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Braslovče

Arheološka topografija braslovške fare

IZVLEČEK

Avtor predstavlja poselitveno sliko župnije Braslovče v preteklosti na podlagi arheoloških najdb.
Braslovško območje leži na severovzhodu Spodnje Savinjske doline. Tu niso nikoli potekale arheološke
raziskave/ zato je območje veljalo kot arheološko nezanimivo. Številne krajše notice o najdbah ljudsko
izročilo in še neraziskana najdišča pa kažejo ravno nasprotno. Z materialnimi viri dokazana poselitev je
trajala vsaj od pozne prazgodovine/ intenzivna pa je bila zlasti v rimskem obdobju. Ugodnost prostora
kasneje dokazuje zgraditev cerkve vsaj v zgodnjem 11. stoletju in ustanovitev pražupnije Braslovče/ ki se
prvič omenja leta 1140. Nad cerkvijo so imeli patronat gospodje Žovneški kasnejši grofje (knezi) Celjski
ki so bili že zelo zgodaj lastniki svobodne posesti. Z raziskavami se prej poznanim desetim najdiščem
tako pridružuje še devet novih od katerih izstopa nedavno odkritje v celoti ohranjenega depoja
srednjeveških srebrnikov iz 15. stoletja.

Braslovče/

KLJUČNE BESEDE
Spodnja Savinjska dolina/ poselite~ topografija/ arheološke najdbe

SUMMARY
ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY OF THE BRASLOVČE PARISH
The author presents the settlement situation of the Braslovče parish in the past on the basis of
archaeological finds. The Braslovče region is situated in the north-east of the Lower river Savinja valley.
Archaeological researches were never carried out in that region; it was thus considered not interesting
from the archaeological viewpoint. Numerous short notices on finds/ folk tradition and not yet
researched sites are exhibiting the very opposite. With material sources proved settlement lasted from at
least late prehistor~ and was particular1y intensive in Roman period. The suitableness of the territory
was later pro ven by building of a church in at least at the beginning of the lJfh centur~ and by
founding the parish of Braslovče/ which was first mentioned in the year 1140. At the beginning the lords
of Žovnek had patronage over the church and later the counts (princes) of Celje who very soon became
owners of free property. Thus with the researches done/ nine new sites join the previous1y known ten of
which the most noticeable is the recent discovery of an entire1y preserved depot of medieval silver coins
from the 15h century.

Braslovče/

KEYWORDS
the Lower river Savinja valle~ topograph~ archaeological finds
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BLAŽ PODPEČAN: ARHEOLOŠKA TOPOGRJlFIJA BRASLOVŠKE FAAE, 117-138

Uvod
Pričujoči sestavek podaja poskus topografije s
komentarjem sedanje župnije Braslovče (ozemlje
nekdanjih krajevnih skupnosti Braslovče in Letuš).
Ne moremo reči, da sledi vsem kriterijem arheološke topografije, vendar poskuša podati vsaj osnovni pregled do sedaj znanih arheoloških najdišč
obravnavanega območja. 1
Seveda se nam je pri delu pojavilo nemalo težav. Prvo težavo predstavlja že dejstvo, da na obravnavanem območju ni klasičnih arheoloških najdiŠč. S tem seveda nočemo reči, da tu ni pomembnih arheoloških lokacij, ampak želimo opozoriti, da tu niso nikoli potekale arheološke raziskave. Večina lokacij vseh arheoloških najdb in
sledov stare poselitve je namreč vezanih na slučajna odkritja brez kakršnihkoli kontekatov. Zato je
tudi odveč poudarek, da za obravnavano območje
še nimamo temeljne študije pretekle poselitve. Nadaljnja težava je v tem, da je skoraj polovica lokacij arheoloških najdb nejasnih; predvsem zaradi
precejšnje časovne oddaljenosti odkritja. Velika
večina vseh znanih najdišč je bila namreč odkritih
v 19. stoletju ali prej. Ker gre v večini primerov za
osamljene najdbe (npr. posamezni rimski nagrobnik, novčni depo itd.) je tudi preverljivost na
terenu izredno otežkočena ali praktično nemogoča.
Posebno težavo predstavljajo tudi lokacije, ki jih
kot arheološke obravnavamo le pogojno. Pri tem
mislimo na stavbe z nedvomnim historičnim pomenom (npr. braslovška farna cerkev, grad Žovnek itd.), vendar poleg dejstva, da nikjer niso potekala arheološka izkopavanja, uradno tu tudi niso
ničesar našli. Ker pa to ne drži popolnoma, jih
vseeno obravnavamo v tem kontekstu.
Pri pisanju besedila smo skušali uporabiti vso
literaturo, ki se ukvarja z obravnavano problematikD. Omenili smo že, da je ta izredno pomanjkljiva in omejena zgolj na posamezne primere. Opozoriti smo skušali tudi na nekatere napake v literaturi, ki se nanaša na obravnavano območje. Zaradi morebitnih dopolnitev in novih spoznanj je bilo potrebno vključiti še lokalne vire, pričevanja domačinov o morebitnih najdbah oziroma
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ljudskem izročilu, ki bi ga bilo vredno upoštevati.
Če se vrnemo k začetku, moramo znova poudariti: namen pričujočega sestavka ni detajina topografija tega območja niti spekulacija za nadaljnje
raziskave, ampak zgolj poskus topografije obravnavanega območja v preteklosti in morebitni poskus prikaza poselitve v določenih časovnih obdobjih do novega veka. Seveda ob vsem puščamo
odprto možnost za nadaljnje raziskave, ki jih z
veseljem pričakujemo.
Seznam arheoloških

Arheološka najdišča navajamo po abecednem
vrstnem redu krajev, vendar jih zaradi včasih zelo
različnih lokacij znotraj istega kraja, časovne datacije in same narave najdišč ne združujemo skupaj pri obravnavi enega kraja.
Pri posameznem najdišču smo skušali poleg
krajevnega imena izbrati še najustreznejše specifično lokalno ime. Uporabili smo tistega, ki je že
strokovno uveljavljeno. Če ni, smo uporabili ime,
ki ta prostor označuje že dlje časa (npr. pri
najdbah na kmetijah smo izbrali namesto priimka
raje domače ime, saj se priimki pogosto menjajo).
Kjer je lokacija neznana ali mesto nima posebnega
imena, smo ime opredelili skopo geografsko in ga
zapisali v narekovajih.
Braslovče! župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja
Zupnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v
Braslovčah do obnovitvenih del leta 1984 ni bila
deležna posebne historične in kulturno zgodovinske pozornosti kljub temu, da je bila cerkev
prafara (listinsko prvič izpričana leta 1140), ki je
obsegala relativno zelo velik prostor.2
Glede na dejstvo, da so raziskave, povezane z
obnovitvenimi deli cerkve leta 1984 pokazale na
zgodnje svetišče, se nam zastavlja vprašanje o
morebitni kontinuiteti naselitve tega prostora. V
cerkvi, natančneje v tleh cerkvene zakristije, naj bi
bil mdr. v zidan rimski nagrobnik CIL3 III 11670, ki

2

1

Sestavek je v osnovi nastal kot seminarska naloga pri
predmetu Arheologija zgodnjega srednjega veka na
Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Timoteja
Knifica. Sestavek je nastajal ob neprecenljivi pomoči
Narodnega muzeja Slovenije. Poleg mentorja so mi z
dragocenimi nasveti glede določitve materiala pomagali
še: mag. Darko Knez (križca rožnih vencev), mag.
Tomaž Nabergoj (vzorci srednje/novoveške keramike),
Andrej Šemrov (vzorci srednjeveških novcev). Arheološke najdbe iz Braslovč je fotografiral Tomaž Lauko,
vse slikovne priloge pa je oblikoval Roman Hribar, ki je
izdelal tudi karto najdišč. Vsem se na tem mestu najlepše zahvaljujem.
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najdišč

3

Na ozemlju nekdanje braslovške župnije so danes
župnije Braslovče, Gomilsko, Vransko, Motnik, Tabor,
Prebold, Marija Reka, Griže, Trbovlje. Temeljna literatura: Kovačič, Franc: Zgodovina Lavantinske škofije
(1228-1928) ob 7m-letnid njene ustanovitve. Maribor:
Lavantinski ordinariat, 1928, str. 100; Vrečer, Rajko: Savinjska dolina: s posebnim ozirom na splošno, krajevno
in upravno zgodovino v besedi in sliki. Žalec: samozaložba, 1930, str. 45 (dalje Vrečer 1930); Stopar, Ivan:
Karolinška arhitektura na Slovenskem: župnijska cerkev
Marijinega vnebovzetja v Braslovčah in problem karolinške sakralne arhitekture na Slovenskem. Razprave
filozofske fakultete, 1987, str. 11,23 (dalje Stopar 1987).
Strokovno uveljavljena kratic a za Corpus Inscriptionum
Latinarum.
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Zemljevid obravnavnega obn1Očja (merilo 1:25000; pomanjšana) z označenimi arheološkimi najdišči. Na
z emljevidu niso oZJwčena najdišča/ za' katera ne vemo točne lokaCJje. ŠtevjJke. najdišč si sledJjo po
abecednem vrstnen1 redu krajev.
] - Braslovče / ž upnijska cerkev
8 - Podgorje pri Letušu / Pečovnik
2 - Dobrovlje / Dobnik
9 - Podvrh / Kodre
3 - Glinje
]0 - Podvrh / Kranc
4 - Letuš / "ob cesti proti Mozirju"
]] - Podvrh / Rovšnik
]2 - Podvrh / Ž ovnek
5 - Letuš / Gornji Hrašan
13 - Rakovlje / "na terasi ob cesti proti Gomilskemu"
6 - Male Braslovče / Rdeči križ
7 - Podgorje pri Letušu / Trebe
14 - Zgornje Gorče / "grič v občini Zgornje Gorče"
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pa danes vsekakor ni več viden. 4 Zanimiv pa je
tudi sedanji prag pri stranskem vhodu v cerkev, ki
jc prav tako nekdanji nagrobnik. Kamen iz belega
marmorja z napisom jc danes že zelo izlizan zaradi neprestane in dolgotrajne hoje čezenj. Napis
se vidi le ob robovih pri portalu, vendar tudi tu ne
v celoti. Poleg napisa je viden tudi vrezan cvetlični
motiv. Napis (nedvomno tudi zaradi slabe vidljivosti) še ni razvozlan in datiran. Vsekakor se nanaša na starejše obdobje braslovške cerkve, če ne
gre morda za nagrobnik S prvotnega pokopališča,
ki se je do leta 1826 razprostiralo okrog cerkve.
Tudi Franjo Baš in Ivan Stopar sta poudarjala
samo lego Braslovč, ki ležijo na plodni ravnici,
nedaleč od itinerarne ceste Ccleja - Emona, katere
trasa je bila nedvomno znana že v prazgodovinskem času. 5
Zaradi zgodnje omembe fare je Ivan Stopar
domneval, da je cerkev stala tu že dolgo, na kar
naj bi kazalo že samo ime kraja (Braslovče, nem.
Frasslau), ki kaže slovanski izvor in ga povezujejo
s slovanskim imenitnikom, mdL s knezom Braslavam (v virih omenjen v letih 884-898), česar se
bomo nekoliko dotaknili na drugem mestu. 6 Starost cerkve naj bi kazal tudi sam patrocinij, ki je v
slovenskem prostoru zelo pogost in značilen za
območje, ki je spadalo pod oglejski patriarhat.
Nenazadnje je bil v bližini Braslovč sedež edinega
listinsko izpričanega aloda v Spodnji Savinjski
dolini, gradu Žovnek. 7 Morda je bila braslovška
cerkev žovneška lastniška cerkev, ker so imeli Žovneški nad braslovško fara kasneje tudi v virih izpričan patronat. 8
4

5

6

7
8

Verjetneje je, da je bil omenjeni nagrobnik položen kot
tlakovec v tleh zakristije. Mommsen, Theodar; Hirschfeldt, OUo; Domaszewski, Alfred (ur.): Corpus inscriplionum Latinarum consilio et auctoritate AC€1demi€1e
LiUerarum regiae Borussicae, edit um voluminis terlii
slJpplemenlum. Inscriptionum orientis et illyrici latinamm supplemenlum. Berlin 1893, str. 1827, kjer je kot
lokacija navedeno "in pavimento sacrist iae" , Brez natančnejše lokacije povzemajo še: Bolla Lojze: XV/. Celje,
1, Braslovče. - v: Arheološka najdišča Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975, str. 279 (dalje
Bolta 1975); Krajevni leksikon Slovenije: reperlorij z
uradnimi, lopogfc1fskinll~ zem1jepisniml~ zgodovinskil1JJ~
kullumim/~ gospodarskimi in turističnimi podatki vseh
krajev Slovenije. II! knjig€1: Svel med Savinjo, Sotlo in
Savo. Ljubljana 1976, str. 480 (dalje Kuj. lek. 1976).
Baš, Franjo: Braslovče v preteklosti. C€1sopi<; za zgodovino in narodopisje 7 (XLII letnik), L zvezek, 1971,
str. 36 (dalje Baš 1971); Stopar 1987, str, 23, 24, Enako je
prepričan tudi braslovški župnik g. Jože Zidanšek.
Stopar 1987, str. 12; Kralj, Franc: Braslovče: pregled življenja jn dela v lrgu in okglid Brasloyče: Krajevna
skupnost, 1990, sir. 118; ist~: Zovnek in Zovnešk.i. Braslovče: Kulturno društvo Zovnek, 2000, str. 191, 192
(dalje Kralj 2000). Več o Braslavu gI. Kos, Fran: Gradivo
za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Il knjiga (l.
801-1000. Ljubljana: "Leonova družba", 1906, sir. 203,
231,248 (dalje Kos 1906).
Stopar 1987, str. 23, 24 ..
Curk, Jože: O pražupnijah in pražupnijsk.ih cerkvah na
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Braslovška ce rkev se sicer omenja šele leta
1255, ko je tu potekala razprava proti Gebhardu
Žovneškemu, današnjo baročno obliko pa je v
glavnem dobila po požaru leta 1600, ki je uničil
ves trg Braslovče. Na tem mestu ne nameravamo
o menjati vseh prezidav in dopolnjevanj, ki so nastala po letu 1600, prav tako pa ne natančn e stavbne zgodovine starejše stavbe.9 Pred obnovo fasadc

Izbor keramjčnjf, fragmentov (J6.-J8 stoletje) in
fragmenta pečnice (J5-J6. stoletje) iz nasutij pri
braslovš!d župnijski cerkvi, Najdeno pri urejanju
cerkvene okolice in nekdanjega obrambnega
stolpa.

9

slovenskem Štajerskem, Časopis h1 zgodovino lil narodopisje 63 (nova vrsta 28), 1992, str. 159 (dalje Cuxk
1992).
Temeljna literatura: Orožen, Ignac: D.1S Dekanat Frasslau mit Seelsorsgfationen FrassJau, Gomilsko, Franz, St.
Georgen unlerm Tabor, SI, Paul bei PragwaJd, Maria
Himmelfahrt in Ries, SI, Martin ,111 der Pack und SI.
Andra ob Heilenslein. Celje: Johann Rakusdl, 1880, sir.
4-32 (dalje Orožen 1880); Marijan Zad nikar: Romanska
arhitektura na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba
Slovenije, 1959 (dalje Zadnikar 1959); isti: Romanika v
Sloveniji: lipologija in morfologija sakralne arhilekture.
Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982 (dalje Zadnikar 1982); Curk, Jože: Topograf~ko gradivo 2: sakralni
spomeniki n1 območju občine Zalec. Celje: Zavod za
spomeniško varstvo, 1967, str. 2; isti: 1992, str, 153-181;
Stopar 1987, str. 12-24; KraJj 1990, str. 116-122.
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pisnikih iz 17. stoletja braslovško cerkev opredelil
kot ITneohranjeno cerkev skornim zvonikOffi, katere nastanka ne poznamo in bi bil lahko še iz 12.
stoletja lT •10
Leta 1984 so potekala pri cerkvi obnovitvena
dela, pri čemer so prišli do izjemnih odkritij. Dvojni romanski omet je pokrival prvotno zidavo ladje,
ki je bila zidana v tehniki opus spicatum; kot
gradivo so uporabili lomljence in prodnike. Vogala
prvotne cerkve na zahodni ladijski steni sta bila
sestavljena iz peščenih blokov. Na južni steni
cerkve so pod plastmi mlajših ometov odkrili štiri
zgodnje- ali predromanska okna, kar je pokazalo,
da je cerkev starejša od 12. stoletja. Dve okni (ki
pa nista bili somerno postavljeni), so prezentirali,
dve pa so docela uničila kasnejša baročna okna. ll
Na tem mestu nimamo namena natančno opisati
omenjenih oken, ki pa so v slovenski zgodnje
srednjeveški arhitekturi tako po arhitekturi kot po
merah dejansko izjemni. Z že omenjenimi vogali
na zahodni strani ladje je Stopar videl podobnost s
kapelama sv. Jurija in sv. Martina na Svetih Gorah 12
Po teh presenetljivih odkritjih so se pojavili
poskusi natančnejše datacije postavitve cerkve. O
tem bomo govorili le na kratko. Stopar je tako
pripisal Braslovčam dominantni položaj zgodnje
srednjeveškega svetišča Spodnje Savinjske doline,
ki naj bi bilo pomembnejše kot sosednji pražupniji
v Gornjem Gradu in Šem petru (prva je kot samostanska že v začetku služila bolj kot kontemplativno ne pa upravno središče, druga pa ni imela v
bližini nobenega fevdalnega centra). Glede na
ugotovljena proporcionalna razmerja iracionalnih
števil (korenov) v arhitekturnih razmerjih cerkve je
Stopar braslovški cerkvi našel najbližje analogije na
Koroškem (sv. Rupert pri Beljaku in pri Velikovcu). Opredelitev t.i. "karolinške arhitekture", kamor
je uvrstil tudi braslovško cerkev, po Stoparju sega
od 9. (morda celo osmega) do prvih desetletij 11.
stoletja 13
Zavrnitev Stoparjeve datacije in drugačno datacijo postavitve braslovške cerkve je postavil Jože
Curk: braslovška cerkev naj bi nastala kot lastniška
blizu dvora Breže - Selških, ki se je ločila od šempetrske pražupnije. V povezavi s tem je Curk zavrnil tudi poimenovanje Braslovč po Braslavu,
oblikovanje lastniških cerkva pa naj bi bilo možno
šele po koncu madžarskih vpadov. Braslovško cerkev je tako Curk opredelil kot "predromansko
gradnjo s konca saškega (919-1024) ali še verjetneje
iz salijskega obdobja (1024-1125), nikakor pa ne iz
10 Zadnikar 1959, str. 199,200; isti; 1982, str. 383, 384.
11 Badovinac, Bogdan: Braslovče. Varstvo spomenikov 27,
1985, str. 325-327; Stopar 1987, str. 14, 15; Kralj 1990, str.
116-118.
Stopar 1987, str. 54.
Stopar 1987, str. 55.

i;

BLAŽ PODPEČAN AAHEOLOŠKA TOPOGRAFljA BRASLOVŠKE FARE, 117-138

karolinškega (798-828-898),,14
Braslovška cerkev je bila postavljena na izrazito
močvirnem območju; odtod izvira tudi staro ime
'Marija na jezeru".15 Do ureditve drenaž je v cerkvi stalno zamakalo, včasih tudi do kritične meje.
Pri preureditvi "ženske strani" (ob severni steni) so
pri obnovitvenih delih v globini približno 60 cm
naleteli na dva nivoja prvotnih cerkvenih tal.
Zgornja tla so bila iz opeke, spodnja pa iz lomljencev 16 Vsaj spodnji nivo bi morda lahko povezali s prvotno ali zelo zgodnjo cerkvijo, vendar iz
tako skopih podatkov še ne moremo datirati obeh
nivojev. Lahko pa bi potrdili Curkovo domnevo,
da je "prvotna višina cerkve segala do baročnega
poviška, ki je nastal sočasno s sedanjim zvonikom
okoli leta 1700,,17
V zakristiji je pod sedanjim tlakom prav tako
še ohranjen prvotni tlak iz lomljencev, ki so baje
zelo različnih oblik. Pri preurejanju tal jih niso
dvigovali; možno je tudi, da je kateri spolija.
Domneva je zelo verjetna, ker vemo, da je bil vsaj
en tlakovec nedvomno spolija (že omenjeni C1L
11670). Vendar pri preurejanju tal niso opazili
napisa na nobenem lomljencu. 18
V času turške nevarnosti so okrog cerkve približno leta 1485 postavili tudi protiturški tabor, ki
je imel obrambne jarke s treh strani, kar je še
danes opazno pri višinskih razlikah med notranjostjo in zunanjostjo predvsem na vzhodni in na
jugovzhodni strani. 19 Današnje stanje naj bi po
Petru Fistru še vedno kazalo "t1oris obsežnega in
močno utrjenega tabora".20 Fister je uvrstil braslovški tabor med "taborske komplekse", za katerega
izpolnjuje vse zahteve. Med tipi taborskih kompleksov so bile Braslovče tabor, ki je bil vezan na
naselje in določeno cerkev in morda nenaključno
na patrocinij.21 Tabor je imel štiri obrambne stolpe,
od katerih je bil jugovzhodni okrogel, saj naj bi ga
naredili iz nekdanje kostnice. 22 Ko tabor ni več
služil svojemu namenu, so ga začeli uporabljati za
različne potrebe, preurejali in nato tudi postopno
odstranjevali. Severozahodni stolp so verjetno odstranili v prvi polovici 19. stoletja, jugovzhodni
stolp leta 1846. Iz jugozahodnega stolpa so sredi
19. stoletja pozidali kaplanijo. Severovzhodni stolp
je delno ohranjen še danes. V južni steni tabora ob
14 Curk, Jože: Ocene: Ivan Stopar: K arolinška arhitektura
na Slovenskem, Ljubljana 1988. Časopis za zgodovino in
narodopisj~ nova vrsta 25, 1989, str. 121, 122 (dalje
15
16
17
18
19
20

21
22

Curk 1989).
Prim. Vrečer 1930, str. 35.
Ustna informacija braslovški župnik g. Jože Zidanšek.
Curk 1992, str. 160.
Ustna informacija braslovški župnik g. Jože Zidanšek.
Kralj 1990, str. 69.
Fister, Peter: Arhitektura slovenskih protiturških taborov
(disertacija). Ljubljana 1974, str. 95 (dalje Fister 1974).
Fister, Peter: Arhitektura slovenskih protiturških taborov. Ljubljana: Slovenska matica, 1975, str. 24.
Orožen 1880, str. 32; Kralj 1990, str. 70.
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arheoloških najdb pri tem ni bilo, našli so le redke
dele noš pokojnikov (križce rož nih vencev, gumbe
itd.), ki so shranjeni v ž upnišč u in bolj ali manj

je delno ohranjen še danes. V južni steni tabora ob
cesti proti Malim Braslovčam je v obzidje vzidanih
več spoHj, od katerih sta razločni vsaj dve. Na eni je
upodobljen zaenkrat šc neznan grb, pod katerim je
fantastična režeča se glava z razprostrtimi rokami.
Druga spahja morda predstavlja neznanega svetnika ali oranta. Franc Kralj je predvideval, da omenjene sf:01ije izvirajo iz 15. stoletja, ko so zidali
obzidje. 3 Osebno menim, da so omenjene figure
morda starejše in so bile uporabljene le kot gradbeni material pri zidavi obzidja. Bolj verjetno se
namreč zdi, da so spolije izvirale iz cerkve, iz katere
pa so bile iz različnih vzrokov odstranjene. Zaradi
zelo različnega materiala v obzidju se nam zdi zelo
verjetna domneva, da je še več spoHj vzidanih v
zidu obzidja, a so zaradi orientacije kamnov zaenkrat nevidne. Na območju bližine cerkve in tabora
ni nikakršnih arheoloških najdb, ki bi jih lahko povezali s protiturško obrambo.
Okrog cerkve je bilo verjetno že od samega
zače tka tudi pokopališče, ki so ga opustili leta 1826
in ga pres tavili drugam. 24 V jugovz hodnem delu
pokopališča je bila postavljena kostnica (karner),
posvečena sv. Mihaelu. Prvič se omenja šele v vizitacijskem zapisniku v začetku 17. stoletja, datacija
njene postavitve pa je še nejasna. Marijan Zadnikar
jo je datiral v obdobje postavitve prve župnijske
cerkve, t.j. v prvo polovico ]2. stoletja. 25 Leta 1661
jo je vizitator zaradi zanemarjenosti ukazal podreti
in danes o njej ni več sledu. 26
Pri različnih urejanjih prostora okrog cerkv(-q so
skoraj vsakokrat naleteli na ostanke pokojnikov. V
glavnem je šlo za kompletne skelete, ki so se
razmeroma dobro ohranili tudi zaradi ilovnatih tal.
Grobovi ležijo vsepovsod okrog cerkve znotraj
obzidja že v globini pol metra. Ob prekopih pri
urejanju cerkvene okolice so vse ostanke pokojnikov prenesli na sedanje pokopališče. Posebnih

Pri urejanju nekdanjega severovzhodnega obrambnega stolpa so pred kratkim od stranili tudi
nove tlakovee skupaj z ne globokim delom nasutij
pod njimi. Med d eli naj bi kljub pozornosti ne
našli velikih ko ličin arh eološkega materiala v nasutjih; shranili so nekaj bolje ohranjenih fragmentov rdeče žgane neglazirane keramike. Kovinskih najdb z izjemo redkih žebljev ni bilo. Nasutja
so navozili na bližnjo župnijsko parcelo. 28 Sam
sem pri pregledu kupov naletel še na nekaj arheoloških najdb, zlas ti fragmentov keramike. Pri pregledu fragmentov sem ugotovil, da ne gre za tipičen novoveški material (med odlomki namreč ni
bilo priso tnega porcelana, beloprstene "libojske" in
redukcijsko žgane, na obeh straneh glazirane
" km eč ke" keramike), ki pa je hkrati izjemno raznolik, kar daje resničen vtis nasli tja pri utrj evanju tal.
Našel sem tudi nekaj žebljev, ki prav tako niso
tipično novoveški (vsi so namreč kovani) in p a
fragment ključa (zgornji d el). Redke steklene čre
pinje so v glavnem prevlečene z irisom; en odlomek je verjetno noga steklene čaše. Vse te najdbe
morda nekako uokvirja najdba odlično ohranjenega bronastega habsburškega novca cesarja Franca II. iz leta 1812, ki bi morda lahko datiral omenj eno nasutje. Vendar moramo povedati, da ne
vemo niti za točen dvig plasti niti za stratigrafsko
sekvenco nasutja, prav tako pa so bili kupi nedvomno že večkrat premetani. Glede na vrsto keramike pa bi takšna datacija lahko bila ustrezna.

23 Kralj 1990, str. 71. Vrečer (1930, str. 35) je napačno zapisal, da je omenjeni grb žovnešk.i. Kralj ugotavlja, da je
grb neznan, da pa žovneški vsekakor n L
24 Kralj 1990, str. 125. Tudi to pokopališče je bilo (mdr. zaradi izredno poplavnega terena) opuščeno leta 1904, ko
so začeli umrle pokopavati na sedanjem pokopališ č u .
25 Zadnikar 1959, str. 200; isti: 1982, str. 384; Kralj 1990, str.
129.
26 Ker kostniea ni &hranjena, ni popolnoma jasno, ali so jo
v 17. stoletju zares podrli, ali se je to zgod ilo šele kasneje. Na lilografiji iz okrog leta 1830 je v jugovzhodnem
vogalu taborskega obzidja dejansko viden okrogel stolp,
ki je bil odslranjen leta 1846, in odtod izvira domneva,
da je nastal iz nekdanje kostnice (prim . Orožen 1880,
str. 32; Kralj 1990, str. 129). Vendar se nam zastavlja
vprašanje, zakaj naj bi nekdanjo kostnico v obrambni
sistem vključili šele
letu 1600. Na prostoru nekdanjega pokopališča do sedaj (nedvomno tudi zaradi nasuHj) šc niso naleteli na strukture, ki bi jih lahko povezali s kostnieo. Braslovški župnik g . Jože Zidanšek
domneva, da je bila kostnica porušena že v 17. stoletju
in da je bil del temeljev vključen v kasnejše baročne
prezidave cerkve.

Izbor bronastih predmetov jz nasuHj pri braslovški
župnijski cerkvi. Najdeno pri urejanju cerkvene
okolke in nekdanjega obrambnega sto/pa. Verjetno
deli naše iz uničenih srednje/novovešJah grobov.
Levi kniec uničenega rožnega venca (nekoliko povečano) je daHran v 15.-16. stoletje, desni (fragmentiran/ nekoliko povečano) pa v 17. stoletje.
Okrogla pasna spona (nekofjko pomanjšana) je
bronasta/ prevlečena s kositrom in je jz 16. sto/etja.

"O
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časovno nedoločljivi.27

27 Us tna inforf!\adja braslovški župnik g. Jože Zidanšek.
28 Gl. op. 27. Zupn ik je prepričan, da gre za lokalno produkcijo iz bližnjih Glinj.
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neki!
Johann Gabriel Seidl je prvi omenil antični
novčni depo antoninijanov iz 3. stoletja po Kr. poleg depojske novčne najdbe v Zgornjih Gorčah.
Najdba, odkrita leta 1828, je obsegala več sto antoninirjanov, ki so bili (kot depo v Zgornjih Gorčah)
v lasti Josefa Kleina, ki je posamezne primerke
poslal na Dunaj29 Novci so bili iz časa od Valerijana do Avrelijana, datirani 239-275. V detajlni
analizi de6'0ja je Peter Kos zakap datiral v čas po
letu 275 3 Lojze Bolta je depo pogojno enačil z
depojsko novčno najdbo v Zgornjih Gorčah 31
Lokacija omenjene najdbe (če gre res za različ
no od Zgornjih Gorč) je izredno težko določljiva,
saj je že pot med Braslovčami in (starim) gradom
Žovnek dolga več kot kilometer. Prav tako ni povsem jasno, za kateri grad Žovnek gre. Verjetneje
gre za stari grad, morda pa tudi za njegovega
naslednika, novi dvorec Ruhethal, ki so ga mdL
tudi imenovali Žovnek oz. Novi Žovnek. Ta stoji
bližje cesti iz Braslovč kot pa stari grad.
Braslovče/ITna območju Braslovčl!

Leta 1872 naj bi nekje na braslovškem območju
našli dva novca cesarja Trajana, ki sta prišla v
graški Joanneum 32 Natančnejša lokacija najdbe ni
znana. Rajko Vrečer je omenjaliTrimske napise,
bronaste zaponke in denar, ki so ga našli v bližnji
okolici Braslovč", kar naj bi potrjevalo, da so bile
Braslovče ITnekdanja rimska naselbina lT • 33 Bronaste
zaponke so tu omenjene prvič.
Dobrovlje! Dobnik
V hribovitem naselju samotnih kmetij, na Dobrovljah34 v bližini cerkve sv. Urbana, so pri Dob29 Seidl, Johann Gabriel: II. Beitrage zu einer Chronik der
archaologischen Funde in der osterreichischen Monarchie. Archiv ftir Kande 6sterreichischer GeschichtsqaelJen 9, 1853, str. 130 (dalje Seidl 1853). Nadaljnje
omembe: Pichler, Friedrich: Il Die Mtinzen der
r6mischer and byzantischer Kaiser in der Steiermark .v: Repertorium der steirischen Miinzkunde IL Graz:
Leuschner & Lubensky, 1867, str. 239; isti: Text zur
archaologischen Karte von Steiermark. Graz: Anthropologischer Verein, 1879, str. 11 (dalje Pichler 1879);
Vrečer 1930, 35; Kolšek, Vera: Savinjska dolina v rimski
dobi. Savinjski zbomik I- Žalec 1959, str. 123 (dalje
Kolšek 1959); Bolta 1975, str. 279; Kos, Peter: Denarni
obtok na jagovzhodnoalpskem prostoro v antiki (disertacija). Ljubljana 1984, str. 6/42 (dalje Kos 1984); isti:
Die Fandmtinzen der r6mischen Zeit in Slowenien Teil
Il Berlin: G. Mann, 1988, str. 21 (dalje Kos 1988); Kralj
30 1990, str. 36.
Kos 1988, str. 21.
31 Bolta 1975, str. 279.
32 Jahresbericht des steiermarkischen Landesmaseams in
Graz 61. Graz 1872, str. 24. Nadaljnje omembe: richler
33 1879, str. 11; Bolta 1975, str. 279; Kralj 1990; str. 36.
Vrečer 1930, str. 35.
34 Domačije na dobroveljski planoti so zelo raztresene in
tu poteka tudi meja med braslovško in nazarsko župnijo. Dobnikova domačija npr. že spada v nazarsko fara.
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niku pred približno 20 leti (okrog leta 1980) podirali
staro hišo in kaščo Ckaštd T), ki je stala na mestu
sedanje hiše in pri tem našli nekaj domnevno
srednjeveških predmetov. Ker so spodnji del kašče
podirali z bagerjem, ne vedo, ali so bile omenjene
najdbe prav v zemlji ali morda le v zidu kašče. Našli so prstan z napisom 14 K. R. 16, kar tolmačijo kot
začetnice in letnico. Prstan v obliki širokega obročka
je domnevno bronast in pozlačen. Ločeno so našli
še zapestnico, sestavljeno iz manjših kvadratov
(prav tako bronasta in pozlačena) in kovinske škarje, ki so imele med krakoma upodobljeni dve glavi,
menda Tkralja in kraljičnoIT. Prstan še hranijo, zapestnico in škarje so podarili sorodnikom v Nemčijo. Po mnenju Marjana Forštnerja - Dobnika so
bili vsi ti predmeti verjetno shranjeni v kakšni škatli
ali zidni omarici, kjer je bilo zagotovo spravljenih še
več stvari. Vendar niso našli ničesar drugega. 35
Omenjena najdba je vsekakor zanimiva, čeprav
jo je že zaradi okoliščin najdbe težko ocenjevati;
zlasti ker poznamo dva od treh predmetov (zapestnico in škarje) le po opisu. Prav tako bi težko
pritrdili, da je omenjeni prstan res srednjeveški, saj
ima zelo splošno obliko in tudi številke in črke na
njem niso tipično srednjeveške.
Vzrok zakopa bo seveda ostal neznan, vsekakor
pa je šlo za depo vrednejših predmetov, ki je bil
zaradi neznanih vzrokov skrit. Če gre res za srednjeveške predmete, bi jih lahko morda povezali s
turškimi vdori ob koncu 15. stoletja, saj se mdL
eden izmed dobroveljskih vrhov imenuje Grmada,
kjer naj bi signalni ognji naznanjali bližajočo se
turško nevarnost.
Glinje
Franjo Baš je omenil, da je bila v Glinjah najdena ITglinasta posoda iz prazgodovineIT. Ker navaja le ta podatek, ne vemo, kje v Glinjah in kdaj
so omenjeno posodo našli. Ker iz Glinj ne poznamo nobenih drugih najdb in Baš ni navedel drugih virov, je omenjena najdba sporna.36
Že sam toponim kraja nam pove, da je bil tu
primeren material za lončarstvo; najbrž v vseh
obdobjih, ko je bilo območje poseljeno.
Letuš! 1T0b cesti proti Mozirju lT
V začetku šestdesetih let 20. stoletja je Jakob
Šket pri urejanju ceste iz Letuša proti Mozirju
našel najmanj en novec. Po nekaterih podatkih naj
Ker pa je to območje s cerkvico sv. Urbana do leta 1860
spadalo pod braslovško fara in ker je tu še vedno
ozemlje braslovške občine, najdišče še uvrščamo v obravnavano območje.
35 Ustna informacija Marjan Forštner - Dobnik, Dobrovlje.
36 Baš 1971, 36. Kljub temu, da je omenje na najdba precej
sporna, saj gre za edino omembo, jo vseeno obravnavamo na tem mestu, ker kljub vsemu dopuščamo možnost, da je Baš (rojen v bližnjih Kamenčah) razpolagal s
podatki, ki so nam neznani. Prim. tudi op. 98.
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bi šlo za bakren novec, najden v globini lA m.37
Peter Kos je omenjeni novec uvrstil med rimske
nominale z negotovo datacij o med prvim in če
trtim stoletjem po Kr38
Izredno zanimiva je skorajda nasprotna pripoved samega najditelja. Najdbe se spominja, vendar
naj bi takrat našel 5-6 novcev (ne enega!) v globini, ki ustreza globini cestnih jarkov, v Letušu, na
desni strani ceste, ob cesti proti Mozirju. Novci so
bili 'Trumene barveIT; na sprednji strani je bila upodobljena podoba vladarja. Izvirali naj bi iz časa
okrog leta 1800 (napis je menda prebral), torej novoveški. Hranil jih je doma, po preurejanju kleti
jih je pred leti zavrgel. 39
Iz teh dveh popolnoma različnih virov je težko
zaključiti, za kakšno novčno najdbo je dejansko
šlo. Morda omenimo še to, da se Šket ne spominja
nobene druge najdbe razen te, ki jo je omenil.
Prav tako ni menda našel ničesar drugega v svojem poklicnem delu.
Letuš! Gornji Hrašan
V Letušu, v nekem vinogradu pri Zornikovi
domačiji blizu Gornjega Hrašana, je bil že v prvi
polovici 19. stoletja najden rimski nagrobnik. Kasneje so ga vzidali v kovačnico pri Spodnjem Hrašanu, kjer je po prezidavi izginil. Brez natančnejše
lokacije ga je prvi omenil Albert Muchar, točno
lokacijo je zapisal šele Ignac Orožen.40 Nagrobnik
je imel leta 1844 'komaj čitljiv napis", vsaj leta 1880
pa je bil že izgubljen.41 Theodor Mommsen je
omenjenemu nagrobniku dal številko 5112 (sedaj
CIL 5112), kot lokacijo najdbe pa je zapisal "v hiši
čez most", kar ustreza dejanskemu stanju, čeprav
opis lokacije zveni skopo.42 Mommsenova naved37 Bolta, Lojze; Kolšek, Vera: Letuš (pri Mozirju). Varstvo
spomenikov B- 1962, str. 220 (dalje Bolta, Kolšek 1%2);
Bolta 1975, str. 279. Nikjer pa ni omenjeno, iz katerega

