vse "zapeljane". Da pa bi to nalogo lahko
uspešno opravile, bi morale po Rupnikovem
mnenju stremeti h kraljestvu slovenske žene, ka
kor jo predstavlja naj svetlejši lik slovenske matere,
ki jo je opeval Ivan Cankar. Žene in dekleta je
opozarjal, da sta njihovo glavno področje dom in
družina. Tu naj bi ustvarile - ne glede na bogastvo
- kraljestvo ljubezni, poštenja, veselja in miru.
Družina je osnovna celica in če bo zdrava in
krepka osnovna celica, bo zdrav in krepak celoten
narod. Ko bo, po njegovem mnenju, ustvarjen
takšen nov svet, bo tudi slovenska žena - mati
zasedla svoje zasluženo mesto v narodni skup
nosti. V taki situaciji tudi ne bo več mesta za
tekmovanje z možem, s čimer so Židje, po nje
govem mnenju, vso liberalno stoletje razkrajali
družino. Enega izmed govorov je Rupnik zaključil
z mislijo: "Manj profesoric in več mater."?®
Sredi novembra 1943 je v Ljubljani potekalo
veliko protikomunistično zborovanje, ki naj bi
dokazalo, da je Ljubljana odločno proti komu
nizmu. Kot poroča časnik Slovenec, je Ljubljana
poštena in ni komunistična. Komunističen naj bi
bil le del njenega izobraženstva in majhen del
prebivalstva. Zborovalcem je spregovorila tudi za
stopnica slovenskih mater Kristina Prijateljeva, ki
je obsodila komunizem v imenu trpečih slovenskih
mater in deklet. Partizanke in sodelavke narod
noosvobodilnega gibanja je poimenovala kot "da
m e in gospodične> k i so se v udobnih stanovanjih
navduševale za raj v znam enju srpa in kladiva".
Svetovala jim je, naj "gredo s srpom v roki na
njive> da v pekočem soncu vsaj okusijo enakost"40
Konec februarja 1944 je potekala v dvorani De
lavske zbornice v Ljubljani velika protikomunistič
na manifestacija slovenskega delavstva, na kateri je
v imenu slovenskih delavk spregovorila pletiljska
delavka Marija Pikec. Narodno zavedne žene, ki
^ D ružinski tednik, 5. 10. 1944, št. 40, str. 1.
4U Slovenec, 16. 11. 1943, št. 260, str. 2.

jih enačijo s komunistkami, je imenovala "narodne
dame". Po njenem mnenju so to dekleta, ki jim je
ideal lenobno brezdelje, romantika, pohajkovanje in
vlačugarstvo po gozdnih predelih in podzemnih
jamah ter skupna ležišča pod šotorskimi krili polit
komisarjev. Kot pravi, so komunisti dali tem ženam
hlače, puško in nož. Ženske naj bi napravili sebi
enakovredne po zločinskih delih, ropih, požigih in
umorih. Komunizem naj bi na ta način povsem
razvrednotil slovensko ženo. Da bi rešili slovensko
ženo, zlasti slovensko delavko, je potrebno, kot
pravi, sprejeti borbo s komunizmom. Potrebno je
počistiti šole, urade, časopise, kina, gledališča, bare,
skratka vse, kar naj bi žalilo žensko čast.41
Konec februarja 1944 je potekalo v Ljubljani tudi
protikomunistično zborovanje slovenskih višješolk.
Slavnostni govornik Nikolaj Jeločnik je poudaril, da
vzor slovenske dijakinje ni komunistka v hlačah z
okrvavljenimi rokami, z revolverjem in bombami za
pasom, pač pa mora biti vzor slovenska profesorica,
zdravnica, učiteljica, predvsem pa zdrava in v na
čelih utrjena slovenska mati. Žena naj bi bila tista,
ki bi s svojo dobroto in plemenitostjo jemala ostrino
moški nasilnosti. Če pa se žena sama vda
zločinskim nagonom, naj bi bila še hujša kot moški.
Krivdo za to, da je ženska pahnjena s svojega pre
stola ljubezni, plemenitosti in dobrote v brezno zlo
čina, naj bi nosil komunizem.42
V
reviji Slovensko domobranstvo je bil ob
javljen zanimiv članek z naslovom Beseda našem u
ženstvu, ki ga je napisal Mirko Šušteršič. Gre za
razpravo o vlogi in nalogah slovenske žene v boju
proti komunizmu, ki naj bi ji vzel njeno po
slanstvo, to je biti žena in mati. Žena naj bi postala
samo še tovarišica, ki jo rabi tovariš v zabavo, mati
pa tovarna za proizvajanje človeka, gradbenega
materiala za komunistično družbo. Avtor kara tiste
"kulturne delavke" in "izobraženke", ki so, po nje
govem mnenju, vedno vedele toliko povedati o
ženskem vprašanju in o pravicah moderne žene. V
vojnem času, ko naj bi se krojila usoda evropske
žene, pa so utihnile. Kot pravi: "Mirno se pustijo
te "dame" krm iti s kom unistično propagando>
slepo se pustijo od nje voditi v lastno propast ko t
ovce v zakol. Premislijo naj in naj vprašajo svojo
vest, ali res nimajo nobene odgovornosti pred
zgodovino in pred narodom, če jih že nič sram ni,
da so neuke km ečke žene in dekleta m odrejše in
poštenejše od njih. "43
Odnos domobranske strani do tistih žensk, ki
so odšle v partizane, nam kaže pesem Vinka Žit
nika z naslovom Ljubljanska tolovajka tarna;44
41 Slovenec, 22. 2. 1944, št. 42, str. 2.
42 Slovenec, 27. 2. 1944, št. 42, str. 2.
Slovensko dom obranstvo, 28. 2. 1945, leto 1, št. 14, str.
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Slovensko dom obranstvo, 12. 10. 1944, leto 1, št. 6, str.
101.

Ljubljanska tolovajka tarna
Doma obleke sem svilene
nosila, tanke kakor pene>
imela kodrce sem trajne;
ljubila sem sestanke tajne>
kovala sem načrte bajne
za novi red in za svobodo>
ko vsi enaki z m ano bodo:
imela pernice>kožuhe
parketne sobe, slastne juhe,
šampanjca in prigrizke čajne.
Da bi čim prej te dni sijajne
priklicala v Ljubljano belo
in ven "v zarukano" deželo
trosila lističe sem rdeče
ponoči od junaštva, sreče
kar pokala, ker n i postave
oko našlo storilke prave
in prazne so ostale ječe.
Ko bratska kri je v rekah tekla
in padale vse prek so žrtve,
p ri vsaki sem strupeno rekla:
"O le naj padajo! Nasprotje
so naše ter nam le v napotje,
zm ečim o jih čim prej m ed m rtve!”
Septem ber m e je vrgel v hribe
in p lju nil v sanje o svobodi;
ti dnevi so k o t božje šibe:
vsi požigi, ropi, klanje,
in beg in beda vsepovsod!
Oh satanske, peklenske m reže,
gorje m u, kdor zajadra vanje!
Le krogla v glavo jih razveže!
Oh, ljubljena Ljubljana bela,
udarjena s slepoto, rdeča,
zakaj, zakaj sem ti verjela ?
Oh, kje si zdaj, m ladost kipeča,
kje moja čast, ponos in sreča?
Zaman je jo k papana, m am e ne, n i je več rešitve zam e!
Zaključek

Skupna značilnost tovrstnih člankov meščan
skega časopisja je sledeča: krščanski nauk uči, da
je družina skupnost, katere namen je rojevanje in
vzgoja otrok. Po tem tisku je smrtni sovražnik
družine komunizem, ki jo hoče docela uničiti.
Zakon med možem in ženo ni več potreben, saj je

napočil čas za svobodno ljubezen. V komunizmu
naj bi kaj veljala le tista žena, ki dela v tovarni,
tista pa, ki bi se hotela brigati za vzgojo otrok, je v
bistvu škodljivka komunističnega reda. Zenska
tako postane iz žene in matere le vlačuga in priležnica.
Opozarjajo, da je komunizem v Rusiji zasužnjil
ženo v rudnikih in v Sibiriji. V komunizmu, ki je
sicer brezrazredna družba, vlada dejansko razred
"tovarišev" in "tovarišic", ki ustrahujejo celotno de
lovno ljudstvo. "Boljše tovarišice" naj bi se šmin
kale in si lakirale svoje dolge nohte.
Večkrat je prisotna misel, da pokvarjen moški za
obstanek družbe in naroda še daleč ni tako nevaren
in škodljiv kakor pokvarjena ženska. Zato naj ne bi
obstanku slovenskega naroda grozilo naj večje zlo
od oboroženih in ušivih komunistov po hostah,
temveč naj bi grozila Slovencem naj večja nesreča
od pokvarjenih komunističnih žensk. Te ženske naj
bi gnala v partizane želja po svobodni ljubezni.
Glavni razlog za takšno "razvrednotenje" ženske naj
bi bila splošna duhovna kriza, laizacija življenja, ki
naj bi jo sprožil pojav "pogubnih idej", to je v prvi
vrsti "brezbožnega komunizma". Takšne misli so
prisotne že pred 2. svetovno vojno.
V taki situaciji naj bi bila rešitev le v Kristusovi
Cerkvi, ki nalaga čistost mladine in svetost dru
žine. Strah pred "belo kugo" postaja v obdobju 2.
svetovne vojne vse bolj intenziven.
V meščanskem časopisju iz obdobja italijanske
okupacije je razvidna težnja italijanskega okupa
torja, da prebivalstvo Ljubljanske pokrajine pre
priča v "posebno poslanstvo" Italije kot zaščitnice
kulture, vere in malega človeka. Fašistična stranka
je prirejala vrsto slovestnosti, na katerih je ob
darovala revne matere in otroke. Na ta način je
želela tudi preprosto slovensko ženo prepričati, da
je Italija "zaščitnica slovenskega naroda". Pred
stavniki fašistične stranke so v svojih govorih
neprestano poudarjali, da želi biti fašizem vedno
blizu delovnemu ljudstvu, mu želi pomagati ter od
njega ne zahteva nič drugega kot lojalnost in
zaupnost. Fašizem naj bi se, po njihovih trditvah,
boril proti komunizmu iz načelnih ozirov, ne pa iz
koristoljubja. Boril naj bi se za to, da pred nevar
nostjo" reši delovno ljudstvo in tudi Slovence.
Tako so v svojih govorih pozivali slovenske ma
tere, naj varujejo svoje otroke pred "brezbožnim
komunizmom", saj lahko uniči vse, kar imajo
Slovenci. Italijanski okupator je namreč obravnaval
Ljubljansko pokrajino kot tisto "oazo", ki je varna
pred vojnimi grozotami, medtem ko sinovi ita
lijanskih mater prelivajo kri po bojiščih. Slovenske
matere in žene naj bi bile zato hvaležne Italiji, ki
jih je obvarovala takšnega trpljenja.

ŽENA

-

DEKLE !

Hajduki so bili pred dobrimi sto leti strah in trepet belokranjske
vasi. Po ložah-so se skrivali cez dan, ponoči pa so se nenadoma po
javili, plenili, ropali in morili. Tedaj so se možje in žene dvigni
li zoper razbojnike ter rešili svoje imetje in družine. Ostalo je sa
mo še ime nekaterih jam in loz, ki pričajo, da so se tam skrivali •
hajduki. Pričajo pa tudi o velikem pogumu naših prednikov in o potre
bi samoobrambe proti podobnim roparskim tolpam.
Danes so loze spet oživele» Po njih se zbirajo roparske tolpe par
tizanov, ki so krvoločnejši o g hajdukov, Ali ne ropajo kot so ropali
hajduki? Ali ne grozijo in pretijo?.Ali brezobzirno ne morijo? Hočejo
še več. Hočejo, da bi s komunističnim nasiljem zavladali nad narodom.
Ali je čudno, da j e narod po tolikem nasilju segel po samoobrambi in
očistil partizanske golazni vso ljubljansko okolico in domala vso Do
lenjsko? V Beli Krajini pa so našli varno zavetje, kjer se čutijo var
ne, dobivajo hrano in ljudi za svoje zločinske namene.
Zato je zadnji čas poštene žene in dekleta, da odklonite, roparje in
moril c eT~Hé~ del ajt e "težav svojim možem in sinovom, ki. hočejo’"čuvati
vale^druline^in^vaše^imet jejpred naj £'^ašng sim^haj ^ ^ 2 ?
i_::_partizSnomT
B o d i t e
p o n o s n e
kot s o
d r u g e
z a v e d n e
in
p o š t e n e
s l o v e n s k e
ž e n e ,
da
i m a t e
m o ž e
in
f a n t e ,
ki
h o č e j o
b r a n i t i
vas,
p ra. v i c
p o š t e n o s t
in
resnico!!
^
Pošteni Slovene! in Slovenke! Vsi za enega, eden za vse!!
Letak poziva slovensko ženo>m ater in dekle, naj ne verjame "krvoločnim "partizanom ,
k i jih enači z roparji in morilci. (AS 1902, f. 24, m. IV)
V obdobju nemške okupacije je doseglo nasprotovanje "brezbožnemu komunizmu" in medse
bojno obračunavanje med Slovenci svoj vrhunec.
Vrstijo se protikomunistične manifestacije in proti
komunistična predavanja, na katerih se poziva
slovensko ženo, naj ostane zvesta krščanskim
vrednotam in vzgoji zdrav slovenski rod.
Avtor članka z naslovom Beseda našemu
ženstvu45 Mirko Šušteršič svetuje, naj se slovenska
žena proti komunizmu ne bori z orožjem.
Področje protikomunističnega boja je, po njegovih
trditvah, v prvi vrsti tam, kjer jo komunizem
najbolj napada in najbolj prizadeva njene interese.
Če komunizem ruši družino, jo bo žena tem bolj
ščitila, posebno pa še svoj položaj v njej in
dobrine, ki jih ona vanjo prinaša. Zahtevala bo
zaščito materinskih pravic in bo sama stoodstotno
izvrševala svoje materinske dolžnosti. Skušala bo
zajeziti poplavo komunistične miselnosti in prakse
v teh vprašanjih.
Torej, usoda ženske je, po Šušteršičevem mnenju, samo v njenih rokah.
------------------------------------^

Slovensko dom obranstvo, 28. 2. 1945, leto 1, št. 14, str.
13.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
Das Bild der Frau in der
katholischen Presse während
Weltkriegs

slowenischen
des Zweiten

Die katholische Presse vertrat die Auffassung,
dass sich die Frau der Rolle, die ihr die christliche
Lehre auferlegt, bewusst sein müsse, d.h. der Rolle
einer liebe- und verständisvollen Ehefrau und
Mutter, einer guten Hausfrau, aus deren Gesicht
Glück und Freude ausstrahlte. Von ihr hänge das
Glück der ganzen Familie ab. Um ihre Aufgabe
erfolgreich erfüllen zu können, stünden ihr die
Presse und Frauenzeitschriften zur Seite, könne
doch nur eine gut unterrichtete Frau eine gute
Köchin, Wäscherin, Näherin, Erzieherin sein. Die
Grundzelle der Gesellschaft sei die Familie, die die
Frau und Mutter pflege. Ihre erste Aufgabe sei das
Familienleben. Eine bedeutende Rolle soll sie auch
im Laienapostolat spielen, und zwar zu Hause, im
Dienst, unter Freunden, im Zug. Auf diese Weise
würde sie zur Erhaltung und Verbreitung katho
lischer Prinzipien und somit zur Verhinderung
neuer Ideen beitragen, welch letztere nach Ansicht
der katholischen Presse Kommunismus und Libe
ralismus darstellten, die die Familie als Grundzelle
zugrunde richteten.