38
39
40

41
42

obdobja naj bi bil novec. Kot najditelj novca je naveden
"J. Šket iz Polzele" (Bolta, Kolšek 1962, str. 220). V resnici
je najditelj novca! novcev Jakob Šket iz Pariželj, ki je bil
po poklicu cestar.
Kos 1988, str. 23.
Ustna informacija Jakob Šket, Parižlje.
Omembe brez točne lokacije: Muchar, Albert: Geschichte des Herzogthums Steiermark erster Theil.
Graz: Damian und Sorge: Leuschner & Lubensky, 1844,
str. 3% (dalje Muchar 1844); Knabl, Richard: II. Wissenschaftliche Mittheilungen, Epigraphischer Ercurs. lvIittheilungen des historischen Vereines fur Steiermark 2,
1851, str. 157 (dalje Knabl 1851); Pratobevera, Eduard:
Die Fundorte keltischer und r6mischer Antiken in
Steiermark. Mittheilungen des historischen Vereines fur
Steiermark 5, 1854, str. 116 (dalje Pratobevera 1854);
richler 1879, str. 29; Vrečer 1930, str. 14. Omembe s
točno lokacijo: Orožen 1880, str. 34; Fekonja, Andrej:
Celje in okolica (povestne in mestopisne črtice). Dom in
svet VIII, 1895, str. 371; Kolšek 1959, str. 125; Bolta 1975,
str. 279; Kraj. lek. 1976, str. 500.
Muchar 1844, str. 396; Orožen 1880, str. 34.
Mommsen, Theodor (ur.): Corpus inscriptionum latinamm, consilio et aUdoritate Academiae Litterarum regiae
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ba lokacije se nam zdi izredno pomembna, saj Je
bila kasneje napačno interpretirana - prišlo je celo
tako daleč, da je kasneje Lojze Bolta ločil dva (!) v
Letušu najdena rimska nagrobnika: CIL 5113, ki
naj bi bil vzidan liV hiši pri (!) mostu" in \1 nekem
vinogradu pri Zornikovi domačiji blizu Gornjega
Hrašana najden rimski nagrobnik z napisom".43 Tu
gre za očitno napako: Muchar, Knabl, Mommsen
idr. namreč izrecno govorijo o enem rimskem nagrobniku v Letušu in to natanko o istem kot
Orožen, ki pa ga BoIta navaja kot vir za "drugi"
spomenik. Dva rimska nagrobnika v Letušu je prvi
navedel šele Rajko Vrečer, ki je v monografiji
Savinjska dolina pri epigrafskih spomenikih rimske
dobe v Savinjski dolini pri kraju Letuš navedel
slovensko transkripcijo dveh rimskih nagrobnikov.
Prvega smo omenili, pri besedilu prevoda drugega
pa lahko takoj vidimo, da z Letušem nima nobene
zveze. Vrečer namreč navaja prevod napisa nagrobnika, znanega kot CIL 5113, ki je bil vzidan na
gradu Žovnek (gI. Podvrh! Žovnek) in nikakor ni
izviral iz Letuša. Seveda pa ne moremo vedeti, ali
je Vrečer naredil malomarno napako, ali je pri pisanju uporabil kakšen napačen vir. 44 Druga dvoBorussicae, editum voluminis tertii supplementum.
Inscriptiones Asiae provindarum Europae Graecorum
UJyrid Latinae. Berlin 1873, str. 626 (dalje Mommsen
1873). Naj navedemo tudi originalni Mommsenov zapis
lokacije (v latinščini): "in aedibus trans pontem".
43 Bolta 1975, str. 279. Že iz članka Vere Kolšek Savinjska
dolina v rimski dobi ni jasno razvidno, da je bil v
Letušu najden le en nagrobnik. Pri navajanju rimskih
najdb v Letušu Kolškova opiše nagrobnik, najden v
vinogradu pri Zornikovi domačiji s točno lokacijo najdbe, pri navajanju literature pa navede Mucharja (1844,
str. 396), Pratobevera (1854, str. 127), Krajevni leksikon
Dravske banovine: krajevni repertorij z uradnimi,
topografskimi, zem1jepisnimi, zgodovinskimi, kultumimi, gospodarskimi in tujskoprometnimi podatki vseh
krajev Dravske banovine. Ljubljana 1937, str. 80 (pravilno: 90, op. B. P.; dalje Kraj. lek. Drav. ban 1937) in
dvoumen podatek "CIL 5112 (izgubljen)". S takim opisom lahko dobimo vtis, kot da gre za dva različna
nagrobnika. V literaturi, ki jo za CIL 5112 navaja Bolta
(Muchar 1844, str. 396; Knabl 1851, str. 157; Pratobevera
1854, str. 116; richler 1879, str. 29; Vrečer 1930, str. 14)
natančna lokacija najdbe nagrobnika (razen krajevne) ni
nikjer navedena. Sam napis na nagrobniku pa je enak
kot pri "drugem" napisu, za katerega kot literaturo navaja Orožna (1880, str. 34) in Fekonjo (1895, str. 371).
Prim. napis v: Muchar 1844, str. 396; Knabl 1851, str.
157; Mommsen 1873, str. 626; Orožen 1880, str. 34.
Nikjer tudi ni govora o dveh rimskih nagrobnikih v
Letušu.
44 Vrečer 1930, str. 14. Napisa na nagrobniku iz Žovneka s
pravilno lokacijo najdbe Vrečer ne navaja nikjer. Možno
pa je tudi, da je kot vir uporabil knjigo Friedricha
richlerja (1879), ki je v literaturi sicer ne navaja (prim.
Vrečer 1930, I-III), kjer richler pri kraju Letuš (Letusch
in Saanthale) omenja dva nagrobnika, CIL 5112 in CIL
5113; kot literaturo pa citira še: Muchar 1844, str. 396;
Pratobevera 1854, str. 116; Mommsen 1873, str. 626. Vendar nihče od omenjenih avtorjev CIL 5113 ni postavil v
Letuš. Da je zmešnjava še večja, Pichler na drugem
mestu omeni Žovnek (Saaneck, s. Letusch) in tam

2 KRONIKA

50
:200:2

um na navedba je tudi v Krajevnem leksikonu
Dravske banovine. Pod geslom Letuš je mdL
navedeno, da so lIV kraju odkopali rimske napisne
kamne lT •45 Upravičeno lahko domnevamo, da ne
gre za neke nove podatke oziroma da gre za nekritično povzemanje Vrečerja ali morda Friedricha
Pichlerja.46 Iz navedenih dejstev je torej očitno, da
poznamo iz Letuša le en rimski nagrobnik.
Kot zanimivost omenimo še, da je Orožen povezovalosebno ime Sura v napisu z imenom domačije Zornik, kjer je bil kamen najden.47 Vendar
menimo, da gre tu za nesmisel, saj je domače ime
(tudi priimek) Zornik znano po celi Savinjski dolini.
Male Braslovče! Rdeči križ
Ob glavni cesti med Malimi Braslovčami in
Letušem sredi polja stoji križ z ledinskim imenom
Rdeči križ. Do leta 1960 je tu stala kapela, ki so jo
podrli zaradi širjenja ceste Šentrupert - Mozirje.
Franc Kralj je domneval, da je pred postavitvijo
kapele tu že stal križ, saj je ledinsko ime "Rdeči
križ" že staro. Omenil je zgodovinsko legendo, po
kateri naj bi na tem mestu v začetku 18. stoletja
doživeli poraz ogrski uporniki kruci. V zahvalo za
habsburško zmago so postavili križ, ki naj bi ga
zaradi rdečih križev na plaščih krucev pobarvali z
rdečo barvo. Od tod naj bi izviralo tudi ime lokacije. Baje naj bi pred leti tu našli tudi kosti. 48
Rdeči

križ je že od nekdaj buril domišljijo dosaj še veliko starejših domačinov pozna
izročilo, da na tem mestu straši. Tu naj bi se mdr.
skrivnostno ustavljali vozovi in kočije, ker konji
niso hoteli nadaljevati poti. Legende o krucih se domačini ne spominjajo, v splošnem pa postavitev
križa povezujejo z nekim dogodkom, mdr. s kugo.49
Podgorje pri Letušu! Trebe (Trebinje, Tremačinov,

45 najdbo CIL 5113. GI. Pichler 1879, str. 29.
Kraj lek. Drav. ban. 1937, str. 90.
46 Dopuščamo še možnost da je avtor prispevka morda
poznal že takrat v bližnjih Obramljah (gI. Podvrh!
Kranc) najdene rimske bloke (od katerih je imel eden
napis), kar pa je malo verjetno.
47 Orožen 1880, str. 34.
48 Kralj 1990, str. 129. Ni nam uspelo ugotoviti, od kod
Kralju ta podatek. Ogrski uporniki proti Habsburžanom, po rdečih križih na plaščih imenovani "kruci", so v
letih 1703-11 večkrat vpadli tudi na slovensko ozemlje
Prekmurja in Pomurja. V temeljnem delu o krucih,
knjižici Kruci na slovenskem Štajerskem avtorjev Janeza
Kocipra, Franca Kovačiča in Matije Slekovca, kjer so
opisani vsi vpadi krucev na slovensko Štajersko, ni
nikjer navedeno, da bi kruci prodrli zahodneje od Slovenskih Goric, kaj šele v Spodnjo Savinjsko dolino (gi.
Kociper, Janez; Kovačič, Franc; Slekovec, Matija: Krod
na slovenskem Štajerskem. Maribor: Murski, 1905, str.
62-75 idr.). Prim. tudi poglavje o krucih v: Gruden, Josip: Zgodovina slovenskega naroda/ 1 del (reprint).
Celje: Mohorjeva družba, 1992, str. 925-931.
49 Ustna informacija Slavka Omperman - Malikova, Podvin; Jože Marovt, Parižlje.
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binjski grad, Trebinjšček)
Po navedbah Lojzeta Bolte in Vere Kolškove so
bili v Podgorju pri Letušu, v gozdu z ledinskim
imenom Trebinje uffotovljeni sledovi gradišča z
obrambnim jarkom 5 Iz tega skopega opisa bi lahko sklepali, da je bilo "gradišče" odkrito šele v
šestdesetih letih 20. stoletja, kar je vsekakor nesmisel, saj je bila lokacija znana že dolgo.51 Omeniti moramo še eno dejstvo: omenjeno "gradišče"
je pravzaprav srednjeveški letuški grad, last manj
pomembnih vitezov Letuških, ki pa se v virih posebej ne omenja. Leta 1247 pa je omenjen Wulfing
Letuški (W. von Leuts). Grad je očitno razpadel že
v srednjem veku, poleg zunanjega in notranjega
jarka je v danes popolnoma razvaljenem zidovju
še mogoče razpoznati obris stolpa.52
Na gradu niso potekala nikakršna arheološka
izkopavanja ali raziskave. Med ljudmi pa so krožile zgodbe o tu zakopanih zakladih, ki so jih
domačini večkrat iskali, našli pa ničesar. 53 Ljudsko
izročilo omenja še drugi letuški grad z imenom
Loženberg, kakor se imenuje tudi bližnja kmetija.
Stal je na gričku na drugi strani Savinje, ob cesti,
ki vodi v Mozirje. Pred leti je bilo menda pri
Trebinju še mogoče videti raven prostor, kjer je
bilo graščinsko kegljišče. Po ljudskem izročilu naj
bi gradova povezoval podzemni hodnik, ki je
potekal pod Savinjo, Trebinjšček pa naj bi bil z
drugim hodnikom povezan tudi z Žovnekom in
celo s Celjem. Oba gradova naj bi napadli tudi
Turki, ki pa so se po legendi pogreznili. Še pred
drugo svetovno vojno naj bi na tem mestu Oanko
Orožen ni zapisal, kje točno) našli človeške kosti.54
Morda je zanimiv podatek, da se je zadnji last50 Bolta, Kolšek 1962, str. 220; Bolta 1975, str. 279. Ker je
znano, da monografija Arheološka najdišča Slovenije
obravnava le najdišča do zgodnjega srednjega veka, si
lahko s tako skromnim opisom brez vsake datacije
ustvarimo napačno sliko časovne datacije Trebinja; morda je zavajajoča že oznaka "gradišče".
51 Prim. Orožen, Janko: Gradovi in graščine med Savinjo/
Sedlo in Savo v narodnem izročilu. Celje: (s.n.), 1936, str.
88,89 (dalje Orožen 1936). V Kraj. lek. Drav. ban (1937,
str. 90) piše, da je "v 9. stoletju imel v Letušu grad
mejni grof Braslav"; to naj bi bil "današnji grad Trebinjšček, katerega sledovi so še vidni". Omenjene trditve
ne nameravamo komentirati, domnevamo pa, da tu ne
gre niti za ljudsko izročilo ampak bolj domoljubno romantično obarvano "izročilo", ki izvira v povezavi
Braslava in Braslovč od druge polovice 19. stoletja dalje.
52 Stopar, Ivan: Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na
slovenskem Štajerskem. Ljubljana: Slovenska matica,
1977, str. 23, 24; isti: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji
III knjiga: Spodnja Savinjska dolina: občine Ce1jt!Hrastnik Laško/ ZaJec Ljubljana: Park: Znanstveni tisk
1992, str. 73 (dalje Stopar 1992).
53 Ustna informacija Franc Kralj, Rakovlje. Prim. tudi Orožen 1936, str. 89.
54 Orožen 1936, str. 88. za graščinsko kegljišče in podzemni hodnik tudi ustna informacija Franc Lever - Pečovnik, Podgorje pri Letušu.
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Morda je zanimiv podatek, da se je zadnji lastnik Rovšnikove domačije v bližnjem Podvrhu (kjer
je prav tako arheološko najdišče) menda imel za
potomca graščinskih. 55
Podgorje pri Letušu! Pečovnik
V začetku maja 2001 je osnovnošolka Stanka
Lever - Pečovnikova pri nabiranju jagod na strmem kamnitem bregu na levi strani ceste, ki vodi
k Pečovnikovi domač iji, našla razbito manjšo glinasto posodo, iz katere se je iztresla skupno približno 250 novcev. Depo je bil skrit do sedanjega
časa in se je očitno prikazal zaradi deževnega
vremena in erozije po bregu . Breg so menda teden
dni pred odkritjem urejevali tudi cestni delavci, a
niso našli ničesar. Kasneje je Leverjeva najdišče
pregledala še večkrat in našla še nekaj novcev, ki
jih hran ijo pri Pečovnikovih.56 Pri pregledu primerkov novcev se je pokazalo, da gre za tipične
srednjeveške male srebrnike, ki izvirajo iz različnih
kovnic (Dunaj, Graz, Benetke idr.) in so iz 15.
stoletja. Posodka, v kateri so novci ležali, je bila
razbita na več delov. Je Črno žgana in okrogle oblike, zato sklepamo, da gre za hraniln.ik. Do temeljite strokovne analize depoja ne moremo dati
drugih informacij O najdbi.

Razsuti depo srednjeveških srebrnikov z razbi[im
hranI1nj}wJ11 (15. stoletje) jz Podgorja pri Letušu.
Fotografirano teden dni po od/aitju (foto Jernej
Marovt).
Razlog za zakop novcev je seveda neznan in bi
ga bilo zelo spekulativn o povezati sPečovnikovo
domačijo, četudi nedvomno gre za staro kmetijo
(staro hišo, ki je bila še lesena, so pred leti porušili). Nad domačijo na strmem hribu stoji domnevna razvalina z ledinskim imenom llovšek. Po
5S Ustna informacija Franc Levcr - Pečovnik, Podgorje pri
LeLušu.
56 Ustna informacija Stanka Lever - Pečovnikova st. Del
novcev je odnesla v celjski muzej, del jih še hranijo
doma.
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nekaterih podatkih naj bi tam stal drugi podgorski
grad. S7 Zelo verjetna pa je možnost, da so depo
zakopali v času turških vpadov.
Morda bi lahko omenjeni depo povezali s
širšim prostorom. Pri bližnji domačiji Kompošt še
poznajo ljudsko izročilo o domnevnem "zakladu"
(baje zlatnikih), ki naj bi bili za kopa ni pod neko
hruško pri domačiji. Menda so pred več leti
Kompoštove stare tete iskale zaklad, a niso našle
ničesar. Zaklad naj bi bil domnevno povezan s
podgorskim gradom Trebinjščkom. 58
Pod vrh! Kodre
V severnem delu Podvrha z ledinskim imenom
Obramlje so leta 1984 pri domačiji Kodre pri
gradnji novega silosa naleteli na fragmente keramike. Po pripovedovanju Ivana Laznika - Kodreta
so v globini približno pol metra odkrili več
odlomkov Črno žgane neglazirane posode. Posoda
naj bi bila razbita že ob odkritju; morda je šlo tudi
za ostanke več posod. Po Laznikovem mnenju je
šlo za "deponij o". Poleg keramičnih odlomkov niso
našli ničesar drugega. Odlomke so zavrgli. 59
Podatek o najdbi jc zanimiv, ker so na sosednji
domačiji v Obramljah na drugi strani ceste (p'r
Kranc, gI. Podvrh! Kranc) odkrili več domnevno
antičn ih kamnitih blokov; od Kranca naj bi po izročilu proti Zgornjim Gorčam potekala tudi "rimska cesta".60 Seveda pa samo iz teh podatkov ne
moremo keramike, najdene pri Kodretu, razglasiti
za antično, čeprav vsekakor ni bila tipično novoveška.
Podvrh! Kranc
V Obramljah so pri Krančevi domačiji odkrili
več kamnitih blokov, ki bi lahko bili antični. Franc
Kralj je v monografiji Braslovče navedel, da so en
kamen (z napisom) odpeljali v Gradec, drugega
vzidali v ška rp o pri domačiji, tretjega pa domnevno vzidali v Krančevo kapelico. 61 Ni pa omenil,
da teh (domnevno) treh kamnitih blokov niso našli
hkrati. "Kamen z napisom" in "kamen v kapelici"
naj bi našli že pred drugo svetovno vojno. 62
Morda je najdba povezana z gradnjo kapelice, ki
je bila postavljena leta 1895, kjer naj bi omenjeni
57 Ustna informacija Leverjcvi - Pečovnikovi, Podgorje pri
Letušu.
58 Ustna informacija Mogujevi - Kompoštovi, Podgorje pri
Letušu.
59 Ustna informacija Ivan Laznik - Kodre, Podvrh.
60 Ustna informacija Jernej Marovl, Podvrh. O "rimski
cesti" je slišal pripovedovanja pokojnega gospodarja
Krančeve domači je.

61 Kralj 1990, SIL 36.
62 Ustna informacija Angela Marovt - Krančeva, Podvrh .
Več bi o tem vedel povedati njen pokojni mož, ki je
mdr. pripovedoval tudi Kralju. Menda so oba bloka
našli že ob koncu 19. stoletja, vsekakor pa ne po letu
1945. Zanimivo je, da najdišče kljub precejšnji starosti
odkritja še ni bilo omenjeno v arheološki literaturi.
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betonarn). Kamen, ki je vzidan v škarpi, so našli
leta 1956, ko so delali škarpo, v globini enega
metra na križišču cest pod domačijo; nato so ga
vzidali v škarpo. Na njem ni bilo nobenega napisa. 63 Vidna stran kaže zelo grobo površino in
nakazuje lokalni izvor materiala. Drugih najdb pri
Krancu ni bilo oziroma niso bili pozorni nanje.
Za Krančevo domačijo v smeri proti Zgornjim
Gorčam naj bi po izročilu potekala 1Trimska cestaIT.
Baje so bili na njivah še vidni cestni utori, ki so jih
Krančevi počasi zasipavali. 64 Podatek je zanimiv,
če pomislimo na najdbe pri Krančevi in Kodretovi
domačiji pa tudi na bližnje Zgornje Gorče, kjer je
bil odkrit depo rimskih novcev.
Podvrh! Rovšnik
V severnem Podvrhu pri domačiji Rovšnik ob
cesti na Dobrovlje so v šestdesetih letih 20. stoletja
pri oranju odkrili odlomke prostoročno delane,
grobe rustikalne keramike 65 Franc Kralj je domneval, da so jo uporabljali staroselci, ki so se
umaknili že v pobočje Dobrovelj, da pa je bila
izdelava lokalna rimska. 66
Najdba je vsekakor zanimiva, zlasti če jo pogledamo iz geografskega konteksta. Samotna Rovšnikova domačija ob poti na Dobrovlje pravzaprav
ne leži daleč od Krančeve domačije v Obramljah
in Zgornjih Gorč, prav tako pa ne od Letuša in samo potrjuje nedvomno poselitev tega dela Podvrha vantičnem obdobju. Glede same datacije in
uporabe keramike pa je brez poznavanja konteksta
težko dati ustrezno sodbo.
Podvrh! Žovnek
Stari grad Žovnek ob vznozJu Dobrovelj velja
za enega najpomembnejših slovenskih gradov tudi
zaradi tega, ker je bil izvorni grad grofov Žovneških, kasnejših grofov (knezov) Celjskih. Na tem
mestu nimamo namena govoriti o njegovi zgodovinski pomembnosti, prav tako tudi ne o njegovi
stavbni

razčlenitvi

bomo nekoliko dotaknili na drugem mestu. 67
Izredno zanimiva je morebitna naselitev grajskega hriba pred postavitvijo srednjeveškega gradu. Ljudsko izročilo omenja ajde, ki naj bi živeli
pri starem gradu, kar bi morebiti lahko kazalo na
sledove starejše predkrščanske "ajdovske" poselitve. 68 Na gradu je bil vzidan tudi rimski nagrobnik
CIL III 5113. Omenjeni nagrobnik je že zelo zgodaj
veljal za izgubljenega, saj je bil že Theodorju
Mommsenu znan le po Tyfernusovih in Manutiosovih kopijah 69 Spomenik so že zelo zgodaj
prepeljali v Graz, kjer so ga vzidali v dvorišče
palače Saurau. Če je bil omenjeni nagrobnik najden na grajskem griču, pri gradnji oziroma popravilu gradu ali je prišel od drugod (npr. iz celjskega območja), lahko le ugibamo. Okras na steli
iz belega marmorja (površinski rez listnatih ornamentov) je Balduin Saria povezal znagrobnikom
iz Celja (CIL III 5262) in predvideval, da oba izvirata iz iste delavnice?O Vsekakor je zanimivo
tudi, da so "med Braslovčami in gradom Žovnek"
našli depo rimskih novcev iz 3. stoletja in da se
tudi z gradu vidi "rimska cesta". Zanimiv je tudi
alohtoni material za gradnjo gradu, ker obstaja
možnost da so lahko vsaj klesane peščene bloke
na zunanjem obzidju prepeljali iz območja nekdanjega rimskega legijskega tabora Il. italske legije
v Ločici ob Savinji?1
Kot prvi v virih omenjeni lastnik srednjeveš67 Temeljna literatura: Orožen, Janko: Preteklost Savinjske
doline od davnih do današnjih dni Savinjski zbornik II-

68

in stanju ohranjenosti. Tega se

63 Obstaja celo anekdota o tem, da na kamnu ni nobenega
napisa. Ob najdbi so se namreč nekateri delavci
spraševali, zakaj je tako velik in lepo oblikovan kamen
brez napisa, ki bi ga "po tradiciji" moral imeti. Ob že
preveč vprašujočem glasnem čudenju nekega delavca,
zakaj ni na kamnu nobenega napisa, je drugi delavec
pripomnil, da na kamnu piše "K. te gleda!" (ustna in64 formacija Angela Marovt - Krančeva)

69

GL op. 60.

65 Bolta, Kolšek 1962, str. 220; Bolta 1975, 279; Kralj 1990,
str. 36. Kot lokacijo najdišča sta Bolta in Kolškova navedla "na pare. št. 1342 k. o. Podvrh, lastnik J. Kramer,
Rošnik št. 97". To lahko napelje do napačnega tolmačenja, da je "Rošnik" (pravilno Rovšnik) ledinsko ime,
ne pa ime domačije. Tako je Bolta kasneje zapisal "parcela, ki je last J. Kramerja iz (!) Rošnika" (gl. Bolta 1975,
str. 279). Rovšnikova domačija je danes opuščena, oskr66 bujejo jo sorodniki.
Kralj 1990, str. 36.
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Žalec 1965, str. 334-338; Stopar, 1977, str. 137-138; isti:
Gradovi na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba,
1986, str. 127-130; isti; 1992, str. 160-164; Kralj, 2000. Pri
vseh delih gi še tam citirano literaturo.
Orožen 1936, str. 78. Orožen navaja v celotnem slovenskem ljudskem izročilu znano pripovedko o ajdovski
deklici, ki je na sprehodu radovedno opazila kmečke
ljudi pri delu in se čudila nad "palčki", ki jih ni poznala.
Ko jih je odnesla pokazat ostalim ajdom, so ji šele ti povedali, da so ti "palčki" ljudje. Ponavadi (v omenjeni
različici ne) se pripovedka konča še s prerokbo ajda, da
bodo ti "palčki" zavladali, ajdi pa bodo izginili. Prim.
M6derndorfer, Vinko: Koroške narodne pripovedke.
Celje: Mohorjeva družba, 1946, str. 96-100 (dalje MOderndorfer 1946).
Muchar, Albert: Das romische Norikum oder: Oesterreich Steyermark Salzburg Kiirnten und Krain unter
den Romem. Graz: Leuschner & Lubensky, 1825, str.
290 (dalje Muchar 1825); Muchar 1844; str. 424; Pratobevera 1854, str. 120; Petruzzi, prof.: Die r6mische
Bauwerte aus der laibacher Ebene. Mittheilungen des
historischen Vereines ftir Krain 19, 1864, str. 65; richler
1879, str. 29; Mommsen 1873, str. 626; Saria, Balduin:
Neue Inschriften aus der norisch - pannonischen
Grenzgebiet. Jahreshefte des Osterreichischen archaologischen Instituts in men Band XXXVI; Beiblatt, 1946,
str. 44-46 (dalje Saria 1946); Kolšek 1959, str. 130; Šašel,
Jaro in Ana: Inscriptiones Latinae quae in Yugoslavia
inter annos MCMXL et MCMLX editae et repertae sunt.
Situla 5, 1963, str. 130; Bolta 1975, str. 279; Kralj 1990, str.
36; Kralj 2000, str. 136.
Saria 1946, str. 46.
Kralj 2000, str. 137.

127

2 KRDNIKA

50

BLAŽ PODPEČAN: ARHEOLOŠKA TOPOGRJlFIJA BRASLOVŠKE FAAE, 117-138

kega gradu nastopa leta 1130 Gebhard 1. (G. de
Soune), grad sam pa de omenjen šele leta 1278 kot
ITcastrum Sounekke lT ? Doživel je veliko prezidav,
njegova najbolj značilna nerazvaljena podoba pa je
Vischerjeva upodobitev iz leta 1681. Na njej poleg
gradu vidimo ob poti na grajski hrib tudi neznano
razvalino na nekoliko nižjem griču. Za kakšen
objekt in iz katerega časa je šlo, lahko le ugibam o,
ker v virih ni nikjer omenjen. Franc Kralj je
razvalino poimenoval 'Tvzhodna stavba'! in menil,
da je tu stal prvotni žovneški grad73
Mogočni grad je bil dokončno opuščen leta
1819, ko je tedanji lastnik Jožef Čokl, pI. Ruhethal
pozidal dvorec Novi Žovnek ali Ruhethal. Stari
grad je od tedaj propadal. V začetku 20. stoletja ga
je skušal zaščititi tedanji lastnik baron Cnobloch, ki
je prekril okrogli stolp. Žal se streha ni obdržala
dolgo, nazadnje so ostanke raznesli domačini.
Domačini so pred leti na gradu večkrat iskali
zaklade (nazadnje menda okrog leta 1950), pa niso
našli niti drobnih najdb. Pod gradom je bilo še več
dobro ohranjenih kleti. Nekoč so okoliški fantje
odkrili vhod v manjšo, še dobro ohranjeno, vendar
prazno 'Tvelband' klet. V drugi kleti na drugi strani
gradu se je še med drugo svetovno vojno skrival
partizan. Po pripovedovanju starejših so menda že
pred davnimi leti na gradu nekoč odkrili klet,
polno posode, ki pa so jo neznanci čez noč izpraznili 74 V stolpu pa naj bi bili še po drugi
svetovni vojni ohranjeni ostanki posameznih delov
pohištva, zlasti stolov?5
Dve kmetiji v bližini gradu sta bili nedvomno
povezani z gradom. Pri 1vllinarju ob potoku Trnavci sta bila nekdaj graščinski mlin in kovačnica,
že sredi 18. stoletja pa so tedanji lastniki Žovneka
mlin prodali prednikom sedanjih lastnikov domačije (ohranjena originalna listina prodaje iz leta
1751). Na drugi strani mlina naj bi bili tudi
graščinski zajezitveni ribniki?6 Pri 1vllinarju niso
nikoli ničesar našli. Druga kmetija, p.d. Rak je bila
nekoč stražarski stolp žovneškega gradu (k še
delno ohranjenemu stolpu je prizidana hiša). Na
danes zaraščenem pobočju, ki se razprostira od
gradu v smeri proti Vranskemu, so bili včasih
graščinski vinogradi. Od studenca pri danes podrti
zidanici v nekem vinogradu je po izročilu vodil do
Rakove "štirne" vodovod po lesenih ceveh. Ko je
pred leti Ivan Turnšek - Rak kopal za vodovod, je
odkril v tleh ostanke borovih štorov?7
Od starega gradu naj bi po izročilu vodil rov
72 Stopar 1992, str. 160.
73 Kralj 2000, str. 172.
74 Ustne informacije domačini, stanujoči v bližini gradu
Žovnek, Podvrh.
75 Kralj 2000, str. 157.
76 Ustna informacija Hribernikovi - 11linarjevi, Podvrh.
Prim. Orožen 1936, str. 84.
77 Ustna informacija Ivan Turnšek - Rak, Podv rh.
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do Turnškove domačije pod Grmado na Dobrovljah. Južno od Turnškove domačije je dejansko
stal razgledni stolp gradu. Od tod naj bi izviralo
tudi ime domačije. Danes je tloris stolpa komaj
razpoznaven, verjetno je šlo za okroglo stavbo.
Kralj je domneval, da je bila kmetija ali njen del
zgrajena z materialom iz porušenega stolpa, ker je
v gospodarsko ~oslopje vzidan kamen s kamnoseškim znakom. 8
Zadnjih nekaj let na ~radu potekajo revitalizacijska oz. zaščitna dela. 9 Prvi namen teh del
naj bi bila zaščita zidovja pred nadaljnjim propadanjem. Pri tem naj se ne bi dotaknili arheoloških
plasti, vendar so pri urejanju okolice prišle na dan
najdbe iz nasipnih slojev. Najdbe ležijo praktično
povsod, kjer se pri gradu dvigne ruša od tal; v
glavnem gre za fragmente keramike, pečnic in
žeblje. Ob poplavah leta 1998 je po hudourniški
strugi prišel na dan tudi odlomek glinaste vodovodne cevi. 80
Rakovlje/"na terasi ob cesti proti Gomilskemu"
Franc Kralj je v monografiji o Braslovčah pri
obravnavi pokopališč omenil, da je bilo eno od
preteklih grobišč v Rakovljah, kjer naj bi pri
gradnji novih hiš naleteli na ostanke grobišča 81
Gradnje naj bi potekale pred približno tridesetimi
leti (okrog leta 1970). Domnevno naj bi odkrili
žarno grobišče, ki pa so ga - nedvomno tudi zaradi hitrejšega poteka gradnje - uničili. Drugih
podatkov o tej izjemno zanimivi najdbi ni, zato je
težko reči, ali je šlo za prazgodovinsko ali antično
grobišče. Kralj, ki stanuje v bližini, je pri izkopih
okrog hiše v globini približno enega metra odkril
lepo oblikovane "okrogle kamne", ki bi lahko bili
tudi umetno oblikovani. Na bližnjih njivah se tudi
najde keramika, vendar se meša z recentno, zato
jo je težko povezati z omenjenim grobiščem. Pri
bližnji gradnji nove šole v Rakovljah leta 1977
menda ni bilo nobenih najdb 82 To bi morda kazalo na omejenost grobišča na manjši prostor.
Zgornje Gorče/"grič v občini Zgornje Gorče"
V drugi polovici 18. stoletja (okrog leta 1780) so
"na griču (HUgel) v občini 83 Zgornje Gorče" odkrili
78 Kralj 2000, str. 170. Turnškovo domačijo so nemški oku79

80
81

82
83

patorji med vojno požgali, razvaline so danes spominsko urejene.
Čiščenje grajskih ruševin je bilo opravljeno že v sedemdesetih letih 20. stoletja. Po posredovanju ustanovljenega odbora za zaščito gradu je bil Žovnek razglašen za
kulturni in zgodovinski spomenik v nekdanji občini
Žalec marca 1993. Občni zbor Kulturno zgodovinskega
društva Žovnek - Braslovče je bil januarja 1995. GI.
Kralj 2000, str. 243-254.
Kralj 2000, str. 184.
Kralj 1990, str. 125.
Ustna informacija Franc Kralj, Rakovlje.
Glede na to, da so Zgornje Gorče še danes precej nepomembna manjša kmečka vas, je tu verjetno mišljena
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depo rimskih novcev antoninijanov iz 3. stoletja
po Kr. Richard Knabl je omenjene novce (ne več
vseh) videl pri lastniku braslovškega dvorca Barenhaf Josefu Kleinu, ki je novce prevzel od braslovške občine, kjer so bili deponirani. Prvotni lastnik novcev je bil trgovec Foramitt 84 Depo je obsegal novce od cesarjev Valerijana do Karina (254284). Detajlno analizo novcev depoja je podal Peter Kos, ki je datiral zakop na jesen leta 284 85
Vsekakor je zakap povezan z zgodovinskim
položajem v nemirnem obdobju, kar je ugotovil že
Knabl. Lojze Bolta je domneval, da gre za isto
najdbo kot novčni depo 'Tmed Braslovčami in gradom Žovnek", kar pa je Kos izpodbil.86
Točna lokacija najdbe je izredno težko določ
ljiva, morda je bolj kot s samim naseljem Zgornje
Gorče povezana z bližnjimi Obramljami 87 Knabl je
omenil, da je najdišče od braslovškega župnišča
oddaljeno četrt ure 88 Kakršnihkoli drugih najdb v
Zgornjih Gorčah ni, prav tako omenjeni depo nima nikakršnega mesta v izročilu. 89
Poselitve na slika braslovške fare do visokega
srednjega veka
Zaradi lažjega razumevanja prikaza poselitve
obravnavanega območja v različnih časovnih obdobjih moramo na začetku predstaviti tukajšnje
geografske posebnosti, ki so nedvomno igrale pomembno vlogo pri poselitvi skozi celotno zgodovino človeškega bivanja na tem prostoru. Pri tem
nimamo namena geografskih značilnosti opisovati
detajlno, ampak le do te mere, da si ustvarimo
približno sliko izoblikovanosti terena. To nam bo
omogočilo lažje dojemanje pretekie poselitve na
obravnavanem območju, ki v preteklosti ni bila docela identična z današnjo poselitvijo.
Ozemlje nekdanje krajevne skupnosti Braslovče
leži v severovzhodnem delu Spodnje Savinjske
doline, za katerega so značilne tri reliefne enote.
Nizka ravnina na vzhodu 90 (1) sega od Savinje
proti zahodu in se precej razgiba zahodno od črte
Glinje - Spodnje Gorče - Rakovlje - Braslovče Zgornje Gorče - Obramlje. Ta del tvorijo pliocenski griči med omenjeno krajevno mejo in Dob-
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rovljami v Podvrhu do braslovške pleistocenske
terase nad strugo Savinje (2), kjer leži trg Braslovče. Terasa predstavlja vmesni gričevnat svet
med ravnino na vzhodu in zakraselo, z gozdom
močno poraslo Dobroveljsko planoto s kapniškimi
jamami (3)91 Letuško območje (ozemlje nekdanje
krajevne skupnosti Letuš) leži na jugozahodu v
podnožju strmega pobočja Dobrovelj, na severu pa
v nižini na obeh straneh reke Savinje. Po geološki
osnovi je ravninski del braslovškega območja veči
noma prodnat in se dviga na nižjih diluvialnih
ravninah in višjih terciarnih terasah. Južno od Braslovč so značilne diluviaine tvorbe (prod in pesek),
ki potekajo od Šmartnega ob Paki in Braslovč do
Celja, zlasti v ozkem pasu ob Savinji Cgmajna"), ki
je bil v preteklosti poraščen z borovci in topoli. Na
hribovitih Dobrovljah prevladuje apnenec, jugovzhodno od Črete pa tudi srednjetriadni šenturški
skrilavci; na več mestih apnenec predira andezit.
Na severnem pobočju Dobrovelj pa tudi delno pri
Braslovčah
prevladujejo školjkasti dolomiti 92
Temperatura braslovškega območja je zelo ugodna; nižinsko območje je precej mokro, kar omogoča dobro rast na številnih travniških površinah.
Celotna celjska kotlina pa je precej vetrovna.
Če soočimo te skopo opisane geografske značil
nosti obravnavanega območja s seznamom arheoloških najdišč, vidimo, da se arheološka najdišča
ne pojavljajo na celotnem območju. Najprej nam
pade v oči popolna odsotnost arheoloških najdišč
na nizki ravnici, ki poteka od Šentruperta proti
Malim Braslovčam in sega proti zahodu do prehoda na nizko gričevje. To nam postane bolj razumljivo, če pomislimo na dejstvo, da je vsaj od
Orle vasi do Letuša do začetka 20. stoletja precejšen pas zavzemala ti. "gmajna", t.j. neobdelana
skupna površina na manj kakovostni zemlji ob
bregovih Savinje, ki je bila zaradi prodnate podlage za naselitev neprimerna.9 3 Naselbine so bile le
nekdanje in sedanje redke kmetije na nekoliko
višjem predelu kvartarne terase (npr. v Parižljah).
Na tem območju je bila naselitev možna le v bližini ceste Šentrupert - Mozirje, ki je bila nedvomno pomembna tudi v preteklosti.
Največja

84

85
86
87
88
89
90

katastrska občina.
Knabl 1851, str. 155. Nadaljnje omembe: Seidl 1853, str.
130; Pratobevera 1854, str. 110; Pichler 1867, str. 239;
richler 1879, str. 11; Vrečer 1930, str. 35; Kolšek 1959, str.
130; Bolta 1975, str. 279; Kos 1984, str. 6/46; Kos 1988, str.
22; Kralj 1990, str. 35.
Kos 1988, str. 22.
Bolta 1975, str. 279; Kos 1988, str. 22.
Prim op. 60.
Knab11851, str. 156.
Npr. leta 1911 v Zgornjih Gorčah rojeni Jože Marovt ni
vedel ničesar o kakršnihkoli najdbah v Zgornjih Gorčah.
Tu ležijo naselja Orla vas, Topovlje, Parižlje, Preserje;
pot se nadaljuje proti Malim Braslovčam in Letušu in
od tam proti Zgornji Savinjski dolini.

koncentracija

najdišč

se nahaja v pre-

91 Kralj 1990, str. 11, 14.
92 Kraj. Jek. Drav. ban. 1937, str. 87, 89, 476.
93 Janko Orožen v članku Gmajne na področju srednje
Savinje in njenih pritokov (Celjski zbornik Celje 1957,
str. 153-190) navaja skupna zemljišča ("gmajne") pri vseh
vaseh sedanje braslovške fare. Naselja ob Savinji (Orla
vas, Topovlje, Parižlje, Preserje, Male Braslovče) so imela
praviloma "gmajno" med teraso in Savinjo oziroma ob
bregovih Savinje, ostala naselja pa različno. "Gmajne" so
začeli razdeljevati ob koncu 18. stoletja (reforme Marije
Terezije), po letu 1848 pa so vse nerazdeljene "gmajne"
postale last sosesk. Med upravičence so "gmajne" dokončno razdelili do leta 1890.
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hodnem pasu med ravnico in zakraselimi Dobrovljami, ki je najintenzivnejša v smeri proti Zgornji
Savinjski dolini; na območju, ki zaokrožuje severni
Podvrh (Obramlje), jugozahodni Letuš in Podgorje.
Vendar vsa najdišča kažejo bolj na značaj prehodnega območja, saj neke intenzivnosti poselitve pred
visokim srednjim vekom vsaj glede na stanje sedanjih raziskav ne moremo dokazati. Druga večja intenzivnost poselitve bi morda lahko bila na območju proti južnemu Podvrhu od rakoveljske terase (Rakovski klanec) proti staremu gradu Zovnek.
Vendar je tudi tu intenzivnost poselitve pred
visokim srednjim vekom prav tako nejasna. Naselje
Braslovče na braslovški terasi je zaradi odmaknjenosti od glavnih prometnih smernic še danes
precej odmaknjena od intenzivnega razvoja in zato
morda lahko domnevamo, da je bilo tako tudi v
preteklosti. Iz visokogorskega sveta Dobroveljske
planote pred visokim srednjim vekom prav tako ne
poznamo nobenih sledov pretekle poselitveY4
A naj znova poudarimo, da so omenjene domneve le rezultat nepopolnega poznavanja pretekle
poselitve in šele detajlne raziskave bi razjasnile
preteklo poselitev obravnavanega območja.
Kot smo povedali že v uvodu in pokazali pri
obravnavi posameznih najdišč, za kakršnokoli preteklo poselitev obravnavanega območja pred visokim srednjim vekom nimamo v rokah nikakršnih
zanesljivih trdnih dokazov, ampak le prostorske in
predmetne fragmente nekih, nam še zelo nejasnih
situacij v preteklosti.
Že Franc Kralj ugotavlja, da so Braslovče z
bližnjo okolico izrazit primer območja, za katerega
ne moremo dokazati velike intenzivnosti pretekle
poselitve in da "moramo zaradi redke poselitve v
preteklosti krajevno zgodovino povezati z zgodovino pokrajine, v kateri kraj leHi, t.j. celotno
Spodnjo Savinjsko dolino. Območja okoli Braslovč
naj bi bila v preteklosti redko naseljena - če so
sploh bila - in to naj bi veljalo za čas do vzpostavitve rimske oblastiY5
Za najstarejšo, t.j. kamenodobno poselitev ni na
obravnavanem območju nobenih dokazov.96 Kralj
94 Vendar moramo poudariti, da to narekuje le stanje
sedanjih raziskav. Na bližnji Čreti (996 m) je bil namreč
že ob koncu 19. stoletja odkrit branastodobni depo
srpov. GI. Bolta, Lojze: Najstarejša zgodovina Spodnje
Savinjske doline. Savinjski zbornik 1, Žalec 1959, str.
103-117 (dalje Bolta 1959).
95 Kralj 1990, str. 34. Naj na tem mestu omenimo, da Kralj
domnevnega žarnega grobišče v Rakovljah ne omenja v
kontekstu arheoloških najdišč, ampak pokopališč.
96 Baš (1971, str. 36) kot "najstarejše znamenje življenja" na
braslovškem območju omenja najdbo zoba ledenodobne
živali v Podvrhu, ki so jo kasneje prenesli v Gradec. Ker
takšna najdba še ne pogojuje človeške prisotnosti, jo
omenjamo le v opombah. Prav tako na tem mestu ne
moremo upoštevati najdbe kamnite sekire v Podvinu na
hribu Vimperk, ki jo omenja Baš, ker se ne nanaša na
obravnavano območje. Podvin na drugi strani Savinje je
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zaradi obstoja paleolitske lovske postojanke v
Apnarjevi jami v Pirešici predpostavi možnost
poselitve tudi v kraških jamah na zakraseli Dobroveljski planoti, kjer naj bi bile takrat vse možnosti
za naselitev. 97 Vendar moramo izrecno poudariti,
da gre tu samo za domneve.
Kralj nadalje navaja, da prav tako nimamo nikakršnih dokazov za poselitev v celotni prazgodovini nasploh, čeprav zaradi bližine bogatih prazgodovinskih "ilirskih" najdišč v okolici Šešč in Prebolda dopušča možnost, da bi bilo poseljeno tudi
ozemlje pod Dobrovljami, kar naj bi bilo verjetno
predvsem v pozno prazgodovinskem Ckeltskem")
obdobju 98 Skozi Podvrh bi namreč lahko čez Trojane potekala pot tovorjenja rude iz Koroške na Dolenjsko, ker "naj bi bila to najbolj naravna povezava"; to naj bi posredno kazale najdbe iz časa rimske
oblastiY9 Na tem mestu naj omenimo domnevno
žarno grobišče v Rakovljah. Grobišče je ležalo na
ravnici, ki je rahlo dvignjena z Rakovskim klancem
v smeri proti Gomilskemu. Glede na to, da nam je
znan le ta podatek, bi bilo zelo spekulativno, da bi
iskali določene primerjave in povezave (ki pa jih v
neposredni bližini tudi ni), saj ne vemo niti, ali je
šlo za prazgodovinsko ali antično grobišče. Omejenost grobišča nam je prav tako neznana; morda bi
lahko z grobiščem povezali v bližini najdene

97

namreč od nekdaj spadal pod polzelsko fara.
Kralj 1990, str. 34.
98 za "ilirska" najdišča gI. Bolta 1959, str. 103-117. Pri analizi prazgodovinske poselitve ne omenjamo domnevne
najdbe "glinaste prazgodovinske posode" v Glinjah, ker
ne poznamo niti točne lokacije, niti konteksta najdbe.
Vendar je lahko najdba docela verjetna. Nedaleč od
Glinj namreč ležita vasi Šmatevž in Trnava, kjer so pri
zaščitnih arheoloških izkopavanjih trase za avtocesto
odkrili srednje/mlajšo latensko nižinsko naselbino (prim.
Novšak, Matjaž: Trnava. Varstvo spomenikov 37 (poročila), 1995, str. 132), med najdbami pa so bili mdr.
številni fragmenti keramike. Samo ugibamo lahko, če se
najdba v Glinjah ne navezuje morda na bližnji Šmatevž
(ker ne poznamo točne lokacije) ali smemo morda v
Glinjah domnevati še eno manjšo latensko nižinsko naselbino? Vsekakor lahko pas pozne prazgodovinske poselitve razširimo na prehodni pas, ki se razgiba v smeri
proti Gomilskemu. Prim. tudi op. 36.
99 Kralj 1990, str. 35. Vera Kolškova (1959, str. 130; povzema: Kraj. Jek. 1976, str. 517) navaja, da sta bila na Žovneku "poleg keltske tetradrahme najdena dva rimska
novca". Kot literaturo navaja: Muchar 1844, str. 424;
Pratobevera 1854, str. 120, ArchaoJogische Inschriften
aus jugosJawien po: Mommsen 1873, str. 626. Vendar
Kolškova obravnava omenjene novce skupaj z nagrobnikom CIL 5113, ki je bil vzidan na gradu in se omenjena literatura (ki smo jo pregledali) nanaša izključno
nanj in nikjer niso omenjeni tudi novci. Ker literatura
torej ne ustreza in za to novčno najdbo (če in kakršna
je sploh bila) ne poznamo nikakršne druge objave, je
pri opisu arheoloških najdišč nismo upoštevali. Ce
najdba ni sporna, moramo samo ponovno potrditi: pozno prazgodovinska prisotnost je v Podvrhu nedvomna,
domnevati pa smemo kontinuiteto poselitve na hribu,
kjer je postavljen grad Žovnek.
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Br~1sJovče,

pogled jz smen' Pariželj. Detajl razglednke iz začetka 20.

"okrogle kamne".100 Kljub vsemu pa moramo
up oš tevati dve dejstvi: prvič, da se ta lokacija
nahaja blizu ceste Bra s l ovče - Gomilsko in je bil
ob tej p oti ("med Brasl ovčami in gradom Žovnek")
odkrit domnevni depo rimskih novcev in drugič,
da vsekakor ni moglo obstajati samo grobišče,
ampak tudi pripadajoča naselbina, ki pa zaenkrat
šc ni znana. Z njo nam reč ne moremo p ovezati
nobenega od nam d o sedaj poznanih najdišč na
bližnjem območju. Edina možnost je morda območje okrog braslovške župnijske cerkve, ki bi bilo
lahko pascijeno že v antiki ali prej (upravičeno
lahko d o mnevamo, da izbira kraja postavitve
cerkve pred 12. stole~em ni biJa naključna) .
Drugo najdišče , ki bi lahko pripadalo pozno
p razgodovinskemu obdobju, leži na že omenjenern
območju severnega Podvrha (Podvrh/ Rovšnik),
kjer je konce ntracija posameznih najdb sorazmerno velika. Ker gre le za najdbo fragmentov posod,
ne moremo reči, za kakšno obliko naselitve je šlo.
Kra lj, ki keramiko pripiše staroselccm (Keltom), jo
povezuje z umikom noriškega prebivalstva ob
rimski p riklju čitvi Noriškega kraljestva v višje
ležeče predele Savinjske doline, kjer so se ukvarjali
z živinorejo in poljedelstvom. 101 Kljub temu, da
ol1'lenjena trditev morda drži, moramo predvsem
ponovno upoštevati gosto naselitev sorazmerno
ozkega območja med severni m Podvrhom in
Letušem: v bližnjih Obramljah (od koder vodi
cesta mimo Rovšnikove domačije na Dobrovlje)
poznamo še vsaj dve najdišči , od katerih je bilo
vsaj eno nedvomno antič no (Podvrh! Kranc), prav
bliz u pa leži tudi vas Zgornje Gorče, kjer je bil
]00 Vendar moramo upoštevati tudi, da sta bila oba segmenta odkrita ločeno oziroma ob kamnih ni bilo naj 1 deno ni česar, kar bi lahko povezali zgrobiščem.
Ol Kralj 1990, str. 35, 36. Prim. Kolšek 1959, str. ·115.

5tolefJ~1.

(točna lokacija ni znana) odkrit depo antičnih
novcev iz 3. stoletja. Vse to ka že, da je inte nzivnos t poselitve na tem območju trajala daljši č as,
da pa nam s redišče domnevne p oz no prazgodovinske (in kasnejše antične) poselitve še ni znano.
Šele v rimskem obdobju tako lahko govorim o o
nedvo mni okupacij i obravnavanega obm očja, vendar moramo tudi tu poudariti, da so vse najdbe iz
rimske d obe posamične , tako da npr. Kra lj govori
le o "rimski navzočnosti".102 Franjo Baš trdi, da je
bilo "v rimski dobi braslovško območje že stalno
poseljeno z naselji na robu braslovškc terase na
severu d o Obramelj, do Stravšneka in Gomilskega
na jugu"103 A neposrednih dokazov, da bi na tem
območju dejansko obstajala rimska naselbina, ni.
Vendar pa pri pregledu najdišč iz rimskega
obdobja opazimo precejšnjo koncentracijo najdišč
na že omenjeni relaciji severni Podvrh (Obramlje)
- Letuš - Zgornje Gorče. Zdi sc, da o menjen o
območje kaže tako moČno kontinuiteto v rimskem
obdobju, da bi le stežka pritrdili Kralju, da gre tu
zgolj za rimsko navz očnost. Bolj verje tno se nam
namreč zdi, da imamo zarad.i zgolj naključno odkritih najdb in odsotnosti arheoloških ra ziskav
omejene predstave. Tu lahko ponov no p omislimo
na pomembnost nekdanje in današnje ceste in
trgovske poti Šentrupert - Mozirje, od katere so
o menjena najdišča le malo oddaljena. Prav tako od
te ceste ni preveč oddaljena Zornikova domaČij a,

102 Kralj 1990, str. 35. Kolškova zaradi številnih najdb iz
rimske dobe predvideva, da je bila celotna Spodnja
Savinjska dolina v rimski dobi gosto naseljena, vendar
naj bi bila gosto ta naselil ve skoncentrirana zlasti okrog
glavne ceste Celeia - Atrans - Emona (Kolšek 1959, str.
130). Braslovškemu območju pa se omenjena cesta
izogne.
103 I~aš 1971, str. 36. Ni nam popolnoma jasno, s kakšnimi
merili je želel Baš zamejiti območje B ra s l o v č.
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kjer so v nekem vinogradu odkrili antični nagrobnik. Rimska navzočnost je bila dokazana v
bližnjem Gorenju in Šmartnem ob Paki, kjer je bila
ugotovljena tudi domnevna 'Trimska cesta lT •104
Zdi se, da bi posebno pozornost lahko posvetili
Obramljam. Od tod naj bi po izročilu potekala
'Trimska cesta'! proti Zgornjim Gorčam (nekje na
bližnjem območju je bil najden depo novcev iz 3.
stoletja), pri Krancu pa so (vsaj) en kamnit blok
odkrili na križišču cest (ena od teh vodi na
Dobrovlje, ne daleč leži domačija Rovšnik). Omenjeni bloki vsekakor nedvomno potrjujejo rimsko
navzočnosti zlasti, ker je bil eden skoraj zagotovo
nagrobnik (z napisom). Keramika, najdena pri
Kodretu (če odmislimo, da je izvirala iz kasnejših
obdobij), bi lahko potrjevala znak rimske naselitve
tudi na drugi strani ceste; torej na širšem območju.
Posamezno najdbo rimskega nagrobnika na nekoliko odmaknjeni Zornikovi domačiji razložimo težje, vsekakor pa kaže rimsko navzočnost tudi v gričevnatem delu Letuša, ki se nadaljuje v slatinsko
gričevje. Ker poznamo osebna imena na tem
spomeniku, lahko rečemo le, da niso staroselska in
iz tega sklepamo na hiter in uspešen proces zgodnje romanizacije. 105
Drugo območje domnevne rimske poselitve sega od braslovške terase proti staremu gradu Žovnek. Rajko Vrečer omenja, da so Braslovče "rimska
naselbina, kar spričujejo rimski napisi, bronaste
zapestnice in denar, ki se je našel v bližnji okolici".106 Ker vemo, da Vrečer v monografiji Savinjska dolina obravnava vse kraje v kontekstu
nekdanjih občin in da mu vsekakor niso bili na
voljo neki njemu lastni podatki, je omenjena
trditev sporna. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo,
da je pri "rimskih napisih" mislil na letuškega in
žovneškega (ker v posebnem poglavju, posveče
nem rimskemu obdobju, iz obravnavanefca območ
ja omenja le letuški in žovneški napis 07), glede
denarja pa depo Ua) v Zgornjih Gorčah in "med
Braslovčami in Žovnekom"; morda še leta 1872
"nekje na območju Braslovč" najdena Trajanova
novca. Prvič pa omenja najdbo bronastih zapestnic, ki je iz starejših pa tudi mlajših virov ne poznamo. A tudi če gre res za samostojno najdbo, bi
jo težko povezali s samim trgom Braslovče. Verjetna se nam zdi le morebitna naselitev prostora
sedanje župnijske cerkve, zlasti ker je bil kot
tlakovec v cerkveni zakristiji položen tudi antični
nagrobnik.l08 Sporni depo, najden "med Braslov-
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čami in gradom Žovnek" in "nekje na območju
Braslovč" Trajanova novca, smo že omenili. Stari
grad Žovnek, prvič omenjen v 12. stoletju, je bil
sezidan na ugodni lokaciji, kar mu je dajalo
dominantno lego na tem območju; to je ugotovil
že Baš. 109 Vendar za preteklo poselitev nimamo
nobenega dokaza, če seveda ne upoštevamo ljudskega izročila, ki na starem gradu omenja sedež
"ajdov" in pa rimskega nagrobnika, ki je bil tu
vzidan. Upoštevajoč sedanje stanje raziskav lahko
zaenkrat rimsko (ali starejšo) poselitev le domnevamo.
Še dosti bolj kot rimska poselitev nam je neznano dogajanje do visokega srednjega veka. Pri
tem mislimo tako na obdobje preseljevanja
ljudstev kot zgodnje srednjeveško "slovanskd'
poselitev, saj ne razpolagamo z nobenimi arheološkimi najdbami, ampak le z nejasnimi zgodovinskimi podatki in nedvomno prisotnostjo nekaterih objektov v tem obdobju (župnijska cerkev,
domnevno še grad Žovnek). Baš domneva, da so
Slovani "po 6. stoletju poselili braslovški kot od
vzhoda, od Celja in Vitanja, ter zasedli teraso na
črti Obramlje - Braslovče - Glinje; nadalje svet, ki
so ga obdelali že Rimljani ob vojaški cesti Šempeter - Gomilsko - Vransko in pa povirje Ložnice
nad Polzelo".110 Omenjeno domnevo je zaenkrat
še nemogoče dokazati ali spodbijati, ker nimamo
na voljo nikakršnih podatkov. Dejstvo pa je, da
Baš domneva kontinuiteto prostora, ki smo ga že
omenili in ki je bil poseljen (vsaj) vantičnem
obdobju. Tako naj bi nastala "na izročilu starejših
naselij tudi prva gradišča"; od teh Baš omenja
Braslovče, Polzelo, Prebold, Ojstrico. Iz teh "gradišč" naj bi v 12. stoletju nastali novi gradovi kot
fevdalna upravna in sodna središča: Prebold, Ojstrica, Hekenberg, Žovnek, Polzela, cerkveno središče Braslovče. Omenjena shema se nam zdi zelo
poenostavljena 111 Odkritja pri braslovški župnijski
cerkvi kažejo na nastanek domnevno vsaj že v
11./12. stoletju, česar pa za vse ostale fevdalne
objekte, ki jih omenja Baš, zaenkrat še ne moremo
trditi. Zato menimo, da je potrebno braslovški
župnijski cerkvi posvetiti posebno pozornost. Obstaja namreč domneva, da so bile Braslovče eno od
središč misijonarskega delovanja oglejskega patriarhata po postavitvi meje med salzburško nadškofijo in oglejskim patriarhatom leta 811 112 Kralj
domneva, da so bile Braslovče eno od lokalnih

104 Pahič, Stanko: XIV: Šoštanj 7 Šmartno ob Paki. - v:

109 Baš 1971 str 37
110 Baš 197{ str'. 36. Baš je poselitev iz vzhodne smeri naj-

Arheološka najdišča Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975, str. 271.
105 za imena gI. Muchar 1844, str. 396.
106 Vrečer 1930, str. 35.
107 Cl. Vrečer 1930, str. 14.
108 Seveda pa dopuščamo tudi možnost, da je bil nagrobnik
v braslovški cerkvi alohton.

verjetneje povezoval z uničenjem antične škofije v
Celeji.
111 Nedvomno tudi zaradi tega, ker Baš leta 1971 ni mogel
vedeti za dejansko starost braslovške župnijske cerkve
oziroma je poznal le njeno listinsko izpričanost leta
1140.
112 Stopar 1987, str. 23-24; Kralj 1990, str. 103.
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središč oglejske cerkvene organizacije, ki je imela
sedež v že takrat pozidani cerkvi. 113 Zakaj naj bi
bile izbrane prav Braslovč e, je seveda težko reči;
nedvomno to pogojuje ugodnost samega prostora.
Na tem mestu na kratko omenimo še neenoten vir
povezovanja imena samega kraja s slovanskim
ime nitnikoll1. V letih 884-898 se nam v virih
večkra t omenja slovanski knez Braslav, ki je "gospodoval med Savo, Kolpo in Odra" na današnjem
hrvaškem ozemlju. Kralj ArnuH mu je kot zavezniku leta 896 i zroči l P,monijo z Blatnim jezerom; v
virih se zadnjič omenja leta 898,1 14 Kot možnost
povezave Braslovč z omenjenim knezom omenja
Vrečer gradnjo proti madžarskih utrdb ob koncu 9.
stoletja, ko bi lahko zgradili tudi strelski dvorec v
Braslovčah. 11 S Zelo spekula tivno bi bilo povezati
gradnjo cerkve s tcm obdobjem. Kralj (po Lapajnetu) dopušča možnost, da se je Braslav po letu
898 (ko se v virih ne omenja več) umaknil proti
zahodu - v okolico Braslovč. 116 V nasprotju z
omenjenimi tezam.i Jože Cu rk zanika kakršnokoli
povezavo Braslava in Braslovč: Savinjska dolina je
namreč po letu 828 spadala h Posavski grofiji, ki je
mejila na Posavsko Hrvatsko. 117
Druga možnost poimenovanja naselja Braslovče
je povezana z ustanovitvijo mejnih grofij (mark).
Grof Savinjske mejne marke je bil Viljem l., po
njegovi smrti pa njegova žena, sv. Hema Krška.
N jeno posest v Savinjski marki so upravJjaH trije
odvetniki, od katerih se je eden imenoval Preslav
in ga nekateri povezujejo tudi z začetkom žovneške dinastije. llS Curk z omenjeno dinastijo povezuje tudi gradnjo današnje braslovške župnijske
cerkve, ki naj bi bila lastniška cerkev te dinastije,
za časa Ažvinov (prva polovica 11. stoletja) ločena
od pražupnije v Šempetru. Ta krat naj bi nastal
tudi trg Braslovče lJ9

113
114
115
116

Kralj 1990, str. 118.
Kos ]906, str. 240.
Vrečer 1930, str. 35.
Kralj 2000, str. 39, 40.
117 Curk 1989, str. 122.
118 Z1.četnik te teorije je bil graški zgodovinar Hans Pirch~
egger.
119 Curk piše: "Za Bra slovče smemo upravičeno domnevaLi,
da so nastale v 1. polovici 11. stoletja, ko je lu obstajal
dvor Breže - Selških in je v njem živel Hemin odvetnik
Preslav . Blizu dvora je nastala laSlniška cerkev, pri
kateri je patriarh za vlade Heminih naslednikov Ažvinov (1043-1135) ustanovil pražupnijo in jo izd vojil iz
one v Šempetru" (Curk 1992, SiT. 159). Omenjena trditev
se ne sklada popolnoma s teorijo Janka Orožna, ki je
sedež Preslava postavil na Žovnek. Kje v bližini cerkve
naj bi slal "dvor Breže - Selških" seveda ne moremo
vedeti. Vsekakor Curk pri tem ne misli na grad Žovnek
(saj je ta nekaj kilometrov vstran v oddaljenem Podvrhu), ampak verjetneje na nekdanji strelski dvorec v
Braslovčah . Ta bi se lahko nahajal na mestu dvora
Legant, ki pa se prvič omenja šele v 15. stoletju in stoj i
v neposredni bližini cerkve. Prim. Stopar 1992, str. 66.
Cu rk tudi ne zanika, da na mestu sedanjih Bras lovč ni
bilo naselja že prej: "Takrat (začetek 11. stoletja, op. B.
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Pogled n<1 r<1ZvaiJj7e gradu Zovnek. Na levi strani
ostanek okroglega stolpa (berlgrida). Fotogralirano
pred začetkom obnovitvenih dej leta 1997 (foto
Stane Podpečan).
Kot zadnjo, najmlajšo možnost poimenovanja
po osebi slovanskega rodu, omenimo še listino iz
leta 1041, na kateri so sprva tolmaČili, da je med
imeni omenjen Albinus de Frazlaw, kasneje ba je
bilo ugotovljeno, da je šlo za dve osebi. 12 Tu
imamo opravka že s tretjo osebo, ki bi morda
lahko dala kraju ime.
Glede na to, da je bila vsaj arhitekturno ugotovljena približna datacija postavitve braslovške
cerkve, ki je očitno vsaj 100 let starejša kot njena
prva listinska izpričanost, bi nam verjetno marsikaj
pojasnile arheološke raziskave v notranjosti cerkve
in okoli nje.
Omenili smo že nedvomno starost in pomembnost žovneške dinastije, katere izvor je prav
tako še neznan. Vsekakor je pomemben podatek,
da so bili Žovneški že zda zgodaj lastniki svobodne posesti, kar "naj bi bil eden od dokazov
P.) je ob zaselku neznanega imena nastal upravni dvor
Breže - Selških, v katerem je po 1. 1036 prebival Hemin
odvetnik Preslav, po katerem sta vas in dvor dobila
ime" (Curk 1989, str. 122).
120 Kralj 1990, str. 40.
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njihove pomembne preteklostilT. 121 Po že omenjeni
teoriji njihovega izvora v času Savinjske mejne
marke obstajajo domneve o sedežu odvetnika in
oskrbnika posesti sv. Heme Krške na Žovneku,
Braslovčah ali na Saškem polju na sotočju Savinje
in Bolske, kar naj bi bilo še posebej verjetno. Za
Žovneške se tako domneva, da so bili sorodniki sv.
Heme (potomci enega od sinov Heminega sorodnika Askvina).122 Morda so izvirali tudi iz vrst
domačega plemstva (kosezov). Kralj po Vrečerju
dopušča še možnost da so Žovneški izvirali iz
rodu že omenjenega kneza Braslava.123 Dejanski
izvor Žovneških najverjetneje ne bo nikdar docela
pojasnjen, precejšnjo pojasnitev datacije gradu pa
bi nedvomno pokazala arheološka izkopavanja na
starem gradu.
Baš predpostavlja, da je bilo na Žovneku središče ožjega in širšega braslovškega okoliša, kar je
potrjevala tudi njegova lega. Najstarejše visoko
srednjeveške naselbine naj bi tako nastale "med
gozdom Podvrhom in njivami od Letuša na severu
do Glinj na jugu in pa nad Savinjo od Orle vasi
na jugu do Malih Braslovč na severu". Hribovite
Dobrovlje naj bi bile poseljene šele v visokem
srednjem veku, ko je bila tu že pozidana podružnica braslovške fare, cerkev sv. Janeza in
Pavla na Dobrovljah. A glede na prvo listinsko
izpričanost imen naselij omenjenih Baševih domnev ne moremo docela potrditi. l24 Braslovče so v
poznem srednjem veku dobile trške pravice. Kraj
je začel izgubljati pomen šele po dograditvi železniške proge Celje - Velenje leta 1891, ki se je
Braslovčam izognila.
Naj na tem mestu omenimo depo domnevno
srednjeveških predmetov, ki so jih našli pri Dobniku na Dobrovljah. Pri Dobniku imajo ugotovljen
rodovnik do leta 1789, vsekakor pa je domačija
starejša. Veliko vprašanje pa se nam zastavlja, če
sega res do začetka 15. stoletja. 125 Bližnja cerkev
121 Kralj, 2000, str. 33.

122 To teorijo je zagovarjal Janko Orožen, gI. Orožen 1965,
str. 332.
123 Vrečer 1930, str. 35; Kralj 2000, str. 38.
124 Baš 1971, str. 36, 37. Prve omembe imen v virih današnjih naselij navaja Pavle Blaznik (Blaznik, Pavle:

Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslo-

vanskega dela Koroške do leta 1500. Maribor: Obzorja,

1986 in 1988 (dalje Blaznik 1986, 1988). Naselja navajamo po abecednem vrstnem redu krajev: Braslovče
(1140), Dobrovlje (1255), Dobrovlje pri Mozirju (1426),
Glinje (1423), Gorče - Zgornje, Spodnje (1218), Kamenče
(1423), Letuš (1340), Male Braslovče (1402), Orla vas
(1426), Parižlje (1383), Podgo* pri Letušu (1332),
Podvrh* - Obram1je (1350), Šmartno (1302), Poljče
(1402), Prese* (1402), Rakovlje (1278), Topovlje (1353)
(Blaznik 1986, str. 56-58, 150, 210, 218, 324, 423-424; isti:
1988, str. 32, 46, 21, 95, 117, 138, 203, 407, 426).
125 Franjo Baš je dobroveljske kašče ("kašte") obr avnaval v
članku Kašte na Dobrovljah (Slovenski etnograf V, 1952,
str. 18-43; dalje Baš 1952). Osredotoča se le na nekatere
najbolj značilne kašče; Dobnikove kašče npr. posebej ne
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sv. Urbana je omenjena šele leta 1426, a je v
osnovi verjetno še romanska (apsidalni zaključek)126 Dopuščamo lahko možnost, da so bile ob
tako zgodnji cerkvi na tem območju že zelo zgodaj
tudi prve kmetije. Omenili smo že, da bi depo
lahko povezali z zgodovinskim dogodkom, konkretno s turškimi vpadi. Vendar Turki verjetno
niso bili nikoli na Dobrovljah, čeprav ljudsko izročilo govori o prisotnosti Turkov na bližnji
Čreti.127 Turško navzočnost kaže tudi poimenovanje enega od dobroveljskih vrhov - Grmada.
Pomembno je tudi poudariti izredno zanimivost
posedovanja dragocenih predmetov pri Dobniku v
začetku 15. stoletja, kar kaže na zelo zgodnji relativno visok standard visokogorske kmetije že v
visokem srednjem veku. Depo novcev iz 15.
stoletja v Podgorju pri Letušu bi še lažje povezali s
turškimi vpadi, saj v as Podgorje ne leži daleč od
ceste proti Zgornji Savinjski dolini. Leta 1471 se je
oddelek Turkov vračal skozi Savinjsko dolino in
mdr. uničil Gornji Grad, leta 1473 pa so se Turki
preko Savinjske doline vračali s Koroške. 128
Novoveški poselitvi nimamo namena posvetiti
veliko prostora. Omenili smo že, da so bila naselja
na obravnavanem območju izoblikovana vsaj v
času visokega srednjega veka, zato nam je nadaljnja poselitev bolj ali manj jasna. Večje
omenja. za dobroveljsko planoto (kjer je na zaključenem teritoriju menda najštevilčnejša skupina kašč na
slovenskem prostoru nasploh) naj bi bila značilna
sledeča kašča: nad zidano kamnito kletjo, kjer je bila
shramba za pijačo in pridelke, je bila postavljena lesena
"kašta", v kateri pa manjka sleherna prostornost. Kašča
se nahaja vedno v neposredni bližini hiše. Dobroveljske
kašče naj ne bi kazale arhitekturnih elementov starejšega razvoja, zato Baš zanika razvoj kašč na Dobrovljah na starejši osnovi. Čas postavitve dobroveljskih
kašč je Baš omejil na podlagi vrezanih letnic (od 1756
do 1820), a tudi predpostavil možnost, da so nekatere
kašče še starejše, saj za kaščo, ki je po njegovem
mnenju najstarejša, ne poznamo datuma postavitve.
Glede samega pojava kašč na Slovenskem Baš navaja
Graberja, ki je pojav posameznih kašč na Koroškem
postavil že v 15. stoletje, v 16. stoletju pa naj bi bile že
precej številne. Na slovenskem prostoru kašče naj ne bi
bile starejše od 18. stoletja.
126 Badovinac, Bogdan: Dobrovlje. Varstvo spomenikov .lJ,
1991, str. 297.
127 V zvezi s Turki na Čreti ob staja znana pripovedka, ki je
še živa v spominu domačinov po Spodnji in zlasti
Zgornji Savinjski dolini in je bila kasneje tudi literarno
predelana. Nanaša se na zvon z zelo lepim glasom v
cerkvi na Čreti, ki naj bi ga slišali celo v Turčijo. Ob
turškem prihodu je začel zvon sam zvoniti, tako da so
bili domačini pripravljeni za obrambo. Po zlomu
obrambe je turški paša vdrl v cerkev, pred oltarjem pa
se mu je vdrl konj. Paša je nato v jezi ukazal, naj zvon
vržejo iz stolpa, vendar se je le-ta utrgal sam. Zvonjenje
zvona pa se je slišalo še dolgo po teh dogodkih. Danes
ga menda ne slišijo več (ustna informacija Jožefa Bračko
- Matevževa, Prihova. Prim. M6derndorfer 1946, str.
249-251, 363, kjer je omenjeno, da so bile pripovedovalke te legende doma iz Zgornje Savinjske doline).
128 Orožen 1%2, str. 392.

2 KRONIKA

50
1002

BlAŽ PODPEČAN : ARHEQLOSKA TOPOGRAFWA BRASlOV~KE FARE , 117-138

Pogled iz Podvrha proti gradu Zovnek (označen z belo pui/čico) V ozadju Dobrovlje. FOlografirano pred
obnoviivenih del lela ]997 (10 10 Slane Podpečan).

začetkom

spremembe v poselitvi so nastale v glavnem po
letu 1945, ko so z a čeli pozidavati d o takrat intaktna območja. O novoveških arheoloških najd bah je pravzaprav težko govoriti, ker (kar ni
posebnost le obravnavanega območja) že sami
najditelji niso pozorni nanje, zlas ti če ne gre za
prestižnejši material. 129 Nedvomno so skorajda v
vseh naseljih braslovške fare pri podiranju ali
preurejanju starejših (kmečkih) objektov naleteli v
nasut jih na arheološke predmete, zlasti na odlomke keramike in elemente gradbene konstrukcije
(žeblje, kline) .130 Vendar že zaradi narave samih
del in smatranju materiala za neuporabnega ne
vemo za dosti konkretnih primerov. Pravzaprav je
edini znani primer dvig nasutja tal obrambnega
stolpa pri braslovški cerkvi, kar je produciralo novoveški material, vendar menimo, da bi vsaj v
spod njih nivojih lahko bila nasutja še srednjeveška . Pri vpra šanju novoveških najdb se seveda nehote dotikamo mej arheologije in (ne)omejenosti njenega delovnega polja.

129 Pri tem se nam lahko ustvari zelo napačna slika . že pri
najdiščih iz visokega srednjega veka poznam o v glavnem le gradivo s prestižnejših najdišč (gradovi, cerkve)
ne pa tudi iz ndevdalnih okolij .
130 Pisec sam je na kupih materiala, ki je bil dvignjen s tal
po podiranju starejših kmečkih hiš v Spodnj i Savi nj ski
dolini našel fragme nte keramike, pečnic, kovane žeblje.