Während der italienischen Besatzungszeit be
wog die katholische Presse die Frauen zur Mit
gliedschaft in Frauenorganisationen, die auf An
regung der italienischen Besatzer gergründet wur
den. Ende August 1941 wurde in Ljubljana der
Ženski fašij gegründet, in dessen Rahmen zwei
Sektionen wirkten. Die erste Sektion war für bäuer
liche Hausfrauen bestimmt. Ihre Aufgabe bestand
in der sittlichen Erziehung von Bäuerinnen und in
der Sorge um ihren sozialen und technischen Fort
schritt. Sie förderte die Fachbildung von Bäuerin
nen. Die zweite Sektion vereinigte Arbeiterinnen in
Fabriken, Heimarbeit und Haushalt. Ihre Aufgabe
bestand darin, die sittliche Erziehung von Ar
beiterinnen zu fördern und ihre fachlichen und
häuslichen Chancen zu verbessern. Der Ženski fašij
in Ljubljana war im sozialen Bereich besonders
aktiv. Er unterstützte hilfsbedürftige Frauen und
Mütter moralisch und materiell. Wiederholt ver
mittelte er auf Bitten von Frauen, um die bald
möglichste Rückkehr ihrer Männer aus der Ge
fangenschaft zu erwirken. Er setzte sich für
Arbeiterfamilien ein, die obdachlos wurden und
half Familien, die ohne ihr Verschulden die Miete
nicht mehr zahlen konnten. Zum Dreikönigsfest
etwa beschenkte er kranke und elternlose Kinder.
Freilich waren alle diese Wohltaten auf eine schritt
weise und verdeckte Faschisierung und Italianisierung der slowenischen Nation ausgerichtet.
Während der deutschen Besatzungszeit er
reichte die gegenseitige Feindschaft in Slowenien
ihren Höhepunkt. Die katholische Presse setzte den
Befreiungskampf dem Kommunismus gleich und
wies auch auf dessen schädliche Folgen für die
slowensiche Nation hin. Die Frauen wurden davor
gewarnt und dazu aufgerufen, den katholischen
Werten treu zu bleiben. Jene Frauen, die sich den
Partisanen angeschlossen hatten, wurden ver
schmäht und mit vulgärsten Ausdrücken be
schimpft. Genusssucht und Wollust sollen sie dazu
bewogen haben, der Partisanenbewegung bei
zutreten. Es war die Zeit der Massenkund
gebungen, an denen, laut katholischer Presse, auch
Frauen massenhaft teilgenommen hätten, weil
ihnen das Schicksal der slowenischen Nation nicht
gleichgültig gewesen sei. Auf diesen Kund
gebungen sprachen Vertreterinnen der Bauers
frauen, Arbeiterinnen, Hausgehilfinnen, der Mittel
und Hochschuljugend. Allen Rednerinnen gemein
sam war der Aufruf zur Erhaltung der christlichen
Prinzipien sowie das Anliegen, die Familie vor dem
Kommunismus zu bewahren.
Festredner auf den erwähnten Kundgebungen
war der Präsident, General Leon Rupnik, der eine
von seinen zahlreichen Reden, in denen er vor
Kommunismus und Judenverschwörung warnte,
mit dem Aufruf "Mehr Frauen und weniger Pro
fessorinnen!" schloss.

Odzivi

Miha Preinfalk
Nekaj dopolnil k članku Irene Žmuc
Zapuščina grofa Janeza Andreja
Auersperga
lKronika, 51, 2003, št. 3, str. 249266)
Plemstvo na Slovenskem je v zadnjem času pri
ljubljena tema zgodovinarskega raziskovanja. Po
nekaj desetletnem premoru dobiva ta pomemben
segment družbe na Slovenskem znova tisto ve
ljavo, ki mu je kot nosilcu gospodarskega, kultur
nega in političnega razvoja nedvomno pripadala.
Tudi sam se že nekaj let ukvarjam z razisko
vanjem plemstva, natančneje z rodbino grofov in
knezov Auerspergov (predvsem z njenimi genealoškimi problemi), ki so tudi tema moje doktorske
disertacije. Prav zaradi tega me je pritegnil članek
Irene Žmuc v zadnji številki Kronike, v katerem
avtorica analizira zapuščinski inventar Janeza An
dreja grofa Auersperga (1615-1664), torej tistega
grofa, ki je dal svojo palačo v Ljubljani (danes po
slopje Mestnega muzeja) preurediti v takšno po
dobo, kakršno poznamo še danes. S pomočjo po
pisa inventarja po umrlem grofu nam avtorica na
zanimiv način predstavi grofovo domače okolje
znotraj njegovih treh palač oziroma gradov (Ljub
ljana, Turjak in Dragomelj), ki nam pove marsikaj
o vsakdanjem življenju ne le omenjenega grofa in
njegove družine, temveč tudi o življenju plemstva
na takratnem Kranjskem na sploh.
Ker se avtorica v svojem prispevku na nekate
rih mestih sklicuje tudi name, se čutim v nekem
smislu dolžnega, da k omenjenemu prispevku po
dam nekaj izsledkov svojega raziskovanja. Moje
dopolnitve in popravki se nanašajo predvsem na
tiste dele teksta, kjer avtorica predstavi družino
Janeza Andreja. Pri tem bi želel poudariti, da moj
namen nikakor ni kritizirati sicer odličnega članka,
ampak želim izkoristiti priložnost in predstaviti
tista svoja nova odkritja o rodbini Auersperg, ki
bodo dopolnila in popravila nekatere do danes
uveljavljene pomanjkljivosti in napake o historiografski podobi omenjene plemiške rodbine.

Na str. 250 avtorica napačno navaja, da je sta
rejši brat Janeza Andreja umrl v letu njegovega
rojstva (torej leta 1615), in se pri tem sklicuje na
Schönlebna. Dejstvo je namreč, da je bil Janez
Andrej edini sin svojih staršev Herbarda in Felicite, ki sta se poročila leta 1609. V naslednjih šestih
letih so se jima rodile štiri hčerke - prva (Ana Eli
zabeta) že leto po poroki - in sin Janez Andrej
(1615). Schönleben o tem pravi: Haec illi genuit
Joannem Andream stirpis propagatorem,1 kar bi
po slovensko zvenelo nekako takole: Ta (mama
Felicita) m u (očetu Herbardu) je rodila Janeza
Andreja, nadaljevalca rodu. O kakšnem starejšem
bratu Janeza Andreja ni torej nobenih poročil.
Imena "Herbard", ki je bilo (in je še danes) zelo
pogosto ime v rodbini Auersperg, ne smemo
sloveniti kot "Herbert", ker sta to dve različni ime
ni. Na voljo imamo dve izbiri - bodisi da ga pu
stimo v originalni, nemški obliki "Herward" ali pa
ga poslovenimo iz latinske oblike, ki je "Herbardus" in ne "Her(i)bertus". Pravilno je torej "Her
bard". To onomastično vprašanje v slovenski historiografiji nima širokega konsenza, kar se navse
zadnje odraža tudi v samem članku Irene Žmuc, v
katerem avtorica uporablja kar tri oblike imena Herbert (str. 250) ter Herward in Herbart (str. 252).
Glede navedbe, da je Janez Andrej leta 1630
"starejši turjaški veji - baronom - pridobil naziv
državnih grofov" (str. 250), je potrebno dopolniti,
da sta bila Janez Andrej in njegov stric Ditrih 11.
septembra 1630 skupaj povzdignjena med državne
grofe. V grofovski diplomi je sicer najprej omenjen
starejši Ditrih kot nadaljevalec mlajše turjaške veje
in nato še mlajši Janez Andrej kot nadaljevalec
starejše turjaške veje.2 S tega stališča bi bilo tudi
potrebno popraviti avtoričino navedbo, da je stric
Ditrih leta 1618 prevzel "skrbništvo nad mlado
letnim grofom" (str. 250). Grof je Janez Andrej po
stal šele leta 1630, dvanajst let prej, ob očetovi
smrti, pa je bil še baron.
Žena Janeza Andreja, Ana Elizabeta, ni bila le
plemenita, ampak že baronica Lamberg. Njeno
•j

Janez Ludvik Schönleben: Genealogia illustrissim ae
fam iliae principum , com itum e t baronum ab A u rsperg.
Labaci 1681, str. 23.
Steiermärkisches Landesarchiv, A. Auersperg, Familie, K.
8, H. 158.

rojstno letnico moramo postaviti v čas okoli leta
1621, o čemer priča tudi napis na njenem portretu:
A[nna] E[lisabe ta] G[räfin]V[ on] A[ uersperg] G[eborene] Ffreiin] V[on] Lfamberg]. Aetatis suae
XXVI. 1647.
Pri naštevanju otrok Janeza Andreja in Ane
Elizabete (str. 251) avtorica pravilno ugotavlja nji
hovo število - 10 (šest dečkov in štiri deklice), ven
dar pri naštevanju izpusti tretjerojenega sina Ja
neza Herbarda (1643-1701), ki je bil poročen (1670)
z Marijo Konstanco grofico Trauttmansdorff in
začetnik tistih vej grofov Auerspergov, ki so se
osnovale na štajerskem gospostvu Kirchberg am
Wald ter na Mokricah in Cušperku. Najstarejši sin
Andrej Trojan je padel 1. maja 1665 in je pokopan
pri frančiškanih v Kromerižu.3 Drugorojeni sin
Volf Engelbert ni umrl leta 1701, temveč 24. marca
1709.4 Ferdinand Vajkard (rojen 1644) je umrl leta
1646, Janez Karel (rojen 1655 in ne 1656) pa kot
stiški cistercijan z imenom Bernard 8. januarja
1688.5
Omemba cesarja Ferdinanda V. (str. 251) je lap
sus, kajti cesar s tem imenom in to zaporedno šte
vilko ni obstajal. Gre seveda za cesarja Ferdinanda
III. Tudi Verordnete se prevaja kot (stanovski)
poverjenik in ne kot odbornik.6

Med popisovalci inventarja po umrlem grofu
(str. 252) sta bila tako Daniel Egkh kot Bernardin
Barbo barona in ne le plemenita.7 Isenhausni pa
nikoli niso živeli na Igu, temveč na Zduši pri
Kamniku. Lastniki Iga so bili v tistem času baroni
oziroma kasneje grofi Engelshausi.
Ob fotografiji zlate zapestnice iz prve polovice
17. stoletja (str. 253) naj mi bo dovoljeno, da
razrešim iniciale AEFVA takole: A[nna] E[lisabetha]
Ffreiin] V[on] Afuersperg]. Skoraj gotovo gre za
naj starejšo sestro Janeza Andreja, Ano Elizabeto
(1610-1636), ki se je leta 1629 poročila z Janezom
Ferdinandom grofom Porcia (ali Portia).
Toliko o Janezu Andreju grofu Auerspergu, go
spodu oziroma baronu šumberškem in žužemberškem (zakaj torej Schonberški in Seisenberški?
(str. 262)) in njegovi družini. Mimogrede, tudi let
nici v kolofonu (1645-1684) sta napačni - Janez
Andrej je živel med letoma 1615 in 1664.
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Stätni üstredni archiv v Praze, Genealogickä sbirka Dobrenského, št. 21.
Arhiv Republike Slovenije (AS) 1073, Zbirka rokopisov,
I-1R, Dizmova kronika,' str. 125, št. 76.
AS 1073, Zbirka rokopisov, 150r - Nicrologia seu liber
mortuorum reverendissimorum dominorum abbatum
qui in celeberrimo et antiquissimo monasterio Sitticensi
sacri et exempti ordinis cisterciensium viam universae
ingressi sunt a septem saeculis anno aerae christianae
MCXXXV usque 1720, pg. 20.
Matevž Košir: Stanovski poverj eniki in stanovski odbor
ter instrukciji za poverjenike iz let 1540 in 1542. A rhivi
XXII, 1999, št. 1-2 (Zbornik ob sedem desetletnici dr. Eme
U m ekI str. 159-167.

Za boljše razumevanje različnih plemiških nazivov je
potrebno povedati, da se je plemstvo delilo na različne
stopnje, pri čemer moramo upoštevati rahlo razliko med
plemstvom do leta 1806 ter kasnejšim nemškim in
avstrijskim plemstvom. Stopnje so si od najnižje do
najvišje sledile v tem vrstnem redu:
a) enostavno oziroma netitulirano plemstvo ( samo s
predlogom "von")
b) vitez (predvsem v Avstriji in na Bavarskem)
c) baron
d) grof
e) knez
f) vojvoda
f) kralj
g) cesar
To je seveda samo groba in najenostavnejša delitev, saj
je obstajalo še nekaj vmesnih plemiških stopenj, ki v
tem trenutku niso tako pomembne (npr. pokneženi
grof, deželni grof, mejni grof, nadvojvoda (samo za
člane habsburške oziroma habsburško-lotarinške dina
stije)). Med stopnjo a in b je predvsem v Avstriji do 19.
stoletja obstajala še ena vmesna stopnja, ki je bila pre
poznavna po predikatu "Edler von". Po letu 1832 pa teh
stopenj cesar ni več podeljeval, temveč je večino iz
enačil z netituliranim plemstvom, medtem ko so ostali,
ki so do takrat že dobili mesto v deželnem zboru,
postali enakopravni z vitezi in so brez predpisane takse
tudi dobili viteški naziv. Baroni, ki so v Avstriji že sodili
med visoko plemstvo, so se v nemških deželah ime
novali "svobodni gospodje" (Freiherr), medtem ko je be
seda "baron" označevala tujce z enako plemiško stopnjo.
Zenski baronski naziv je poznal dve obliki in sicer
Freiin za rojeno in neporočeno baronico ter Freifrau za
poročeno baronico, torej baronovo ženo.