V te m kontekstu naj nazadnje omenimo še
sporno najdbo novoveških novcev v Letušu . Če
drži pripoved samega najditelja, da so novci izvirali iz začetka 19. stoletja, lahko samo poudarim o
skorajšnjo stalnost naselitve izrazito prehodnega
le tu škega območja, ki ka že kontinuiteto vsaj od
antične dobe dalje. Razlog za zakop novcev je
neznan; lahko bi ga opredelili kot depo (morda
zarad i ne mirnega napoleonskega obdobja?) ali pa
kot izgublje no denarnico, kar pa je spet vprašljivo
zaradi precejšne globine najdbe. V splošnem je
najdba ze lo vprašljiva, saj bi bilo nesmiselno
zakopavati denar ob tedaj že obstoječi cesti.
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..",1
ZUSAMMENFASSUNG
Archaologische Topographie der Pfarre Braslovče

Die Abhandlung stellt den Versuch einer
archaologischen Topographie der Pfarre Braslovče
(Frasslau) im nordostlichen Teil des Spodnja Savinjska dolina (Unteres Sanntal) dar. Zur Abgrenzung
des Gebiets eignet sich am besten die Pfarrgrenze.
Die Grenze der ehemaligen Ortsgemeinschaft
kommt nicht in Betracht, weil die se das Gebiet
Letuš (fruher eine selbstandige Ortsgemeinschaft)
aus grenzen wurde, das mit der Pfarre Braslovče
aufs engste verbunden ist. Das archaologisch
auiSerordentlich bedeutende Gebiet des nordlichen
Podvrh (Obramlje) steht bereits im geographischen
Sinne Letuš naher als Braslovče. Ebensowenig
eignet sich zur Abgrenzung des behandelten Gebiets die Grenze der neugegrundeten Gemeinde
Braslovče, da sie noch das Gebiet Gomilsko einschlieiSt, das mit Braslovče seit jeher keine besondere Verbundenheit aufweist. AuiSerdem ist
Gomilsko zur Zeit um die Grundung einer eigenen
Gemeinde bemuht.
Das behandelte Gebiet wurde in archaologischer
Hinsicht immer vernachlassigt. Hier wurden keinerlei Forschungen durchgefUhrt, zahlreiche archaologische Funde daher ausschlieiSlich als Einzelfunde
freigelegt. In der archaologischen Literatur kann
man feststellen, daiS alle bekannten Funde (mit
einer einzigen Ausnahrne) im behandelten Gebiet
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurden
und daiS sich deren Fundort zum GroiSteil nicht
bestimmen laiSt. Aber auch sonst sind aus den
Quellen uber archaologische Funde nur kurze
Notizen bekannt. Das ist auch ein Grund dafUr, daiS
in der archaologischen Literatur, wenn sich die se
uberhaupt auf das behandelte Gebiet bezieht, zahlreiche Fehlschlusse vorkommen, die wir unter anderem in dieser Abhandlung zu beseitigen versuchen. Es fehlte eine Grundstudie der Besiedlung
in der Vergangenheit. Eine Ausnahme bilden zwei
Versuche in zwei kurzen und allgemeinen Quellen,
die jedoch nichts besonders Neues ans Tageslicht
gefordert haben, setzten sich die Autoren doch
weder kritisch mit alteren Quellen auseinander
noch versuchten sie, die se mit entsprechenden
neuen (auch Feld-)Forschungen zu erganzen. Die
Ubersicht uber die archaologischen Funde endet
uberall mit der slawischen Landnahme, fUr die im
behandelten Gebiet keine konkreten Beweise vorliegen. Alle mittelalterlichen archaologischen Fundorte (z.B die Kirche von Braslovče, Burg Žov-
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nek/Sanegg) wurden trotz archaologischer Funde
ausschlieBlich im Zusammenhang mit der (Kunst)
Geschichte behande1t.
Die vorliegende Abhandlung umfaBt ein Verzeichnis aller archaologischen FundstaUen im behande1ten Gebiet mit kurzem Kommentar. Der
kurze Begleittext stellt den Versuch einer Synthese
der friiheren Besiedlung der Pfarre Braslovče bis
zum Hochmittela1ter bzw. bis zur Neuzeit dar.
Die Abhandlung setzt sich kritisch mit den zuganglichen schriftlichen Quellen auseinander (auch
mit der ver6ffent1ichten Volksiiberlieferung), vergleicht und interpretiert sie und versucht ein Bild
der Besiedlung in der Vergangenheit zu vermiUeln.
Die Forschung schloB auch die Feldarbeit ein samt
gleichzeitiger Prufung von gesicherten und nicht
naher bestimmten Fundstatten sowie Befragung
von Einheimischen hinsicht1ich eventueller Funde
bzw. mundlicher Uberlieferung, die sich mit der
friiheren Besiedlung in Zusammenhang bringen
lietSen. Dabei gelangte man zu iiberraschenden
Ergebnissen, stieg doch die Zahl der 10 bisher
bekannten archaologischen Fundstatten an auf 19.
Neue Fundstatten erganzen das bereits entworfene
Siedlungsbild. Von den neuen freigelegten Funden
stellt ein Depot mittela1terlicher Silberm iinzen aus
dem 15. Jahrhundert die groBte Entdeckung dar.
Das Depot ist in seiner Gesamtheit erha1ten und
kann mit keinem Fund in der weiteren Umgebung
verglichen werden.
Auf Grundlage der archaologischen Funde, die
im Hinblick auf Zeit und Raum bestimmt wurden,
sowie einiger historischer Angaben versuchten wir,
ein erganztes Siedlungsbild der Pfarre Braslovče bis
zum Beginn des Hochmittela1ters bzw. der Neuzeit
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zu entwerfen. Das Siedlungsbild beweist - im
Gegensatz zu der friiheren Annahme, datS keine
intensivere Besiedlung in der Vergangenheit nachzuweisen sei - die Anwesenheit des Menschen
mindestens seit der spaten Urgeschichte, das
Vorstellungsverm6gen wird jedoch durch das
Fehlen von archaologischen Forschungen eingeschrankt. Im behande1ten Gebiet unterscheidet
man (spat)urgeschichtliche Fundstatten (Glinje,
Podvrh/Rovšnik, Rakovlje/Rakovski klanec, vermutlich noch Podvrh/Žovnek), antike Fundstatten
(Braslovčetzwischen Braslovče und Burg Žovnek"
und "im Raum Braslovče", Letuš/Gornji Hrašan,
Podvrh/Kranc, Zgornje Gorče/"Hiigel in der Gemeinde Zgornje Gorče", vermutlich noch Braslovče,
Pfarrkirche, Letuš,f'an der StratSe Richtung Mozirje",
Podvrh/Kodre, Podvrh/Žovnek, Rakovlje!Rakovski
klanec) sowie mittela1terliche und neuzeitliche
Fundstatten (Braslovče/Pfarrkirche, Dobrovlje/Dobnik, Podgorje bei Letuš!Trebe und Podgorje bei
Letuš;Pečovnik). Der Raum Braslovče envies sich
als bedeutend, und fUr wahrscheinlich k6nnen
auch die im Zusammenhang mit den Funden bei
Erneuerungarbeiten an der Urpfarrkiche in Braslovče stehenden Annahmen geha1ten werden, datS
Braslovče in der Spodnja Savinjska dolina (Unteres
Sanntal) auch in der Vergangenheit eine dominante Lage innehatte.
Die Abhandlung weist auch auf bedeutende
Besiedlungspunkte hin, die archaologisch erforscht,
und auf eventuelle Ausgrabungen, die in Zukunft
durchgefiihrt werden miitSten. Somit wiirde sich
auch das Bild der friiheren Siedlungsorte der Pfarre
Braslovče andern.
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DiIIherr, Rieger, Schottl, Gruber ln Ambschell:
jezuitski fiziki v Ljubljani 1754-1785

IZVLEČEK

Raziskali smo življenjsko pot in dela najpomembnejših ljubljanskih fizikov ob času ukinitve
jezuitskega reda leta 1773. Njihov pomemben dosežek je bil predvsem dolgoročni sprejem BoškoviCeve
fizike v Ljubljani. Podrobneje obravnavamo njihove opise vakuuma/ flogistona/ kalorika/ luminiscence in
severnega sija/ opazovanje prehoda Venere čez ploskev Sonca leta 1761/ hidrotehniko ter pedagoško
delo.
KLJUČNE BESEDE

Ljubljana/ jezuiti Rudjer josip

Boškovi~

Gabrijel Grube~ zgodovina fizike

SUMMARY
DILLHERR/ RIEGER/ SCHOTTL/ GRUBER AND AMBSCHELL: jESUIT PHYSICISTS IN LJUBLjANA
BETWEEN 1754 AND 1785
The article reviews the life and work of the most eminent physicists working in Ljubljana in the time
of abolition of jesuit order in 1773. Their key contribution was the domination of BoškoviC/s physics in
Ljubljana. A special concern is put on jesuit ideas about vacuum/ flogiston caloric/ luminiscence and
Aurora Borealis/ their observation of the passage of Venus across the disc of the Sun their work in
hydrotechnic and their pedagogical work in Ljubljana.

Ljubljana/ jesuits/ Rudjer josip
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Gabrijel Grube~ History of Physics
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STANISLAV JUŽNiČ: DILLHERR, RIEGER, SCHOnL, GRUBER IN AMBSCHELL: JEZUITSKI FIZIKI V LJUBLJANI 1754·1785, 139·170

Uvod
Ljubljanski jezuitski kolegij ni bil dovolj razvit,
da bi v njem lahko uspešno opravljali samosvoja
fizikaina raziskovanja. Zato so ljubljanski fiziki
sprejemali ideje iz drugih središč, predvsem z
Dunaja in iz Rima, pozneje tudi iz Pariza, Nizozemske in Anglije. Vendar je podpora majhnih
središč učenosti, podobnih ljubljanskemu, odločala
o usodi fizikalnih idej razvitih v glavnih središčih.
Zato ima tudi preučevanje razvoja tedanje fizike v
Ljubljani pomen, saj odkriva odmeve sočasnih
sprememb v Evropi.
Opisali smo poklicne poti petih jezuitskih fizikov, ki so delovali v Ljubljani okoli leta 1773. Bili
so pomembni raziskovalci in so se s številnimi
objavljenimi deli vključevali v sam vrh znanosti v
tedanji habsburški monarhiji. Vrtinci hudih političnih nasprotij jim niso prizanašali. Žal je z njihovimi bolj ali manj prisiljenimi odhodi Ljubljana
za nekaj časa izgubila že dobljeni stik z evropskim
razvojem.
Raziskali smo v času in prostoru zelo omejeno
dogajanje, povezano s poukom fizike v Ljubljani v
sedemdesetih letih 18. stoletja. Prepletanje usod
fizikov nam daje globlji vpogled v pozabljene dosežke tedaj vodilnih mislecev v Ljubljani, ki niso
bili slovenskega rodu, so pa globoko zaznamovali
našo duhovno preteklost. 1
KAREL DILLHERR (2. 11. 1710 - 2. 12. 1778),
fizik in ljubljanski rektor
Najstarejši med ljubljanskimi fiziki, ki so službovali na jezuitskem kolegiju tik pred njegovo ukinitvijo, je bil Dunajčan Dillherr. Med ljubljanskimi
jezuiti je bil trikrat: med letoma 1754-1759, od 2.
januarja 1763 do 30. marca 1766 in od 26. aprila
1769 do 11. junija 1772. Prvič je bil dekan in profesor moralne teologije, nato pa dvakrat rektor.
Noviciat je opravil v domačem mestu med letoma
1730-1731, nato pa je tri leta študiral filozofijo v
Gradcu. Po službovanju v Trstu, na Dunaju in v
Judenburgu je kot profesor filozofije v Gradcu in
promotor izdal dve fizikalni knjigi. Podobno je
ravnal desetletje pozneje Bernhard Ferdinand Erberg (1718-1773) v Ljubljani. 2
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Naslovnica Erbergove jzdaje Musschenbroekove
knjige/ NM 1834
Najprej je Dillherr leta 1745 izdal filozofsko
razpravo o nebu in planetih jezuita Joanna de UIloe. Razprava je temeljila predvsem na prvi
Aristotelovi knjigi "O nebu", ki so jo v tistem času
obravnavali pri pouku. Drugo delo, ki ga je Ulloa
leta 1713 naslovil fizika opazovanj, so že 8 let pozneje nabavili tudi v knjižnici ljubljanskega kolegija. V 1. poglavju je Ulloa nasprotoval atomizmu,
v 7. pa je razmišljal o vakuumu, vendar brez
omembe tedaj zelo priljubljenih poskusov. 3
Naslednje leto je v Gradcu Dillherr dal ponatisniti še filozofsko razpravo obarometru jezuita
Laurentia Gobarta, ki je leta 1716 izšla na Dunaju.4
Dillherr v svojo izdajo ni dal vezati izpitnih tez,
čeprav je bilo to tedaj v navadi. Obe izdaji, dunajska in Dillherrova, sta bili popisani v Erbergovi
knjižnici leta 1798, samo druga pa v Wildovem
popisu licejske knjižnice. 5
Gobartova knjiga je imela 220 oštevilčenih odstavkov na sto straneh. Zavračal je "strah pred
vakuumom (horror vacui)", saj naj bi bil prazen
4

Zahvaljujem se dL Jožetu Grasselliju, dr. Lojzetu Kovačiču in dL Janezu Rakovcu ter skladu Andrewa W. Mellona za raziskovalno podporo na univerzah Saint Louis
in Oklahoma.
Musschenbroek, 1754. Pri letnici so namesto "M" zapisali
"CIC' z zadnjo črko zasukano za 180", namesto "O" pa
enako brez prvega "C".
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5

Vlloa, 1745; Vlloa, 1713.
Gobart, 1746; CGASI-I, 240; Stoger, 1855, 61; Sommervogel, 1§90-1900, III: 65-66; Poggendorff (1796-1877),
1863. V Copovem katalogu je v naslovu "Philosophicus"
pomotoma spremenjen v "Physicus" z letnico 1747 (IX
Buch. b-Naturlehre. 1-Physik und Chemie. II-Abhandlungen besonderer Theile und Gegenstii.nde. B-Praktische Mechanik. B-Beschreibung von Maschinen, bresonderes von zusamengesetzten, 43).
AS, Dolski arhiv, knjižnična št. 18; W1494.
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prostor tudi v porah živega srebra v barometru. 6
Takšne pore so bile osnovna ideja kritike delovanja Boylove črpalke, ki jo je že leta 1661 objavil
učenec Athanasiusa Kircherja (1601-1680), angleški
jezuit Linus. Linus je bil profesor matematike na
angleškem kolegiju v Liegeu v Belgiji, po letu 1658
pa je bil krajši čas v Londonu. Zagovarjal je Aristotela in odklanjal tlak zraka; trdil je, da Hg v
barometru drži do 0,76 m visoko nevidna membrana 'TFuniculus'T iz razredčenega živega srebra,
katere niti naj bi otipati, ko s prstom zatesnimo
izpraznjeni prostor. Boyle ga je zavrnil tako, da je
s sesanjem dvignil stolp Hg na odprtem koncu barometra za 2,2 m višje kot na zaprtem.
Linus je tudi ponovil Pascalov poskus, vendar
z nasprotnim rezultatom. Trdil je, da je višina
stolpa živega srebra enaka na vrhu in ob vznožju
hriba? V desetem odstavku je pravilno opisal dvigovanje živega srebra v barometru zaradi teže zraka. Sledili so opisi poskusov nemškega jezuita Kircherja, Boyla in drugih raziskovalcev. V 104. odstavku je bila opisana možnost za redčenje in zgoščevanje zraka s črpalko oziroma t1ačilko. Poleg barometra je opisal tudi delovanje termometra in
higrometra.
V tem času so imeli v knjižnici jezuitskega
kolegija in v knjižnici baronov Erbergov v Ljubljani na razpolago več knjig s poskusi in tudi s
pomembnejšimi nasprotujočimi si teorijami o vakuumu. 8 Med natisnjenimi izpitnimi tezami profesorjev jezuitskega kolegija v Ljubljani za leta 1760
(Taufferer), 1768 (Pogrietschnig), 1771-1775 (G.
Sch6tt1) in 1778-1780 (Ambschell) ni bilo posebnih
vprašanj o vakuumu. Inocenc Taufferer (1722-1794)
je v tezah za leto 1760 menil, da razredčenje teles
nastane zaradi širjenja por (votlin), ki ga povzroča
vstop neštetih delcev ognja. Podobno naj bi zgostitev povzročalo krčenje votlin zaradi privlačne
sile. Zaradi motenj v ravnovesju etra naj bi prišlo
do izhlapevanja zelo finih delcev iz votlin snovi.
V času prvega Dillherrovega rektorstva so morali študentje Janeza Krstnika Pogrietschniga leta
1766 opisati delovanje barometra z meteorološkega
stališča. Ravnovesje živega srebra v barometru so
6
7

8

Gobart, 1746, 4. odstavek.
Linus (1595-1675), 1661; Boyle, 1662; Shapin, 1993, 76,
161-165. Linus je bil posebno znan po polemiki z Newtonom glede teorije barv, ki jo je vodil tik pred smrtjo
pri Phil. Trans.
V oklepaju so popisovalci in knjižnična števila: Schott
(1608-1666), 1657 (Mayr, 1678,. 89; )605, Č8525); Mayed,
Pneumatica (80) (Mayr 1678), verjetno: Mayr, 1680
(W1540); Boyle, 1672 (W1420, Č8340); Pascal, 1698
(Erberg 1798); Descartes (R Des. Cartes), 1704 (VV1421);
Gobart, 1716, 1746 (Erberg 1798, samo druga pri W1494
in Č8294); Musschenbroek, 1739 G, W1442, Č8463); Supplidum, 1752 (W1568); Apponyi, 1753 (W1483); Haymon, 1758 (Erberg 1798, W1432); Musschenbroek, 1761
G, W1443, Č4283); Martin, 1766 (Č8539-Č8546).

pojasnili, ne da bi posebej omenili vakuum.9
Janez Krstnik Sch6tt1 (r. 1724) in njegov 8 let
mlajši sorodnik Gregor Sch6ttl iz Steyra v Zgornji
Avstriji sta bila med prvimi zagovorniki Boškovi<,evega nauka v Ljubljani. J. Sch6tt1ovo pojmovanje
vakuuma poznamo po študentskih zapiskih)O ki
jih je zbral njegov slušatelj na Teresianumu Mihael
Amadej Janez Nepomuk Raigersfeld (Rakovec,
1744-1783). Raigersfeld je med letoma 1761-1767
študiral pravo in kameralistiko pri baronu Josephu
Sonnenfelsu (1733-1817) na Dunaju; ta ga je imel
za svojega najbolj nadarjenega študenta. Kot deželni svetnik je Raigersfeld po prepovedi Družbe
Jezusove sodeloval pri popisu knjig v kolegiju l l
Janez Sch6tt1 je po učbeniku svojega nekdanjega sodelavca Paula Maka pI. Kerek-Gede iz Bude vakuum in pore med telesi filozofsko utemeljil,
medtem ko je druga področja fizike matematično
obravnaval s številnimi enačbami. 12 Poleg vakuuma in por je obravnaval še atome po Boškovičevi
teoriji, Keplerjeve zakone in Newtonovo teorijo
gravitacije, ki je nasprotovala kartezijanskim vrtincem. 13
Glede vakuuma so bili kartezijanci in Leibniz v
nasprotju z zagovorniki Newtona in Epikura. Po J.
Sch6Ulu gibanje ni možno v povsem zapolnjenem
prostoru, kjer ni prostora za premik. 14 Vakuum je
tudi v medzvezdnem prostoru. V kartezijanskem
"subtilnem fluidu" je videl nasprotja, saj bi oviral
gibanja planetov po vesolju 15 Ta argument je bil
še večkrat uporabljen proti etru sto let pozneje, v
drugi polovici 19. stoletja.
Sch6ttl je imel pore za presledek med dvema
ali več delci snovi. V porah je neskončno več vakuuma kot v samih telesih. Prav tako je v porah
veliko več vakuuma kot snovi, razmerje med njima pa je izrazil tudi s števili.16 Teža je sorazmerna
s količino materije v telesu. Zato je v telesu toliko
več vakuuma, čim lažje je. V ozadju takšnega
razmišljanja je bila domneva o enakih atomih na
različnih medsebojnih oddaljenostih.
Pore v telesih omogočajo širjenje zvoka in svetlobe. Pri gibanju skozi snov na delce deluje odbojna sila. Pri drugačnih medsebojnih razdaljah
med delci pa pride do privlačne sile.17 Domneva o
spreminjanju smeri sile pri nevidno majhnih razdaljah je bila osnova Boškovičeve teorije, ki pa je s
citati zelo skopi Raigersfeldovi zapiski niso imenoma navajali.

io

Pogrietschnig, 1766, tezi 38, 39.
11 Raigersfeld, 1763.
SBL, 14; Dolar, 1992, 189.
12 Maka, 1762; Raigersfeld, 1763, 2-13 (2. poglavj el.
13 Raigersfeld, 1763, 10-13, 119, 122.
14 Raigersfeld, 1763, 5, 6.
15 Raigersfeld, 1763, 7, 8, 9.
16 Raigersfeld, 1763, 10, 11.
17 Repulzija in kohezija (Raigersfeld, 1763, 12, 13).
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V času drugega Dillherrovega rektorstva v Ljubljani je j. Sch6ttlov sorodnik Gregor v svojih izpitnih tezah obravnaval tudi vodno paro. Vendar
ni omenil ne parnega stroja, ne vakuuma. 18 Gregor Sch6ttl je pozneje v izpitnih tezah za svoje
ljubljanske študente obravnaval bolj delovanje sil,
manj pa sestavo snovi in metalurgijo. Boškovičevo
teorijo je opisal tudi v izpitnih tezah za študenta
Vego; ta jo je pozneje večkrat uporabil v svojih
knjigah 19
V Biwaldovih tezah za izpit iz fizike ni bilo
posebnih vprašanj o teoriji vakuuma, toliko bolj pa
so študentje morali poznati poskuse s črpalkami,
sifonom in različnimi umetno narejenimi vrelci, s
katerimi so pojasnjevati delovanje barometra. Neprozornost teles so pojasnjevati z neenakomerno
porazdelitvijo delcev z maso in praznih prostorov.
Biwaldove teze so bile pozneje večkrat ponatisnjene z neznatnimi spremembami.20 Med 23. oktobrom 1755 in 1757 je Biwald poučeval v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Aprila 1757 je tam
spoznal Boškoviča; njegovo fiziko je pozneje pomagal uveljaviti v številnih knjigah, ki jih je izdal
med 44-letnim poučevanjem fizike v Gradcu.21 V
zrelih letih se je zanimal tudi za botaniko, zato je
prijateljeval in si dopisoval z Boerhaavejevim
učencem Carlom Linnejem (1707-1778) iz Uppsale
in s Francom Ksaverom Wulfnom (1728-1805) iz
Celovca, prvim predavateljem Newtonove fizike v
Ljubljani.
Med Ambschllovimi ljubljanskimi izpitnimi tezami iz leta 1778 so študentje obravnavali barometer, dve leti pozneje pa tudi prazne prostore v
snovi. Pozneje leta 1807 je Ambschell izčrpno
poročal o Guerickovih in drugih vakuumskih
črpalkah, o poskusih z magdeburškimi polkroglami, o zračnem tlaku kot vzroku za dvig živega
srebra v barometru ter o vakuumu in porah v
telesih 22
Po premestitvi iz Gradca na Dunaj je Dillherr
tam kot profesor filozofije izdal dve fizikalni knjigi
v latinskem jeziku. V prvi je po Galilejevem vzoru
uporabil dialog za opis svojih idej o snovi. V drugi
je obravnaval kozmogonijo podobno kot nekaj let
za njim Wright in Kant 23
Ko je Dillherr leta 1754 prvič prispel v Ljubljano kot dekan in profesor moralne teologije sicer
formalno ni imel neposrednih zadolžitev pri nabavah številnih fizikalnih knjig in enainpetdesetih
eksperimentalnih naprav za pouk matematike in
18 Sch6ttl, 1771, tezi 34, 35.
19 Sch6ttl, 1771, tezi 4, 5; Sch6ttl, 1775, ten 15, 16; Vega

fizike med letoma 1754-1755. Naprave je popisal
tedanji profesor matematike B. F. Erberg, gotovo s
sodelovanjem Dillherrja, promotorja in poznejšega
pisca fizikalnih del. Prav tako je imel Dillherr
pomembno vlogo pri Boškovi<'evih obiskih v Ljubljani leta 1757, 1758 in 1763,24 saj so bili vsi ljubljanski profesorji fizike v zadnjem desetletju pred
ukinitvijo jezuitskega reda leta 1773 in tudi pozneje zagovorniki Boškovičeve fizike. Po Boškoviču je
bil vakuum imaginaren, a vendarle ne povsem nič,
saj je določal povsem realne razdalje med masami.25
Takoj po prvem imenovanju za rektorja v
Ljubljani je Dillherr leta 1763 objavil nepodpisano
razpravo v nemškem jeziku, v kateri je ponovno
uporabil dialog. 26 Naslednje leto je dokončal
opremljanje cerkve sv. jakoba. Ob nastopu svoje
druge rektorske službe v Ljubljani je leta 1769
pogumno dovolil zadnjo dramsko predstavo ljubljanskih jezuitov, čeprav so bile igre že leta 1768
uradno prepovedane.27
22. junija 1772 je Dillherr postal rektor v
Kremsu ob Donavi v Dolnji Avstriji. Po razpustitvi
Družbe Jezusove je živel v bližnjem Steinu in tam
tudi umrl.
KRISTJAN RIEGER (14. 5. 1714 - 26. 3. 1780),
matematik, arhitekt, astronom in ljubljanski
rektor
Dunajčan

Rieger je vstopil k jezuitom v domestu pri sedemnajstih letih in tam dve
leti prebil v noviciatu, takoj za tri leta in pol
starejšim Dillherrom. Ko je Rieger leta 1734 pričel s
triletnim študijem filozofije v Gradcu, je Dillherr
tam obiskoval zadnji letnik. Poldrugo desetletje
pozneje mu je sledil Gregor Sch6ttl in pozneje
Gabrijel Gruber.
Rieger je bil med letoma 1748-1761 profesor
arhitekture, eksperimentalne fizike in matematike
na dunajskem Teresianumu. Tam je ustanovil
fizikalno-matematični kabinet istočasno kot štiri
leta mlajši B. F. Erberg v Ljubljani.
Vendar je Erberg v Ljubljani leta 1754 dal
objaviti le Musschenbroekovo fizikalno knjigo ob
svojih izpitnih tezah, medtem ko je Rieger malo
pozneje na Teresianumu objavil dve lastni latinski
razpravi o civilni in vojni arhitekturi. Prva knjiga
je imela 274 strani, 15 bakrorezov in 52 strani
dodatka. Druga knjiga je imela celo 348 strani, 20
slik in 20 dodanih strani. Obe deli je po Riegerjevi
premestitvi v Madrid v španščino prevedel jezuit
Michael Benovente.28
mačem

20 (1754-1802),1788,81,491,493.

Biwald, 1771, teza 35.
21 Wurzbach, 1870, 2: 415; Kunitsch, 1808, 13, 19.
22
Ambschell, 1807, 5: 12-17; Ambschell, 1807, 1: 131.
23 Dillherr, 1748; Dillherr, 1749; Wright (1711-1786), 1750;

Kant, 1755.
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24 Markovic, 1968-1969, 389, 401, 629, 633.
25 Markovic, 1968, 160.
26 DillheIT,1763.

27 Kovačič, 1998, 69, 70.

28 Rieger, 1756; Rieger, 1758.
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Med letoma 1757-1758 je fiziko na Teresianumu
Paul Mako p!. Kerek-Gede, filozofijo pa
med letoma 1754-1757 j. Sch6tt!. Leta 1758 je bil
tam tudi Kauffmann. V začetku maja 1757 je izpitom pri Maku in Riegerju prisostvoval tudi
Boškovič, ki je študente zelo pohvalil.29
Leta 1763 je Rieger v Madridu izdal knjigo v
španščini, v kateri je opisal svoje poskuse z moč
nimi električnimi silami. 30 Ponovil je 14 let starejše
poskuse ameriškega newtonijanca Franklina, ki so
posebno v Franciji izzvali hude polemike. Francoz
Nollet (1700-1770) je sestavil teorijo elektrike s
številnimi kartezijanskimi elementi. Večino Nolletovih knjig je nabavil baron Žiga Zois za svojo
knjižnico v Ljubljani.
Leta 1766, tik pred izgonom vseh jezuitov iz
Španije, se je Rieger vrnil na Teresianum in postal
naslednje leto prefekt. Po službi rektorja v mestu
Passau in superiorja na posestvu passauskega kolegija v Traunkirchenu blizu Linza je prišel 11.
junija 1772 za rektorja v Ljubljano. Vendar je bil
že dobro leto pozneje, 29. septembra 1773, jezuitski red ukinjen. Takoj po ukinitvi se je vrnil na
poučeval

Dunaj kot profesor cerkvenega prava in tam 6 let
pozneje umrl.

Med letoma 1762-1765 je bil Rieger profesor
matematike in "kozmograr' v Madridu. Ze pred

prihodom v Španijo je v Madridu na sedmih straneh objavil svoje opazovanje prehoda Venere čez

ploskev Sonca 6. junija 1761. Ljubljansko skupino
opazovalcev je vodil deset let mlajši j. Sch6tti, ki je
pri sedemnajstih letih vstopil k jezuitom na Dunaju in je sodeloval z Riegerjem že na Teresianumu

med letoma 1754-1757. V naslednjih letih je bil j.
Sch6tt1 profesor matematike v Budi, Celovcu in

med jesenjo leta 1759 in jesenjo 1761 v Ljubljani.
Nato se je vrnil na Teresianum za profesorja filozofije, ravno ob Riegerjevem odhodu v Španijo.

Leta 1764 je j. Sch6tti

poučeval

moralno teologijo

v Linzu in nato v Passauu, kjer mu je bil Rieger
nekaj časa rektor.
Sch6Ulovo opazovanje prehoda Venere 6. juni-

ja 1761 je objavil upravnik cesarske zvezd arne pri
dunajski univerzi, slovaški jezuit Maximilian Hell

(1720-1792). Delo je pohvalila celo pariška akademija,31 tako da gre za najpomembnejše tedanje
astronomsko opazovanje na Kranjskem. J. Sch6tt1

je uporabljal teleskop, ki je bil nabavljen po letu
1755 z letnimi dotacijami 25 fl32
29 Markovič, 1968, 391; Godickii-Cvirko, 1959, 85; Dadic,
1991,156.
30 Rieger, 1763; CCASI-III, 1381; St6g er, 1855, 302; Sommervogel, 7: 1841.
31 Hell, 1761; CGASI-III, 1499; Stoger, 1855, 320-321; Sommervogel, 7: 859; Murko, 1974, 19.
32 Zemeljski teleskop z mikrometrom in zemeljski teleskop
s papirnato cevjo je Kersnik popisal v kabinetu za fiziko
ljubljanske centralne šole med instrumenti za "Optiko in
astronomijo" (Kersnik, 1811). Prvega od obeh je Kersnik

Prehod Venere

čez Sončno

oblo je bil deležen

velike pozornosti tedanjih astronomov. Pojav je
podoben Sončnemu mrku, le da je Venera navidez
veliko manjša od Lune in zato prekrije le majhen

del Sonca. Prehodi si sledijo v letih 1631, 1639,
1761, 1769, 1874, 1882, 2004 in 2012 33 Že johannes
Kepler (1571-1630) jih je omenil kot možnost za
meritev paralakse in z njo povprečne oddaljenosti
med Zemljo in Soncem; ta razdalja je osnovna
astronomska enota. Prvi je prehod Venere opa-

zoval jeremiah Horrox (1619-1641) v vasici blizu
Liverpoola decembra 1639, vendar je njegove me-

ritve objavil šele Poljak johann Hevelius (16111687) v Gdansku leta 1662. Pojav sta natančneje
opisala Škot james Gregory (1638-1675) v svoji
Optiki leta 1663 ter Anglež Edmond Halley (16561742) ob podobnem prehodu Merkurja čez ploskev
Sonca leta 1667. Halley leta 1691 in 1716 in za njim
Giovani Domenico Cassini (1625-1712) v Parizu ter
john Flamsteed (1646-1719) v Londonu so napovedali, da je prehod Venere leta 1661 prava priložnost za točno določitev razdalje med Zemljo in
Soncem iz meritve paralakse Sonca. Nekaj ur trajajoči

prehod Venere bi bilo treba opazovati na
geografsko oddaljenih točkah z natančnimi urami

in sekstanti.
Meritev je opisal tudi Boškovič,34 vendar je
opazovanje v Carigradu zamudil. Anglež Benjamin
Martin je opisal svoja opazovanja prehoda Venere
čez Sonce z lastnim "univerzalnim mikroskopom".
(1783-1850) popisal tudi leta 1847 pod vrstnim številom
146. v oddelku "VII Optika". Poseben oddelek za astronomske instrumente so začeli voditi šele v popisu za
leto 1854. Kersnik ni zapisal izdelovalca teleskopa. Nabavljen je bil pred letom 1811, bržkone tudi pred 10. 12.
1808, ko so Kersnika nastavili za rednega profesorja
fizike na liceju v Ljubljani. Zato Kersnik ni poznal izdelovalca teleskopa z mikrometrom in ga ni mogel
zapisati ob inventuri. Kersnik je leta 1847 pod vrstnim
številom 148. popisal tudi "Navaden zemeljski teleskop".
Instrument ni bil identičen s tistim iz leta 1811, saj ga je
pred letom 1845 izdelal Fanzois (Kersnik, 1847). Teleskop z mikrometrom, gotovo tisti iz leta 1811, je Heinrich Mitteis (1828-1879) v popisu instrumentov gimnazijskega fizikalnega kabineta leta 1866 zapisal kot prvega v
oddelku "VIII Optika". Njegovo vrednost je ocenil na 3
fi 15 kr. Za ta denar je bilo leta 1858 mogoče v Ljubljani
kupiti 40,6 kg najcenejšega kruha sOfŽnika ali 8,7 kg
govedine (Melik, 1981, 31), kar bi bilo danes premalo za
nakup teleskopa. Stari teleskop z mikrometrom je bil
seveda ocenjen več kot desetkrat nižje od novejšega
akromatskega pod št.3 ali teleskopa pod št. 4. Mitteis je
vse tri teleskope popisal v oddelku "VIII Optika", 6 drugih astronomskih naprav pa v oddelku "XI Astronomija"
(ZML, ake. fond 1, arh. enota 48), saj je teleskope in
daljnoglede imel za optične, ne pa za astronomske
naprave.
33 Tudi pri poznejših razpravah o paralaksi so sodelovali
Ljubljančani, predvsem pisec številnih astronomskih
knjig in profesor jezikov na klasični gimnaziji v Ljubljani Vodušek leta 1879.
34 Boškoviceva razprava (1760) je bila na seji RS pr ebrana
v Bevisovem angleškem prevodu (Markovič, 1%9, 1107;
Truhelka, 1930, 99-100).
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Francoska akademija je poslala Abbeja Jeana Chappeja d' Auteroche (1728-1769) na opazovanje v Tobolsk v Sibiriji, G. Josefa Hiacinta Jeana Le Gentila
de la Galaiserja (1725-1792) pa v Pondichery, središče francoskih posesti v Vzhodni Indiji. Vendar
se Le Gentilu opazovanje ni posrečilo ne tedaj ne
ob ponovnem prehodu Venere čez ploskev Sonca
osem let pozneje. 35
V Rimu je prehod Venere čez ploskev Sonca
opazoval italijanski jezuit Giuseppe Maria Asc1epi
(1706-1776), ki je leto poprej nasledil Boškovicevo
katedro za matematiko. Pet let pozneje je v razpravi o mikrometerskih objektivih opozarjal, da teorijska in eksperimentalna določitev premera Venere ob njenem prehodu čez Sonce ne dajeta enakih rezultatov, kot sta pokazala že Piere Vilhelm
Wargentin (Vargentius, 1717-1738) v StoCkholmu
in Jakov Vilimovič Brjus (Braunius, 1670-1735) v St.
Peterburgu. 36
Pierre Bouger (1698-1758) je oktobra 1747 pri
Pariški akademiji s svojim novim heliometrom dokazal, da je Sonce dokaj pravilne okrogle oblike 37
Opazovanja cesarskega astronoma jezuita Maximiliana Hella (1720-1792) med 21. in 23. majem
1761 so bila v skladu s Halleyevo meritvijo razdalje
med Venero in Zemljo. Postopke za opazovanje
prehoda Venere čez ploskev Sonca sta poleg Hella
razvila še Škot James Short (1710-1768) v
Edinburghu in Asc1epi, ki je z mikrometrom odpravil kromatsko aberacij o; ob sliki in s primerjavo
med navideznima premeroma Venere in Marsa je
iz znane oddaljenosti od Zemlje izračunal premera
planetov 38
Študentje ljubljanskega profesorja fizike Pogrietschniga so dali svoje teze za izpit septembra
1768 vezati ob ponatis Asc1epijeve razprave in ob
Boškovi<'evo fizik0 39 Biwald je istega leta v Gradcu skupaj s svojimi izpitnimi tezami dal prav tako
ponatisniti Asc1epijevo knjigo,40 Boškovičevo pa že
tri leta pred Ljubljančani.41
Ponatis Ac1epijeve knjige je bil priprava na
opazovanje 3. julija 1769, ko je ponoven prehod
35 Martin, 1759 (0948), Postscript, 123; Markovic, 1969,

609-610, 1107.
36 Asclepi, 1768, 7. Knjigo je Karl Dežman (1821-1889) zapustil Rudolfinumu in je danes v knjižnici Narodnega
muzeja, vendar brez navedbe avtorja. Na 4 je natisnjena
zahvala astronomu Johnu Dollondu (1706-1762) za
navedbe natančnejših meritev in opis "Gregorijanskega"
teleskopa. Ker polemična razpravo med Dollondom in
Asclepijem z Gregorjanske univerze hranijo v Nacionalni knjižnici v Parizu, je dr. Lojze Kovačič ugotovil,
da gre za Asclepijevo delo, ki je prvič izšlo v Rimu leta

37
38
39
40
41

1765.
Asclepi, 1768, 9
Asclepi, 1768, 21-23, 32-33, 37.
Boškovic, 1763.
Asclepi 1765; Poggendorff, 1863.
Biwald, 1765. Istega leta 1765 je bilo Boškovicevo delo
na podoben način ponatisnjena tudi v Parizu (Varicak,

1925,198-199).
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Venere čez ploskev Sonca vzbudil še večjo pozornost. Na jezuitskem kolegiju v Ljubljani so leto
pred tem sprejeli Schott1a in Gruberja, ki sta se
ukvarjala tudi z astronomijo. Angleža Green in
kapitan James Cook (1728-1779) sta opazovala na
Tahitiju, v Hudsonovem zalivu in v Madrasu.
Danci so opazovali v bližini Cap Norda, Švedi na
Finskem, Rusi s Shortovimi zrcalnimi teleskopi na
Laponskem in v Sibiriji. Boškovic se je po nalogu
RS odpravljal na meritev v Kalifornijo s pomoč
nikom Liesganigom. Vendar je bila Kalifornija v
posesti Špancev, ki so leta 1767 prepovedali jezuitom dostop na svoje ozemlje. Poleg tega je divjala
sedemletna vojna, v kateri je bila Anglija nasprotnica habsburške monarhije. Zato je kancler Wenzel
Anton knez Kaunitz-Rietberg (1711-1794) preprečil
potovanje Boškoviču, ki je bil ta čas profesor v
habsburški Pavii. RS je poslala Chappeja, ki pa je
tam pozneje umrl med epidemijo.42
Opazovanja prehodov Venere čez ploskev Sonca v letih 1761 in 1769 je obdelal Johann Franz
EnCke (1791-1865) v Gothi med letoma 1816-1825
in v Berlinu leta 1835, Karl Powalky (1817-1881) pa
leta 1864. EnCke je poznal natančnejše zemljepisne
dolžine opazovalnih postaj, tako da je lahko določil vrednost Sončeve paralakse in velike polosi tira
Zemlje na skoraj 4% natančno. Meritve iz leta 1761
so dajale vrednost paralakse med 8" in 10", leta
1769 pa med 8" in 9". Izračunana povprečna vrednost za veliko polos tira Zemlje je bila le za 4
milijone km višja od sodobne.43
GREGOR SCHOTTL (14. 2. 1732 - 1777),
fizik in meteorolog
Gregorja Schott1a je posvetil sekavski škof, enako kot pozneje Maffeija in Gruberja. Filozofijo, matematiko in jezikoslovje je študiral v Gradcu med
letoma 1751-1755. Fiziko je začel poučevati kot
profesor filozofije na jezuitskem kolegiju na Reki
med letoma 1767-1768. Pouk filozofije se je tam
začel leta 1725/26 s predavanji poznejšega rektorja
Udalrika Bonbardija. Zaradi pomanjkanja denarja
je na kolegiju v Reki en sam profesor poučeval logiko in metafiziko v 1. letniku, naslednje leto pa
fiziko v 2. letniku. Leta 1767 je imel Schott1 46
slušateljev, naslednje leto pa le 28. Po Schott1ovem
odhodu leta 1770 so se trije reški študentje "proslavili (cum gloriafT z obrambo fizikalnih aksiomov
Isaaca Newtona (1642-1727). Reška jezuitska knjižnica je bila ustanovljena leta 1627 in je imela po
popisu iz leta 1777 173 knjig iz filozofije, med
katero so šteli tudi fizikaina dela. 44
42 Boškovic, 1980, pismo 26. 5. 1767, 231 in pismo 20. 2.
1769, 329; Casanovas, 1991, 237; Markovk, 1969, 695;
Supek, 1989, 150; Gurikov, 1983, 146.
43 Ševarlic, 1986, 46-48; Berry, 1946, 218, 242-244.
44 Vanino, 1987, 219-221, 313.
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Gregor Sch6tti je prevzel stolico za fiziko v
Ljubljani 22. oktobra 1768. Poučeval je tudi matematikD in občasno moralno filozofijo. Po prepovedi
jezuitskega reda je bil 9. oktobra 1773 začasno potrjen za profesorja fizike. Bil je podrejen ljubljanski
škofiji, vendar po ukinitvi Družbe Jezusove ni
zaprosil za jurisdikcijo, čeprav je prej opravljal
duhovniško službo. Stanoval je v Barbovi hiši in si
dal hrano prinašati iz gostilne.45
Med 5. januarjem 1776 in 16. majem 1776 je
Sch6tti objavil 6 meteoroloških poročil v tedniku
Kmetijske družbe javni tedenski list Vojvodine
Kranjske. Urednik je bil sam G. Sch6tti, založnik
pa ljubljanski tiskar janez Friderik Eger leta 1775
in 1776. Tiskali so predvsem gospodarska in politična poročila in osmrtnice.46
GABRIJEL GRUBER (6. 5. 1740-25. 3. 1805),
hidrotehnik in general Družbe Jezusove
Gruber je bil rojen v premožni dunajski družini, od katere je pozneje dobil veliko dediščino.
Njegova mlajša polbrata sta bila prav tako jezuita
Tobias Gruber (1744-1806) in Anton Gruber. G.
Gruber je vstopil v jezuitski red pri petnajstih letih
18. oktobra 1755 na Dunaju z željo po misijonskem
delu v daljnih kitajskih krajih. Noviciat je opravil v
letih 1756-1757, ko je od 5. aprila 1757 do 4. marca
1758 tudi Boškovic živel pri dunajskih jezuitih.47
Leta 1758 je Gruber nadaljeval humanistični študij
v Leobnu. Med letoma 1759-1760 je študiral
filozofijo v Gradcu, kjer je po letu 1763 fiziko poučeval nekdanji ljubljanski jezuit Biwald. Leta 1759
je bil ITGrueber'T zapisan med tremi jezuiti, ki so
prespali pri jezuitih v Ljubljani na poti iz Gorice v
Millstatt na Koroškem. 4S
Leta je 1761 Gregor Gruber študiral jezike na
Dunaju. Tobias Gruber je prehodil do podrobnosti
enako učno pot 5 let pozneje. Nadaljeval je nekoliko drugače, saj je leta 1767 poučeval gramatikalne
razrede v Passauu, nato pa med letoma 1768-1773
študiral matematiko in teologijo na Dunaju.
Med študijem jezikov je Gabrijel Gruber pouče
val latinščino na dunajski orientalski akademiji.
Leta 1762 je študiral matematiko v Trnavi pri Bratislavi pri profesorju matematike in direktorju observatorija Franzu Weissu (1717-1785), zagovorniku
Boškovičeve fizike. Na univerzi v Trnavi sta do
njene prestavitve v Budo poučevala tudi Hell in
gradiščanski Hrvat Ivan Horvat (1732-1799), ki je je
objavil številne učbenike fizike in matematike po
Boškovičevem nauku. 49 Leto pred Gruberjevim
prihodom je v Trnavi poučeval nekdanji ljubljan-

!~ t"!~k, 1itl7,2{':9
47 Markovie, 1968, 401.
48 Verhovnik, 1905, 98.
49 Horvath, 1767; Horvath, 1770 (W1511, W1512).

ski profesor fizike Franc Tricarico (1717-1788), pred
njim pa Andrea jaslinszky5° in joseph Appony.
Weissove in Apponyeve izpitne teze iz leta 1754 so
istega leta nabavili tudi v Ljubljani. Leta 1763 je
nadškof uradno proglasil novi Scherfferjevi knjigi
o Boškovičevi fiziki za učbenika v Trnavi, za profesorja matematike pa je bil nastavljen hrvaški boškoviCevec Antun RadiC (1726-1773).51
Gruber je teologijo študiral leta 1763 na Dunaju. Takrat je bil med 15. januarjem 1763 in majem 1763 tam BoškoviC ponovno gost jezuitskega
kolegija in 'Domus professa ll •52 Matematiko je Gruberja učil Karl Scherffer (1716-1783)53 Študij teologije je nadaljeval med letoma 1764-1767 v Gradcu, nato pa je opravil duhovno leto v Judenburgu.
4. junija 1768 je prišel Gabrijel Gruber v Ljubljano in postal naslednjega leta predstojnik katedre
za risanje, geometrijo, mehaniko in hidravliko na
jezuitskem kolegiju v Ljubljani, ki jo je ustanovila
Kranjska kmetijska družba. Položaj je obdržal do
leta 1784. Vodil je ladjedelniški oddelek, ki so ga
obiskovali tudi Benečani. Med letoma 1774-1783 so
tu Spirito Vigo in njegovi pomočniki izdelali modele ladij za pouk.54 Obenem je bil Gruber med
letoma 1772-1781 ravnatelj plovbe po Ljubljanici in
Savi. Enako službo je med letoma 1774 in 1777
opravljal Tobias Gruber v Temišvarju in leta 1780
eostal stavbni ravnatelj kameralnih posestev na
Ceškem in hkrati tajnik znanstvene družbe v Pragi.
Leta 1800 je postal njen član nekdanji učenec in
sodelavec Gabrijela Gruberja Vega. V glasilu družbe
je Tobias Gruber objavil številne razprave, ki gotovo zrcalijo tudi fizikalne ideje polbrata G. Gruberja, čeprav je njuno znanstveno sodelovanje mogoče dokazati le pri pismih s hidrografsko in fizikalno vsebino, objavljenih na Dunaju leta 1781.
Kljub maloštevilnim Gruberjevim objavam lahko pokažemo, da je Boškovič vplival na Gruberjevo delo pri gradnji prekopa v Ljubljani. BoškoviC
je med letoma 1764 in 1781 pisal strokovna mnenja o hidrodinamskih posegih in je leta 1781 raziskal možnosti za razbremenitev kanala Nuovo
Ozreli v Lucci v Italiji. Leta 1765 je milanski profesor jezuit Lecchi objavil Boškovičevo pismo 110
načelih za praktična pravila meritev voda, ki tečejo
v koritih" s postopkom za izračunavanje povpreč
ne hitrosti kapljevine 55 Vendar je BoškoviC že 27.
maja 1766 ugotavljal, da Lecchijeva knjiga vsebuje
"napačne predpostavke" pariškega akademika Jea-

;~ ~~~e~~;;Z' i:~: ~~i~> 1765; Dame, 1982, 1:

238-239;

Muljevie, 1991, 148.
52 Markovie, 1969, 629, 633.

53 Steska, 1905, 45.
54 Modeli so last Narodnega muzeja v Ljubljani, hrani pa
jih Pomorski muzej v Piranu (Pahor, 1981; Hlaj, 1999,

767-769).
55 Boškovie, 1765, 319-345.
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lOOl

na Le Ro nda d'Alamberta (1717-1783). V za četku
leta 1774 jc Boškovic v pismu u če n c u in sode la vcu
Francescu Puccineliju (1741-1809) še prip oroča l
Lecchija, 25. o ktobra 1780 pa ne več. 56
Kranjske vode so začel i ra ziskovati žc Kircher,57

baron Janez Vajka rd Valvasor (1641-1693) in r ranc
Anton pI. Stei nberg (1684-1765). Inže nirja Durchla sser in Renner sta

začela

z dc li na prckopu v

Ljubljani leta 1735, njun načrt pa je v bakrorezu
izšel 4 leta pozneje. Leta 1770 je Ljubljano obiskal
Lecchi, pozneje pa so mu v Milano poslali načrte za
gradnjo prekopa . Izrekel se je proti preko pu in s
tem povzročil sobratu Gruberju veliko preglavic.
Lecchiju se jc zdela poglobitev in razširitev stru ge
Ljubljanice boljša rešitev. Gruber je omenil predloge Ma ximiHana Fremauta, "P. Lechija, milanskega
jezuita in znanega matematika" ter kameralnega
inženirja S. Huberta. Vsi so zagovarjali poglobitev,
Lecchi pa cclo razširi tev struge Ljubljanice. Vendar
takšna reši tev po Gruberju ne bi bila cenejša, saj bi
ogrOZi la tudi hiše ob Ljubljanici. Sa m se jc
navduševal nad prekopi z zapornica mi, kot so jih
izdelova li N izozemci. Zato je z ra čuni pretokov in
padcev predstavil svoj prekop, ki ga je podpiral
tudi major Vince nc Jurij Strup (p)i (1733-1810) iz
Ljubljane. Zaradi ov inkov skozi mes to jc bila Ljubljanica daljša od prekopa za gradom v ra zmerju
77:40. Prekop je imel na razdalji sko raj 2 km padec
4,725 m, medtem ko naj bi Ljubljanica na razdalji
več kot 12 km od Vrhnike padla le za 36 cm.58
Po več kot petih letih gradnje prekopa je bil
Gruber 10. decembra 1777 odstavljen, deJo pa je
kon č al Strupi 25. novembra 1780. Strup i je medtem napredova l v piOnirskega podpolkovnika in jc
postal leta 1771 dvorni svetnik, podobno kot Gruber 8. aprila 177559 Čeprav je bilo Gruberju prepovedano vmešavanje v gradnjo, je do leta 1781 še
obdržal položaj ravnatelja plovbe po Ljubljanici in
Sa vi. Volje do g radnje prekopov nikako r ni jzgubil,
sa j je še leta 1779 pisal mineralogu Ignacu baronu
130rnu (1742-1.791) o plovbi med Ljubljano in
Trs tom in o 1,5 milje dolgem prekopu med Ljubljani co in Savo.60 V času objave pisma je Born
postal veliki mojster najpomembnejše dunajske
prostozidarske lože "Pri pravi slogi", katere član jc
bil od 1. julija 1785 tudi Strupi, ki je medtem leta
1779 postal baron.
56 SBL, 1925-1932, 1: 268; Martinov;c, 1992, 282-283; Mar·
kovič, 1969, 662. 822 in 897; Boš kovi č. 1980, 181. 190
(p;sm; 28. II. 1765 ;n 27. 5. 1766).
57 Kircher, 1650, 9: 2. del, 7. pog lavje; Schott. 1677. 4: pars
11,5 18·533,554-555.
58 Gruber. 1781 . Vorrede des Hcrausgebers. 4; Gruber,
1781,5, 8 (Erslcr Br;ef 15. 2. 1779); Gruber, 178 1, 15, 1759 19 (Zweyler Br;cf 18. 2. 1779).
Sleska, 1905, 43.
60 Gruber, 1781 , 1. 4 (Erster Brief 15. 2. 1779). Brata barona
Jožef (1741-1813) in Žiga Zois (1747· 1819) sla bila člana
drugih prostozidarskih lož (Košir, 1998,61-62).

146

Portret Gabriela Gruber;;7
v jez uitski redovni kroni/d

Jurij Vega v upod obitvi Franz,7 WO/{,7
(litografija, 1802)
Gruber je razmišlj al tudi o prekopavanju Save
za boljšo plovbo: "Ker ima Sava na Kranjskem mo-
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čan padec, je mestoma tudi do 20 sežnjev globoka.
Drugod naplavlja gramoz v jarke, izgublja padec,
poplavlja, se zvija in na Madžarskem in na
Hrvaškem spreminja tok. Do Krškega lahko nosi
po 150-180 centov, od Krškega do Beograda pa od
300 do 400 centov 61 Vendar je plovba nevarna.
Zato bi bilo treba staro rečno korito poravnati. To
je gotovo Heraklejevo delo, vendar potrebno in
koristno, tako kot čiščenje Avgijevih hlevov. 1T
Recenzent razprave 'Tnavigacijskega inženirja
Abbe Gabr. Gruberja 'T je predlogu zaželel ITnaklo_
njen sprejemlT.62 Vendar do izvedbe v Gruberjevih
razsežnostih ni prišlo. Beograd je bil sicer septembra 1789 zaseden v bojih, pri katerih je ognjeni
krst doživel tudi Vega. Vendar je ostal v habsburških rokah le dve leti, do mira pri Svištovu.
Gruberjevo praktično (1772-1777) in teorijsko
(1781, 1802) delo v hidrodinamiki je povsem ustrezalo duhu tedanjega časa. V osemnajstem stoletju
so med vsemi panogami fizike največ uporabljali
ravno hidrodinamiko. S praktičnimi izkušnjami so
zgradili vodom ete najpomembnejšim vladarjem v
Versaillesu, pri St. Peterburgu, pri Sch6nbrunnu
na Dunaju in drugje. Švicar Daniel Bernoulli
(1700-1782) je leta 1737 praktične izkušnje utemeljil
v teoriji hidrodinamike, ki JO je G. Schottl uporabil
v izpitnih tezah leta 1771 6
Gruber je zadnje zaobljube opravil v Ljubljani
15. avgusta 1773, 25 dni po pismu Dominus ac
Redemptor Noster papeža Klementa XIV in le
nekaj dni pred pismom Marije Terezije, datiranim
9. in 10. oktobra 1773. Pismo je prispelo v Ljubljano 17. septembra 1773 in je bilo razglašeno v kolegiju 29. septembra 1773. Gruberjev dve leti mlajši
sodelavec Joseph Jakob Liberatus Maffei de Glattfort (1742-1807), ki mu je bil v šolskem letu 1772/73
z odlokom Marije Terezije dodeljen z goriškega
kolegija, zadnjih zaobljub ni opravil. Gruber se je
tako dokončno odločil za jezuite v prelomnem
trenutku in je bil s tem določen za pomembno
vlogo v redu. Po ukinitvi je stanoval v Petermanovi hiši ob skupni hrani s svojim podravnateljem
Maffeiem, profesorjem poljedelstva Joannesom
Giellom, rojenim leta 1734 na Madžarskem in polbratom Antonom Gruberjem, ki mu je bil dodeljen
za pomoč pri računanju šele po ukinitvi reda, saj
ob popisu ob ukinitvi še ni bil član ljubljanskega
kolegija. Pozneje je bil Anton Gruber z dvornim
ukazom 24. aprila 1788 postavljen za profesorja
matematike na obnovljenem filozofskem študiju v
Ljubljani v času, ko je bil Gabrijel že v Belorusiji.
Tako je nadaljeval strokovno družinsko tradicijo.64
Gruber je po ukinitvi reda v Ljubljani prejemal

61 20 sežnjev je 37,8 m, 400 centov pa 224 kg.
62 Gruber, 1802, 217.
63 Sch6ttl, 1771, teza 20.
64 Kovačič, 1998, 66; Rajšp, 1992, 270, 271, 273; Benedetič,
1981,27.

profesorsko plačo 1000 gld, kar je bilo dvakrat več
od Schottla in Maffeia, medtem ko je nekdanji
profesor fizike Taufferer zaslužil le 450 gld kot
prefekt učencev. Gruber je odkupil pogorišče leta
1774 pogorelega jezuitskega kolegija na Šentjakobskem trgu št. 2 in dal tam zgraditi sedanjo Virantovo hišo z mehanično delavnico in zvezdarno.
Gradnjo je podpiralo deželno glavarstvo, nasprotoval pa ji je jezuitom sicer naklonjeni škof Herberstein, ki je hotel imeti semenišče na prostoru
nekdanjega jezuitskega kolegija. Kritiziral je Gruberjev načrt zaradi premajhnih sobic, preskromnih
za stanovanja duhovnikov in primernih le za
skromnejše jezuite, katerih ponovno skupno stanovanje bi bilo nasprotno cesarskemu ukazu. 65
Gruber je zgradil tudi vilo pod Rožnikom. Ceneno
opremo za gradnjo je dobil v lastni opekarni, ki je
delovala med letoma 1784-1790 66
Gruber je na skrivaj zapustil Ljubljano in sredi
januarja 1785 odšel k jezuitom v Belorusijo. Po
prvi delitvi Poljske leta 1772 je Belorusija pripadla
Katarini II (1729-1796), ruski carici od leta 1762.
Leta 1776 je bilo v Belorusiji 145 jezuitov v 12
ustanovah, leta 1780 pa so odprli noviciat. 67 Carica
je brez uspeha prosila papeža Pija VI (1717-1799,
papež od 1775), da bi ji priznal zaščito nad Družbo. Vendar papež njene prošnje tudi ni zavrnil.
Nekaj nekdanjih jezuitov je leta 1794 v Belgiji
ustanovilo družbo ITOčetje svetega srca", tri leta
pozneje pa podobno družbo ITOčetje vereIT. Obe
družbi sta se s papeževim dovoljenjem združili.
Vendar so številni člani odhajali v Rusijo, ker niso
bili zadovoljni s superiorjem Niccolom Paccanarijem (1773-1811); ta je nasprotoval združevanju z
rusko Družbo.
V Mogilevu (Mohylew) ob Dnjepru 150 km
vzhodno od Minska je bil Gruber sprva profesor
mehanike, nato pa med letoma 1786-1800 profesor
matematike, fizike in arhitekture v mestu Polocku
(Polock, Polotsk) ob reki Dvini na severu Belorusije. Ob prihodu je v cerkvi in kolegiju pripravil
galerijo lepih narisanih cerkvenih podob, ki so
izšle maja 1786 v Leipzigu. V fizikalnem in kemičnem laboratoriju je sestavljal novo orodje in
stroje, knjižnico pa je opremil s 16000 zvezki. Leta
1787 je s dovoljenjem carice ustanovil tiskarno in
načrtoval nekaj stavb v mestu. Med njegovimi
študenti je bil poznejši kipar in namestnik predsednika Peterburške akademije grof Fed. Petrovič
Tolstoj (1783-1873), ki je bil navdušen nad Gruberjevim slikanjem v perspektivi in nad njegovimi
drobnimi umetninami v slonovi kosti.
30. aprila 1787 so kranjski deželni stanovi v pismu Antona Tomaža Linharta (1756-1795) predla65 Murko, 1974, 40; Rajšp, 1992, 262.
66 Šorn, 1984, 129.
67 Inglot, 1997, 73, 86.
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gali oblastem na Dunaju Gabrijela Gruberja za
profesorja matematike na obnovljenih filozofskih
študijah v Ljubljani. V tej vedi naj bi se že izkazal
z zasebnim predavanjem v Ljubljani o učbeniku
člana berlinske akademije in profesorja matematike
na univerzi v Leipzigu Kastnerja. 68 Za profesorja
astronomije so predlagali nekdanjega jezuita Hrvata Augustina Michelazzija (1732-1820), znanega
predvsem po bioloških razpravah. 69 Namesto Gruberja je položaj profesorja matematike naslednje
leto sprejel njegov mlajši brat Anton. Gabriel je
ostal v Belorusiji, vendar stikov s Kranjsko ni pretrgal, saj se je ohranilo njegovo pismo z dne 3.
avgusta 1788 Jožefu Kalasancu Erbergu (17711843), tedanjemu študentu logike na Dunaju 70
Jugozahodno od Gruberjevega novega doma je
v ukrajinskem Lvovu v tedanji habsburški monarhiji naravoslovje med letoma 1787-1805 poučeval
njegov ljubljanski sodelavec in sovražnik Francoz
Baltazar Hacquet de La Motte (1739-1815). V Lvovu je med letoma 1783-1791 fiziko poučeval
Horvathov učenec Ignjat MartinoviC (1755-1795),
Hrvat iz Pešte, nekdanji frančiškan, pisec knjig o
Boškovičevi fiziki in pozneje prostozidar ter vodja
jakobinske zarote?l
Leta 1797 je Gruber postal pomočnik začasnega
generalnega vikarja Franciseusa Xaveriusa Kareua
(1731-1802) za jezuite v Rusiji. Ker je bil Kareu,
Belorus angleškega rodu, bolehen, ga je Gruber
večinoma nadomeščal. Na III generalni kongregaciji v Polocku je bil 1. februarja/12. februarja
1799 Kareu izvoljen za generalnega vikarja jezuitov v Rusiji. Gruberja so določili, naj se februarja
1799 pogaja s katoliškim metropolitom jezuitom
Stanislavom Janom Siestrzencewicz-Bohuszom (Sestrencevič, 1731-1826) za ureditev položaja ruskih
jezuitov. Siestrzencewicz je s svojim kolegij em
nasprotoval Gruberju; vendar je oktobra 1800 Gruber dosegel Siestrzencewiczev pregon iz prestolnice. Nastavljen je bil Gruberju bolj naklonjeni
metropolit Jan Benislavski (1736-1812), medtem ko
se je Gruber naselil v Siestrzencewiczovo hišo v St.
Peterburgu 72
Ko je bil car Pavel I izvoljen za velikega mojstra Malteškega reda leta 1798, je Gruber junija
1799 ob obisku v St. Peterburgu predstavil v prostorih Akademije73 nekaj svojih izumov, med njimi
68 Kastner, 1766; Smagina, 1991, 44; Benedetič, 1981, 27;
Steska, 1905, 45.
69 Korade, 1992, 252; Martinovic, 1992, 93, 94.
70
71 AS, Dolski arhiv, karton 3, 8, 15; SBL, 1: 163,166.
72 SBL~ 1, 284-285; Dadic~ 1982~ 2, 340-341; Perčič~ 2000~ 126.
Inglot, 1997, 3, 99, 146.
73 Med letoma 1743-1803 se je imenovala Imper. Akademija nauk i hudožestv. Ob dolgoletnem predsedniku
učencu leydenskega kartezijanca Hermana Boerhaava
(1668-1738), zdravniku Laurentiusu Blumentrostu (16921755), so bili med pomembnejšimi člani: nemški matematik Christian Goldbach (1690-1764, od leta 1725),

148

2002

škarje za striženje tankega sukna in razne črpalke.
Izumi so napravili velik vtis. Pozornost je vzbudil
tudi sam Gruber, ki je ob tej priložnosti srečal tudi
carja?4 Za Gruberjevo delo v hidrodinamiki sta se
zanimala akademika in profesorja matematike Gurev in Kotelnikov. Gurev je leta 1792 študiral
hidravliko v Angliji, Kotelnikov pa je med letoma
1751-1752 študiral pri Kastnerju v Leipzigu in sodeloval pri prekopu Volga-Don. Gruberjeve izume
si je lahko ogledal tudi vodilni ruski fizik Franz
Ulrich Theodor Aepinus, ki je bil med letoma
1757-1798 profesor fizike na Peterburški akademiji.
Rojen je bil leta 1724 v Rostocku v Prusiji, kjer je
študiral in poučeval. Skupaj s švedskim študentom
Johannom Karlom Wilckejem (1732-1796) sta sestavila kondenzator, ki ga je Italijan Alessandro
Volta (1745-1827) leta 1775 na gimnaziji Como
razvil v elektrofor. Po krajšem službovanju v Berlinu je bil Aepinus leta 1756 imenovan za člana
Peterburške akademije. Leta 1759 je razvil matematično teorijo električnih in magnetnih pojavov s
Franklinovo teorijo enega fluida. Leta 1784 je
izdelal prvi akromatski mikroskop ob pomoči Ivana Petroviča Kulibina (1735-1818), ki je maja 1767
postal mehanik Akademije 75 Aepinus je umrl 22.
avgusta 1802, kmalu po Gruberjevi izvolitvi za generala. 100 let pozneje je Kelvin posodobil njegovo
teorij 0 76
nemški hidrorunamik Georg Wolfgang Kraft (1701-1754),
Švicar Leonhard Euler (1707-1783, 1727-1741 in 1766-),
Daniel Bernoulli (1700-1782, 1733), njegov bratranec
Nicholas Bernoulli (1687-1759), berlinski fiziolog Kaspar
Friedrich Wolff (1733-1794, 1764), Andrei Ivanovič
Leksel (1740-1784~ 1771) in Jakob II Bernoulli (1759-1789~
od 1787). Častni in zunanji člani so bili: Denis Diderot
(1713-1784), Franc;ois Marie Arouet Voltaire (1694-1778),
Pieter van Musschenbroek (1692-1761, 1754), Madžar Janos Andros Zegner (1704-1777) iz Halleja, jezuit Franc;ois Jacquier (1711-1788), Rudjer Josip Boškovic (17111787~ 1760)~ Josef Black (172B-1799~ 1783)~ Benjamin
Franklin (1706-1790, 1789), Joseph Louis Lagrange (17361813, 1776), Dollondov naslednik londonski mehanik
Jessie Ramsden (1735-1800, 1794), raziskovalec zvoka
Ernst Florens Friderich Hladni (1756-1827, 1794) iz
Wittenberga, matematik Abraham Gotthelf K.istner
(1719-1800,1786) iz Leipziga, Immanuel Kant (1724-1804,
1794), Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) in
Pierre-Simon Laplace (1749-1827, 1802). Med Gruberjevim bivanjem v St. Peterburgu so bili pravi člani akademije številni matematiki: konferenčni tajnik od leta
1769, Leonhardov sin Johan Albrecht Euler (1734-1800,
1766), sin G. W. Krafta, Wolfgang Ludwig Kraft (17431814, profesor 1771), Eulerjev sorodnik, stalni tajnik po
letu 1800 Nikolai Ivanovič Fuss (1755-1825, 1783),
astronom Friedrich Theodor Shubert (1758-1825, 1789),
Semen Emeljanovič Gurev (1766-1813, 1798) ter častni
člani Stepan Jakovljevič Rumovski (1734-1812, 1767),
Mihail Evseevič Golovin (1756-1790, 1786) in Semen
Kirilovič Kotelnikov (1723-1806, 1797).
74 Č urkina, 1981, 107; Inglot, 1997, 98, 149.
75
Gurikov, 1983, 62, 79.
76 Kelvin, 1902, 263-273. Rus Vasilij Vladimirovič Petrov
(1761-1834) je poučeval v St. Peterburgu od leta 1791.
Novembra 1802, nekaj mesecev po Gruberjevi izvolitvi
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11. avgusta/23. avgusta 1800 so na carjev ukaz
jezuiti prevzeli šolstvo v Litvi. Učni načrt je
napisal Gruber. V upravo so dobili tudi cerkev sv.
Katarine v St. Peterburgu, kjer je mašo ob 7. uri
vedno daroval sam Gruber. Istega leta je postal
prvi rektor novega jezuitskega kolegija carja Pavla
I v St. Peterburgu. Šola je bila ustanovljena na
Gruberjevo pobudo, sam pa je v njej poučeval
eksperimentalno fiziko. Tega predmeta ni predaval
prej ne v Ljubljani, ne v Belorusiji. S poukom so
začeli 1. februarja/13. februarja 1801, po treh mesecih pa so imeli okoli 30 gojencev. Jeseni 1802 je
Gruber sestavil petnajst členov osnutka za šestletni
učni program. 1. januarja/13. januarja 1803 so šolo
odprli tudi za sinove visokega ruskega plemstva,
ki se jih je do konca leta vpisalo 24. Pozneje so
poučevali po 60 do 70 velikaških sinov, kar je bilo
tri četrtine vseh dijakov. Šola je bila po Gruberjevi
smrti leta 1806 preimenovana v Collegium Nobilium. Slovela je bolj kot njene ruske tekmice, ki jih
je ob podpori članov Peterburške akademije v tistem času posodabljal Teodor Jankovič pI. Mirijevski (1741-1814), Srb iz habsburške monarhije in
član Peterburške akademije od leta 1783 77
Gruber je uspešno zdravil carico Sophio Dorotheo de MontbeJiard princezo Wiirttenberg
(1759-1828), po poroki leta 1776 v Rusiji imenovano Marija Fedorovna. Pridobil si je naklonjenost
in celo prost dostop do carja Pavla I (1754-1801);
temu se je posebno prikupil, ko je skromno odklonil odlikovanje. Car je imel nekaj izkušenj z
znanostjo. Med svojim poročnim potovanjem po
zahodni Evropi si je leta 1782 ogledal poskuse pariških akademikov in Hacquetove naravoslovne
zbirke na liceju v Ljubljani,78 kjer je poučeval tudi
Gruber.
Gruberjev predlog za unijo med katoličani in
pravoslavnimi je bil po posegu pravoslavnega metropolita Ambrozija ostro odklonjen 79 Na Gruberjevo pobudo je car poslal prošnjo papežu Piju
VII, da prizna jezuitski red v Rusiji. S pismom
za generala, je začel preizkušati tedanji najmočnejši
električni izvir na svetu z okoli 1700 V iz 2100 parov
elementov baker-cink. Leto dni pred Gruberjevo smrtjo
je Petrov na Peterburški Mediko-hirurški akademiji
opisal s to napravo dobljeno prvo električno razsvetljavo: "Ko nadaljujemo s črpanjem zraka iz zvona in
opravimo 5 premikov bata, opazimo svetlikanje v več
delih zvona in tudi celotne naprave za dovajanje olja.
To svetlikanje je še svetlejše pri črpanju do 2 1/2 črt
navadnega živosrebrnega barometra. Pri nadaljnjem
črpanju postane svetlikanje šibkejše in končno nevidno". Deset let po Gruberjevi smrti je Aleksander I
sprejel Petrova v Peterburško akademijo (Petrov, 1803;
Petrov, 1804; Vejtkov, 1947, 74-77; Bowers, 1998, 64, 67).
77 Čurkina, 1981, 107; Smagina, 1991, 43; Inglot, 1997, 109110.
78 Voroncov-Beljaminov, 1985, 23; SBL, 1925-1932, 1: 284.
79 Hacquetove zbirke so si v Ljubljani ogledali tudi nadvojvodinja Marijana, papež Pij VI in cesar Jožef II leta

1784 (SBL, 1925-1932, 1, 268).