In memoriam

Tone Ferenc (1927-2003)

povezan z rodom glasbenikov Ostercev. Tam je
Sv. Miklavž 6. decembra 1927 mladi družini pri
nesel novorojenca. In to otroka, ki je kmalu po
kazal bistrost in okretnost duha v šoli, tako da je
družina odločila, da bo šel v šole. Svoje nadaljnje
šolanje je začel v murskosoboški gimnaziji, a ga je
prekinila vojna. Po njegovem pripovedovanju je
oče sklenil, da se fant pač ne bo učil v nemški šoli.
Vso vojno je tako ostal doma, duha zaposloval s še
kakšno slovensko knjigo in osvoboditev dočakal
kot 18-letni gimnazijec, ki je moral še v vojsko.
Sele nato je lahko pospešeno dokončal gimnazijo
in se po maturi vpisal na študij zgodovine na
ljubljanski Prirodoslovno-matematično-filozofski fa
kulteti. Svojo študijsko pot je kronal z diplomo,
nagrajeno s študentsko Prešernovo nagrado.
Že tedaj ga je zanimala predvsem takrat naj
sodobnejša zgodovina, se pravi obdobje druge sve
tovne vojne, kar kaže njegova diplomska naloga in
sprva honorarna zaposlitev v Muzeju narodne
osvoboditve. Svojo prvotno odločitev je ohranil
vse svoje raziskovalno obdobje in je le izjemoma
posegel izven tega obdobja, zato pa ga je raz
iskoval toliko bolj poglobljeno.
Svoje poklicne poti po diplomi v Muzeju na
rodne osvoboditve leta 1956 ni začel na raz
iskovalnem oddelku, pač pa kot arhivist. Začel je
urejati gradivo iz vojnega časa, ki je po različnih
poteh prišlo v muzej in nato inštitutov arhiv in še
V
lanskem 26. oktobru nam je nenadna bole danes mnoge njegove zabeležke na mapah in ana
zen, dobesedno sredi ustvarjanja, v sedemin- litični popisi v današnji dislocirani enoti II Arhiva
sedemdesetem letu življenja vzela prof. dr. Toneta Republike Slovenije spominjajo na njegovo zagna
Ferenca, vodilnega in najbolj plodnega sloven no delo, priznano z nazivom arhivski svetnik. Ob
tem delu mu je raziskovalna ambicija odpirala še
skega zgodovinarja obdobja druge svetovne vojne.
Distinkcija med zgodovino narodnoosvobodilnega drugo pot. Leta 1959 so oblasti ustanovile Inštitut
boja in zgodovino druge svetovne vojne na Slo za zgodovino delavskega gibanja, v katerega so
venskem je v njegovem primeru velika in zelo vključile tudi arhivsko enoto dotedanjega Muzeja
upravičena. V slovensko zgodovinopisje tega ob narodne osvoboditve. Tako je Tone Ferenc postal
dobja je vpeljal vrsto tem, ki so šele razširila ra uslužbenec inštituta in se kot njegov raziskovalec z
ziskovalno področje, ki se je gibalo dotedaj pred naj višjim znanstvenim nazivom v letu 1997 tudi
vsem na zgodovini in (afirmativnem) ovrednote upokojil. Iz arhivskega oddelka je bil leta 1961 na
podlagi objavljenih raziskovalnih dosežkov preme
nju odporniškega gibanja, ki je po koncu vojne
prevzelo oblast in se vzpostavilo kot nov politični ščen v raziskovalnega. Že sredi šestdesetih je imel
izdelana dva temeljna rokopisa. Prvega je pod na
in sploh družbeni prostor.
Tone Ferenc je bil sin Prlekije, deželice, ki se slovom Nacistična raznarodovalna politika v Slo
veniji v letih 1941-1945 predložil na beograjski
diči z vrsto markantnih mož. Rodil se je v Veržeju,
v trdni kmečki družini, po materini strani je bil Filozofsko-jezikoslovni fakulteti kot doktorsko

disertacijo, ki jo je obranil leta 1965, izdal pa v
dopolnjeni obliki, a z enakim naslovom tri leta
pozneje (prevedena je tudi v srbskohrvatski jezik).
Drugi obširen rokopis Kapitulacija Italije in na
rodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943 je
objavil leta 1967 in je zanj prejel nagrado Vstaje
slovenskega naroda. Od tedaj njegovega razisko
valnega dela ni mogla zmotiti niti neprostovoljna
menjava službe (med triletno zaposlitvijo v foto
teki Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani je doku
mentiral mnoge fotografije iz vojnega časa), niti
prevzem vodstvenih nalog po vrnitvi na Inštitut
za zgodovino delavskega gibanja, kjer je ravna
telj eval kot prvi izmed zgodovinarjev - razisko
valcev. Njegovo raziskovalno polje se je razširilo
na vprašanja zločinov okupatorjev, na delovanje
TIGR-a v vojnem času 1940-1941, na ljudsko ob
last. Njegova obsežna bibliografija (okoli 800 enot,
od tega 35 knjižnih objav) kaže, da skoraj ni pod
ročja v zgodovini druge svetovne vojne na Sloven
skem, ki se ga ne bi polotil na poglobljeni ana
litični, enciklopedični, sintetični ali poljudnostrokovni ravni. V osemdesetih letih je začel siste
matično raziskovati novi dve področji, "ljudsko ob
last", torej gradnjo in delovanje oblastno-upravnega sistema odporniškega gibanja, in delovanje
gospodarstva v vojni. Prvo temo je zastavil po
globljeno in do izida pripeljal tri od petih za
mišljenih knjig (Ljudska oblast na Slovenskem
1941-1945: 1. knjiga Država v državiL jubljana
1987; 2. knjiga Narod si bo pisal sodbo sam, Ljub
ljana 1985; 3. knjiga M i volimo, Ljubljana 1991).
Zlasti za peto knjigo, ki naj bi zajela ljudsko oblast
na območju, ki je ostalo v zavezniški vojaški
upravi (z veliko zbranega gradiva iz fondov za
vezniške vojaške uprave), je velika škoda, da ne
bo ugledala luči sveta. Iz drugega novega razisko
valnega zanimanja je omeniti vsaj obsežno raz
pravo Landw irtschaft und Ernährung in Slowe
nien (1941-1945) v Österreichische Osthefte 1989/
4), ki v slovenskem jeziku še ni izšla. Sodelavci pa
vemo, da se je pripravljal na obširnejšo študijo o
vojnem gospodarstvu v Sloveniji in zanjo že zbral
veliko gradiva iz domačih arhivov, nemškega
Zveznega arhiva in arhiva v Moskvi. Nekajkrat se
je lotil teme konca druge svetovne vojne na
Slovenskem (npr. Sklepne operacije za osvoboditev
Slovenije, v: O svoboditev Slovenije, Ljubljana 1977,
in Predaja nem ške vojske iz jugovzhodne Evrope,
v: Konec druge svetovne vojne v Jugoslaviji, Borec
1986/12) in stalno tudi zbiral še dodatne vire, da bi
svoje raziskave zaokrožil z monografijo.
Njegovo nagnjenje h gradnji zgodovine na pri
marnem viru je pri delu dobilo razmaha v sode
lovanju ali samostojni izdaji vrste objav virov. Tej
zvrsti zgodovinarjevega dela je pripisoval velik po
men in stalno spodbujal k načrtnejšemu izdajanju
virov. Hkrati so pri tem delu prišli do izraza nje

govo veliko poznavanje arhivov, izreden spomin
(ki ga je stalno uril) ter metodičnost in vztrajnost
pri delu. Tako je sam pripravil vrsto dopolnitev
Zbornika dokumentov in podatkov o narodno
osvobodilnem boju jugoslovanskih narodov za leto
1941 (najobsežnejši v Prispevkih za zgodovino de
lavskega gibanja 1961), s sodelavci je pripravil po
sebno knjigo korespondence vodilnih mož sloven
skega odpora iz jeseni 1942 (Jesen 1942 : kores
pondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča,
Ljubljana 1963), prve tri knjige (in pozneje ne
formalno sodeloval tudi pri ostalih) serije Doku
m enti ljudske revolucije v Sloveniji (Zdaj Doku
menti organov in organizacij narodnoosvobodil
nega gibanja v Sloveniji). Povsem njegovo delo pa
sta zbirki dokumentov o nacistični raznarodovalni
politiki (Quellen zu r nationalsozialistischen Entnationalisierugspolitik in Slowenien 1941-1945 - Viri
o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji
1941-1945, Maribor 1980), in enako odmevna Fa
šisti brez krinke : dokum enti 1941-1942, Maribor
1987, v kateri je na podlagi uradne korespondence
vodilnih v okupatorjevi strukturi v Ljubljanski po
krajini in v Rimu pokazal oblikovanje italijanske
okupacijske politike v Ljubljanski pokrajini. Uvod
v njej je tudi najpopolnejša študija italijanskega
okupacijskega sistema, kar jih imamo v sloven
skem jeziku. Knjiga je leta 1993 izšla tudi v ita
lijanskem jeziku. Med minuciozno zbranimi viri je
treba omeniti tudi zbrane dokumente vodilne figu
re slovenskega osvobodilnega gibanja Edvarda
Kardelja, ki sicer zaradi spremenjene družbene
situacije nikoli niso izšli, je pa rokopis pogosto
citiran.
V
devetdesetih letih se je dr. Ferenc posvetil še
dvema temama, ki sta predvsem nadaljevanje nje
govih začetih raziskav. V razmerah, ko interpre
tacija zgodovinarja ni imela več takega nedvo
umnega pomena, se je usmeril še intenzivneje v
izdajanje virov. V zadnjih letih, od 1998 dalje, je
pripravil pet tematskih zbirk virov, od katerih štiri
zadevajo predvsem italijansko okupacijsko politiko
s poudarkom na različnih vidikih nasilja v drugi
svetovni vojni; zbirko o pobojih in usmrtitvah pre
bivalstva na italijanskem okupacijskem območju
("Ubija se prem alo" : obsojeni na sm rt, talci, ustre
ljeni v Ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : doku
m enti, Ljubljana 1999), o razmerah v italijanskih
koncentracijskih taboriščih (Rab - Arbe - Arbissima
: konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski po
krajini : 1941-1943 : dokum enti, Ljubljana 2000), o
italijanskem protipartizanskem boju v Julijski kra
jini (še ni izšla), o delovanju sosveta v Ljubljanski
pokrajini ("Gospod Visoki Komisar pravi ..." : so
svet za Ljubljansko pokrajino : dokum enti, Ljub
ljana 2002), peta pa je zbirka virov o predzgo
dovini in poteku kočevskega zbora odposlancev je
seni 1943 (Zbor odposlancev slovenskega naroda v

Kočevju : 1. - 4. 10. 1943 : dokum enti : ob šest
desetletnici Kočevje - Ljubljana 2003).
Vrhunec zadnjega desetletja njegovega razisko
vanja gotovo predstavlja obširna študija o pobojih
in usmrtitvah nasprotnikov narodnoosvobodilnega
gibanja jeseni 1943 z naslovom Dies irae : četniki
vaški stražarji in njihova usoda jeseni 1943 (Ljub
ljana 2002). Studijo je čutil kot svoj dolg k skoraj
štirideset let prej napisani monografiji o narodno
osvobodilnem boju jeseni 1943. V njej je pokazal
razsežnosti in potek obračuna, sodnega in izven
sodnega, z dotedanjimi kolaboranti in nasprotniki
osvobodilnega gibanja.
Ob takšni znanstveni uveljavitvi ga tudi peda
goško delo ni obšlo. Čeprav se je odločil, da bo
ostal na 'svojem' inštitutu, ga je vabilo, da nasledi
prof. dr. Metoda Mikuža na stolici za zgodovino
druge svetovne vojne, pripravilo do poglobljene
priprave na pedagoško delo, ki ga je kot zunanji
sodelavec opravljal za štirinajst letnikov študentov
med letoma 1981 in 1995, mnogim diplomantom
med njimi je bil mentor. Enako dejaven je bil že
od srede sedemdesetih v podiplomskem študiju.
Kot mentor ali somentor je pripeljal do magiste
rijev in doktoratov skoraj vse danes delujoče ra
ziskovalce tega obdobja, tudi podpisanega.
Kakor na drugih področjih je bil dr. Ferenc de
javen tudi na področju krajevne zgodovine. Teme
ljito kot vsako svoje delo je pripravil kar nekaj
študij o narodnoosvobodilnem boju v posameznih
ožjih območjih, kot so Ljutomer, Grosuplje, Ljub
ljana, Krško, Kostanjevica, zajemal je tudi proble
me širše pokrajinske ravni (Prlekija, Prekmurje,
Istra, Kamniško, Gorenjska, Štajerska in predvsem
Primorska). Njegova dela v raziskovanju primorske
vojne problematike presegajo zgolj krajevni po
men, saj je ta pomemben del vseslovenske podobe
narodnoosvobodilnega boja. Omenimo vsaj sinte
tično poglavje v knjigi Slovenci v zam ejstvu, Ljub
ljana 1974 in Primorska pred vseljudsko vstajo
1943 : Južnoprim orski odred in Gregorčičeva briga
da, Ljubljana 1983. Če upoštevamo še res številna
enciklopedična gesla, je bil dr. Ferenc eden od
najbolj plodnih na tem področju zgodovine za ob
ravnavani čas. Ko govorim o njegovem enciklo
pedičnem delu, mislim predvsem na Enciklopedijo
Slovenije, delo, ki je moralo sredi izhajanja pre
živeti prehod iz enega političnega sistema v dru
gega, kar Ferencu kot oblikovalcu tematskega pod
ročja zelo izpostavljene tematike druge svetovne
vojne na Slovenskem in piscu številnih člankov