Catholicae Fidei 7. marca 1801 je papež prosnji
ugodil. Tako so jezuite prvič zakonito vzpostavili
po skoraj treh desetletjih. Za generala je bil
izvoljen Kareu. Vendar car ni dočakal papeževega
pisma. Zvečer 11. marca/23. marca 1801 je bil v
svoji spalnici v palači St. Mihaela ubit v zaroti
ministrov, ki jo je bržkone podpiral tudi njegov sin
in naslednik Aleksander I (1777-1825). Gruber je v
pismu v Rim globoko obžaloval smrt svojega
dobrotnika, obenem pa je pisal novemu carju in si
zagotovil njegovo naklonjenost. 80 Vendar je car
dovolil tudi Siestrzencewiczu vrnitev z domačih
posesti v okolici Mogileva v St. Peterburg; dobil je
nazaj tudi svoje prejšnje položaje.
30. julija/11. avgusta 1802 je Kareu umrl. Gruber je bil izvoljen za generala, vrhovnega predstojnika ostankov jezuitskega reda v Rusiji. 10.
septembra/22. septembra 1802 je bil potrjen od generalne kongregacije, svoj sedež pa je iz Polocka
prestavil v prestolnico. 81
Gruberja je ščitila carica vdova, pri kateri so se
zbirali francoski in poljski plemiči. Bil je dobrodošel gost v visoki družbi, tudi pri generalnem
gubernatorju St. Peterburga Petru A. Tolstoju
(1761-1844), stricu svojega nekdanjega dijaka F. P.
Tolstoja. Gruber je vodil široko korespondenco v
latinščini, francoščini in italijanščini s številnimi
nekdanjimi jezuiti po svetu, ki so se včlanili v
rusko Družbo. Podpiral ga je tudi papež s svojimi
diplomati; tem je Gruber večkrat pomagal z nasveti. K izvrstnemu poznavanju ruskih razmer mu
je pomagalo tudi znanje slovenščine, podobno kot
skoraj tri stoletja prej Sigmundu Herbersteinu
(1486-1566)82
25. maja 1803 je 13 nekdanjih jezuitov iz države Maryland v ZDA prosilo na osebni sprejem
pri generalu Gruberju. Bili so nasledniki petih
jezuitov, ki so pod vodstvom P. Andrewa Whita
prišli v Maryland leta 1634. Gruber jih je povabil
12. maja 1804 83
15. aprila 1804 se je Družba Jezusova iz Rusije
razširila v Neapelj, kjer je za njenega voditelja 7.
maja 1803 Gruber imenoval Giuseppeja (Jose) Pignatellija (1737-1811)84 Gruber je organiziral več
misijonov. 25. marca/6. marca 1805 se je tako ustrašil nenadnega požara v svoji sobi, da je naslednji
dan umrl zadet od kapi. Pokopan je v SpasoEvfrosinevskem samostanu v Polocku. 2. septembra/14. septembra 1805 ga je nasledil Poljak
80 Gruberjevo francosko pismo carju 24. 3j5. 4. 1801 (Čur81 kina, 1981, 107; Inglot, 1997, 296).
Inglot, 1997, 98, 109.
82 Po nekaterih virih naj bi bil Gruber "slovenske narodnosti" (Inglot, 1997, 98-99,256,287).
83 Arhivi Marylandske province Družbe Jezusove, HistoriaServatae in Alba Russia Societatis Jesu, škatla 1, Pold: 13,
id. 39567.
84 Inglot, 1997, 176.
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Thaddeus Brzozovski (Tadeusz Brzozowski, 17491820), ki pa ni imel njegovih političnih spretnosti.
Papeža Pij VI in Pij VII sta si prizadevala za
ponovno vzpostavitev Družbe; to se je zgodilo 7.
avgusta 1814, ko je Pij VII po vrnitvi iz francoskega ujetništva izdal bulo Sollidtudo Omnium
EccJesiamm. Vendar so bili 17 mesecev pozneje
jezuiti izgnani iz St. Peterburga, leta 1820 pa še iz
Rusije v celoti. 85
ANTON AMBSCHELL (Ambschel, 9. 3. 1751
14. 7. 1821), profesor fizike in rektor v
Ljubljani
Ambschell je bil rojen v mestu Gyor (Raab,
Rab, Jaurinum) na severozahodu Madžarske med
Dunajem in Budimpešto. 86 Bil je Madžar, Nemec
ali Slovak. K jezuitom je vstopil 17. oktobra 1767 v
Trenčinu na Slovaškem, 150 km severno od rojstnega kraja. Med letoma 1768-1769 je bil v Trenčinu
tudi v noviciatu. Humanistični študij je nadaljeval
v domačem mestu Gyor 1770. Na Dunaju je
študiral fiziko in matematiko 1771-1773 in tam tudi
doktoriral iz artističnih umetnosti in filozofije.
Poučeval ga je profesor eksperimentalne fizike
in kanonik Sv. Štefana jezuit joseph Edler pI. Herbert (1725-1794) iz Celovca, eden najpomembnejših
raziskovalcev luminiscence. Herbert je vstopil k
jezuitom leta 1740. Bil je najprej predstojnik Teresianuma in se je tam pridružil zagovornikom BoškoviCevega nauka. Nato je eno leto poučeval logiko
in metafiziko na dunajski univerzi, med letoma
1760-1784 pa je predaval posebno in splošno fiziko
in bil končno imenovan za kanonika. Pod Jožefom
II je bil prestavljen v Linz, kjer je tudi umrl.
Ambschell je ostal v stiku s svojim profesorjem
tudi po končanem študiju. Leta 1778 je v Ljubljani
izdal nemški prevod Herbertove latinsko pisane
knjižice o prožnosti kapljevin s tremi poskusi, ki jo
je pogosto citiral v svojih delih 87 Po številnih drugih delih uvrščamo Herberta med najpomembnejše avtorje, ki so jih v licejski knjižnici nabavljali
po ukinitvi jezuitskega reda. 88
Po ukinitvi jezuitskega reda je začel Ambschell
komaj dvajsetleten poučevati fiziko na liceju v
Ljubljani. Bil je član ljubljanske Academie ope85 Encyclopedia Britanica, 1950, 13: 14; Steska, 1905, 46;
Čurkina, 1981, 106-107; Čurkina, 1995, 14-15. Ruski je86 zuit Ivan (Jean-Xavier) Gagarin (1814-1882), 1879, 42-58.
Nekateri viri (Wurzbach 1870, 20: 463; SBL, 1925-1932, 1:
11; Enciklopedija Slovenije, 1987, 1: 57) napačno navajajo, da se je Ambschell rodil 1. 12. 1749 v Cerknici (v
Slovenskih Goricah). Prav imajo jezuitski viri, saj je
Ambschell sam zapisal "... Patriae meae, Hungariae ... "
(Ambschell, 1807, 1: 6; Sammervogel, 1: 277; CGASI- 1,
21).
87 Herbert, 1773; Ambschell, 1807, 5: 179-180; Kayser (185388 1940),1908,4, 619; Harvey, 1957, 180, 333-334, 362.
Č8251 (W1507), Č8390 (W1508), Č8357, Č8397, Č8387
(dvojnik Č8210).
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rosorum, ustanovljene leta 1781. Skupaj z Gruberjem in Schottlom je bil član Kranjske kmetijske
družbe, ustanovljene leta 1767. Obe aanstvi je
ohranil še po odhodu iz Ljubljane leta 1792.
Sredi sedemdesetih let ga je imelo deželno
glavarstvo v Ljubljani za prepirljivca,89 kljub temu
pa je postal rektor liceja. Nowak je kot profesor
logike in metafizike v Ljubljani med letoma 17801785 prišel v hud spor z rektorjem Ambschllom.
Med svojimi predavanji naj bi, po Ambschllovih
trditvah, tajil nekatere katoliške dogme. Ambschlla
so odstavili z rektorskega položaja zaradi nepravilnega ravnanja z Nowakom in ju oba prestavili
na Dunaj. Spor so izkoristili kot pretvezo za ukinitev filozofskih študij v Ljubljani 20.oktobra 1785
v duhu tedanjih jožefinskih reform. Svoja stališča
do verskih dogem je Ambschell pojasnil v pridigi
za praznik svojega patrona sv. Antona Padovanskega, ki jo je imel v Ljubljani leta 1782 90
Ambschell je bil Schottiov naslednik na katedri
za fiziko liceja v Ljubljani. Schotti je v letih 1771,
1772 in 1773 objavil izpitne teze, podobne učnim
načrtom za posamezna področja fizike in astronomije. Leta 1775 je Schotti, tako kot Ambschell
med letoma 1778-1780, objavil teze, ki so obsegale
celotno fiziko z mejnima področjema meteorologije
in astronomije. Pred izpitnimi tezami iz fizike so v
letih 1775 in 1778 natisnili še teze iz logike profesorja Antona Tschokla. Pri tem so se Sch6ttlove
teze leta 1775 štele znova od prve, Ambschllove iz
leta 1778 pa so nadaljevale Tschoklove po vrstnem
številu 29.
Za Ambschllovimi tezami so bila leta 1778 in
1779 tiskana še vprašanja iz matematike profesorja
in direktorja filozofskega kolegija Martina jella
(1730-1785), nekdanjega jezuita iz Passaua. POdobno so pred Sch6ttlovimi fizikalnimi tezami leta
1775 natisnili še teze profesorja matematike Maffeija. Njun status je bil nekotiko nejasen, saj naj bi
že leta 1773 njuni stolici v Ljubljani prevzela Ambschell in jell 91 Vse Schottlove teze so bile tiskane
samostojno, medtem ko so bile Ambschllove zbirke
tez vezane za njegovim prevodom oziroma razpravama o mehaniki. V naslovnicah Sch6ttlovih in
Ambschllovih tez so vedno navajali fiziko, le leta
1775 in 1778 filozofijo. Teze so vsakič dali tiskati
študentje 2. letnika, ki so se leta 1771 in 1772
označili kot "slušatelji fizike", leta 1773, 1779 in
1780 kot "slušatelji filozofije v 2. letniku", leta 1775
kot "Iz navedenih predmetov so opravili ... izpite".
Le leta 1778 je bil študent označen kot "ponižni
varovan ed' brez oznake letnika. Pred tezami sta
bila le leta 1778 in 1779 vezani posvetili, prvič Her89 Schmidt, 1963, 1: 269; AS, Dež. glav. A-8 1782/83 (obdolžitev Ambschlla).
90 Benedetič, 1981, 25; Ambschell, 1782.
91 SBL, 1925-1932, 1, 11, 396.
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bersteinu in drugič Zoisu. Nobena od Sch6ttlovih
in Ambschllovih tez ni ohranjena še v drugi izdaji
morebitne druge skupine študentov; to se je v
Ljubljani zgodilo le pri Pogrietschnigovih tezah
leta 1768. Samo teze iz leta 1780 so se začele s posebno skupino vprašanj iz celotne fizike. Nobena
teza v desetletju med letoma 1771-1780 ni omenjala magnetov.
Vrstni red področij fizike v Ambschllovih tezah
je bil vsakokrat enak in je bil običajno uporabljan
tudi v naslednjem stoletju. Sch6ttl in Ambschell
sta v svojih tezah obravnavala naslednja področja
fizike in sorodnih ved:
Profesor
LETO,
Število zapisanih
študentov
Stevilo tez iz fizike
in kemije)
Uvod, privlak,

Gre or Sch6ttl
Anton Ambschell
1772 1773'" 1775 1778 1779 1780
4
4
3
1
1
10
45

53

38

57

79

13-16 29-36 1-13

30
1-6

Boškovič:
Težišče

Gibanje
Astronomija,
gravitadja
Kaplievine
Plini
Zvok
Para
Severni sij:l j
Meteorolociia
Toplota
Optika
Elektrika
Magnetizem

1-53

1-12
13-41
42-45

/

44 14-20
1-12 37-46 21-39
17-22 47-50 40-43 7-10
2.3-24 51-62 44-55 11-13
25-27 63-65 56-58 14
28 66-67 59-60 15-16
68
61
12
69
62
18
37-38 70-72 63-65
O
33-34 73-75 66-68
O
31-32 76-82 69-76 21-27
35-36 83-85 77-79 28-30

/

/

/

/

Ambschllove izpitne teze so namesto enačb
navajale zakone z besedami ali z opisi notranje
zgradbe snovi, toplote, svetlobe in elektrike. Po
uvodnih tezah je med letoma 1778-1780 obravnaval privlačno gravitacijsko silo po Boškovičevem
nauku. Poudarek izpita je bil na temeljnem pomenu treh Newtonovih zakonov. Študentje so morali opisati nepredirna fizikaina telesa, ki zavzemajo prostor. Telesa so deljiva in sestavljena iz
enostavnih točkastih med seboj enakih delcev,
med katerimi delujejo sile. Te sile so privlačne, da
držijo telo skupaj, pri manjših razdaljah pa odbojne, da delci ne morejo prodreti drug v drugega.
Sile naj bi se z razdaljo spreminjale po Boškovičevi
krivulji. V svojih poznejših knjigah je dal Boškovičevo krivuljo sile v odvisnosti od razdalje tudi
narisati, ponazoril pa jo je še skoncentričnimi
krogi. Telesa so po Ambschllu lTiz enakih elementov kot črke v knjigi".94
92 Sch6ttl, 1773.
93 Palami sij ali Aurora borealis.
94 Ambschell, 1807, 1, 62, 64, 91, slili 2 in 3.

Vprašanja o težišču je v izpitnih tezah za leto
1780 izpustil, nadaljeval pa je z gibanjem trdnin. V
knjigi o gibanju je leta 1780 opisal poti, smeri in
hitrosti teles. Obravnaval je delovanje dveh ali več
sil na isto telo in opisal enakomerno pospešeno in
krivočrtno gibanje. Z geometrijskimi ponazoritvami
je na izviren način predstavil sile oziroma premike
teles. Po opisu z besedami je v knjigi iz leta 1780
uporabljal tudi enačbe, ki jih izpitne teze niso
vsebovale. Omenil je notranje sile v telesu, prazne
prostore v snovi in majhne oziroma neskončno
majhne časovne intervale. 95
Ambschllovo razpravo o težišču je skupaj z izpitnimi tezami slušatelj drugega letnika filozofije
Muha posvetil Zoisu, kar kaže na Ambschllovo povezavo s slovenskim preporodom. Ambschell je v
razpravi opisal delovanje različnih sil med telesi ter
matematične in fizikalne lastnosti težišča. Omenil je
rešitve nekaterih problemov pri iskanju težišča. Številne slike so na koncu knjige ponazorile izvajanje
v besedilu. Pri izpeljavi lastnosti težišča je uporabljal veliko geometrije in enačb. Na koncu knjige so
bile dodane še teze iz fizike in matematike. 96
Naslednje štiri teze so bile v vseh ohranjenih
Ambschllovih tezah posvečene gravitaciji in astronomiji. Ambschllovi študentje so morali podrobno
poznati lastnosti kapljevin, saj je dal leta 1778 in
1779 o njih natisniti po 12 tez, leta 1780 pa le še 3.
Obdelal je mehaniko tekočin, tlak v veznih posodah, iztekanje tekočine, vzgon, valovanje in kapilarnost. V poglavju o vodi je še leta 1807 hvalil
poskuse svojega učitelja Herberta iz tedaj že 34 let
stare knjige, ki jo je sam prevedel 97
Param in severnemu siju je vsakokrat posvetil
le po eno tezo. Študentje so morali znati opisati
atmosfero, barometer, izhlapevanje vode, vremenske pojave in vodni tok v rekah. Zvok so pojasnili
z nihanjem delcev teles oziroma zraka. Sile povzročajo pritiske in tudi gibanje teles. Opisati je bilo
treba tudi osnovne mehanske naprave in princip
njihovega delovanja, enakomerno pospešeno gibanje, prosti pad, gibanje po klancu, nihanje, kroženje in gravitacijski zakon za gibanje nebesnih teles.
Leta 1778 in 1779 je Ambschell poleg severnega
sija obravnaval tudi druge meteorološke pojave, ki
jih je leta 1780 izpustil. Menil je, da nastane severni
sij ob odboju svetlobe Sonca in Lune (sic!) na dekih
ledu pod obzorjem. Severni sij je vzbujal zanimanje
tudi med Slovenci, čeprav je bil na naših zemljepisnih širinah viden bolj redko, konec 19. stoletja le
24. in 25. oktobra 1870 in 14. februarja 1892. Tako
smo sto let po Ambschllu lahko brali o severnem
siju tudi v slovenskem jeziku.98
95 Ambschell, 1780.
% Ambschell, 1779.
97 Ambschell, 1807, 5, 179-180.
98 Križan, 1874, 360; Šubic, 1900, 70.
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Slike iz Ambschllove mehanike, tiskane leta 1807 Fig. 1-3: Boškovičeva sila.
Fig. S' Woulfov aparat za destilacijo. Fig. 5-8: naprave za izparevanje.

Slike iz Ambschllove V knjige o plinih (in vodi) iz leta 1807 Fig 3: merilec specifičnih tež plinov. Fig 5:
naprava za izločanje kisika (''gorljivega zraka'). Fig 6: eudiometer. Fig 7' naprava za stiskanje vode s
stolpom živega srebra, s katero je Herbert med prvimi dokazal stisljivost vode v knjigi, ki jo je prevedel
Ambschell Herbert je vodo natočil v stekleno kroglo, povezano z vodoravno cevjo, prav tako polno
vode. Vodoravna cev se je nadaljevala v navpični det na katerega je pritiskalo okoli 1,5 kg živega srebra.
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Pierre Gassendi (1592-1655) je prvi začel sisteseverni sij. Halley je zaslutil
povezavo med severnim sijem in magnetizmom
Zemlje, njegov prijatelj Newton pa je ocenil višino
severnega sija na 33 do 281 angleških milj. Oceno
je izboljšal na okoli 10 milj tajnik pariške akademije Francoz Jean Jacques Dorotheus de Mairan
(Dortoux, D'Ortous, 1678-1771) leta 1740 in za njim
Franklin 99 Leta 1741 sta Šveda Anders Celsius
(1701-1744) in Olav Peter Hiorter na observatoriju
v Uppsali odkrila vpliv polarnega sija na magnetno iglo. Razprave o severnem siju so bile ene
prvih, ki jih je objavil Boškovič. 100 Večina raziskovalcev je soglašala, da severni sij povzročajo dvigaj oči se električni naboji, vendar so ponujali različne razlage.
Prevajanje elektrike skozi razredčene pline, ki
se v visokih delih atmosfere kaže kot severni sij,
so začeli intenzivno raziskovati v drugi polovici 19.
stoletja 101 Faraday je leta 1850 obravnaval odvisnost severnega sija od magnetnih lastnosti atmosfere in objavil veliko meritev svojih sodelavcev.102
matično preučevati

"Magnetna sestava kisika in magnetno stanje
atmosfere" ter njene letne in dnevne spremembe
so se Faradayu zdele posebno pomembne. Čeprav
majhne, naj bi gotovo vplivale tudi na magnetizem Zemlje kot je sočasno leta 1850 domneval
tudi Alexandre Edmond Becquerel (1820-1891) v
Parizu. 103
Vpliv atmosferskih nabojev na kazalec kompasa
je še posebno zanimal britanske pomorščake viktorijanske dobe, zato so njihovi rojaki razvili Faradayeve ideje. V času burnih razprav o Crookesovem četrtem agregatnem stanju je Stewart leta
1878 in 1882 objavil, da vodoravni električni tokovi
visoko v atmosferi povzročajo dnevne spremembe
v smeri in jakosti magnetnega polja Zemlje reda
10-8 T. Podobno domnevo je leta 1887 objavil njegov nekdanji študent Schuster, vendar se je ideja
v tistem času zdela pretirana. Pozneje se je izkazalo, da severni sij nastaja zaradi radioluminiscence nabitih delcev, ki jih seva Sonce v visoke
plasti atmosfere Zemlje. Njegova pogostost in jakost pada in raste v enajst1etnih ciklih sončnih
peg.
Teorijo flogistona je zasnoval Georg Ernest
Stahl (1660-1734) iz jene, kemik, zdravnik in univerzitetni profesor v Halleju, pozneje dvorni
zdravnik in svetnik pruskega kralja. Kot študent je
poznejši ljubljanski profesor Erberg pisalo ognjeni

substanci imenovani flogiston)04 vendar so bile
jezuitom bližje Boerhaavejeve ideje. Boerhaave je
vplival tudi na jezuitske nasprotnike, kot sta bila
Gerhard van Swieten (1700-1772) in portugalski državnik Sebastia 6 joze de Carvalho Conde
d' Oueyras markiz de Pombal (1699-1782)105 Flogiston so odklanjali tudi Boyle, P. van Musschenbroek in Boškovič. 106
Antoine Lavoisier (1743-1794) je leta 1777 pri
akademiji v Parizu prvič zavrnil teorijo flogistona.
Sprejel je teorijo o toplotni snovi imenovani kalorik, ki jo je prvič opisal že jeseni 1772, objavil pa
šele leta 1780 107
Ideja o kaloriku se je celo v sami Lavoisierjevi
domovini le polagoma uveljavljala. Oaude Louis
Berthollet (1748-1822) jo je sprejel leta 1785, Louis
Bernard Guy ton de Morveau (1737-1816) pa leta
1786. Tako je razumljivo, da se Ambschell v izpitnih tezah konec sedemdesetih let še ni mogel
izrecno javno opredeliti. Pozneje je sprejel Lavoisierjeve ideje, ki sta jih na Dunaju prva zagovarjala oče in sin jacquin. Na Dunaj ju je povabil van
Swieten skupaj s Franklinovim prijateljem janom
Ingenhousszom (1730-1799). Ingenhoussz je zamenjal van Swietena kot zdravnik cesarske družine,
leta 1784 pa je objavil knjigo o streli108 Nizozemski botanik in zdravnik Nikolaus joseph baron
jacquin (1727-1817) je nekaj časa poučeval na rudarski akademiji v mestu Schemnitz}09 tako kot
Hell in Born. Od leta 1752 je bil jacquin na Dunaju, kjer je v njegovih zbirkah o rastlinah objavljal tudi Wulfen. Nekateri raziskovalci, med njimi
Italijan Tiberius Cavallo v Angliji leta 1782, Anglež
joseph Priest1ey (1733-1804) in Scopolill0 so še
vztrajali pri flogistonu. Vendar je postajalo njihovo
stališče vedno bolj dvomljivo. Skrbna tehtanja
Lavoisierja in drugih kemikov so dokazala primere
gorenja, v katerih naj bi imel flogiston celo negativno težo.
Ambschell je dal objaviti le tri teze o toploti v
letih 1778-1779 in le dve leta 1780. V prvi tezi o
toploti je zapisal, da se ogenj kaže v obliki toplote,

104 Erberg, okoli 1740, 1, 2.
105 Winter, 1971, 178.
106 Paušek-Baždar, 1991, 136.
107 Heilbron, 1993, 12-13.
108 Muljevic, 1991, 148; Winter, 1971, 179, 233; Ingen-Housz,
1784 (W1518).
109 Latinsko Schemnitzium, slovaško Banski Štiavnica v
habsburški severni Ogrski, današnji Slovaški

110 Janez Anton Scopoli (1723-1788) iz Južne Tirolske,
zdravnik v Idriji med letoma 1754-1769 in nato profesor
99 Ambschell, 1807, 2: 128; Franklin, 1751, 5 (pismo Petru
Collinsonu (1694-1768) iz leta 1749); Ševarlic, 1986, 106.
100 Boškovic, 1738; Noceti, 1737.
101 Penning, 1957, 1.
102 Faraday, 1952, 2796 (2. 8. 1850),2957 (14. 9. 1850).
103 Faraday, 1952, 2442, 2847, 2968 (14. 9. 1850); Alfven, Fiilthammar, 1963,207.

mineralogije in metalurgije na rudarski akademiji v
Štiavnici na Slovaškem do leta 1776. Med letoma 17831784 je prevedel P. C. Macuerjev slovar kemije iz
francoskega v italijanski jezik. Prevod je objavil v Paviji,
kjer je bil od leta 1777 profesor kemije in botanike. Na
isti univerzi je od leta 1778 poučeval tudi Volta (SBL,
1967,10; 256; Polvani, 1942, 152).
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v obliki svetlobe in ob absorpciji v telesih. 111 Leta
1778 je obravnaval toploto kot prožen fluid in ne
kot notranje gibanje delcev telesa. Menil je, da je
svetloba sorodna ognju in da se širi z iztekanjem
svetlobnih delcev. Nato je opisal vzroke za toploto
plinov. 112 Toplota naj bi se širila po plinih s
premim gibanjem tako, kot se širijo, danes bi rekli
difundirajo, sami plini. Narave tega gibanja ni
natančneje pojasnil. Domnevamo, da ni imel v
mi.slih premega gibanja snovi, torej konvekcije
OZIroma vetra in mešanja plinov. Verjetno se "premo gibanje" nanaša na toploto samo. Po Sch6ttlu
naj bi toploto sestavljali zelo pospešeni delci.1 13
Med poučevanjem v Ljubljani se Ambschell v izpitnih tezah iz let 1778-1780 (še) ni izrecno opredelil glede narave toplote,114 medtem ko je leta
1792 že opisal toploto po Lavoisierju kot "eine
flussige Materie", ki povzroča elastično silo, brez
katere bi vsa telesa padla skupaj.115
V času prepovedi jezuitskega reda leta 1773 se
je spreminjalo tudi pojmovanje toplote, najprej na
Francoskem, pozneje pa tudi pri nas. Konec 18.
stoletja je bilo mogoče opisati toploto kot fluid ali
kot gibanje nevidnih delcev. Takšno neopredeljeno
mnenje sta zapisala Lavoisier in Piere Simon Laplace (1749-1827) leta 1782116 ter Joseph Louis
Gay-Lussac (1778-1850),117 ki so zagovarjali teorijo
kalorika, vzporedno pa priznavali tudi legitimnost
teorije toplote kot gibanja delcev. Podobno je
počel Ambschell, ki je leta 1807 pri opisu kislin že
sprejel Lavoisierjevo kemijo in jo primerjal z antično idejo o štirih elementih. Kljub temu se Ambschellleta 1807 še ni odločil za dokončno zavrnitev
flogistona, temveč se je na široko posvetil opisu
težav njegovih zagovornikov. 118 Ogenj je sicer
imel za podoben gibanju, kljub temu pa ga je
opisal kot posebno snov.1 19
Ambschell med letoma 1778-1780 še ni posebej
ločil mešanja, sevanja in prevajanja toplote. V
drugi polovici 18. stoletja so zadnja dva pojava že
razlo čevali. Prve kvantitativne analize toplotne
prevodnosti je objavil Johann Heinrich Lambert
(1727-1777) leta 1760. V svojih poskusih iz leta
1816 in 1817 sta Pierre Louis Dulong (1785-1838) in
Alexis Therese Petit (1791-1820) na L'Ecole Polytechnique poskušala odpraviti konvekcijo in prevajanje, da bi natanenejše izmerila odvisnost seva-

111 Ambschell, 1778, teza 73; Ambschell, 1779, teza 66 (iz112 puščena leta 1780).
Ambschell, 1778, teza 74; Ambschell, 1779, teza 67;
113 Am?schell, 1780, teza 19.
114 Schottl, 1772, teza 8; Sch6ttl, 1775, teza 30.
115 Ambschell, 1778, teze ~3-75; Ambschell, 1779, teze 66-68.
116 Ambschell, 4: 1. poglavJe, 2. del, odstavek 18.
117 Lavoisier, Laplace, 1952.
Gay-Lussac, 1828, 16. lekcija.
ii~ Ambschell, 1807, 1: 188, 201-203; 5: 21-22, 104, 123-125.
Ambschell, 1807, 2: 4-5.
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Naslovna stran Ambschllove II knjige o svetlobi iz
leta 1807.
nja od temperature. V svojih učbenikih je Ambschell gotovo že upošteval Lambertovo delo, če
prav ga ni omenjal. 120
V zadnji tezi o toploti je Ambschell opisal
anomalij o vode,121 ki se je njegovim sodobnikom
gotovo morala zdeti nekaj posebnega.
Po toploti je Ambschellleta 1778 v osmih tezah
obravnaval optiko. Leta 1779 je tretjo tezo iz prejšnjega leta razdelil na dva dela pod vrstnimi števili
71 in 72.
Po Ambschllu se substanca svetlobe ne razlikuje od toplote (ognja). Substanco je opisal z besedami "effluvium corporum lucentium". Podoben izraz
je uporabil Nollet leta 1746 v francoskem jeziku. 122
Nollet je pri elektriki razlikoval "effluentno" snov,
ki izhaja iz naelektrenih teles, in "affluentno", ki se
vrača vanje.
Vendar N ollet ni mislil, da bi bila električna
materija enaka ognju. 123 Menil je le, da oba pojava
povzročajo enaki vzroki. Trditev je utemeljeval z
ekonomičnostjo. Naravi ne gre pripisovati več fluidov za pojave svetlobe, ognja in elektrike, če jih
lahko opišemo z enim samim fluidom.

i~~ Ambschell, 1792,4: 1. poglavje, 2. deL
Ambschell, 1778, teza 75; Ambschell, 1779, teza 68;
122 Ambschell, 1780, teza 20.
123 Nollet, 1746, 2: poglavje 10.
Nollet, 1746, 2: poglavje 17.
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Gregor Sch6ttl je zapisal, da ima svetloba konč
no hitrost. Njene velikosti ni zapisal. Oba z Ambschllom nista več uporabljala za 50% previsoke
vrednosti hitrosti svetlobe, ki jo je Olaf Christianson
Roemer (1644-1710) izmeril leta 1672,124 temveč meritev Jamesa Bradleya (1693-1762) iz leta 1727125
Tako je Ambschell zapisal še danes veljaven rezultat, da potrebuje svetloba s Sonca na poti do Zemlje
8 minut 126 Opisal je optične pojave: odboj in lom
svetlobe, prozornost in barve teles. Vse pojave je
poskušal razložiti z notranjo zgradbo in silami v telesu. Njegovi študentje so morali vedeti, da oko deluje kot cam era obscura in da kratkovidnost in daljnovidnost popravimo z lečami. Leta 1780 je izpustil
tezi, v katerih je v prejšnjih letih obravnaval strukturo očesa in optične naprave. 127 V poznejšem uč
beniku je pri opisu delovanja očesa navajal poskuse
nemškega jezuita Christopherja Scheinerja 128
Na izpitih pri Ambschllu so študentje sledili
Newtonovi korpuskularni teoriji svetlobe, podobno
kot pri njegovemu predhodniku Gregorju Sch6ttlu
leta 1772. Ambschell je barvo povezoval z velikostjo
svetlobnih de1cev}29 ki se različno lomijo na prizmi.
Newtonovim domnevam navkljub pa Ambschell tudi pozneje ni priznaval vpliva gravitacijske sile na svetlobo,130 ki so ga dokazali po Einsteinovi teoriji več kot stoletje pozneje. Ambschell
je zvesto sprejemal tudi najbolj sporen del Newtonove optike s "točkami lahkega odboja" in "toč
kami lahke absorpcije".131
Ambschell je menil, da je različna optična prepustnost teles odvisna od odbojnih in privlačnih
sil v snovi. 132 Barva naj bi bila odvisna od gostote
teles.
Drugo trditev lahko deloma tudi danes zagovarjamo, prva pa je napačna. Danes menimo, da
na optične lastnosti teles ne vplivajo sile med molekulami. Po Fresnelovi valovni teoriji iz leta 1818,
ki je prevladovala v 19. stoletju, gravitacijska in
električna sila molekul sploh ne vplivata na smer
valovanja svetlobe. Po poznejši teoriji relativnosti
(1905) fotonom svetlobe pripisujemo tudi maso. Ta
je premajhna in hitrost svetlobe prevelika, da bi
prišlo do zaznavnega odklona v smeri gibanja
svetlobe zaradi vpliva sil med molekulami.
Po Fresnelovi in sodobni teoriji so barva in
druge optične lastnosti odvisne od razdalj med
124 Sch6ttl, 1772, teza 15; Ambschell, 1778, teza 80.
125 Spasskii, 1963, 1, 114,144.
126 Ambschell, 1778, tezi 76, 69; Ambschell, 1780, teza 21.
127 Ambschell, 1778, tezi 81, 82; Ambsche n, 1779, tezi 75, 76.
128 Ambschell 1807 2· 152
129 Ambschell: 1778,' teza' 77; Ambschell, 1779, teza 70;
Ambschell, 1780, teza 22.
130
1807.
2· .
40
131 Ambschell"
Ambschell, 1807, 2: 124, 128.
132 Ambschell, 1778, teza 78; Ambschell, 1779, teza 72;
Ambschell, 1780, teza 24; 1807, 2: 51.
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gradniki (molekulami) snovi. Do uklona in interference pride, če je razdalja primerljiva z valovno
dolžino vpadne svetlobe. Snov odbija tiste valovne
dolžine svetlobe, ki so veliko večje od razdalj med
molekulami. Snov prepušča barve tistih valovnih
dolžin, ki so veliko manjše od razdalj med molekulami.
Sodobne ideje o barvi teles ne sovpadajo povsem z Ambschllovo (Newtonovo ) korpuskularno
optiko. Vendar je Ambschell pri razlagi mavrice
uporabil ideje o barvi, ki spominjajo na sodobne. 133
Splitski nadškof Marko Antun (de) Dominis
(1560-1624) je leta 1611 v Benetkah objavil knjigo o
optiki, ki jo je napisal že 20 let prej. Opisal je tudi
nastanek mavrice. Vendar ni omenil dveh odbojev
na notranji strani kapljic niti ne pravilnega zakona
loma. Kljub temu mu je Newton leta 1704 pripisal
pravilen opis mavrice. Morda je tako hotel zmanjšati zasluge Descartesove optike iz leta 1637.134
Pravilno razlago mavrice, katere lastnosti so odvisne od velikosti kapelj dežja, je Ambschell povzemal po Newtonu, ne da bi omenjal Dominisa
ali Descartesa.
Ambschllovi ljubljanski študentje še niso uporabljali Lambertovega dela o svetlobi iz leta 1760,
ki ga je Ambschell pozneje uporabljal v svojih
učbenikih 135

Eden najzanimivejših \:,ojavov Ambschllovega
je bila luminiscenca. Ze med 51 eksperimentalnimi napravami za pouk fizike in matematike v
Ljubljani, predloženimi 17. septembra 1755, je bil
morda tudi "bolonjski kamen", vendar je namesto
običajnega '1apis" uporabljen izraz 'Vitra Bononiensia". V Kersnikovem popisu iz leta 1811 pa
najdemo tako barit kot "fosfor".136
Med najstarejšimi v Ljubljani objavljenimi zapisi o luminiscenci so bile izpitne teze o toploti in
svetlobi profesorja fizike G. Sch6ttla iz leta 1772.
Teze so temeljile na Newtonovem nauku v priredbi Boerhaava, od leta 1708 profesorja medicine,
botanike in kemije v Leydenu.
Luminiscenco je obravnavala 26. teza, v kateri je
Sch6ttl spraševal študente: "Kakšna je razlika med
žarenjem, vročino in svetlobo? Kaj je pyrophorus?
Kaj in kateri so luminiforji? Katere so značilnosti
umetnih in naravnih luminiforjev? Ali je svetloba
luminiforja sama svetloba Sonca, ali se resnična
svetloba luminiforja skriva znotraj telesa in jo vzbudi sij Sonca, ali naposled absorbirana svetloba v luminiforju povzroči gibanje svetlober137
časa

133 Ambschell, 1778, teza 79; Ambschell, 1779, teza 73;
Ambschell, 1780, teza 25.
134 Dame 1982 1· 137
135 Ambs~hell 1807 2: 133
136 Kersnik, 1811; Ker~nik,·1847.
137 Pyrophorji so snovi, ki spontano zagorijo na zraku, navadno pa so s to besedo označevali kresnica (Harvey,
1957,448).
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Svojega profesorja Herberta je citiral pri opisih
luminiforjev še 30 let pozneje. 142 Herbert je opazil,
da bolonjski fosfor sveti po segrevanju do temperature vrelega olja, zato je menil, da vsebuje
lastno svetlobo, ki je snovne narave kot toplotna
snov (kalorik). Luminiscenco ni imel za gorenje,
temveč jo je opisal z modelom gobe, podobno kot
pred njim Giulio Cesaro Lagalla (La Galla, 15711624), Fortunius Licetus (1577-1657) in Kircher.
Herbert je leta 1773 opisal ogenj in svetlobo kot
enako materialno substanco, ki jo luminifor absorbira kot goba: "Ogenj se osvobaja v obliki
svetlobe v luminiforju in plamenu". Herbert je
trdil, da je pri luminiforju izsevana svetloba vedno
drugačne barve od absorbirane, ni pa opisal razlike
v intenziteti, zaradi katere oko nekaterih prešibkih
luminiscenc ne zaznava več. 143
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Med letoma 1885-1887 so ugotovili, da su rovi
izvlečki dobljeni iz zahodnoindijskih kresnic (Pyrophorus), o katerih je Sch6ttl že stoletje prej spraševal svoje študente v Ljubljani, in školjke Pholas
oddajajo svetlobo ob mešanju. Šlo je za mešanje
luciferina in luciferasa, ki je temelj vseh bioluminiscentnih pojavov.
V Ambschllovih izpitnih tezah ni bilo vprašanj
o luminiscenci, opisal pa jo je v učbenikih fizike, ki
jih je po ukinitvi ljubljanskega liceja objavil kot
profesor fizike in mehanike na dunajski univerzi.
Ambschell je razlikoval "fosforje", ki svetijo le v
stiku z zrakom, in druge, "ki se ob stiku ne vežejo
z zrakom in svetijo tudi v praznem prostoru, tako
da morajo dobivati svetlobo od Sonca ali pa svetijo
zaradi povišanja temperature. Bolonjski fosfor sveti
na zraku in v praznem prostoru ... "138
Luminiscenco je opazoval skozi prizmo v zatemnjeni sobi z odprtino za vpadno svetlobo.
Opisal je kratkotrajno elektroluminiscenco ob razelektritvi v zraku 139 in v vakuumu barometrske
cevi. 140 Glede luminiscence diamantov bi "se pri
nadaljnjih poskusih splačalo podrobnejše poznati
sestavne dele diamanta in sile, ki ga združujejo."141
138 Ambschell,
139 Ambschell,
140 Ambschell,
141 Ambschell,

1792,4:
1792, 4:
1792,4:
1792, 4:

284.
285.
290-292.
285, 290.

<il, caloremque

ejficit, quum motu rapidijJimoa corporibus euibratus fux eji, quum denique irreti.
tu.s, ac velut VžJZc'7us e corporibus gifnitur,
aut foa in libertate ex.fYlens ab !us
Iilbforbetur.

~AC. C.A.~S.

REG. l\IAIEST.

Naslovnica Herbertove knjige o ognju/ last avtorja.

142 Ambschell, 1807, 135.
143 Harvey, 1957, 180, 333-334; Herbert, 1773, 160-170. Knjigo so izdali tudi v Trnavi leta 1774 s tezami Horvata in
drugih profesorjev.
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"Fosforje imenujemo telesa, katerih medla svetloba je kot svetloba Lune in pogosto še šibkejša.
Ne pustijo močnejšega vtisa v očesu, v katerem se
zberejo, niti ne povzročajo zaznavne toplote, niti
občutno ne povišajo temperature okoliških teles,"
je pisal Ambschell v obeh izdajah svojega učbe
nika.
Leta 1807 je pri opisu luminiforjev posnemal
razlago iz nemške izdaje.144 Danes opišemo luminiscenco z razliko med visoko energijo absorbiranih in nižjo energijo oddanih fotonov. Razlika
med definicijama je plod stoletij raziskav, odkritij
in tudi napak, ki so omogočile mnogotere uporabe
luminiforjev, brez katerih si ni mogoče zamisliti
sodobnega računalniškega in televizijskega sveta.
Prvi umetni luminifor je zaslužil ime "bolonjski"
tako po iznajditelju, kot po raziskovalcih, ki so
svoje izsledke objavili v bolonjskem akademskem
glasilu leta 1731. Galeati je ugotavljal, da luminiscenca v vakuumu oslabi, ne spremeni pa se

144 Ambschell, 1792,4: 279,280; Ambschell, 1807,2: 133-138.
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njeno trajanje. Profesor logike, filozofije in fizike
na univerzi in predsednik akademije v Bologni
Francesco Maria Zanotti (1692-1777) je leta 1718
opisal lastnosti "bolonjskega kamna". Podpiral je
valovno hipotezo, ker je kamen vedno svetil v
svoji značilni barvi, ne glede na barvo osvetljevanja.
Razprave o luminiscenci je pri Bolonjski akademiji objavljal tudi G. Bartholomeo Beccari, ki si
je dopisoval z mlajšim piaristom G. Battisto Beccariem, zagovornikom Franklinove teorije elektrike. 145 Beccari je razlikoval naravne in umetne
"fosforje" in je k njim, tako kot pozneje Ambschell,
štel luminiforje in element fosfor. Opisoval je
barve različnih luminiforjev in ugotavljal, da med
njimi ni kovin, pač pa razne vrste soli.1 46 V nasprotju z Zanottijem je po poskusu iz leta 1770
menil, da "bolonjski kamen" pod modrim steklom
sveti modro, pod rdečim pa rdeče, vendar je pozneje dvomil o točnost meritev. Priestley jih je
kljub temu navajal leta 1772 v podporo Newtonovi
korpuskularni teoriji svetlobe, kar je močno jezilo
Seebecka.1 47 Beccarijev prijatelj Boškovic je objavil
eno prvih uporabnih teorij luminiscence.1 48
Švicar Leonhard Euler (1707-1783) je kot profesor matematike na univerzi v Berlinu leta 1746
luminiscenco pojasnjeval z lastnimi nihanji telesa,
ki jih sproži absorbirana svetloba. Njegovi valovni
teoriji je nasprotoval Boškovic; po njegovem naj bi
se delec svetlobe absorbiral v telesu pri razdalji, v
kateri prevladuje privlak materialnih točk. Zaradi
notranjega toplotnega gibanja naj bi se isti delec
izseval z manjšo hitrostjo nihanja (frekvenco) na
razdalji, pri kateri prevladuje odbojna sila. Zakasnitev pri fosforescenci pa je pojasnjeval podobno
kot drugi sodobniki: "Po blodnjah vzdolž mnogoštevilnih in raznolikih stez znotraj neprozornih

145 Beccaria, 1758. Pirarist Giacomo Battista Beccaria (Beccheria, 1716-1781), profesor eksperimentalne fizike na
univerzi v Torinu od leta 1747, je bil Boškovičev prijatelj
in je med letoma 1762-1764 vodil meritev poldnevnika v
Piemontu. Pisma je naslovil na lacoba (Giacomo Bartholomeo) Beccario (1682-1766), zdravnika in profesorja
kemije na Institutu znanosti in umetnosti v Bologni,
prav tako člana RS in bolonjske akademije znanosti.
Knjigo so hranili piaristi v Kopru in je danes v knjižnici
tamkajšnje italijanske gimnazije.
146 Beccaria, 1768, 12, 19. Delo je ob svojih izpitnih tezah v
Gradcu dal ponatisniti jezuit Gottlieb Leopold Biwald
(1731-1805). Leta 1798 je bila knjiga popisana v knjižnici
Jožefa Kalasanca Erberga (1771-1843) graščaka v Dolu,
do leta 1803 pa v Liceju (W1474).
147 Goethe (1749-1832), 1810, 342, 709-710, 711-714. V drugem delu Goethejeve knjige Geschichte der Farbenlehre
je Thomas Johann Seebeck (1770-1831), član akademije v
Berlinu po letu 1818, objavil prispevek Wirkungen
farbiger Beleuchtung. O Seebecku je pisal Wilde (17931859), profesor matematike in fizike na berlinski gimnaziji (Wilde, 1843, 2: 386; Nielsen, 1989, 145).
148 Supek, 1989, 183.
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teles svetloba vsaj deloma pride do površinskih
delcev in nato odleti. Od tod vsekakor izhaja tista
svetloba mnogo številnih nam dostopnih fosforescentnih teles, ki se je s Sonca skrila v temo in
sveti nekaj sekund. Število sekund nam omogoča
ugibanje glede dolžine poti med tolikimi gibanji
sem in tja znotraj teles ... 1T149
Placidus Heinrich (1758-1825), profesor fizike in
matematike v opatiji St. Emerana v Regensburgu
(Ratisbon), je opazoval fosforescenco skozi majhno
odprtino v temni sobi, podobno kot G. Bartholomeo Beccaria in Ambschell. Leta 1808 je Heinrich
skupaj s H. F. Linkom dobil nagrado 500 rubljev,
ki jo je za razpravo o luminiscenci leta 1804 obljubila akademija v St. Peterburgu in njuni razpravi tudi natisnila. Heinrich je luminiforje razdelil
v pet vrst, pri katerih fosforescenco vzbuja:
1. sončna svetloba
2. izgorevanje
3. nastane sama po sebi pri rastlinah in živalih
4. tlak, rezanje ali trenje
5. kemijska reakcija
Ker najbolj fosforescirajo ravno negorljive snovi, se je Heinrichu zdel opis fosforescence kot
počasnega gorenja neprimeren. Res so pozneje s
počasnim gorenjem opisali le svetlikanje elementa
fosforja, ne pa pravih luminiforjev. Kljub temu naj
bi se pri fosforescenci izsevala svetloba in vezal
kisik, pri absorpciji svetlobe pa naj bi se kisik
sprostil.
Zaradi spremembe barve ob fosforescenci je
Heinrich zavračal razlago z večkratnim odbojem
svetlobe v snovi. Heinrich je fosforescenco po
segrevanju pojasnil z razkroj em snovi, ki sprosti
Newtonove materialne delce svetlobe. Po drugi
strani pa je opisal nihanje etra po analogiji z
nihanjem mrežnice očesa ob absorpciji fizioloških
barv. Zaradi tega nasprotja pariški Institut leta
1809 ni prisodil dve leti prej razpisane nagrade
3000 frankov Heinrichovemu raziskovanju fosforescence, temveč manj odmevnim raziskavam
Jean-Philiberta Desaignesa, direktorja šole v
Vendomu.150 Tekmeca sta zagovarjala povsem
različni teoriji nastanka svetlobe v luminiforju.
Heinrich je menil, da kislinski delež v luminiforju
povzroča svetlobo, Dessaignes pa je podobno
vlogo pripisoval vodi. Nekoliko mlajši Theodor
von Grotthus (1785-1822), ki je tako kot Škot
David Brewster (1781-1868) manj uspešno sodeloval na nagradnem razpisu, je v svojih razisko-

149 Boškovic, 1974, Num. 491.
150 Wilde, 1843, 386, 406-407. Deset let pozneje prevlada
Newtonove korpuskularne optike ne bi bila več tako izrazita, saj so tedaj pariški akademiki že morali nagraditi
Fresnelovo valovno teorijo svetlobe, ki se je pozneje v
Stokesovem delu uveljavila tudi kot boljša teorija luminiscence.

vanjih triboluminsiscence centralno vlogo pripisal
elektriki151
Raziskovanja nenavadnih luminiscenc so pozneje obrodila bogate sadove. Od konca 19. stoletja dalje je bila sodobna fizika utemeljena na
opazovanjih luminiscence sicer nevidnih delcev in
valov. Tudi v sodobnih televizijah in računalnikih
opazujemo luminiscenco, uporabljamo pa jo tudi
za "varčne" žarnice.
Ambschllovi študentje so obravnavali blisk kot
električni pojav in opisali strelovod po Franklinovem vzoru. Franklin je že leta 1749 delal poskuse s strelo, medtem ko je bil Nollet "zadnji
nasprotnik strelovodov".152 Pri poskusu, da bi
energijo strele ujel v kondenzator, se je v St. Peterburgu smrtno ponesrečil Georg Wilhelm Richman
(1711-1753). Thomas Fran,ois Dalibard (1703-1799)
je na svojem posestvu v Marly-Ia-Ville prvi dal
preizkusiti 13 m visok strelovod 10. maja 1752, če
prav so podobno napravo na devinskem gradu
uporabljali že v začetku 17. stoletja 153 Trideset let
pozneje je bil v naših krajih še vedno novost saj
je prvi strelovod na Štajerskem postavil šele Biwald 154 Razprave okrog različnih teorij delovanja
strelovoda so potekale tudi v razvitejših znanstvenih središčih, kot pri Cavallu v Angliji leta 1782.
Delovanje strele v samostanski cerkvi 3 milje južno
od Ljubljane leta 1782 je Ambschell tako opisal: 155
"v letu 1782 udarila strela tri milje južno od Ljubljane na Kranjskem v križ na tUrn cerkve redovnic (... ) od koder je skozi samostan stekla v
zemljo". Dogodek je sprožil splošno zanimanje.
Zato je Ambschell iz žice naredil strelovod na
stolpu visoke stavbe v bližini svojega ljubljanskega
stanovanja. Tudi leta 1807 je veliko navajal Franklina)56 ni pa še citiral meritev Charlesa Augustina
Coulomba (1736-1806) ali celo Volte, katerih odkritja so se mu morda zdela še preveč nova za objavo.
Po Ambschllovih tezah in poznejših učbenikih
je elektrika samosvoja, tekoča in vnetljiva snov,
katere delci se med seboj odbijajo, obenem pa
privlačijo heterogene de1ce 157 Podobno je pisal
tudi Sch6ttl nekaj let prej, ko je študente spraševal
po definiciji pozitivne in negativne elektrike,
električne pojave pa je opisal kot posledico motnje
ravnovesja električnega fluida v telesih. 158 Ambschell pozitivnega in negativnega naboja ni izrecno ločeval. Da bi prišlo do ravnovesja, presežek
elektrike teče v področje, kjer je primanjkuje. V
izpitnih tezah se seveda Sch6ttl in Ambschell nista
151 Harvey, 1957, 201-202, 342.
152 Muljevic, 1991, 147.
153 MMK 1858 2· 88-89
154 Kunit~ch, 1808, 27. .
155 Ambschell, 1792, 4: III. poglavje, 4. del, ods tavek 199.
156 Ambschell, 1807, 2: 133-138.
157 Ambschell, 1778, teza 82; 1779, teza 77; 1780,28.
158 Sch6ttl, 1772, tezi 42, 43.
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mogla opredeliti med tisti čas nasprotujočima si
teorijama enega ali dveh električnih fluidov. Prvo
teorijo je leta 1751 objavil Franklin in matematično
utemeljil Aepinus leta 1759. Po srečanju s Franklinom sredi leta 1760 jo je sprejel tudi Boškovi<', ki
je elektriko raziskoval manj od drugih področij
fizike 159 Nollet, Coulomb in Denis Poisson (17811840) so zagovarjali idejo o dveh električnih
kapljevinah oziroma fluidih, ki privlačita druga
drugo s silo, obratno sorazmerno kvadratu razdalje. V učbeniku je pozneje Ambschell objavil
domnevo o dveh vrstah električnih fluidov. Prenašala naj bi ju neka snov, ki jo označi kot
'Ttekočo 'T in lTod vseh najlažjo, zato ne doprinese nič
k teži telesa lT •160
Ambschlla je leta 1792 zanimala elektrika v
živcih, ki so jo v tistem času raziskovali v sosednjih pokrajinah papeške države in habsburške
krone: Luigi Galvani (1737-1798) v Bologni in
VoHa, Boškovičev naslednik na univerzi v Pavii.
Ambschell je omenil tudi medsebojni vpliv električne in magnetne sile. Zvezo med elektriko in
magnetizmom je skušal dokazati že Franklin leta
1749, posrečilo pa se je komaj Daneu Hansu
Christianu Oerstedu (1777-1851) leta 1819.
Brez prepriajivih dokazov je Ambschell leta
1792 trdil, da prebitek ali primanjkljaj električne
materije določata tudi barvo, viskoznost in prosojnost teles. Nollet in Priest1ey sta v delih, ki jih
je Ambschell moral poznati, takšne trditve pobijala.
Samo leta 1780 je Ambschell pred tezami objavil še pet strani fizikalnih vprašanj, predvsem
opisov poskusov. Vpraševal je tudi po merilnih
metodah, med njimi za merjenje hitrosti toka reke.
Od študentov je zahteval matematično izpeljavo
izrekov mehanike, določevanje težišča, razdeljevanje rezu1tante sil na komponente, določitev razmerja med številom nihanj in nihaj nim časom,
računanje ravnovesja in izkoristka strojev, pretvarjanje tedaj veljavnih merskih enot npr. liber,
pojasnitev ravnovesja kapljevin v veznih posodah
in sHonu, plavanja, delov atmosfere, vetrove,
pojasnilo vzrokov za dvigovanja živega srebra v
barometru, opis sestave različnih vrst padavin,
opis strukture očesa, nastanek slike v njem in
njegove napake.
Večina Ambschllovih vprašanj iz leta 1780
zveni povsem sodobno. Seveda so tudi takšna, ki
jih dijakom danes ne postavljamo, med njimi "Kaj
je ogenj?" ali "Kaj je svetloba?". Nobeno vprašanje
159 Muljevic, 1991, 147; Supek, 1989, 147; Spassldi, 1963, 189;
Franklin, 1751, 3. pismo Collisonu leta 1747. V knjižnici
jezuitskega kolegija so imeli nemški prevod Franklinovih pisem: Briefe von der Elektricitat, Leipzig, 1758
0631, W1488, Č8427).
160 Ambschell, 1792, 4: III. poglavje, 1. del, odstavki 134,
142,145.
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ni posegalo v elektriko, magnetizem in astronomijo, čeprav so teze, objavljene v nadaljevanju,
obravnavale vsa področja fizike razen magnetizma.
Za Am bschllovimi fizikalnimi tezami so vsakič
dali natisniti še manjše število tez iz matematike.
Leta 1778 so objavili 15 matematičnih tez z vrstnimi števili od 86 do 100. Jellovi študentje so na
izpitu morali poznati računske operacije od seštevanja do korenjenja celih in ulomljenih številskih
oziroma algebrajskih količin. Iz znanih podatkov
so morali poiskati neznano količino in seštevati
številske vrste.
Večina tez je bila geometrijskih z izreki in nalogami. Izreki so obravnavali kote ob vzporednicah, obodni kot vsoto kotov v trikotniku, skladnost in podobnost trikotnikov ter prostornino
prizme, valja, piramide, stožca in krogle. Navedeni
so bili Pitagorov, sinusov in tangensov izrek.
Med tezami so bile tudi zanimive konstrukcijske naloge: narisati pravokotnico na premico,
razpoloviti daljico ali kot, narisati krožnico skozi tri
dane točke, poiskati središče dane krožnice, poljubnemu mnogokotniku poiskati ploščinsko enak
trikotnik itd. Treba je bilo tudi izračunati ploščino
paralelograma ali poljubnega mnogokotnika.
Jell je na izpitu iz matematike zahteval osnovno znanje iz aritmetike in elementarne geometrije.
Poudarek je bil na poznavanju osnovnih geometrijskih dejstev z nekaj trigonometrije in na
njihovi uporabi pri geometrijskem načrtovanju in
računanju. Naloge v izpitnih tezah bržkone zaradi
pomanjkanja prostora niso vsebovale številskih podatkov, imeli pa so jih poznejši Ambschllovi matematični učbeniki. 161

Ambschllove objave v Ljubljani so bile neke
vrste uvod v njegova poznejša dela. Knjigo o prirodoslovju, utemeljenem na opazovanjih in poskusih, je dal na Dunaju natisniti med letoma 17911793 v šestih delih na skupno 2166 straneh v
nemškem jeziku. Delo je poldrugo desetletje pozneje v nekoliko spremenjenih šestih knjigah dal
natisniti še v latinščini.
V predgovoru je leta 1791 zapisal, da je delo
namenil seznanjanju mladine s fiziko, z novim
bistvom prirodoslovja, v katerem: "Naravoslovcu
ne zadošča le vedeti, kaj in kako je v naravi,
temveč koliko? To zadnje je neogibno tudi za določitev prejšnjega, vedno pa predmet matematike.
Temelji splošnega na pojavih in poskusih zgrajenega nauka o naravi bodo zato brez matematike
samo nepopolni, zato ne morem opustiti vseh
matematičnih dokazov". Nova znanost torej ni bila
več le kvalitativna, temveč predvsem kvantitativna, sestavljena iz meritev in preračunavanj
kvantitativno določljivih razmerij.

161 Ambschell, 1807-1810; Umek, 1998, 102.
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Ambschell je določil sredstva, ki se jih raziskovalec narave poslužuje z največjo zanesljivostjo. Ta
sredstva so prav naravni učinki. Te deli na naravne pojave in na načrtno izpeljane poskuse.
Oboje skupaj je jzkustvo162
Zanimiva je Ambschllova določitev učinkov, ki
so IT ••• govor, po katerem se nam narava razodeva
in izroča v spoznavanje. Kjer so pri roki pojavi ali
poskusi, se raziskovalec narave ne sme posluževati
nobenega drugega sredstva, če hoče iti in če naj bi
šel po najbolj zanesljivi in naravni poti. 1T163
Naslednje sredstvo raziskovanja narave je po
Ambschllu preskušanje. Raziskovalec mora znati
preskusiti kako spoznanje in ga, če ne ustreza,
zamenjati z drugim ali izpopolniti. Tako je že
zastavil problem, s katerim se ukvarja tudi sodobna teorija znanosti.
Končno je ponovil še tri pravila raziskovanja
narave iz Newtonovih sto let starejših Principov:
1. ITZa vzroke naravnih reči ni treba sprejeti ne
več ne drugih vzrokov razen resničnih, ki obstajajo in zadoščajo za razlago učinka.
2. ITPodobni vzroki imajo podobne učinke in
podobne učinke povzročijo podobni vzroke
3. "Lastnosti, ki jih ni mogoče niti okrepiti niti
oslabiti in jih najdemo na vseh telesih v naših
eksperimentih, moramo imeti za splošne lastnosti
teles. 1T164
Po Ambschllu iz razmerja med splošnim in posameznim izhaja določitev tistih raziskav, ki imajo
prednost v sami fiziki kot splošnem delu nauka o
naravi:
1. Najsplošnejše lastnosti teles, njihovih neposrednih učinkov in razmerij.
2. Gibanje.
3. Zakoni ravnotežja trdnih in tekočih teles.
4. Toplota, svetloba in elektrika.
5. Zrak in voda.
6. Zemlja v zvezi z drugimi nebesnimi telesi.
To so bili obenem tudi naslovi šestih knjig v
njegovem delu iz let 1791-1793:
1. O splošnih lastnostih teles;
11. O gibanju;
III. O ravnotežju teles;
IV. O ognju in električni materiji;
V. O zraku in vodi;
VI. O vidnem svetu 165
V latinskem prevodu svojega dela je pozneje
naslove poglavij nekoliko spremenil166 Prva knjiga
(dissertatio) je dobila daljši naslov "O splošnih
lastnostih teles, učinkih, vzrokih in razmerjih", ki
1T

mu je bilo v kazalu dodano še "vzajemni in enostavni vplivi". Prvi del (sectio) prve knjige je vseboval fiziko, drugi pa kemijo.
Drugi knjigi je leta 1807 dal povsem nov naslov
ITO svetlobi", ki je bil v kazalu spremenjen v ITO
svetlobni snovi". V prvotni nemški izdaji je bila
optika leta 1792 vključena kot drugi del četrte
knjige po obravnavi toplote in pred obravnavo
elektrike. Nova odkritja so zahtevala podrobnejšo
obravnavo svetlobnih pojavov, čeprav Ambschllov
učbenik še ni poročal o izumu akromatskega teleskopa, ki je nasprotoval Newtonovi teoriji ali o
novih Eulerjevih ali celo Thomas Youngovih (17731829) poskusih za valovno teorijo svetlobe, temveč
je še vedno poročal o "svetlobni materiji,
sestavljeni iz trdnih delcev".167
Peti knjigi je naslov spremenil v ITO zrakih
raznih vrst". V naslovu voda ni bila več izrecno
omenjena, čeprav ji je bilo zadnje 5. poglavje
knjige v celoti posvečeno. Sprememba naslova je
bila rezultat velikega napredka pnevmatske kemije
in raziskovanja delovanja parnih strojev. Zato
hidrostatika in hidrodinamika izdelovalcev dvornih
vodom etov prejšnjih generacij nista bili več tako
pomembni panogi fizike v 19. stoletju in je
Ambschell njihovo obravnavo zmanjšal že v izpitnih tezah iz leta 1780.
Ambschlla pogosto dolžijo krivde za ukinitev
filozofskih študij. Sam ni utrpel posebno škode, saj
je bil premeščen za profesorja fizike in mehanike
na dunajsko univerzo in je tam predaval med
letoma 1785-1804. Nasledil ga je piarist Dottler in
katedro obdržal do svoje smrti leta 1812. Po
Dottlerjevem učbeniku je Kersnik leta 1825 poučeval fiziko na ljubljanskem liceju. Dottlerjev
učbenik je podobno kot Ambschllov temeljil na
Boškovičevi dinamiki in se je delil na splošno in
posebno fiziko. 168 Guerickove poskuse, posledice
redčenja in zgoščevanja zraka ter izdelavo različ
nih Torricellijevih cevi ali barometrov, Je obravnaval v prvem poglavju posebne fizike 16
Ambschell je v Bratislavi leta 1809 postal lektor
in kanonik. Tam je tudi umrl dvanajst let pozneje
in svojo knjižnico zapustil Bratislavski akademiji.
Zaključna

primerjava: Dillherr, Rieger,
Sch6ttl, Gruber in Ambschell

Vsi jezuitski fiziki, ki so bili okoli leta 1773 v
Ljubljani, so razen Ambschlla študirali filozofijo v
Gradcu:

162 Ambschell 1807 2· 14

163
"..
Ambschell, 1791, 1: Uvod, 10.
164 Newton, 1687, 3: Regulae philosophandi; Ambschell,
1791,1: 11-12; Ambschell, 1807, 1: 16.

165 Urbančič, 1971, 60-62.
166 Ambschell, 1807, 1: 3.

167 Ambschell' 1807,2·.35
168··
.
Dottler, 1815, 1: 12-15, 33.
169 Dottler, 1815, 2: 4-25 (poglavja 313-321).
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Fizik v Ljubljani
Dillherr (1710-1778)
Rieger (1714-1780)
G. Sch6ttl (1732-1777)
G. Gruber (1740-1805)
Ambschell (1751-1821)

Studij filozofije
Gradec 1732-1734
Gradec 1734-1736
Gradec 1751-1755
Gradec 1759-1760
Dunaj 1771-1773

Zivel v Ljubljani
1754-69; 1763-66,1770-72
1772-1773
1768-1777
1768-1784
1773-1785

Ambschell in Gabrijel Gruber sta na ljubljanskih višjih študijih poučevala prirodoslovne predmete 12 oziroma 16 let. Do ukinitve filozofskih
študijev v Ljubljani avgusta 1848170 sta tolikšno
dobo poučevanja dosegla le še Kersnik, ki je bil 10.
decembra 1808 nastavljen za rednega profesorja
fizike na liceju v Ljubljani in je na tem mestu poučeval skoraj 42 let in Jernej Schaller, ki je na
liceju v Ljubljani poučeval 15 let po 24. aprilu
1788. Na ljubljanskih višjih študijih se je v sto letih
od 1704 do 1803 zamenjalo 61 profesorjev fizike, ki
so bili vsi jezuiti. Številne menjave so bile predvsem v prvi polovici 18. stoletja, podobno kot na
drugih jezuitskih kolegijih.
Predavanja o prirodoslovju so v Ljubljani dosegla najvišjo raven ob ukinitvi jezuitskega reda
leta 1773 z najpomembnejšima profesorjema Gruberjem in Ambschllom. Gruber je stopil v jezuitski
red leta 1755 na Dunaju, desetletje mlajši Ambschell pa dvanajst let pozneje na Slovaškem. Gruber je študiral filozofijo in matematiko v Gradcu in
v Trnavi, Ambschell pa pri Herbertu na Dunaju. 171
Gruber je postal ljubljanski profesor več let pred
Ambschlloffi. Poučeval je mehaniko, hidravliko,
risanje in geometrijo na šoli, ki jo je Kranjska
kmetijska družba prav zanj ustanovila pri jezuitskem kolegiju v šolskem letu 1768/69. Ambschell
je bil profesor fizike na Liceju, zadnja leta tudi
rektor.
Gruberja poznamo predvsem kot graditelja
prekopa med letoma 1772 in 1777. Ambschlla se
drži nekaj krivde za ukinitev filozofskih študijev v
Ljubljani. Gruber je slovel tudi kot alldmist, astronom, gradbenik, slikar in še marsikaj. V začetku
sedemdesetih let je v eksaktnih znanostih poučeval tudi Zoisa. Pozneje je to delo opravljal
Maffeil72 Žiga Zois in Gabrijel Gruber sta imela
skupnega prijatelja Jakoba Samasso (1744-1808), ki
je od ustanovitve zvonarne leta 1767 opravljal med
drugim tudi mehanska dela za fizikalni kabinet
jezuitskega kolegija v Ljubljani 173 Tudi Ambschell
je bil povezan z Zoisom, vsaj preko svojih študentov. Gruber, Ambschell in Sch6ttl so bili aani
Kranjske kmetijske družbe; Gruber je sodeloval

170 Benedetič, 1981, 39.
171 Murko 1974 38
172 Kovač,' 1979,' 33-34.

173 SBL.
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Objavil o fiziki in sorodnih vedah
1748, 1749, 1763
1761, 1763
1776
1781
1779-80,1791-93,1807

kot predavatelj na njeni katedri in kot strokovnjak
za gospodarsko uporabne raziskave, Sch6tt1 pa kot
urednik tednika.
Gruber ni objavil obsežnejših fizikalnih del.
Sch6ttl je objavljal nekaj več, Ambschell pa je bil
najplodovitejši pisec med vsemi profesorji (fizike)
na višjih študijih v Ljubljani 174
Newtonova fizika je imela prihodnost, čeprav
so se ji obrobni jezuitski kolegiji dolgo izogibali.
Ko to v drugi polovici 18. stoletja zaradi uspehov
newtoniancev in pritiskov dunajskih oblasti ni bilo
več mogoče, so tudi ljubljanski fiziki sprejeli Newtonovo fiziko, čeprav sprva v preobleki Boškoviča
in Tycho Braheja (1546-1601), ki se je izognila gibanju Zemlje. Razmeroma uspešen "jezuitski" razvoj
fizike se je v Ljubljani začel z nakupom 51 fizikalnih in matematičnih instrumentov za jezuitski
kolegij leta 1755, s sočasno nabavo priročnikov za
eksperimentalni pouk predvsem francoskih avtorjev oziroma prevajalcev, z Boškovičevimi obiski v
Ljubljani, s spremembo naziva katedre v 'Splošno
in posebno fizikd' sredi petdesetih let tako da
fizika tudi po imenu ni bila več del triletnega tečaja filozofije, s predmetnim poukom fizike, s
prvimi Wulfnovimi predavanji Newtonove fizike
leta 1763 in s stalnimi bolj specializiranimi profesorji po letu 1764.
V naslednjih letih je na ljubljanskih višjih
študijih prevladala Boškovičeva inačica Newtonove
fizike, ki je dosegla vrh pri Ambschllu in Gruberju.
174 Več fizikalnih del so objavili ljubljanski rektorji A.
Erberg, Dillherr in Rieger ter predvsem Biwald. Poleg
Ambschlla so do ukinitve filozofskih študijev avgusta
1848 samostojna fizikalna dela poleg študentskih
disputadj objavili le redki ljubljanski profesorji fizike:
Sebastijan Stainer (1679-1748), Jožef Kraus (1678-1718) in
Schallerjev naslednik Johann Philip Neumann (17741849) iz Trebiča na Moravskem ob reki Jihlavi. Neumann je od 21. 7. 1801 stalno poučeval v gramatikalnih
razredih ljubljanske gimnazije, 16. 2. 1802 pa je postal
tudi suplent za grščino. 3. 3. 1803 je poleg grščine nadomeščal še obolelega Schallerja in postal 31. 10. 1803
po stotih letih prvi redni profesor fizike na ljubljanskem
liceju, ki ni bil jezuit. Jeseni 1806 je odšel na univerzo v
Gradec in tam od leta 1812 poučeval na Joanneumu
(Cipede, 1980, 119). Med letoma 1808-1812 je objavil
učbenik v treh delih (W17 v Dodatku). Kersnik, ded
pisatelja Janka (1852-1897), je učbenik svojega učitelja
Neumanna uporabljal pri pouku leta 1810/11. Med
letoma 1816-1844 je bil Neumann profesor fizike in tajnik Politehnike na Dunaju, kjer so mu nasproti bližnjih
cerkvenih vrat vzidali spominsko ploščo.
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Ukinitev reda leta 1773 razvoja ni povsem zavrla,
saj so jezuitski profesorji eksaktnih znanosti obdržali svoja učna mesta. Ljubljanskih jezuitov niso
preganjali tudi zato, ker so bili med njimi člani
vseh najpomembnejših kranjskih plemiških družin. 17S Začasna ukinitev filozofskega študija v
Ljubljani med letoma 1785-1788 je položaj spremenila. Najpomembnejši ljubljanski fiziki in matematiki so bili prisiljeni k odhodu; te izgube Ljubljana še dolgo ni mogla nadomestiti. Podobno je
bilo v drugih manjših jezuitskih izobraževalnih
središčih v južni Franciji. Gruber se je sredi
osemdesetih let umaknil v Rusijo, Ambschell pa na
Dunaj. V novem okolju sta nekaj let poučevala
eksaktne znanosti, nato pa sta odšla na druge
kolegije: Gruber leta 1800 v St. Peterburg, Ambschell pa 9 let pozneje v Bratislavo. Poltretje leto
Gruberjeve generalske službe seveda pomeni vrh,
ki ga nobeden drugi kranjski jezuit ni dosegel. Kaj
bi se utegnilo razviti iz jezuitske fizike v Ljubljani,
nam kažejo Ambschllove fizikalne knjige in Gruberjeva poklicna pot.
Ljubljanske filozofske študije so po poltretjem
letu na novo organizirali 24. aprila 1788, vendar v
okrnjenem obsegu le s tremi profesorji.176 Za obnovo sta se posebno trudila nekdanja sošolca na
ljubljanski filozofiji Anton Tomaž Linhart (17561795) s prošnjama na Dunaj leta 1786 in 1787 in
Vega, ki je kranjskim deželnim stanovom in liceju
v njihovi oskrbi posvetil svojo knjigo leta 1800,
dan po svojem povišanju v barona. Ob ponovni
uvedbi filozofskih študijev v Ljubljani sta fiziko in
matematiko poučevala nekdanja jezuita A. Gruber
in Schaller. Poznejše 19. stoletje pa pouku prirodoslovnih znanosti v Ljubljani ni bilo posebno
naklonjeno. Profesor fizike Kersnik ni objavljal
pomembnejših fizikalnih del. Plodovitejši je bil
matematik na liceju v Ljubljani med letoma 1831
in 1850 Karl Hummel (1801-1879) z Moravske, do
leta 1867profesor fizike na univerzi v Gradcu.
Vendar se je resnejša skupina poznavalcev fizike v
Ljubljani razvila šele po pomladi narodov, posebno s predavanji češkega Nemca Heinricha
Mitteisa (1822-1879), gimnazijskega profesorja in
ravnatelja v Ljubljani med letoma 1853 in 1866, in
drugih, ki jih je pri Muzejskem društvu organiziral
kustos Karel Dežman.

175 Rajšp, 1992,270.
176 Benedetič, 1981,27.
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ZUSAMMENFASSUNG
DiIIherr, Rieger Schottl, Gruber und AmbscheII:
Physikprofessoren
am
Jesuitenkollegium in Laibach 1754-1785

In der vorliegenden Abhandlung werden bisher
unbekannte Fakten uber das Hochschulstudium
der Physik am Jesuitenkollegium in Laibach dargelegt. Durch das Erforschen der Lebenslaufe und
Veroffentlichungen der bedeutendsten Laibacher
Physiker zur Zeit vor und nach der Aufhebung des
Jesuitenordens im Jahre 1773 wurde unsere Uberzeugung gefestigt, daf5 es sich dabei um die fruchtbarste Periode in der Entwicklung des Physikunterrichts in Laibach vor Anbruch des 20. Jahrhunderts
handelte. Wir legten dar, daf5 eine der bedeutendsten Leistungen der damaligen Laibacher Professoren darin bestand, sich der Physiklehre von BoškoviC angeschlossen zu haben, mit der sich die
Jesuiten aktiv an den zeitgenossischen physikalischen Forschungen beteiligten. Alle in der vorliegenden Abhandlung erorterten Laibacher Physiker konnen als BoškoviCs Schiiler betrachtet werden, was auch mit den personlichen Besuchen BoškoviC s bei den Laibacher und vor allem Wiener
Jesuiten in Zusammenhang gebracht werden kann.
Es wurde bewiesen, daf5 die Laibacher Jesuiten
einen verhaltnismai5ig aktiven Teil von BoškoviCs
Forscherkreis mit Zentrum in Wien und Graz
darstellten. Es ist ferner die Rede von der internationalen Zusammensetzung des Professorenkorps und von anderen Charakteristika des Jesuitenunterrichts, die eine auf5erordentlich rasche
Aufnahme von BoškoviCs Ideen in Laibach und in
anderen Kollegien der osterreichischen Jesuitenprovinz ermoglichten.
Wir haben uns mit den Leistungen der Laibacher Physiker auseinandergesetzt, in erster Linie
mit ihrer Beschreibung des Vakuums im Rahmen
der neu en Physik BoškoviCs, durch die sie auch mit
den experimentellen Forschungen ihrer Zeit Schritt
zu halten versuchten. Ferner wurden die Abhandlungen der Laibacher Professoren uber Phlogiston, Kalorik, Luminiszenz, Nordlicht und Hydrotechnik untersucht und bewiesen, daf5 sie in diesen
Bereichen nicht hin ter dem Wissensstand ihrer
Zeitgenossen in der Habsburger Monarchie und im
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ubrigen Europa zuruckstanden. Einige Veroffentlichungen der Laibacher Professoren erreichten sogar den Hohepunkt der damaligen Wissenschaft,
darunter die Beobachtung des Wegs der Venus
uber die Sonnenscheibe im Jahre 1761. Der Verdacht der Realitatsferne der hoheren Jesuitenstudien in der zweiten Haifte des 18. Jahrhunderts
wurde zuruckgewiesen, war doch vor allem Gruber
der angewandten Wissenschaft stark verpflichtet.
Es war nachzuweisen, daf5 Grubers Laibach-Kanal
eine Fortsetzung der technischen Tradition der
Jesuiten und von BoškoviCs Kanal- Projektierungen
in !talien war. Wir sind uberzeugt, daf5 Grubers Erfolge in Wissenschaft, Schulwesen, Kunst, Wirtschaft und Politik einer eingehenden Untersu chung bedurfen, die ein neues Licht auf das
anderthalb Jahrzehnte lange Wirken Grubers im
slowenischen ethnischen Gebiet werfen wu rde.
Es wu rde ferner das Phanomen herausgestellt,
daf5 nach der Aufhebung der Jesuitengesellschaft
im Jahre 1773 die ehemaligen Jesuiten noch drei
Jahrzehnte lang Physikunterricht im Rahmen der
hoheren Studien in Laibach erteilten. Wir sehen es
als bewiesen an, daf5 man ehemalige Jesuiten in
Laibach, aber auch an anderen ahnlichen Schulen,
nicht etwa wegen ihrer eventuellen krainischen
oder sogar slowenischen Abstammung, sondern
vor allem wegen ihres Wissens behalten hat. Dadurch wurde die Behauptung untermauert, daf5 die
Physik der Jesuiten in der zweiten Haifte des 18.
Jahrhunderts modern genug war, erst recht fUr
Laibacher Verhaltnisse. Es wurde ferner darauf
hingewiesen daf5 Ambschells Lehrbucher fUr Physik
nicht hinter den besten Veroffentlichungen seiner
Zeitgenossen zuruckblieben. Die padagogische
Arbeit am Laibacher Kollegium in der zweiten
Haifte des 18. Jahrhunderts hat nachweislich ein
hohes europaisches Niveau erreicht. Die Laibacher
Physiker der nachsten Generationen verloren in
gewisser Weise den Kontakt zum spateren Fortschritt der europaischen Physik, den sie erst im 20.
Jahrhundert wie der einholen sollten.
So wurde festgestellt, daf5 der Hochschulunterricht der Physik im Gebiet des heutigen Slowenien nicht erst nach dem Ersten Weltkrieg einsetzte und bewiesen, daf5 die hoheren Studien der
Philosophie im 18. Jahrhundert in grof5em Maf5e
auf der Physik beruhten. Es wurde ferner die
Qualitat des Physikunterrichts im Rahmen der
Laibacher Jesuitenstudien im Hinblick auf die Anfange der Universitat in Laibach erortert.
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magisIra zgodovine, arhivistka, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 5}·1000 Ljubljana

Potovanje Franca Antona Breckerfelda
v Istro leta 1803

IZVLECEK
Leta 1803 je kranjski plemič Franc Anton Breckerfeld odpotoval v Istro Z naJogo" da izvede novo
regulacijo v Pazinski grofiji". V času bivanja v Istri je veliko potoval in svoja opaz ovanja strnil v
pismih Jožefu Kala5ancu Erbergu/ poslanih v Ljf.lb!;~7110/ in zapiskih ki so nastaji na teh potovanjih. V teh
z apiskih je BreckeIfcJd opisoval kraje" ki ph je obiskaL splošno gospodarsko stanje in običaje Istranov.
Poleg tega je napisal prilož nostni spis o uprr7vni enotnosti Istre ob prikiju6 tvi bivše beneške istre Avstl1j'i.
davčn o

KLJUČNE BESI3DE
istra, Franc Anton Breckerleid, potopis,

davčna

reguiaClja

SUMMARY
THE JOURNEY OF FRANC ANTON BRECKERFELD TO JSTRIA IN 7HE YEAR 1803
ln the year 1803 the Carniolan n obleman Franc Anton Breckerfeld started on a journey lo istria with
a task to put into effect tax regulation in the county of Pazin. During his staying in lstria Breckerfeld
trave!led a lot, and summansed his observations in leffers to jožef Ka/asane Erberg in Ljubljana, and in
notes he made during those journeys. In 1115 notes Breckerfeld deseribed plaees he visited, the general
econ omic conditioI1s, and customs of lstrian peopJe. Heside that he wrote an occasionaJ essay on
adnl1i1lstrative unity of istria at the annexation of the former Venetian Istria to Austri,7.
KEYWORDS
15tria, .franc Anton Breckerfeld, travel dmry, tax regulation
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Uvod
Ko so kranjski deželni stanovi leta ] 803 Franc ll
Antonu Brecke rfeIdu 1 pove rili de lo komi sarja za
davčno regulacijo v Pazi nski grofiji, je bil ta
kranjski pl e mič s tar že 63 let. Rodil se je 3. januarja 1740 v Starem gradu (Zagrad pri O točcu ),
umrl pa je 30. janua rj a 1806 v Ljubljani . J3i1 je
top ogra f in leksikog raf. Zbiral je leksikografsko
grad ivo, slovenske bot a ni č ne in zoološke izraze,
p regovore, izraze za km eč ka opravila, arhivsko
gradiv o za biografije in genealogije kranjskih plemiških družin in pomembnih Kranjcev, e pitafe in
g rad ivo za to pog ra fijo Kranjske (zlas ti Dolenjske).
Dopolnil je Valvasorjeva Topografijo Kranj ske in
napisal top ografij o Novega mesta. Ukvarjal se je
tudi z gospoda rskimi vpraša nji in ko t č l an Kranjske kmetijske dru žbe leta 1803 sestavil pripo mbe k
vinogradniškemu zakonu te r spomenico o iz boljševanju trtnih sort.
Pričakovanja kranjskih deželnih stan ov, ko so
na slu žbeno pot v Istro poslali Breckerfelda, so se
ohranila v Opornih točkah za regulacijo davkov v
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Pazinski grofiji, ki jih je dobil pred odhodom.2 Ker
so ba za nimale zgodovi nske, ku ltu rne, etnološke in
dru ge zna me nitos ti, je v času svojega biva nj a v
Pazinski grofi ji - nekoliko za radi narave dela, ki ga
je op ravljal, nekoliko za radi las tn ega u žitka vel iko potoval in opažanja strnil v p ismi h, ki jih je
pošiljal svojemu p rijatelju, baronu Jožefu Ka lasa ncu Erbergu v Lj ubljano. V arhiv u gospos tva
Dol, ki ga hran i Arhiv Republike Slove nije, se jc
o hranilo 14 istrskih pisem Franca Antona Brecke rfelda ba ronu Jožefu Kalasan clI Erbergu in i z vleč e k
iz dnevnika. Omenjeno gradivo je nastalo v času
od 27. junija do 27. oktobra 18033
Poleg pisem so se iz časa Breckerfeldovega bivanja v Pazinu o hra nili tudi nekateri nj egovi opisi
bivše beneške Istre in starih avs trijskih p oses tev v
n otranjosti ter številni prepisi epi ta fov, ki jih je
našel na svoji h popo tovanjih .4 Ob spoznavanju
znamenitosti d ežele je Brecke rfeld n apisa l tudi
prilož nostni sestavek o enotnosti istre in njegOVi h
Videnjih istrski h razmer ob pr iklj u či tvi beneškega
dela Istre Avstriji. 5

L1,1:8 NE VR,C1
~"'trtr/

r}r«.<I:

Stari grad pri O točcu p o Valvasorj u (rojstni kr,?j F.
A. Breckerfelda).
V Valvasor, Die Ehre d es
Herzogthums Krain, JJl. Z V., kni XL 2. iz daja,
N ovo mesto 1877-7~ str. ]5).

o.