nikakor ni olajšalo dela, saj se je koncept enci
klopedije vsaj deloma spremenil.
Pokojni dr. Ferenc je bil zgodovinar, ki se ni
držal le 'slonokoščenega stolpa znanosti', čeprav se
je politike v sodobni zgodovini branil, kolikor se je
mogel. Že v sedemdesetih je odmevno nastopil
kot izvedenec na sojenju nacističnim storilcem zlo
činov v Rižarni, ki je potekalo v Trstu leta 1976,
sodeloval je v parlamentarni komisiji za preiskavo
medvojnih in povojnih pobojev, bil je član komi
sije, ki je po nalogu parlamenta pripravila študijo
za potrebe spravnopolitičnih dejanj (Ključne zna
čilnosti slovenske politike v letih 1929-1955 : znan
stveno poročiloLjubljana 1995), v zadnjem času
pa je sodeloval tudi v mešani slovensko-avstrijski
komisiji zgodovinarjev, ki naj bi pripravila stro
kovne podlage za ureditev nekaterih spornih vpra
šanj z Republiko Avstrijo.
Poklicno življenje dr. Toneta Ferenca in v po
vezavi vse obpoklicne dejavnosti je težko zajeti v
vsej prepletenosti. Gotovo pa je bilo delo v sre
dišču njegovega žitja do konca njegovih dni. Pred
leti je rekel, da mu je dan, ko ni pogledal vsaj
enega dokumenta, izgubljen. Enako zavzetost je,
glasno ali tiho, pričakoval tudi od drugih. Ne
glede na upokojitev smo ga videvali vsako do
poldne na inštitutu, kjer se je gnal z enakim tem
pom kot mnogo mlajši kolegi; popoldan in zvečer
doma je domislil večino svojih zadnjih del. Le
včasih smo ga pogrešili, ko so nastopila vinograd
niška dela; svoj vrnjeni vinograd v bližini Jeru
zalema v Slovenskih Goricah je jemal podobno
resno kot zgodovinarsko delo, a vendar z vidno
zadovoljno noto. Tudi pridelek je večkrat prinesel
na inštitutova srečanja. Znal se je veseliti ob svojih
dveh vnukih, zložiti in recitirati prigodno pesem,
rojaki so mu izdali tudi pesniško zbirko.
Njegovo življenje je bilo polno in ustvarjalno,
čeprav se seveda opazovalcem izven zgodovi
narskega ceha lahko zdi pusto, ker je v veliki meri
pogreznjeno v notranji dialog s preteklostjo. V le
tih, ki mu jih je usoda namenila, je Tone Ferenc
naredil veliko, toliko, da bo ostal v slovenskem
zgodovinopisju še dolgo, če ne za večno, zapisan
po svojih delih; dokler bomo živi tisti, ki smo ga
pobliže poznali, pa bo obstajal v spominu tudi kot
svojstvena legenda, vzor in oseba, vredna premiš
ljevanja.
Damijan Guštin

Ocene

Vekov tek : Kostanjevica na Krki 1252-2002
: zbornik ob 750. obletnici prve listinske
om em be mesta (ur. Andrej Smrekar). Ko
stanjevica na Krki
Krajevna skupnost
Organizacijski odbor za praznovanje 750.
obletnice
prve
listinske
om em be
mesta,
2003, 703 strani.

Sredi minulega leta so na Dolenjskem pred
stavili veličastno monografijo o bogati kulturni in
naravni dediščini Kostanjevice na Krki. Andrej
Smrekar je ob pomoči dolenjskih sponzorjev pri
pravil zbornik, ki jim ga lahko zavida tudi mar
sikateri večji kraj. Urednik je v uvodu zapisal, da
se je namerno odločil za vsebinsko sistematično in
strokovno poglobljeno obravnavo kraja in ne za
prikaz vsega, kar se v Kostanjevici dogaja. K so
delovanju je ob pomoči Bojana Božiča in Staneta
Grande povabil več kot štirideset avtorjev, ki so
Kostanjevico predstavili v zgodovinskem pa tudi
širšem geografskem pogledu. Ker je pred leti po
droben opis preteklosti kostanjeviškega cistercijan
skega samostana že pripravil Jože Mlinarič, so
avtorji tokrat večjo pozornost namenili predvsem
vzponu in padcu samega mesta Kostanjevica.
Vsebino publikacije bi lahko razdelili v več
vsebinskih sklopov, ki jih občasno posrečeno lo
čujejo in dopolnjujejo lirični vložki Janeza Me
narta, Toneta Pavčka in Lada Smrekarja. V prvem
delu knjige je Mitja Guštin predstavil arheološka
odkritja iz naj starejših obdobij. Raziskave in
ostanke najdišč iz poznega srednjega in novega
veka je opisala Katarina Predovnik. Posebej zani
miva so bila preučevanja Otoka pri Dobravi, kjer
se je nekdaj nahajal freisinški trg Gutenwerth. Ta
je najverjetneje nastal nekje sredi enajstega sto
letja, celo pred Kostanjevico, imel svojo kovnico
denarja in mitnico, a je nato konec petnajstega
stoletja zaradi gospodarske krize in turških vpadov
nenadoma propadel. Danes nas nanj spominja le
še nekdanja pokopališka cerkev sv. Miklavža.
Za poselitev območja okoli Kostanjevice je bila
najbolj zaslužna koroška veja plemiške družine
Spanheim. Njihovo poreklo, položaj v nemškem

cesarstvu, udeležbo v investiturnih bojih in prihod
na Kranjsko je v razpravi podrobno predstavil
Peter Štih. Nastanek mesta Kostanjevica je bil tudi
v tesni zvezi z oblikovanjem meje ob Gorjancih. O
oblikovanju državne meje na Dolenjskem je pisal
Miha Kosi. Čeprav se župnija prvič omenja leta
1220 v času Bernharda Spanheima, ki je nedaleč
vstran ustanovil tudi samostan in otoški naselbini
leta 1252 podelil celo mestne pravice, Kosi dom
neva, da je začetek kolonizacije južno od Krke
iskati že v drugi polovici 12. stoletja, ko je v bližini
Spanheimskega gradu na umetnem otoku sredi
Krke nastalo urbano naselje Landstrass. Njegove
ugotovitve je potrdil tudi Andrej Komac v razpravi
o kostanjevških kastelanih v 13. in 14. stoletju, Jože
Mlinarič pa je v svoji razpravi predstavil dina
mično razmerje med mestom in leta 1234 usta
novljeno cisterco, ki je v drugi ustanovni listini iz
leta 1249 dobila patronat nad mestno župnijo Sv.
Jakoba. Ne povsem dorečeni odnosi med njima so
bili pogosto vir napetosti in sporov (zlasti po 15.
stoletju), kljub temu pa nam veliko število da
rovnic, ki so jih samostanu izstavili kostanj eviški
meščani, dokazuje, da sožitje še zdaleč ni bilo zgolj
neprijetno.
Mnogo bolj usodno je na nazadovanje mesta
vplivala ustanovitev habsburškega Novega mesta
leta 1365, saj je prav sprememba trgovskih poti
pomenila eno glavnih zavor nadaljnega razvoja
Kostanjevice. Iz podatkov o obdavčitvi leta 1446
lahko vidimo, da je Kostanjevica postala po
gospodarski in fiskalni moči povsem neznatna, saj
je pri odmeri davka kar petkrat zaostajala za No
vim mestom in skoraj sedemindvajsetkrat za Ljub
ljano, s katero sta si nekoč delili položaj najpo
membnejših spanheimskih mest na Kranjskem. Še
bolj očiten je drastičen upad njene davčne moči v
začetku 16. stoletja, ko je po turških pustošenjih
Kostanjevica napovedala le za pičlih 20 funtov
imenjske rente, s čimer se je na Kranjskem uvrstila
na zadnje mesto ter izkazovala kar 25-krat manjšo
davčno odmero kot Novo mesto. "Srednjeveški
sklop" zaključuje Andrej Šemrov s prispevkom o
kovnici v Kostanjevici v obdobju visokega sred
njega veka in natančnim pregledom njenih novcev
oglejskega in breškega tipa.

Naslednja skupina člankov obravnava novejšo
zgodovino Kostanjevice. V njej iz razprave Eve
Holz izvemo več o cestnem omrežju na širšem
Dolenjskem od 17. do 19. stoletja. Stane Granda je
orisal modernizacijske procese v 19. stoletju ter
nekatere najbolj značilne tegobe, ki so tedaj pestile
kostanj eviškega kmeta. Vsebinsko gledano bi lahko
urednik v tem delu objavil še vsaj prispevka o
šolstvu, ki ga je napisal Stane Okoliš, in o obrti, saj
bi predstavljali zaokroženo celoto. O obrti v drugi
polovici 18. in v 19. stoletju je pisala Ivica Križ.
Avtorica ugotavlja, da je Kostanjevico tudi po
obrtni plati zajela stagnacija. Po številčnosti izva
jalcev sta močno izstopala usnjarstvo in čevljar
stvo, sledili pa so jima gostilničarji, krojači, kovači,
mesarji, mlinarji, mizarji, sodarji, tkalci, ključav
ničarji, ribiči, ranocelniki, tkalci, klobučarji, lončarji
in zidarji. Ostale obrti so imele zelo malo pred
stavnikov, opazen pa je tudi manjko za ta čas zna
čilnih mestnih obrti (glavničarji, iglarji, kotlarji,
brusači ipd.). Nemirno obdobje druge svetovne
vojne je podrobno opisal Tone Ferenc. Poleg ita
lijanske in nemške okupacije je prikazal tudi tra
giko državljanske vojne, ki je tako kot povsod na
Dolenjskem izbruhnila med enotami osvobodil
nega in protirevolucionarnega tabora.
Zbornik prinaša tudi obsežno skupino zanimi
vih naravoslovnih prispevkov, kjer so predstav
ljena poplavna območja, geološka in geotermična
območja Kostanjevice, fosilna dediščina ter zelo
popolna pregleda vsega rastlinstva in živalstva ob
tem delu Krke. Dodatni prispevki opisujejo tudi
cviček, kraške jame in gozdove, kakor tudi tra
dicijo večstoletnega gospodarjenja z gozdovi, s
čimer se je tukaj nekaj let ukvarjal tudi znameniti
izumitelj ladijskega vijaka Jožef Ressel.
Predzadnji sklop razprav je spet domoznanske
narave. V umetnostni topografiji župnije Kosta
njevica Marinka Dražumerič predstavlja podrobne
opise vseh sedanjih in nekdanjih cerkvenih stavb
na Kostanjeviškem, prispevek pa je hvalevreden
tudi zaradi obilne literature, ki jo ob tem navaja.
Robert Peskar se je ukvarjal s problemom srednje
veške plastike v Kostanjevici na Krki in proučeval
vzore zanjo. Vendar je ob tem tudi žalostno ugo
tovil, da je ta, zaradi poznejših posegov in nesreč,
izgubila precej prvotne pričevalnosti. Večdesetletna
prizadevanja za ohranitev in obnovo kostanjeviškega samostana je opisala Alenka Železnik,
bogato knjižnico v nekdanjem samostanu pa Anja
Dular. Danes je žal ohranjenih le nekaj starih
knjig, avtorica pa iz ohranjenih popisov inventarja
sklepa, da tudi nekdaj vsebina knjižnice ni bila
preveč obsežna, a kljub temu zelo raznovrstna in
zato nič manj kakovostna. Posebni prispevki ob
ravnavajo še baročno oltarno opremo kostanj eviške
cerkve (Blaž Resman), nekdaj zelo znano in obi
skano romarsko cerkev Matere božje (dobrega

sveta) na Slinovcah (Metoda Kemperl) in najbolj
zanimive dragocenosti kostanj eviške cerkve (Mar
jetica Simoniti). Aleš Gabrič je v prispevku Kul
turni razcvet Kostanjevice v 20. stoletju orisal kul
turno delovanje od časov prosvetnega društva ter
velike spremembe po letu 1953, ko se je v kraj
priselil neumorni "prosvetar" in za Kostanjevico
kozmopolitski Lado Smrekar. Njegova zasluga je,
da je zaspan otoški trg z Dolenjskim kulturnim
festivalom in galerijo Božidarja Jakca spremenil v
kulturno prestolnico Dolenjske. Vera Smole v dia
lektološki razpravi opisuje glasoslovno podobo ko
stanj eviškega področja. Jože Penca pa je z analizo
samostanskih urbarjev sestavil pregled priimkov in
ob tem navedel še mnoge druge zanimive drobce,
ki nam pričajo tudi o dolgi tradiciji vinogradništva
v domovini cvička.
Knjiga se zaključi z biografskim sklopom, v
katerem so predstavljeni mnogi ljudje, ki so po
membno zaznamovali življenje v Kostanjevici ali
so od tod izhajali. Podrobneje se lahko seznanimo
z življenjem zdravnika Ignacija Oražma, izumitelja
Josefa Ressla, lekarnarke in nesojene Plečnikove
ljubezni Emilije Fon, režiserja Mirana Petrovčiča Branimirja, pesnika Jožeta Cvelbarja, že omenje
nega Lada Smrekarja in slikarjev Jože Gorjupa in
Jožeta Mariniča, medtem ko so v rubriki gradivo
za Dolenjski biografski leksikon predstavljeni še
mnogi drugi pomembni Dolenjci.
S knjigo ob 750. obletnici prve omembe mesta
so Kostanjevčani dobili enkraten pregled svoje
zgodovine. Kljub temu ostajajo nekatera vprašanja
še odprta. Zanesljivo bi se dalo kaj napisati o času
prve svetovne vojne ali kaj o gospodarstvu in
spremembah vsakdanjega življenja ljudi po drugi
svetovni vojni. Vendar je kljub temu zbornik
hvalevredno delo, ki ga ne sme spregledati noben
pravi ljubitelj zgodovine, umetnosti, narave, Kosta
njevice, reke Krke ali Dolenjske v celoti.
Igor Zem ljič

Matjaž Bizjak, Ratio facta est : gospodarska
struktura in poslovanje poznosrednjeveških
gospostev na Slovenskem. Ljubljana : Z a 
ložba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
ZRC
SAZU,
2003
(Thesaurus
memoriae.
Dissertationes ; 2), 339 strani.

Z velikim veseljem sem vzela v roke knjigo
Matjaža Bizjaka Ratio facta est, v kateri je avtor
združil spoznanja iz svojega magisterija in dok

torske disertacije. Po smrti nekaterih velikih zgo
dovinarskih magov, ki so znali računati (ta talent
nam večini preostalih, ki se trudimo delovati na
polju zgodovinopisja, ni dan v zadostni meri), na
primer Pavla Blaznika, Jožeta Šorna, Vlada Valen
čiča, Sergija Vilfana, Ferda Gestrina, je človeka kar
skrbelo, kdo bo nadaljeval njihovo delo, saj so
izsledki gospodarskih zgodovinarjev še kako po
membni za raziskave ostalih področij preteklosti.
In zdaj je tu mladi kolega Bizjak, ki je svojo zgo
dovinarsko pot začel v zares velikem stilu.
Njegova knjiga ni lahkotno branje. Od bralca
zahteva potrpežljivost, ki pa je nagrajena s silno
koristnimi podatki o gospodarstvu in družbi ob
koncu srednjega veka na Slovenskem. Pripoveduje
namreč o poslovanju nekaterih gospostev, tistih, o
katerih so se ohranile zadostne količine primarnih
virov, to pa so računske knjige, večinoma iz 15.
stoletja. Ta kriterij izpolnjujejo habsburška dežel
noknežja posest na Kranjskem in v Istri, habs
burško deželnoknežje gospostvo Pliberk na Ko
roškem, osrednji posestni kompleks goriških gro
fov - Grofija Gorica, loško in klevevško gospostvo
freisinške škofije, posest krške škofije v Marki, gor
njegrajsko gospostvo ljubljanske škofije in posest
ljubljanskega stolnega kapitlja. Ker so ti viri nastali
v času "kaotičnih razmer v merstvu, obstoja ra
zličnih vzporednih denarnih sistemov in prvih,
majavih korakov knjigovodske tehnike", kot pravi
avtor v predgovoru, je osrednji študiji dodal zelo
obsežen in instruktiven uvodni del, ki bralca pouči
o finančni dokumentaciji gospostev (vrste in zna
čilnosti rokopisov) in o temeljnih podlagah za
kvantifikacijo poslovanja, to pa so merstvo (prostorninske žitne mere), denarstvo na Slovenskem v
14. in 15. stoletju (denarni sistemi in denarni ob
tok, različne valute in njihova medsebojna razmer
ja ter dinamika le-teh), medsebojna razmerja cen
in plač ter dinamika njihovega gibanja ter končno
knjigovodska praksa.
Zanimivi so nekateri konkretni podatki o ra
zmerju med plačami in cenami. Za učitelje zgo
dovine bo mikavno izvedeti, da je na primer te
sarski oziroma zidarski mojster na Loškem v tri
desetih letih 15. stoletja za dnevni zaslužek lahko
kupil 6 piščancev ali 1 ovco ali 22 litrov pšenice ali
pa 180 žebljev za pritrjevanje strešnih skodel, ob
koncu stoletja pa 8 piščancev ali ovco in piščanca
ali 18 litrov pšenice ali 265 žebljev. Za svinjo je
moral delati 14 dni, za kilogram voska pa 3.
Osrednji del knjige predstavlja analiza struk
ture in poslovanja naštetih zemljiškoposestnih
sklopov (ki jih sestavlja eno ali več gospostev).
Vsako od njih je obravnavano po isti shemi, ki
obsega teritorialno-posestni razvoj, sistem njegove
uprave, obseg in vire prihodkov, obseg in vrste
izdatkov, višino, delež in realizacijo dobička. V
tekstu so te kategorije predstavljene s pomočjo

različnih grafičnih prikazov, ob koncu knjige pa
avtor objavlja tudi njihove numerične podlage. V
poglavju Sklepna primerjava in vrednotenje rezul
tatov je opredelil in ocenil gospodarsko dejavnost
zemljiških gospostev. V gospostvu sta se takrat od
vijali dve vrsti gospodarskih dejavnosti, proiz
vodne, ki so prinašale dohodek (agrarna produk
cija, obrt, davki, sodstvo, mitnine), ter organizacij
ske, ki so omogočale njegovo funkcioniranje (plače
nameščencev, sprotna poraba, potni stroški in
namestitev, gradbena dela in vzdrževanje, oboro
žitev in vzdrževanje vojaških posadk, stalne dot
acije cerkvenim ustanovam) - te so predstavljale
izdatke.
Vse te številke so avtorju omogočile nekaj za
nimivih, za vse zgodovinarje koristnih zaključkov.
Izmed vseh prihodkov je bila še vedno najdo
nosnejša agrarna produkcija, ki je predstavljala v
obravnavanih primerih od 52 (Pliberk) do 94 (Kle
ve vž, ljubljanski kapitelj) odstotkov celotnega pri
hodka. Prihodki so bili denarni in naturalni. Ra
zumljivo je, da si je zemljiški gospod v času, ko je
nasploh naraščala potreba po denarju, želel dobiti
čim večji delež prihodkov v denarju, kadar pa to
ni bilo mogoče, je sam organiziral prodajo viškov
naturalij (predvsem žita). Omogočile pa so mu
tudi izračunati razmerje med prihodki in odhodki,
to je dobiček, in s tem rentabilnost posameznih
gospostev. Primerjava rentabilnosti cerkvenih in
deželnoknežjih posesti je pokazala, da so bile de
želnoknežje kar trikrat donosnejše od cerkvenih.
To je pripisal večjemu obsegu neagrarnih dejavno
sti na njih, manjšim tekočim stroškom in pov
prečno večjemu donosu, nemara tudi zaradi več
jega obremenjevanja podložnikov.
Gospostvo je lastniku pomagala upravljati
množica plačanih uslužbencev in druge delovne
sile, ki so predstavljali opazen delež potrošnikov
svojega časa, kupcev najrazličnejših dobrin doma
in v drugih deželah, naročnikov uslug različnih
mojstrov zase in za cerkev. Ravno take službe so
sposobnim in ambicioznim posameznikom pripo
mogle do blagostanja in izboljšanja lastnega polo
žaja v družbi.
Bizjakova knjiga bo imela dolgo življenje in
hvaležne bralce iz različnih strok. Ustanova, kjer
dela, pa bi morala omogočiti, da bi bili njegovi
izsledki v celoti dostopni tudi neslovenskim zgo
dovinarjem, ki zadnje čase v svoje študije zelo radi
vključujejo tudi bolj "eksotična" evropska področja
- če le dobijo priložnost.
Maja Ž vanut

Fedja Klavora, Ampletium, Vliz, Plez, Flitsch,
Plezzo, Bele : kdo dal podobo je Bovškemu :
o zgodovini, življenju, cesti in naseljih na
Bovškem. Tolmin : samozaložba, 2003, 250
strani.

Knjiga Fedje Klavore Kdo dal podobo je
Bovškem u je pripoved o preteklosti Bovškega od
prazgodovine do časa pred prvo svetovno vojno,
dobro dokumentirana zlasti z zemljevidi iz franciscejskega katastra in iz dunajskega vojnega ar
hiva, deloma pa tudi iz drugih arhivov na Dunaju,
v Benetkah, Trstu in Parizu, in z dragocenimi sta
rimi razglednicami, pa tudi z nekaj prav atrak
tivnimi sodobnimi posnetki. Avtor, ki ni poklicni
zgodovinar, v razkošno opremljeni knjigi ne skriva
ambicij, da bi s svojim pisanjem ponudil bralcu ne
kaj novega, predvsem pa odgovoril na vprašanje,
ki si ga je zastavil v naslovu: kdo je dal Bovškemu
podobo, kaj je identiteta Bovškega, od kod Bov
čani prihajajo in kam gredo. Skuša prodreti skozi
kopreno še vedno slabo preiskane bovške zgodo
vine s pomočjo zgodovinskih virov - od arheo
loških najdb prek arhivskih listin in starih zem
ljevidov, vendar vselej v kombinaciji z ustnim iz
ročilom, osebnim poznavanjem terena in seveda z
opiranjem na obstoječo strokovno literaturo in sta
ra časopisna poročila. Prizadeva si, da bi s kom
binacijo vseh razpoložljivih pisanih in ustnih virov
in tudi svoje domišljije dognal, kaj se je nekoč
dogajalo na tem koščku sveta in ponudil svojim
sodobnikom in zanamcem svoje izsledke, da bi vsi
skupaj laže prišli do spoznanj o samem sebi in
morda poiskali tudi rešitve za prihodnost. Avtorju
je treba priznati, da je uspel zbrati nemalo drago
cenega kartografskega gradiva, s čimer je knjiga
veliko pridobila ne le v vsebinskem, temveč tudi v
likovnem pogledu. Knjiga je vsekakor lep estetski
dosežek. Opremil in oblikoval jo je kar sam avtor,
po izobrazbi arhitekt.
Ob tej priložnosti se vsekakor spodobi, da za
nadaljnje razmišljanje in iskanje celovitejše podobe
o bovški zgodovini izrečemo tudi nekaj kritičnih
opazk in pripomb. Zdi se namreč, da avtor ni v
zadostni meri uporabil pisanih zgodovinskih virov,
ki bi lahko pomembno dopolnili zgodovinsko po
dobo Bovškega. Že Anton Melik je v svoji študiji
Bovec in Bovško (1962, 367) opozoril na rožaške
urbarje kot vir, ki bi utegnil marsikaj pojasniti v
zvezi z bovško zgodovino. Avtor knjige je sicer
pritegnil nekatere starejše urbarske vire, sklicujoč
se predvsem na zbiralca bovškega arhivskega
gradiva Darka Cafuto iz Ljubljane. Pri navajanju
kmečkih gospodarstev iz bovškega urbarja govori
o košenijah (prav: košanijah), ki jih v opombi
razlaga kot polkmetije (str. 47). V resnici so bile

košanije velike približno toliko kot četrtinske kme
tije oz. celo nekoliko manjše. Bogato urbarsko gra
divo bi sicer lahko odločilno osvetlilo vprašanja
zgodovine poselitve Bovškega v času od naj sta
rejšega bovškega urbarja iz leta 1496 do konca 18.
stoletja. Podobno je tudi s terezijanskim in jožefinskim katastrom, ki ju menda za Bovško še nihče
od naših zgodovinarjev ni vzel v roke.
Avtor knjige navaja obrambne zapore ob glav
nih poteh v Gornje Posočje v zvezi s svetolucijsko
kulturo iz predrimskega časa (str. 15), čeprav je
znano, da so te zapore nastale šele v pozni antiki,
v času preseljevanja narodov, o čemer sam avtor
piše na str. 25 (!).
Ponekod se avtor sicer nekritično naslanja na
ljudske pripovedi, npr. ko govori o tem, da so bili
v Posočju za časa Marije Terezije naseljeni Uskoki
in da so Miheliči na Plužnah hrvaški begunci (gl.
str. 70 in 83). Ne eno ne drugo namreč nima opo
re v zgodovinskih dejstvih. Na str. 92 se pri razlagi
priimka Komac sklicuje na dr. Ramovša (v mislih
ima jezikoslovca Frana Ramovša), češ da je dom
nevno nastal iz staroselskega (!?) imena H om ouc v
pomenu 'človek, ki je prišel s hribov'. Fran Ra
movš je leta 1952 dejansko pisal o besedi kom s
pomenom 'hrib', ko je skušal razložiti krajevno
ime Kompolje. Takrat je izrazil mnenje, da so iz
(slovanske) besede kom izpeljana tudi zemljepisna
imena Komna, Komen in priimek Komac. Vendar
pa je priimek Komac mogoče veliko bolj verodo
stojno razložiti iz krstnega imena Jakob v njegovi
romanski obliki Jakom- (Giacomo) po odpadu
prvega zloga: Kom- + slovenska pripona -ec, na
rečno -ac. To je lepo pokazal tržaški slovenski ime
noslovec Pavle Merkù v svoji knjigi Svetniki v slo
venskem im enoslovju (Trst 1993).
Avtor navaja več zanimivih arhivskih listin iz
cerkvene zgodovine Bovškega od konca 16. do 18.
stoletja, ki mu jih je posredoval kobariški dekan
monsinjor Franc Rupnik. Obenem od nekod nekri
tično povzema podatek o zidavi cerkve v Soči leta
1718, ne da bi navedel vir (str. 125, 205). Sklepamo
lahko, da je podatek našel v novem Krajevnem
leksikonu Slovenije iz leta 1995 (avtor gesel za
področje tedanje občine Tolmin je Radovan Li
pušček), ki je napačno letnico, kot vse kaže, povzel
iz Poučnega slovarja Joža Glonarja iz leta 1933.
(Letnici 1718 je nasedel tudi Silvester Gabršček v
svojem preglednem članku Sakralna dediščina, do
kum ent krščanske kulture v Zgornjem Posočju,
Koledar za leto 2004. Goriška Mohorjeva družba.
Gorica 2003.) Doslej še ni bila objavljena letnica
zidave soške cerkve, ki bi temeljila na avtentičnih
arhivskih virih (Simon Rutar v Zgodovini Tolmin
skega navaja le, da je bil vikar v Soči nameščen
leta 1788). Glede na to, da vizitacijski zapisniki
prvega goriškega nadškofa Attemsa iz let 17511755 cerkve v Soči ne beležijo (kar zanesljivo

pomeni, da je tedaj še ni bilo, saj se v istih
zapisnikih obširno piše o razmerah v cerkvici za
rudarje v Trenti), po drugi strani pa niti jožefinski
vojaški zemljevid, ki je bil za ta del Slovenije po
vsej verjetnosti izdelan okrog leto 1780 (in ne 1785,
kot na splošno velja za Slovenijo), cerkve ne beleži
(tudi v spisovnem delu se ne omenja), je zelo
verjetna letnica zidave 1781, kajti cerkev je na
vedena v nekem seznamu cerkva iz leta 1782
(Janez Höfler, Historična topografija predjožefinskih župnij, Nova Gorica 2001). Torej je šlo pri
Glonarju prejkone za tiskarsko pomoto (1718 na
mesto 1781). Objavljeni vizitacijski zapisniki nad
škofa Attemsa so dragocen vir za zgodovino naših
krajev, ki jih Klavora navaja med uporabljeno
literaturo. Tudi za cerkvenoupravne potrebe
izdelani zanesljivi zemljevid bovške župnije iz leta
1750, objavljen v knjigi Michele Cadau L 'Abbazia
di Rosazzo (ki jo F. Klavora sicer navaja v se
znamu uporabljene literature), ne pušča najmanj
šega dvoma o tem, da cerkve v Soči tedaj še ni
bilo. Čas nastanka celotnega kompleta zemljevidov
župnij na Tolminskem, ki ga hranijo v čedajskem
kapiteljskem arhivu, je v svoji diplomski nalogi
Evoluzione dell' insediam ento n el territorio 'a
parte im perii" del Capitolo di Cividale dal X V II
secolo ad oggi. Analisi delle fo n ti cartografiche leta
1991 dokaj prepričljivo določila Luisa Minnigutti
(1750 oz. najpozneje 1752). Prevod njenega pre
davanja v Tolminu iz leta 1992 avtor navaja med
uporabljeno literaturo.
Fedja Klavora kdove zakaj trdi (str. 158), da je
bila "samostojna bovška župnija" ustanovljena sre
di 18. stoletja, čeprav spada med najstarejše žup
nije v Zgornjem Posočju in je omenjena že v
znani papeški listini iz leta 1192 (skupaj z Volčami
in Šentviško Goro), o čemer piše tudi sam (str. 45).
Opozoriti velja na opis prehoda Bovškega pod
avstrijsko oblast leta 1509, ker pri tem delajo na
pake ne le ljubitelji, temveč tudi prenekateri po
klicni zgodovinarji. Ko so leta 1500 izumrli goriški
grofi, je Goriška po dedni pogodbi pripadla Habs
buržanom. Vendar pa Tolminsko in Bovško tedaj
še nista spadali pod Goriško, deželnoknežjo oblast
v teh krajih so od propada posvetne oblasti
oglejskih patriarhov 1420 imele Benetke. Šele leta
1509 so Tolminsko in Bovško v vojni z Benetkami
zasedle avstrijske čete in ju tudi priključile Avstriji.
To vprašanje med drugim pojasnjuje zgodovinarka
Marija Verbič v Zgodovinskem časopisu 1974, po
zneje pa tudi zgodovinar Peter Štih v "tolminski"
številki revije Kronika 1994 (št. 1, str. 28). Klavora
namreč na str. 75 piše, da so Benečani leta 1508
"dobili idrijski rudnik", v resnici pa so ga vsa leta
dotlej že imeli v posesti.
Avtor se izrazito osredotoča na kraje ob pre
delski cesti, skoraj v celoti pa preskakuje zgodo
vino vasi Soča, ki spada med najmanj raziskane na

Bovškem. Nad neraziskanostjo soške zgodovine je
tožil že leta 1954 avtor odlične monografske raz
prave o Soči Janez Planina (Geografski zbornik), ki
pa je Klavora ne citira, čeprav najdemo v njej
vrsto dragocenih dognanj in opažanj.
Eno od vprašanj, ki jih Fedja Klavora izpo
stavlja v sklepnem poglavju Zadnja vprašanja in
zaključek, je: Zakaj Bovec ni postal mestno naselje
z razvitim gospodarstvom (str. 219-220). Tako
vprašanje samo kot odgovore nanj bolj ali manj
povzema po Antonu Meliku (1962, zlasti str. 361367). Klavora formulira odgovor: "Bovcu je tako
očitno vseskozi manjkal patronat močnejšega fev
dalca." Melik se sprašuje, zakaj "se stare fevdalne
oblasti niso bolj trudile v smeri urbanizacije", in pa
"Koliko gre pri tem odgovornosti, ali če smemo
reči, krivde za tak razvoj (iskati) v cerkvenih fev
dalnih oblastnikih?" Na svoja vprašanja odgovarja
delno že v vprašanju samem, dodaja pa še:
"Bovško je bilo podložno samostanu v Rožacu. (...)
Rožac je kraj v robu Furlanske ravnine, tik zapadno Brd." Pravi odgovor bi se glasil: fevdalni
oblastniki Bovškega (isto pa velja tudi za Tol
minsko) so imeli svoj sedež izven samih posesti in
nikakor niso bili zainteresirani, da bi Bovško (in
Tolminsko) postalo kaj več kot agrarni privesek
obstoječih centrov oblasti, torej samostanov v Fur
laniji (poleg Rožaca prim. tudi samostan v Mož
nici, ki je imel posesti v Reziji) in mesta Čedada.
Tudi Tolmin namreč kljub svoji idealni legi nikoli
(vse do 20. stoletja) ni postal pravo urbano sre
dišče v zgornjem Posočju.
Glede na naslov knjige je vsekakor treba reči,
da so podobo Bovškemu dala tudi številna zemlje
pisna in osebna imena Bovčanov, znana vsaj delno
iz srednjeveških virov, ter seveda njihov (sloven
ski) jezik. Avtor sicer večkrat omenja ta pomembni
vidik podobe Bovškega, vendar pri povzemanju
dognanj našega najpomembnejšega imenoslovca
20. stoletja Franceta Bezlaja (ki ga sicer nikjer ne
navaja z imenom), ni vselej dovolj natančen. Fedja
Klavora piše, da izvirajo krajevna in ledinska ime
na Door (danes del Bovca), Dor v Tolminu, Der
pri Robiču, Razdrto ipd. iz predromanske besede
derr, ki da pomeni 'nezorana tla' (str. 19). Bezlaj
pa v svojem etimološkem slovarju (1. knjiga, 1976)
pravi le, da srbohrvaško der v pomenu 'nezorana
tla' P. Skok izvaja iz predromanskega *derra,
medtem ko sam Bezlaj v slovenskih imenih Der,
Dor in Razdrto predpostavlja slovanski izvor s
pomenom 'krčevina' (iz glagola dreti 'krčiti zemljo
za obdelavo'), v čemer ga podpirajo tudi drugi
slovanski etimologi (npr. O. Trubačov v Etimo
loškem slovarju slovanskih jezikov 5, 1978). Kar
zadeva bovški Door in tolminski Dor, je vendarle
treba upoštevati tudi možnost, da gre za občnoimensko besedo dvor, o čemer govori tudi prevod
bovškega v latinščino in italijanščino (1256 Curia,

1650 dorff Corte) v starejših listinah. Med predslovanska zemljepisna imena tudi ne smemo uvr
stiti pristnih slovanskih imen Trnovo in Krn. Tudi
povezovanje "starega ledinskega imena" Zaršče z
žarnimi grobovi (str. 20) je silno vprašljivo, saj je
žara v slovenščini mlajša kulturna beseda, medtem
ko so ledinska imena praviloma stara več stoletij.
Ledinsko ime Ograjnce, ki se na Bovškem in tudi
na Tolminskem pogosto pojavlja (avtor ga včasih
piše tudi Ogranjce), izhaja iz pravnozgodovin
skega termina ograjrtiča, ki ga je v Pravnih stari
nah slovenskih zadovoljivo pojasnil že jezikoslovec
J. Kelemina leta 1933 ('ograjeno zemljišče'), zato se
iskanje korelacije z arheološkimi najdbami na par
celah s tem imenom ne zdi umestno (str. 20 in 22).
Besedo ajd 'pogan, velikan' etimologi uvrščajo
med izposojenke iz stare visoke nemščine in ne iz
keltščine, kot to trdi Fedja Klavora.
Pri pisanju svoje knjige je Klavora, kar je ra
zumljivo in smiselno, izhajal iz doslej objavljenih
razprav na teme, ki ga zanimajo (npr. Antona
Melika iz leta 1962), pri čemer pa v besedilu mar
sikdaj ni jasno, kaj je povzel po drugih avtorjih,
zlasti pa ne, po katerih. Veliko bolj natančen je pri
slikovnem gradivu. Seveda je treba upoštevati, da
Klavora ponuja predvsem knjigo, ki naj bi s pri
vlačnim slogom pripovedovanja, bogato opremo in
ilustracijami približala domačinom preteklost njiho
vih krajev in s tem zapolnila določeno praznino na
tem področju. Avtor z njo niti ne goji kakih
znanstvenih ambicij, čeprav hkrati ne skriva, da ga
nerešena vprašanja zgodovine izredno živo zani
majo in da z izdajo te knjige računa tudi na do
ločen strokovni odziv in dialog. Upati je, da mu bo
to tudi uspelo. Naloga, ki si jo je zadal Fedja Kla
vora, je zahtevna tudi za poklicnega zgodovinarja,
zato je ob izdelku treba izreči avtorju priznanje za
pogum in opravljeno delo. Da bi najboljše, kar so
doslej o Bovškem objavili slovenski zgodovinarji in
geografi, čimbolj približali sodobnemu bralcu, pa
morda ne bi bilo odveč objaviti posebnega zbor
nika z razpravami Janeza Planine (1954), Jaromira
Berana (1959), Antona Melika (1962), Milka Kosa
(1965), Ferda Gestrina in Janeza Šumrade (1987),
podobno kot so v Goriškem muzeju leta 1971
objavili Bovško berilo.
Silvo Torkar
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kronika XIX. stoletja : 1861-1883
Cvirn). Ljubljana : Nova revija,
strani;
kronika XIX. stoletja : 1884-1899
Cvirn). Ljubljana : Nova revija,
strani.

Izidi novih del, ki jih izdaja založba Nova
revija, nič več ne presenečajo, saj je pred kratkim
izdana Slovenska kronika XIX. stoletja le uspešno
nadaljevanje pred leti začete serije. Leta 1995 je
namreč izšel prvi zvezek Slovenske kronike XX.
stoletja, drugi pa je zagledal luč sveta približno
dve leti kasneje.
Knjiga je izredno obširna, zato se je delo za
vleklo v nekaj let. Prva knjiga Kronike XIX. stoletja
je izšla leta 2001. Zajema čas od leta 1800 do 1860.
Druga knjiga pa se je zaradi obilice gradiva, ki so
ga raziskovalci našli in se je kar samo ponujalo za
objavo, ter praktičnosti oz. predvidene neobvlad
ljive debeline zvezka razširila v dva, s čimer se je
koncept glede na Slovensko kroniko XX. stoletja
kar nekoliko izgubil. S stališča zgodovinske dis
tance se da tudi to nekako razložiti. Prvi zvezek
druge knjige Slovenske kronike XIX. stoletja zaje
ma čas od leta 1861 do 1883, drugi obdobje od
1884 do 1899.
Tematsko je delo izredno raznoliko, kar še
dodatno povečuje vrednost in pomembnost knjig
za slovenski znanstveni prostor. Za razliko od
nekaterih starejših zgodovinskih knjig so se pisci
poleg političnih lotili tudi socialnih, gospodarskih
in kmečkih tem, zapostavili niso niti zgodovine
Cerkve, kulture, zdravstva, izobraževanja, higijene,
društev itd. S prispevki so želeli čim širše zajeti
dogajanja v 19. stoletju in pokriti vsa področja
življenja v prepričanju, da življenje ni le politika.
Predstavljajo ga tudi "male teme", ki pa so posa
mezniku ali skupini ljudi veliko pomenile ali po
membno spremenile življenje. Avtorji so skušali
čim bolj enakomerno predstaviti dogajanje na
vsem ozemlju, ki je poseljeno s Slovenci, kar je
predvsem zaradi dinamike dogajanja zelo težko.
Zanimivih dogodkov je bilo veliko tudi drugod, ne
le v Ljubljani ali na Kranjskem, nacionalni položaj
in življenske razmere ljudi pa so se po posa
meznih področjih med seboj zelo razlikovali. Po
nekod so bili Slovenci kot narod bistveno bolj
ogroženi kot na Kranjskem, če pomislimo samo na
Prekmurje, Primorsko ali Koroško. Pri pripravi
gesel so se spomnili tudi izseljevanja in slovenskih
izseljencev.
Knjiga zajema za Slovence izredno pomemben
zgodovinski čas, ko se je med ljudmi začela pre
bujati in oblikovati narodna zavest, ob čemer so

drugi pa so nas močno prehiteli (npr. Danci,
potekali bolj ali manj ostri mednacionalni spopadi.
Ves proces nacionalnega oblikovanja so morali Norvežani). Predvsem na gospodarskem področju
avtorji vpeti v dogajanja drugod po svetu, saj so naši predniki niso bili dovolj uspešni. Ker niso
dogodki na tujem na razvoj dogodkov doma ne uspeli slediti napredku, je med slovenskimi ljudmi
posredno vplivali in jih vzpodbujali. Leto 1861 vladalo precejšnje pomanjkanje, ki je marsikoga
predstavlja za avstrijsko monarhijo posebno pre pognalo v tujino za boljšim kruhom.
Uredniška dela Slovenske kronike XIX. stoletja
lomnico z začetkom ustavnega življenja, uzako
njenega s februarskim patentom, ki je bilo najprej je opravil dr. Janez Cvirn. Pri izvedbi projekta je
še skromno, pa tudi politične pravice za prebivalce sodelovalo veliko število že uveljavljenih in še ne
so bile v začetku še majhne. Pa vendarle se je uveljavljenih avtorjev, ki jih je tukaj nemogoče
začelo in v življenje ljudi postopoma prineslo ve našteti. S strani stroke bi bilo namreč škoda, da
like spremembe, ki so se jih sprva le redki dobro nekatera novejša dognanja ne bi bila zajeta v
zavedali. Siriti se je začela uporaba dotlej popol knjigi. Nekateri so zato napisali morda le dve ali
noma zapostavljene slovenščine v javnem življe tri gesla. Veliko število piscev besedil pa je še
nju, s čimer se je bogatilo slovensko izrazoslovje dodatno otežkočalo delo glavnega in področnih
na znanstvenem področju. Izražanje v slovenščini urednikov, saj je bilo kljub dogovorjenemu kon
je v začetku tudi nekaterim poslancem, ki jim je ceptu zelo težko vsaj kolikor toliko poenotiti ra
materinščina bila slovenski jezik, predstavljalo ve zlične stile pisanja. Vendar so uspeli. Eno od glav
like težave, saj se je v parlamentu večina lažje nih vodil, po katerih so se ravnali uredniki za
izražala v nemščini. Izhajati so začeli prvi redni posamezna področja, je bilo očitno prepričanje in
slovenski časopisi, ki so jih v začetku strogo nad dogovor, da je treba napisati knjigo, ki jo bodo z
zorovali policijski ravnatelji in o njih vestno po zanimanjem brali tudi tisti strokovnjaki, ki se pri
ročali višjim oblastem.
marno ne ukvarjajo zgodovino, in tisti manj za
V
politiki je uveljavljanje Slovencev potekalo htevni bralci, ki iščejo le nekatere osnovne infor
nekoliko počasneje. Nekateri so sodili, da smo macije o posameznih zgodovinskih dogodkih.
Slovenci obsojeni na germanizacijo in kako si mali Uspeli so najti posrečeno kombinacijo med poljud
kot smo, sploh upamo v "družbo velikih". Niso nim in strokovnim jezikom. Dr. Stane Granda je
verjeli, da so Slovenci kot narod sposobni živeti na eni od predstavitev Slovenske kronike XIX.
samostojno z lastno kulturo in upravo. Iz občutka stoletja celo dejal, da bi nekatere že pokojne pro
osamljenosti in ogroženosti verjetno izhaja slo fesorje, ki so bili prepričani, da morajo raziskovalci
venska navezanost na druge slovanske narode, če in znanstveniki pisati predvsem zelo strokovno, ob
ravno njihovih navad, miselnosti in življenja ta branju zgodovinskih tekstov, napisanih v lahkot
nejšem jeziku, takem, kot jih npr. podajajo prekratni Slovenci niso poznali in je marsikdo med
Slovenci svoje rojake svaril pred slepo zaverova zentirane knjige, zelo bolela glava.
Posebno pozornost zahtevajo uvodi v posa
nostjo.
Kmetje so imeli med vsemi družbenimi plastmi mezne sklope člankov, ki vsak zase slikajo pogled
najmočnejšo narodno zavest. H kmečkemu samo na dobo, v kateri so se odvijali dogodki, opisani
zavedanju in dvigu ravni pismenosti med ljud kot kratke zgodbe. Uvod v drugo knjigo je kot
stvom je marsikje pripomogla duhovščina, zato so kratek in sintetičen pregled dobe napisal akademik
Slovenci v kmečki kuriji hitreje dosegali volilne dr. Vasilij Melik. Razmere od februarske do de
uspehe. V mestni kuriji je bil preboj slovenske cembrske ustave je natančneje orisal Janez Cvirn,
Od razcveta v streznitev pa je naslov uvodnika v
ideje veliko težji, v kranjskih mestih je prevladala
drugi sklop zgodb, katerega avtor je Stane Granda.
šele v času Taaffejeve vlade.
Kljub temu, da so bila leta med 1861 in 1899 na Drugi zvezek druge knjige se začne z uvodnikom
nacionalnem področju zelo napeta, ker so Slovenci Branka Goropevška z naslovom Od slogaštva do
doživljali liberalne Nemce kot glavne nasprotnike, političnih strank, Igor Grdina pa je napisal uvod
so bili lahko odnosi med Slovenci in Nemci tudi nik v zadnji sklop zgodb z naslovom Majhen na
precej drugačni. Slovenci so hodili študirat pred rod z velikimi strastmi.
Knjiga je izredno lepo oblikovana, z veliko
vsem na Dunaj in v Gradec, mnoge vezi med pri
slikovnega gradiva. Avtorji so želeli zbrati čim več
padniki različnih narodnosti so se stkale v službah
in družabnem življenju, pa tudi mešane poroke izvirnih in do sedaj še neobjavljenih slik in
niso bile nič neobičajnega. V kulturnem in politič fotografij, zato je med objavljenimi veliko takih, ki
nem življenju smo Slovenci v 19. stoletju dosegli jih bo bralec videl prvič. Celostranske objave
velik napredek, postali razvit narod, vendar na umetniških del znanih slovenskih slikarjev 19.
vseh področjih ni bilo tako. V primerjavi z stoletja pa samo še dopolnjujejo prijeten vtis o
nekaterimi narodi, ki so bili v začetku 19. stoletja knjigi. Kot zanimivost je objavljen tudi na novo
na podobni stopnji razvoja kot Slovenci, smo do odkrit portret Franceta Prešerna, ki ga je za
segli več (npr. Bretonci, ki so se že skoraj izgubili), tržaškega naročnika naslikal eden od bratov Šubic.

Oblikovanje knjige je uredništvo Nove revije kot
že v vseh dosedanjih kronikah zaupalo trenutno
Sto let kmetijskega zadružništva v Naklem :
enemu naših najboljših oblikovalcev Miljenku Li
zbornik kmetijstva, kmetijskega zadružništva
culu in njegovi ekipi.
in kmetijskih društev na območju Kmetijske
Nova revija namerava s projektom izdaje Slo
zadruge Naklo (ur. Damijan Janežič). Naklo
venske kronike nadaljevati. Sam način izdajanja po
: Kmetijska zadruga Naklo, z. o. o, 2003,
časovnem zaporedju "od zadaj naprej" je sicer
196 strani.
nekoliko nenavaden, izhaja pa iz preprostega
razloga, da so najprej nameravali izdati knjigo le
Kmetijska zadruga Naklo se je ob svojem sto
za 20. stoletje, ideja pa je prerasla svoje okvire.
Seveda se že sedaj pojavlja vprašanje arhivskega letnem jubileju odločila izdati publikacijo zbornič
gradiva in avtorjev za starejša obdobja, ki nekatera nega tipa. Njen urednik je bil Damijan Janežič,
na posameznih področjih v slovenskem zgodovi odgovorni urednik pa Drago Papier. Vsebuje
nopisju še vedno zijajo kot velika črna luknja. Iz osemnajst prispevkov devetih avtorjev, ki bralcem
predstavljajo pestro stoletno zgodovino, saj je bila
viren je tudi način nizanja zgodb po kronološkem
vrstnem redu. V vseh do sedaj izdanih podobnih 23. oktobra 1903 ustanovljena Mlekarska zadruga
Naklo, ki je odločilno posegala v pretežno kmečko
publikacijah prevladuje enciklopedično naštevanje
dogodkov s kratkimi opisi. V Slovenski kroniki prebivalstvo tega območja. Avtorji so se lotili ob
XIX. stoletja vsaka zgodba kot zaključena celota delave razmeroma komplicirano organiziranega za
opiše kak izjemen dogodek ali dogajanje, ki je za družništva na območju današnje Kmetijske za
Slovence pomenil korak naprej, včasih pa tudi ko druge Naklo skozi celotno 20. stoletje.
Prijetno oblikovan zbornik nas na hrbtni strani
rak nazaj. V posameznih zgodbah so osvetlili že
znane in manj znane, pa za Slovence izjemne platnice seznanja z območjem, ki ga pokriva da
našnja Kmetijska zadruga Naklo. To so območja
osebnosti, njihovo življenje in delovanje, kot so dr.
Lovro Toman, Dominik Čolnik, Anton Martin krajev oziroma župnij Naklo, Podbrezje, Duplje,
Slomšek, Josip Suman in mnogi drugi. Tudi do Goriče, Trstenik in Kokrica ter Kranj-Zlato polje, ki
živetja in domotožje izseljencev niso ostala neopa je del današnje Mestne občine Kranj (naselji Rupa
žena in so tema posameznih zgodb. Nekatere in Struževo). Po uvodnih zapisih Ivana Stularja,
zgodbe, ki so v svojem času lahko povzročile celo župana občine Naklo, in Mohorja Bogataja, župa
življenske tragedije, so pravi ocvirek v sicer "resnih na Mestne občine Kranj, sledijo prispevki avtorjev,
političnih" temah, predvsem pa dokazujejo, da se ki so jih napisali sami ali po dva ali trije skupaj.
Damijan Janežič je pripravil zgodovinski oris
pri osnovnih problemih življenje ne spreminja,
kmetijstva na območju sedanje Kmetijske zadruge
življenjska filozofija pa se rada ponavlja.
V
nekaterih tekstih se posamezni podatki sicer Naklo. Značilno za naklansko kmetovanje v 18. in
kje pa kje ponovijo, čemur se je pri taki količini 19. stoletju je bilo, da so kmetje pridelali malo,
"največkrat še zase ne dovolj". Travnikov je bilo
gradiva in člankov nemogoče izogniti, nekatere
zgodbice pa so v primerjavi z drugimi nesoraz malo, zato se tudi živinoreja ni razvila. V drugi
polovici 19. stoletja se je močno povečala pridelava
merno dolge in dajejo vtis, da so bile druge
skrajšane na račun prvih. Prav tako ponekod zbo koruze in krompirja, po nasvetu podbreškega žup
dejo (pre)dolgi citati, zaradi česar se izgublja kva nika Franca Pirca pa so se posvečali tudi sad
liteta članka. Vendar vse drobcene pripombe v ni jarstvu. Razvoj industrije in prometa, ki sta kme
čemer ne zmanjšujejo strokovnosti in pomemb tom odvzela precejšen del zaslužka, jih je silil v
nosti izdanega dela. Izdaja Slovenske kronike obeh zadolževanje in revščino. Izhod so iskali v za
stoletij v domačem prostoru je z nekaterimi za družnih povezavah. Proti koncu 19. stoletja so
držki (npr. glede zasnove, koncepta ipd.) primer začele nastajati denarne kreditne in specializirane
ljiva le z izdajo Enciklopedije Slovenije in težko je zadruge (mlekarske, živinorejske, strojne, sadjarske
verjeti, da se bo podobnega (tako kvalitetnega in itd.). Avtor nas seznanja, v katerih krajih in kdaj
tako obširnega) dela v doglednem času spet lotila so na naklanskem območju poslovale različne vrste
katera od slovenskih založb. In kot imajo vse zadrug. Gospodarska kriza v tridesetih letih 20.
slovenske knjižnice vsaj po en izvod Enciklopedije stoletja je povzročila, da je sedem mlekarskih za
drug povezalo predelavo mleka v skupnem obratu
Slovenije, bi tudi brez vsaj enega kompletnega
Mlekarske zadruge Naklo. Na območju Naklega so
izvoda Slovenske kronike ne smele biti.
delovala tudi številna strokovna in stanovska
Alenka Kačičnik Gabrič kmetijska društva. Drugi del članka nas seznanja z
zadružništvom po drugi svetovni vojni, ko so se
morali kmetje obvezno včlanjevati v kmetijske
obdelovalne zadruge, bremenile so jih še obvezne
oddaje kmetijskih proizvodov, prizadela pa agrar

na reforma in nacionalizacija. Sledimo zgoščenemu
prikazu razvoja kmetijstva od druge polovice pet
desetih let 20. stoletja naprej.
Osrednji prispevek zbornika z naslovom Kme
tijsko zadružništvo na področju današnje Kmetij
ske zadruge Naklo od začetka do leta 1948 sta
pripravila Damijan Janežič in Marjana Zibert. Naj
več pozornosti sta namenila opisu Mlekarske za
druge v Naklem. Ker je območje pretežno kme
tijsko, na katerem so se in se še ukvarjajo z živi
norejo in poljedelstvom, v manjšem delu pa v
glavnem z živinorejo in predelavo mleka, je bila
23. oktobra 1903 ustanovljena Mlekarska zadruga
Naklo kot zadruga z omejeno zavezo, ki je tedaj
povezala le kmete z območij župnij Naklo in Pod
brezje.
Ob ustanovitvi zadruge so mleko in mlečne
izdelke predelovali v zadružni mlekarni, prodajali
pa so jih v Trst, Opatijo pa tudi v Gradec in na
Dunaj. Evropski trg je zahteval posodobitev mle
karske proizvodnje. Poslovanje zadruge je bilo ne
moteno do prve svetovne vojne, ki je živinorejce
in mlekarje zelo prizadela s prisilno oddajo živine
in mleka za prehrano vojakov. Po končani prvi
svetovni vojni zadruga dve leti ni delovala, nakar
so jo dali v najem. Ko so zadružniki spoznali, da
najemnik uspešno prodaja njihovo mleko v Avs
trijo, so odpovedali najemno pogodbo in zadrugo
ponovno prevzeli v upravljanje. Izvoz v Avstrijo je
usahnil, zato so se zadružniki preusmerili v po
snemanje mleka in zlasti izdelavo kvalitetnega sira
ementalca. Uspešno poslovanje je pripeljalo do
posodobitve zadružne mlekarne, njena dejavnost
pa se je razširila še na odkupovanje ostalih kme
tijskih pridelkov. Konkurenčne težave so nastale
leta 1927, ko se je na trgu pojavilo slabše in ce
nejše hrvaško mleko. Da bi zadruga zdržala kon
kurenco, je začela ustanavljati lastne prodajalne;
skupno so jih imeli kar 24. Zato se je leta 1931
preimenovala v Mlekarsko nabavno in prodajno
zadrugo. Svetovna gospodarska kriza v tridesetih
letih 20. stoletja je mlekarske zadruge prisilila, da
so v začetku leta 1933 združile svoje manjše pre
delovalne obrate v Mlekarsko zadrugo Naklo skupni obrat. V njem so letno predelali skoraj
2.300.000 litrov mleka. V obratu v Naklem so izde
lovali deset vrst sirov, zaradi modernih hladilnic so
tudi v poletnih mesecih dnevno lahko predelali
več kot 8.000 litrov mleka, ki so ga prevažali z
lastnim kamionom. Bili so naj večja slovenska mle
karna oziroma mlekarsko podjetje. Zaradi obsež
nega poslovanja so začeli zadružniki razmišljati o
povečanju mlekarne v Naklem, kar pa jim zaradi
političnih zdrah ni uspelo. Uspeli pa so pridobiti
zemljišče v Cirčah pri Kranju, kjer so leta 1941 že
kot delničarji leta 1938 ustanovljene Gorenjske
mlekarske zadruge v Kranju, dogradili moderno
mlekarno, ki je bila po obsegu in opremljenosti

naj večja in najsodobnejša na območju nekdanje
Kraljevine Jugoslavije. V Naklem je ostala le še
zbiralnica mleka. Druga svetovna vojna je zaradi
porušenih komunikacij zelo omejila dovoz mleka,
zato je mlekarski obrat skoraj prenehal delovati.
Po drugi svetovni vojni je nova oblast kot
vzrok izreka zapornih kazni in odvzema političnih
pravic nekaterim članom upravnega in nadzor
nega odbora Gorenjske mlekarske zadruge Kranj
ter popolne zaplembe zadružnega premoženja na
vajala zlasti dejstvo, da sta odbora v sodelovanju z
okupatorjem dogradila novo mlekarno v Cirčah.
Leta 1945 se je Mlekarska zadruga Naklo pre
imenovala v Živinorejsko zadrugo v Naklem, sredi
poletja 1947 v Kmetijsko nabavno in prodajno za
drugo Naklo (NAPROZA), le-ta pa naslednje leto v
Kmetijsko zadrugo Naklo. Na preostalem območju
današnje naklanske kmetijske zadruge so ustano
vili samostojne živinorejske zadruge. Prispevek v
nadaljevanju obravnava mlekarske zadruge, ki so
delovale na območju današnje naklanske kmetijske
zadruge. Sledi opis živinorejskih zadrug, hranilnic
in posojilnic kot prvih denarnih ustanov na po
deželju ter strojnih oziroma kmetijsko-strojnih za
drug, agrarnih in pašnih skupnosti, pašno-planšarske in še nekaterih manjših zadrug s tega ob
močja.
Damijan Janežič je napisal tudi kratko poglavje,
ki primerjalno z današnjim časom prikazuje kme
tovo življenje oziroma kmečka opravila skozi celo
leto.
Naklansko zadružništvo po drugi svetovni voj
ni sta obdelala Damijan Janežič in Viktor Frelih.
Ugotavljata, da je bilo kmetijstvo v povojnem času,
ko se je država prizadevala industrializirati, v pod
rejenem položaju. Njegova naloga je bila pred
vsem preskrbovalna. Zadružništvo se je na novo
organiziralo leta 1948. Tega leta so začeli usta
navljati potrošniške, ponekod imenovane tudi delavsko-nameščenske potrošniške zadruge, ki so
delovale le dve leti. Nekaj teh zadrug je bilo tudi
na območju sedanje naklanske kmetijske zadruge.
Prav tako so se tega leta dotedanje živinorejske
zadruge preimenovale v kmetijske zadruge. Pred
obsežnejšim opisom na novo organiziranih kmetij
skih zadrug sta avtorja obdelala še pet kmetijskih
obdelovalnih zadrug (KOZ) in poskus ustanovitve
šeste, ki so poslovale do leta 1952.
Večji del prispevka sta avtorja namenila opisu
zadrug, ki so se leta 1948 iz žinivorejskih preime
novale v kmetijske zadruge. Na zaokroženih
območjih je lahko delovala le ena kmetijska za
druga, naloge nekdanjih strokovnih zadrug pa so
prevzeli odseki pri novih kmetijskih zadrugah. To
so bili poljedelski, živinorejski, sadjarski, strojni,
perutninski, gozdni, trgovski, gradbeni, hranilni,
zavarovalni odsek. Na območju današnje Kme
tijske zadruge Naklo je bilo tedaj ustanovljenih

šest kmetijskih zadrug (Duplje, Kokrica, Podbrezje,
Trstenik, Goriče in Naklo). Samostojno so delovale
različno dolgo, po ukinitvah pa so bile priključene
Kmetijski zadrugi Naklo ali Kranj. Največ po
zornosti sta avtorja namenila opisu najpomemb
nejše med njimi, Kmetijski zadrugi Naklo.
Kmetijska zadruga Naklo je prenehala delovati
konec leta 1975, saj se je 1. januarja 1976 z drugimi
kmetijskimi zadrugami z območja tedanjih občin
Kranj in Tržič združila v Gorenjsko kmetijsko za
drugo Kranj, sama pa je v smislu tedanjih
ustavnih določil postala njena Temeljna zadružna
organizacija (TZO). Taka ureditev se je obdržala
do srede leta 1992, ko je bila na podlagi zakona o
zadrugah odpravljena Gorenjska kmetijska zadru
ga in 28. junija ponovno ustanovljena Kmetijska
zadruga Naklo. Bralci se v nadaljevanju članka se
znanjajo z zadružno dejavnostjo, njeno vodstveno
kadrovsko strukturo in s pridobitvami v Naklem,
ki jih je investirala zadruga. Nekaj prostora je
namenjeno tudi zgodovinskemu opisu zadružnega
doma v Naklem, ki so ga začeli graditi jeseni 1952
in je bil zgrajen do petdesetletnice naklanskega
zadružništva oktobra naslednje leto. Konec leta
1995 pa je zadruga dobila nov zadružni dom s
poslovnimi, trgovskimi in skladiščnimi prostori ter
pokrito tržnico.
Po podrobnem orisu stoletnega razvoja zadruž
ništva na območju sedanje Kmetijske zadruge
Naklo sledijo prispevki, ki bralcem predstavijo
kmetijske in živinorejske razstave in sejme v
Naklem (Damijan Janežič), delovanje kmetijske
svetovalne službe (Franc Pavlin), hranilništvo v
Naklem (Viktor Frelih), poljedelstvo in pridelavo
zelenjave v vasi Strahinj (Helena Rant), državna
kmetijska posestva v Podbrezjah, Strahinju, na
Pivki in na Povijah ter posestvo kmetijske zadruge
Naklo v Strahinju (Damijan Janežič), organizacije,
ki so nekdaj in danes povezovale kmetijske, živi
norejske in druge strokovne zadruge (Damijan Ja
nežič) in zadružnike leta 1992 ustanovljene Go
renjske mlekarske zadruge Kranj (Damijan Jane
žič).
Iz prispevka o kmetijskem šolstvu (Damijan
Janežič, Marijan Pogačnik) izvemo, da so gorenjske
mlekarske zadruge začele graditi mlekarsko šolo v
Cirčah pri Kranju, iz katere se je leta 1946 razvil
Mlekarski zavod Ljudske republike Slovenije, ki se
je leta 1961 preimenoval v Mlekarski šolski center,
leta 1983 pa se je preoblikoval v Srednjo mlekar
sko in kmetijsko šolo. Sola je leta 1989 v Strahinju,
na zemljišču nekdanje Kmetijske zadruge Naklo,
pridobila 33 hektarov posesti, kjer je tudi mle
karska delavnica. V devetdesetih letih je šola
uvedla številne nove učne programe, zato se je
leta 2001 preimenovala v Srednjo biotehniško šolo
Kranj. Zanimiv je podatek, da je bila leta 1956 pri
Osnovni šoli Duplje ustanovljena dveletna Kme

tij sko-gospodarska šola, ki se je naslednje leto
preselila v Naklo.
Precej obsežen je članek, ki opisuje naklanska
društva, povezana s kmetijstvom (Damijan Janežič,
Franc Pavlin, Viktor Frelih, Štefka Pavlin). Delo
vala so strokovna kmetijska društva, npr. podruž
nice kranjske oziroma slovenske kmetijske družbe
v Naklem, Dupljah, Podbrezjah, skupaj na Trsteniku in v Preddvoru ter Goričah. Stanovska društ
va so bile krajevne kmečke zveze v Goričah, na
Trsteniku in v Naklem, Društvo kmečkih fantov in
deklet v Dupljah, Aktiv kmečkih žena Naklo,
Društvo kmečkih žena Kranj (vključevalo je tudi
območje občine Naklo), aktivi mladih zadružnikov
v Naklem, Podbrezjah, Goričah, na Trsteniku.
Številna so bila tudi specializirana kmečka društva,
npr. čebelarski društvi Naklo in Goriče, sadjarski
in vrtnarski podružnici Sadjarskega društva Slove
nije v Podbrezjah in Naklem. Nekatera strokovna
društva danes obsegajo širša območja, med njimi
tudi naklansko, kot npr. Govedorejsko društvo
Kranj-Tržič, Društvo rejcev ovc solčavske pasme
Jezersko, Strojni krožek Gorenjske in Sadjarsko
društvo Gorenjske.
V
zborniku, ki prikazuje stoletni razvoj kmeč
kega zadružništva, ne sme manjkati prispevek, ki
poskuša obdelati razvoj kmetovanja. Kot številnih
drugih se je tudi tega vprašanja lotil Damijan Ja
nežič v prispevku Razvoj kmetijstva od srednjega
veka dalje. Na kratko nas seznani s kmečkimi
upori, odpravo kmečke tlake, uvajanjem novih
poljščin (detelje, krompirja, koruze) ter z izdelavo
zemljiškega katastra. Iz franciscejskega katastra iz
prve polovice 19. stoletja je prikazana struktura
zemljišč na naklanskem območju, za obdobje okoli
leta 1830 pa sta napravljeni dve razpredelnici, ki
po katastrskih občinah prikazujeta vrste in količino
pridelkov in stanje živine. Opisuje tudi bivalne in
prehrambene navade naklanskih kmetov ter po
ložaj kmetijstva med prvo svetovno vojno, med
obema vojnama, drugo svetovno vojno in prva
leta po njej.
Sledijo prispevki, ki nas seznanjajo s procesom
zmanjševanja poljskih površin (v glavnem zaradi
industrializacije) in postopnim izginevanjem kozol
cev (Damijan Janežič), o obrtnih klavnicah - mesa
rijah v Zalogu, ki so v preteklosti precej mesnih
izdelkov prodale na Koroško. Svoje mesarsko pod
jetje s sedežem v Naklem je leta 1952 ustanovila
tudi Okrajna zveza kmetijskih zadrug Kranj (Da
mijan Janežič).
Proti koncu zbornika je še daljši članek o ko
njih kot kmetovih in furmanovih prijateljih (Janez
Crnilec, Damijan Janežič). Kajžarji kot naj nižji
kmečki sloj niso imeli ne konj ne volov, za kmečka
dela so uporabljali krave, za prevoze pa vozičke na
dveh kolesih na "človeški pogon". Mali kmetje so
za kmečka opravila že uporabljali konje in vole,

veliki kmetje pa so se ponašali s parom konj in
več. Konje so s posredovanjem mešetarjev kupo
vali na konjskih sejmih. Članek nas seznani s
konjsko opremo in vrstami vozov. Ureditev in iz
boljšanje medkrajevnih prometnih povezav v 18.
stoletju je pripeljala do prevozništva ali furmanstva večjih količin blaga na dolge razdalje. Naklo
je bilo na furmanski poti od Trsta do Beljaka in
Celovca ter do Dunaja pomembna skladiščna po
stojanka, zaradi klancev so bile pomembne tudi
nekatere bližnje gostilne, kjer so imeli priprežne
konje. Pa tudi sicer so bile v Naklem poznane še
druge furmanske gostilne. Zlasti s konjskim to
vornim prometom so bile povezane številne obrti
v Naklem: kovaška, kolarska, sedlarska itd. V da
našnjem času poskuša običaje, povezane s konji,
ohranjati Konjeniško društvo Naklo.
Zbornik se končuje s kratkim zapisom o dru
ženju kmetov in obrtnikov na ponedeljkovih
sejmih v Kranju (Damijan Janežič), ki so usahnili v
drugi polovici šestdesetih let 20. stoletja.
Na koncu zbornika so seznam 137 članov Kme
tijske zadruge Naklo v jubilejnem letu 2003, se
znami in fotografije sedanjih upravnega in nad
zornega odbora ter zaposlenih v zadrugi, seznam
dobitnikov priznanj zadruge, razmišljanja odgo
vornega urednika Draga Paplerja o kmetu in na
ravi, njegov povzetek vsebine zbornika in zahvala
uredniškemu odboru in sponzorjem, ki so omo
gočili natis in izdajo zbornika.
Na prvi pogled in pri bolj površnem branju
bralec dobi vtis, da je vsebina razporejena nekoliko
nepovezano. Toda zgodovina zadružništva je za
radi številnih zadrug, ki so delovale na območju
današnje Kmetijske zadruge Naklo, precej zaple
tena in zato prispevkov ni bilo mogoče razvrstiti
drugače.
Zbornik je opremljen s številnimi barvnimi in
črno-belimi fotografijami (vse so vsebinsko doku

mentirane, dodani pa so tudi zapisi, kje se na
hajajo), ki dopolnjujejo prispevke. Kljub dejstvu,
da avtorji prispevkov, razen dveh avtoric, niso
poklicni zgodovinarji, je zelo pohvalno, da so pri
pripravi člankov uporabljali arhivske in časopisne
vire ter strokovno literaturo, kar doprinese k
objektivnosti prispevkov. Zelo pohvalno je, da so
se snovalci zbornika odločili v sprotnih opombah
zapisati razlage, npr. prostorninskih in utežnih
mer, iz obdobij, ki jih obdelujejo prispevki. To
vrstne razlage vsebujejo le redki zborniki, a so za
razumevanje bistvenega pomena. Zlasti za bralce
domačine bo branje zbornika zanimivo, saj so
avtorji pri imenih in priimkih navajali tudi domača
imena kmetij.
Uredniški odbor se je domiselno odločil, da
personalne sestave številnih zadružnih odborov
poudari s teksti, zapisanimi v okvirih, s čimer so se
izognili obremenjevanju svojih prispevkov. Prav
tako so v okvirih objavljeni nekateri dokumenti in
druge zanimivosti, kot npr. novica, da so leta 1932
posneli dokumentarni film o živinoreji in mle
karstvu na Gorenjskem, ki so ga snemali tudi v
Naklem. Pri tem zasledimo nekaj nedoslednosti, ki
nekoliko motijo zaporedje prispevkov. Na str. 24
in 25, npr., na koncu zapisa o Mlekarski zadrugi
Naklo kot podpoglavje sledi zapis iz časopisa Go
renjec, ki bolj sodi v zapis v okviru. Ta in mogoče
še kakšna podobna nedoslednost pa seveda ni
kakor ne vplivajo na bogato vsebino zbornika.
Zbornik, ki je zahteval veliko napornega dela
zlasti od urednika Damijana Janežiča, sta lepo ob
likovala Simon Papier in Tiskarna knjigoveznica
Radovljica. Publikacija s svojo pričevalnostjo zelo
primerno obeležuje stoletni jubilej Kmetijske za
druge Naklo.
Janez Kopač