Mal, Brecke rfeld, Slovenski biografski leksikon. 1925-32,

str. 57i Umek. Breckerfeld, En dldopeciJja Slovenije, 1988,
sIr. 363.
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3

4

ARS. AS 730. fase. 121, Načela regulacije d avkov v Pazinski grofiji '1803.
Pisma s p o tovanja v Istro je 13reckcrfclc\

oš t ev ilčil.

Iz

vsebi ne pisma .št. 6 izvemo, da je 29. junija 1803 pisa l
baton u Etbe rgu iz Kastava, vendar lo pism o ni ohranjeno.
Gradivo, ki ga jc Breckerfeld zbral na svojem potova nju
v Istri, hrani Arhiv Republike Slovenije, Gospos tvo Dol.
AS 730, fa se. 76. 79, 121 in 12A.
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Istra na

začetku

19. stoletja

Breckerfeldovo potovanje sodi v čas velikih polisprememb na Istrskem polotoku. Po dolgih
stoletjih delitve na beneški in avstrijski del je biJa
Istra politično združena pod avstrijsko krono.
Upravno sta bih pokrajini še vedno ločeni in zdi se,
da oblast ni i_mela prave predstave o tem, kako naj
upravno razdeli pokrajino. V Kopru je bil ustanovljen provizorični gubernij za bivšo beneško
Istro, ki je bil podrejen dvorni komori. 6 Z dvornim
dekretom je bila 5. aprila 1803 bivša beneška Istra
združena v tržaško-istrski gubernij s sedežem v
Trstu, Pazinska grofija pa je bila kot okrožni komisariat priključena postojnskemu glavarstvu in Ijub
ljanskemu guberniju? Na osnovi opazovanj razmer
je Breckerfeld napisal sestavek,8 v katerem se je zavzel za upravno celovitost Istrskega polotoka. Ne
glede na to, ali je sestavek nastal po ukazu oblastnikov ali pa je le sad Breckerfeldovega pozornega
in kritičnega opazovanja razmer, v katerih se je
znašel, prinaša nekaj zanimivih predlogov in pobud
v zvezi z izboljšavo gospoda rskega stanja v Istri.
V nekajmesečnem bivanju je Breckerfeld doživel Istro kot obubožano deželo, ki je bila nekoč
bogatejša in v kateri je videl veliko gospodarskih
potencialov. Revščina je bila posledica več stoletij
trajajoče gospodarsko-socialne in demografske krize, ki je izhajala iz položaja obmejne dežele, v
kateri sta "merili" svojo politično moč avstrijska in
beneška oblast 9 Ljudje, ki so več stoletij živeli ob
meji, so do nasprotne strani čuti li zavist in sovraš tvo. Toda pri političnih in razrednih pregonih
so iskali zatočišče prav na nasprotni strani, a so ga
dobili le, če so za to obstajali politični interesi.
Meja med državama je bila stoletja vir nenehnih
sporov in obmejnih nesoglasij zaradi zemlje, paše
tičnih
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in podobnih v glavnem gospodarskih vprašanj.lO
Misel o enotni Istri pri ljudeh ni bila prisotna in
isto velja tudi za oblastnike. Breckerfeld je kot
naključni zunanji opazovalec poskušal trezno ugotoviti, kje so vzroki slabih gospodarskih razmer in
katere pomanjkljivosti bi bilo treba odpraviti, da bi
Istri zagotovili nujno potrebni zagon.
Sestavek je Breckerfeld začel z geografskim opisom in osnovnimi podatki o gospodarstvu in populaciji avstrijske Istre. Nadaljeval je z dramatičnim opisom rodovitnosti in bogastev dežele, ki
je bila kljub ugodnemu podnebju, rodovitni zemlji
in razpoznavnimi sledovi nekdanjega bogastva
revna: "Če se pozorno zazremo v Pulj, Poreč,
Koper in tudi v Tinja n, Pitan, Cračišce, Lindar in
Pazin, ruševine njihovih zapuščenih hiš in gradov
kažejo, da je Istra nekoč bila in da je ni več!"11
Prvi pogoj za rešitev iz revščine je Breckerfeld videl v upravni združitvi bivše beneške in avstrijske
Istre, saj je bila to gospodarsko in etnično enotna
pokrajina. Politična razdeljenost je vplivala na miselnost ljudi, zato nekaterih sporov, nesoglasij,
tesnobe in strahu ni bilo mogoče rešiti čez noč.
Kljub vsemu je Breckerfeld optimistično zapisal: "Ti razdvojeni lstrani se bodo bratsko objeli brž
ko bodo čutili, da brez razlike stojijo pod enim poglavarjem, da so sinovi enega ljubečega očeta. Naj
bo le ena Istra!" Iz vsakih ust je treba sneti izraz
beneška Istra. Ne obstaja nobena beneška Istra
več! Sinove prvotno istega roda združuje že jezik,
ki bo združil tudi srce, brž ko zgine sij hudega
sumničenja. Na mesto zlobne zavisti bo stopila
bratska ljubezen brž, ko bo le ena domovina, spet
ena Istra."12 Enotna Istra bi po njegovem mnenju
postala varnejša predvsem zaradi boljšega nadzora
nad enotno pokrajino, gospodarski razvoj pa bi
onemogočil brezdelje, saj "brezdelje naredi ceste za
nevarne, polni zapore s tatovi, roparji in morilci".13
Leta 1803 je bilo tako v pazinskem zaporu od 1
do 15, v Poreču med 15 in 20, Rovinju 25 in v
Kopru več kot 80 zapornikov in sicer le v mesecih
juliju in avgustu.
Zaradi odlične geografske lege bi združitev
omogočala razvoj kopenske in pomorske trgovine,
seveda pod pogojem, da bi primorska mesta
povezali z notranjostjo polotoka po cesti čez Učko
in naprej s Kranjsko. Smotrno bi bilo zgraditi cesto
iz Pazina proti Kanfanarju in ROVinju ali čez Žminj
in Vodnjan do Pule. Nujnejša pa naj bi bila poštna
cesta iz Pazina preko Buzeta do Trs ta.14 Ob združitvi in razvoju cestnega omrežja bi Istra potre

°

ARS, AS 730, fase. 76 in 124.
_
Cova, La prima annesione, str. 202.
Darovee, Pregled zgodovine Istre, str. 55; Zontar et al.:
Fnročniki in karte, str. 78; eova, La prima annesione,
str. 202.
ARS, AS 730, fase. 76, 124. Del spisa se hrani v fasciklu
76 pod naslovom: Breckerfeldov sestavek o enotnosti
Istre ob priliki priključitve benečanske Istre k Avstriji.
Prvi del spisa se hrani v fase. 124 v mapi Topografija
Kranjske II, Avstrijska Istra.
Omenimo naj le dve veliki vojni (Beneško-avstrijska
vojna 1508-1516 in vojna za Gradiško 16]5-1617(8)), po
katerih se je v Istri drastično zmanjšal njen gospodarskl
in človeški po tencial. Avstrijska Istra je bila od 15. stoletja Kranjski "prikl jučeno" gospostvo, vendar zaradi
prevladujoče deželnoknežje komorne posesti njen pravni položaj ni bil nikoli popolnoma dorečen. Formalnopravno je bila priključena Kranjski leta 1747 kol del
Postojnske kresije. Ko je Beneška republika izgubljala
položaj evropskO pomembne politične sile, so bila njena
istrska posestva vse bolj kolonija, ki so bila zanimiva le,
če so bila koristna. Prim.: Bertoša, Društvene strukture u
Istri, str. 127-132; Juričic Čargo, O odn osih Kranjske, str.
176; Mitis, La Conlea di Pisino, str. ]03-111.

4

10 O tem več: Bertoša, Migracije i antagonističke grupe, str.
7-26.
ARS, AS 730, fase. 124.
ARS, AS 730, fase. 76.
13 ARS, AS 730, fa se. 124.
14 V lo so Breckerfelda prepričale lastne izkušnje dolgotrajnega čakanja na pošto in časopisje iz Trsta.
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Rodovnik druž ine Breckerfeld
(AR!i AS 1075- Zbirka rodovnika"" šk. 1, št. 30).
bova la večje število stalno nameščenih vojakov v
notranjosti polotoka, ki bi prinesli denar in omogočili oživitev gospodarstva z nakupovanjem poljedelskih izdelkov, saj "kmet, ki vidi, da se nj egovi
proizvodi ne morejo prodajati, dela le za svoje
potrebe, se zadovoljuje z malim in obdeluje svoje
polje le zase, kolikor ima dovolj za zadovoljevanje
svojih potreb ter sadi le čebulo, česen, koru zo in
zelje. Izkušnja uči, da poljedelstvo najbolje uspeva
tam, kjer ima dovolj upo rabnikov."15 V tem kontekstu je Breckerfeld predlagal namestitev vojakov
pri Čepic u, kjer je imel nekoč grof Auersperg
kobilarn o. S pomočj o vojske bi bilo možno izsušiti
Čepiško jezero, za kar bi po Breckerfeldovih izračunih potrebovali približno 130.000 gOldinarjev.
Z izsušitvijo bi pridobili veliko površino travnikov
ter izboljšali vremenske ra zmere in zdravje ljudi. 16
V naslednjem predlogu se je Breckerfeld lotil
izobraževa nja. V takratni avstrijski Istri niso premogli državnih učnih za vodov, v beneški pa jc
obstajala le latinska g imnazija v Kopru. 17 V duhu
-razsvetljenega izobraženea je zato predlagal, naj v
15 ARS, AS 730, fasc. 124.
16 O Čepiškem jezeru in nezdravem zraku je pisal že J. V.
17 Valvasor. Glej: Holz, Slava vojvodine Kranjske, st r. 217.
O razvoju šolstva v Istri glej: Labinjan, Razvoj školstva
u Pazinu, slr. 179-209.
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Pazinu ustanovijo nemško normal ko (štiriletno
šolo) in latinsko gimnazijo, saj bi "poleg tega, da bi
pri ustanovitvi šolskih lIstanov prihajal v obtok
denar, tudi država ne bi ni č manj pridobila na
izobrazbi duhovi tih Jstranov, čigar dobri talenti bi
se sicer izgubili ... Zelo zbuja pozornost, da se v
istrskih mestecih, kjer sploh ni manufak tur ali tova rn, živahna mladina brezkoristno potika v nevzgojenosti in brez vodstva in se od malih nog
navaja na brezdelje ... Poleg tega bo povzdigovanje
nemškega jezika v celi Istri in avstrijski Italiji
politična nujnost".18 Izdelal je tudi fin a n č ni načrt
vzdrževanja šolskih ustan ov in u č ite ljev , ki naj ne
bi bili državi v breme. Predlagal je, naj bi cerkveni
skladi, ki so posedovali zna ten kapi tal. 19 denar za
vzdrževa nje šolskih učitelj ev prispevali sorazmerno
s svojimi letnimi obrestmi. Na ta n ač in naj bi v
Pazinski grofiji zbrali letno približno 2500 goldinarjev . Breckerfc1d jc menil, d a bi država imela
večjo korist, če bi ta denar up orabila za vzgojo in
18 Prav tam . Na odprtje nem.ške gimn azije v Pazinu so
morali 15trani čakati do leta 1836. Ustanovljena je bila
pri frančiš kanskem samos tanu, ko l je predlagal že
Breckerfeld .
19 Po Breckerfcldovem m nenju je imel verski sklad v Istri
prevelike dohodke, saj so mu pripadli npr. dohodki
razpuščenih samosta nov v Sv. Pet ru u Šumi in Čepicu
ter posestva ukinjene Pičenske škofije.
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šolanje mlad inc, ko t če se pr i tekajoče obresti ponovno vlagajo k nekemu Ilmrtvemu kapitalu".
Predlagal je, naj šolo ustanovijo pri frančiškanskem
sa mos ta nu v Pazinu, ki bi lahko dal u či teljski kader in prostore za bivanje zunanjih u č itelj ev. Pazinsko gospostvo bi za šolsko zgradbo lahko ponud ilo hišo poleg samostana . Lega Pazina v sred išč u
Istre, poceni hrana, zdrav zrak, učenj e nemškega
in latinskega jezika obe nem in opremlj ena šolska
ustanova, ki se redko najde v sosešč ini, naj bi
pritegnila starše otrok iz bivše beneške Istre, da bi
svoje otroke vpisovali v tamkajšnjo šolo.
Breckerfeld se je ve liko ukvarjal z gospodarskirni vp raša nji, zato je opazil, da je dežela rodovitna, le prOizvodni načini so bili zasta reli in to jc
bil poleg čud nega ma lod ušja, ki je vladalo med
ljudmi, eden izmed vzro kov velike rev ščine. Žito so
mlatili kar na tleh, veliko zeml ji ŠČ je bilo neobdelanih, komaj so poznali pridelavo krompirja, v bivši
beneški Istri naj bi se poljedelstvo še bolj "dušilo"
za radi bogastva bližnjega morja. O membe vredna
je bila le pridelava oljčnega olja in vina. Spodbujati
bi rnorali vzgojo murvc in drugih sadnih dreves,
čebela rstva in naprednejše ovčereje. Tudi v pismih
Jožefu Kalasancu Erbergu omenja prehrambene in
gospodarske navade Istran ov: ajdo so komajda pridelovali, od nje pa sploh niso plačevali desetine oziroma je sploh niso šteli mcd ži tari ce. Tudi od telet
niso pobirali desetine, saj so pod pojmom "d esetina
od mladičev" razumeli le desetino od jagenjčkov .
Razširjena je bila ovčereja, a je Breckerfeld ocenil,
da bi bila lahko boljša . Gojili so namreč le t.i . padovill1ske ovce, špa nske pa le v Lupoglavu. 20
Pri vztrajanju na zd ru žitvi obeh delov Istre je bil
Breckcrfeld, kot kaž e, osamljen, saj je vsestavku
prepričeva l dvorno komoro in kranjske deželne stanove o smiselnosti tega predloga. Dvorno komoro
je ho tel prepričati, da se brez zd ru žitve Istre ne bo
dalo ured.iti političn.ih ali era.rni.h razmer v dežeH,
zaosta jala pa naj bi tudi trgovi na i.n posledično
gospodarstvo nasplo h. Kranjski deželni stanovi so
imeli pomisleke predv sem do prodora istrskega
vina na kranjsko trži šče. Breckerfeld je temu odl oč n o ugovarjal, saj so istrska vina že imela svoje
tržišče in ne bi smeli imeti nobenih predsodkov, da
bi njihova prodaja zma njševala prodajo zlasti vipavskih in d olenjskih vin. Med drugim je zelo
slikovito zapisal: "Kljub najboljši trgovski cesti čez
Učko se v Ljubljani v številnih točilnicah tež ko ali
pa sploh ne dobi istrskih vin: in lahko bi trdiH, da
se v Ljubljani zapije več šampa njca in renskih ko t
čepiških ali drugih istrskih vi n.u2 "!
20 ARS, AS 730, fasc. 76, Pazin, 25. 7. 1803. Hoff leta 1808
omen ja ]000 španskih ovac v Lupoglavu in obsežno
trgovino z volno. Hoft, l-lislorisch, 3. del, str. 11J.
21 ARS, AS 730, fase. 76. Več o trgovini z vinom med Istro
in Kranjsko v prvi polovici 19. stoletja glej: Holz, O
uvozu vina, str. 149-153.

Na vprašanje, h kateremu upravnemu organu
naj priključijo združe no Istro, je Breckerfeld kot
kranjski plemič vztrajal pri priključitvi k ljubljanskemu guberniju . Poudaril jc, da je bila tretjina Istre
že stoletja inkorpori.rana Kranjski in glede na to naj
je od Kranjske ne bi bilo mogoče odtrga ti brez
kršenja deželnoknežjih pogodb. 22 Ozrl se je na
ugoden geografski položaj Trsta in Reke, vendar je
pragmatično menit da "razen deželnega glavarstva
na Kranj skem nobena oblast ne morc dajati koristi
komorni blaginji in blaginji Istre"23 Obe obmorski
pristanišči je primerjal z Benetkami, ki naj bi slej ko
prej prišle v navzkrižje s koristmi lstre: "Kot so
Benetke nekoč pustile obubožati Istro, prav tako bi
morala tudi Trst in Reka prekriža ti njene koristi."24
RegulaCija davkov v Pazinski grofiji
Iz opornih točk, ki jih je pred odhodom prejel
Breckerfeld, jc razvidno, da so regulacijo davkov v
Pazinski grofiji že v letih 1793 in ]794 zahtevali
pazinsko gospostvo in njegovi podložniki.25 Stanovska komisija za regulacijo davkov naj bi popravila sporni podložniški davčni opera t, izdelan v
letih 1783 in 1784. V komisiji so bili poleg Breckerfelda šc pisar (kanclist ali aktuar), predstavniki
gospostva in predstavniki komuna,26 za katerega
se je izdelovala rektifikacija davkov. Rektifikacijo je
bilo treba izdelati za cel komun, tako kot je bila to
že stoletja navada v Pazinski grofiji.27 Za Breckerfcldovcga pomočnika je bil določen računski
svetnik Elsner.
Na temelju prvih rektifikacijskih aktov iz leta
180] je bilo v Pazinski grofiji 910 hub. H uba je bila
ocenjena na vrednost 1 goldinarja in 30 krajcarjev.
Komuni so moraH svojo posest prijavljati sami. V
davčni ope rat, ki so ga morali tudi oceniti, ovrednotiti in pripraviti njegov ceJoten iz račun, so morali vključiti tudi terjatve gospostva. Izdelan operat
je potrjevalo državno knjigovodstvo. 1'0 po trdi tvi
celotnega davčnega operata so lahko izdelali davč
ne registre za posamezen komun.
22 Kranjski dcželni s tanovi so vse do konca 18. stoletja
nasprotova li ločevanju Istre od Kranjske. Nazadnje so
leta 1790 dosegli, da so Slovenska marka, Metlika, Kras
in Istra ostala Kranjski prik.1j u čena gospostva. Faber,
Vom Schicksalverlnuf einer Grenzregion, sir. 286.
23 Holz, O uvozu vina, st r. 149-153.
24 Prav tam.
25 Lastnik Pazinske g rofije je bil takra t markiz Franc Enej
Montecllccoli. Pazinsko gospostvo je ostalo v lasti
11l0denske rodbine Montecuccoli do leta 1878. Smole,
Graščine na nekd(1njem Kranjskem, str. 342-343; ARS,
AS 730, fac. 76.
26 Pazinsko granjo je sestavljalo 28 komu nov, v glavnem
kmečkih, ki so jih vodili župani, požupi in nekaj drugih, od podložnikov izvoljenih funkcionarjev. De Franceschi, SlOria documentala, SiT. 140·147; Bratulic, Funkcije župana, sir. 147-160.
27 Bratulic, Urbari pazinskog feuda, 1963·64, str. 141-204.
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Stroške d ela kom isije za regulacijo davkov je v
celoti pokrivala Pazinska grofija oziroma nj eni
podložniki. Koliko jih jc davčna regulacija stala, ni
mogoče ugotoviti. Ohranil se je le Breckerfeldov
stroškovnik poti iz Lju bljane v Pazin, ki ga je
p red ložil 27. julija 1803. Navedel je, da ga je
potovanje skupaj z napitninami in nekaj hrane ter
nočitvami v Pazinu stalo 71 goldinarjev in 30,5
krajcarjev. 28
O napredku pri delu v zvezi z davčno regulacijo je Breckerfeld poročal prijatelju barol1ll Erbergu. Sodeč po ohranjenem izvlečku iz Breckerfeldovega dnevnika 29 so seje komisije za davčno
regul acijo potekale približno vsa k drugi dan. Že
18. julija 1803 so izdelali glavne izkaze davkov za
13 komu nov, potrebno pa jih je bilo izdelati še za
preostalih 15 30 lnštrukcija je nekoliko dvoumno
določala izdelavo individualnih davčnih izkazov,
saj nj ja sno predpisala, ali jih gospostvo sme izdelati brez navzočnosti članov komisije. Breckerfeld
je upal, da bo odgovor odbora stanovskih poverjenikov iz Ljubljane, ki so ga čakali, za njih pozitive n, saj je bil do pazinskega gospostva precej
nezaupljiv. Razlog je bila popolna zmeda in neurejenost, ki jo je našel v nj egovi registraturi.
Čeprav je bila razd eljena na tri urade - sodno,
politič n o in gospodarsko pisarno - v arhivu niso
premogli priročnih urbarj ev ali rektifikacijskih napoved nih tabel. Ko je za hteva l kakšen d okum ent,
ga niso mogli najti.3I Župani komunov, ki so
prihajali v Pazin urejevati svojo davčno napoved,
so prinašali dokumente, ki jih gospostvo splo h ni
premoglo. Tako je npr. župan iz Grač išca prinesel
s seboj ove rovljeno listino iz graškega knji govodstva o višini njihovega davka, imenovanega gravamina. 32
Dne 25. julija 1803 je Breckerfeld poročal. da bo
venem tednu dokon ča l davčni operat za vse komune Pazinske grofije, i stočas n o pa je tožil, da iz
Ljubljane še vedno ni prejel odgovora, kdo bo
izdelal individualne davčne izkaze. 33 Zapisnik
davčnega opera ta je ko n ča l do 23. avgusta 1803, a
so morali pripraviti še nj egov celotni izra čun . Po
skoraj dvomesečnem bivanju v Istri je imel
Breckerfeld občutek, da mu posel uhaja iz rok in
28 ARS, AS 730, fase. 76, Stroškovnik s poti, 27. 7. 1803.
29 ARS, AS 730, fase. 76, Izv leček iz mojega dnevnika (4 . 8.
30 - 12. 8. 1803).
ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 18. 7. 1803. Po novorefonniranem urbarju iz leta 1597 je imela Pazinska grofija
25 komu nov: Beram, Boljun , Borut, Hotonega, Brseč,
Bres t, Cerovlje, G rači šce, Grdose lo, Kašcerga, Kringa,
Kršikla, Lindar, Lovran, Pazin, Pazinski Novaki, Pit an,
Previž, S t~ri Pazin, Tinjan, Trviž, Vranja , Zamask,
Zarečj.e in Zminj. Leta 1803 je Pazinska grofija prejemala
šc da jatve od LTeh bivših cerkven ih komunov: Gologorice, Tupljaka in Škopija ka.
~~ ARS, AS 730, fa se. 76, Pazin, 18. 7. 1803.
Prav lam .
33 ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 25. 7. 1803.
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nadvse si je žeje] domov. 34 Pri dokonča nju deja ni
imel sreče. 3. sep tembra 1803 je pisal v Ljubljano,
da izdelavo opera ta zad ržujejo gospostvo in raču
novodja Elsne r in 13reckerfeld je z obžalovanjem
napisaL "Pomilujem vsakega lastnika gospostva, ki
ima tako poča s n e uslužbence, kot ji h iJna dobri
Montecuccoli."35
Brecke rfcldovi istrski zapiski
I3reckerfeldovo potovanje s kočij o v Pazin se je
27. junija 1803. Pot ga je vodila čez Vrhniko
do Loga tca in Planine. V Planini je prenočil ter 28.
junija 1803 ob jutranji zarji odri nil proti Postojni.
O b 11.00 uri je prispel v Zagorje, kjer se je nahajala poštna postaja za preprego konj36 Ker v
Zagorju poštni mojster ni premogel hrane za
pogostitev uglednih popotnikov, jih je poslal na
viteško posestvo Na Kaletl, kj er je Breckerfelda
prijateljsko sprejel las tnik posestva Janez Vilhar 37
Vilhar je popotniku razkazal svoje zaklade, predvsem nekaj starih slik, ki so bile Breckerfeldu tako
všeč, da jih je v svojem pismu Erbergu tudi podrobno o pisal. 38 Iz Zagorja ga je pot vodila čez
Lipo do Kastava, kjer je prenočil pri pI. Thierryjih,
lastnikih gospostva 39 Kastav in okolica sta se
Breckerfeldu posebej vtisnila v srce. Z obč udo
vanjem je pisalopridnih rokah, ki so obdelale
vsako ped zemlje, o nasadih vinske trte, kostanjev,
orehov, fig ter di šeč i travi - timijanu in žajblju rastočimi med ska.lnimi razpokami. Navdušil ga je
tudi pogled na Kva rn erski zaliv, po katerem so
plule ladje, ki so jih d omačini imenovali "tribakle".
V Kastavu se je udeležil slovesne maše v hrvaškem (ilirskem) jeziku, v vasi Rukavac pa sejma in
plesne veselice.
Iz Kastava je potovanje nadaljeval čez Učko do
Vranje. Po nasvetu Thierry ja so se zaradi nevarnosti roparskih napadov pridružili Breckerfeldovi
kočiji štirje oboroženi lovci iz Kastva, s katerimi se
je na poti prijetno pogovarjal. Cesta čez Učko je
Breckerfelda tako navdušila, da jo je imenoval za
veličastno (majesUitisch). V Logatcu si je s pomočj o
Andreja O breze, lastnika Hmeljnika, ogledal novo
cesto, ki so jo gradili proti Postoj ni 40 Nad zgrajenim odsekom je bil navdušen, vendar je menil,
začelo

rs36
37
38

39
40

ARS, AS 730, {ase. 76, Pazin, 23. 8. 1803.
ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 3. 9. 1803.
ARS, AS 730, fasc. 76, Pazin, 1. 7. 1803.
Janez VUhar, lastnik gospos tva Na Klancu od 1793 do
] 8]8. Smole, Gmščine na nekdanjem Kranjskem, str.
312-313.
ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 1. 7. 1803.
Od leta 1791 sLa bila solastnika kas Lavskega gospostva
brata Franc Pavel in Jožef Nikolaj, pI. Th ierry. Smole,
GrašČJiJ e nil nekd,mjem Kranjskem, str. 213.
ARS, AS 730, fasc. 76, Planina, 27. 6. 1803. Andrej Obreza, lastnik Hmeljnika v le tih 1796-1827. Smole, Grašči
ne na nekdanjem Kr,mjskem, str. 182-183.

2 KRONIKA

50

DANIELA JURICIC ČARGO : POTOVANJE FRANCA ANTONA BRECKERFELDA V ISTRO LETA 1803, 171 · 184

2002

'!'-'lir 17...:..$;1'", PIl_.__ •

J- .F-*

?,..-6"F;I'~-·~

,,6'..... ~ /r.:i....j4"', .

~----.;--- .. <-

'.lNo·.ff.J1.V.f/.T(J!i<-_
,-

'l",

t"q(l" .
"}--d Li. .-?..;..,,,.. rc-fl1./.·.J~71l
,

< -' " , 1

/!/Ji AIJle. TfiE1LESIjf; . flYSTRlfiC.f/f.
r ~~ ~

j/-u'ljtV;1~

;8e ncjt'c('AtfijJl "711. ct.c.~ '

. 6it':~a! ' U'1U·.."u~i:t!· 'YC+L ~
'

.

o"

.

'

•

\

I l

..Jr.i"~J C(!/'71.t-J j}f"nk~HC(!uii . . :

.,

Breckerfeldov prepis epllafa in napisa na pro§tijski
cerkvi Sv. NIkolaja v Pazinu
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ll1apa: NapjsJ~ epitah).
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Breckerfeldov prepis epl"tala in napJsa na graj<;ki
kapeli Pazinskega gradu (Arhiv RS, AS 730,
Gospostvo Dol, lase. 74, mapa: NapisJ~ epitafi).
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Breckerfeldov prepis epHafa in napisa na proštijski
cerkvi Sv. Nikolaja v Pazinu
(Arhiv RS, AS 73~ Cospostvo Do~ lase. 76,
mapa: Napisi, epifali).

Breckerfeldov prepis epitafa ln napisa na zvoniku
proštijske cerkve Sv. MKolaja v Pazinu
(Arhiv RS, AS 73~ Gospostvo Dol, (ase. 7~
mapa: Napisi, epitali).
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Pazinski grt1d Z vzhoda
da cesta č ez Učko pre ka ša tisto pri Logatcu. tako
kot preka ša original d obro narejeno kopij o,41 popotniki so se pod prelazo m osvežili pri kamnitem
vodnjaku. ki še danes stoji v vasi Vela Učka in
kjer jc n e koč stal rimski akvadukt. V Vranji je
od pustil varnostne spremljevalce in po šestih urah
prispel v Pazin.
Breckcrfelda so po prihodu v Pazin namestili v
pazinskem gradu. Na razpolago je dobil dv e sobi,
ki sta bili po njegovih besedah podobni pravi ječ i .
V bližini so bili zapori, v kate rih je bilo takrat 5
razbojnikov, vklenjenih v okovje, prostori krvn ega
sod nika, računovodje, grajskega pazni~'1 in biri čev
ter preiskovalna soba.42 Opisal je tudi n ič kaj
prijazno vzdušje in opre mo obeh sob. V sobi, v
kate ri je spal in delal, so bila dvojna vrata, ki so se
z no tranje strani za pirala z lese nim zapah om in
zakl enila z zarjavelo klju čav nico. Strop je bil obložen z lese nimi tram ovi, tla so bila iz trhlih,
luknjastih desk. Okna so bila precej visoko, postavlj e na v nišo grajskih zidov. O kenska stekla so
bila za krpana, oknice preg rize n e od črvov. O premo sobe so sestavljali s tintnimi madeži popackana
41 ARS, AS 730, (ase. 76, Pazin, 1. 7.1803.

42 ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 5. 7. 1803.
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pisaina miz<l iz hrastovine, dva slamna ta stola,
pos telja s slamnato vrečo in žimnica, ena rjuha in
turško pregrinjalo (ti.irkisc he Dccke). Na okrogli
mizi jc s tal sveč nik in umi val nik, ven dar brez
brisač. V sosed nji sobi, ki je bila mlInenjena služabniku, s til st:; nahajali le postelja in skrinj a. V
sobah ni bilo pe č i za ogreva nje. Na ra č un svojega
novega d o movanja se je znal Brec ke rfeld tudi
pošaliti in je 11 . julija 1803 zapisili: "Pisili se m Vilm,
da jaz kot Ludvik XVI. v s v e ti šč u , tukaj živim
kraljevsko: mOjih sosedov je 15 ud omilčenih gospodov: krvni sodnik, nekaj biričnih hl apcev, Čuva
jev in vra ta rj ev. Iz gradu ne morem noter ali ven,
ne da bi moral iti mimo mno7.ice grajskih mož in
b i~ičev; okrog. sebe v~liši m ~ožlianje ve,:i~ in včasih
knke obupamh zlocJncev IZ zaporov. ·l lzraz mu
jc bil tako všeč, dli jc nekatera naslednja pisma
naslovil "iz istrskega sve ti šča" ali p a le "iz s v e ti šč a " .
S pom očn ik o m Elsnerjem sta se prehranjevala v
gostilni pri dokto rju Segerju, kjer je jedel tudi
pazinski gla va r Rest. Kosilo je bilo ob 13.00, večerja
ob 21.00. V Segerjeve m vrtu se je zveče r zbiral
izobraženi sve t: uslu žben ci goSPOStVC1, vojaški čast
niki, zdravniki idr. Z izbiro hrane n i bil najbolj
navduše n, saj so v Istri takrat v glavnem jedli ovčje
meso, navdušen ~a te bil nad urejenim sistemom
ko ntrole mesni c. 4 Zivino za za kol sta najprej
pregledala vojaški zdravnik (kirurg) in policaj, ki sta
potrdila, da je zdrava in prime rna za zakol. Zatem
so zaklano živino taksi.rali zap riseženi ce nilci. V
tis tem čas u je mesto Pazin prcmoglo 4 mesarje.
Med bivanjem v Pazi nu se je Brcckc rfcld udeleževal dru žabnih prireditev za bogatejši sloj prebivalstva. 21. julija 1803 je bil na s večanell1 obedu v
Gračišcu, ki ga je za svoj god pripravil Viljem
Sc hr6der, sto tnik pehotnega p olka . Pri obed u so
postregli z izbranimi prigrizki in najboljšimi istrskimi viru, č rnjmi , rdečimi, muškati iz Rovinja in Gračišca. Gostje so se za ba v~li s pokanjcl11 iz pušk ter
ob zvokih vojaške godbe. Na d an Sv. Marije Snež ne
5. avgusta 1803 je slovesno p eto mašo v kap eli pazinskega gradu darova l Jurij Barbo. Na v zoč i so bili
vsi državni uradniki, gvardijan fTi1l1 čiš kan s kega samostana ko t dvorni kaplan, župnik iz Starega Pi1zi na in števil na duh ovšč ina . Po maši so postregli s
kavo, zveče r pa je goste p ovabil na večerj o krvni
sodn ik GelluBig U elu šič). Na njej so pos tregli z najžlahtnejšimi morskimi ribami, genoveškimi sla šč i
ca mi, sadj e m, vinom, rozohj e m (rožnim like rj e m) iz
Zadra, pun če m in os talimi delikatesa mi. V dnevnik
je Breckerfeld šc zapisal: "Pošteno se je pilo, jedlo in
razgrajalo, ra zpravljalo, pametova lo. Po polnOČi je
bilo vsega ko nec."45

!!

ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 11. 7. 1803.
ARS. AS 730, (ase. 76, Pazin, 5. 7. 1803.
45 ARS, AS 730, Case. 76, Izvleček iz dnevn ika z dne S. 8.
1803.
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Razen pri.reditcv za bogate je Breckerfeld obiskoval tudi dramske igre (Taschenspiele), ki jih je za
mestne prebivalcc uprizarjal igralec z imenom Fontana, ki je bil po Brcckerfeldovi oceni urcn igralec.
Kot ljubitelj narave se je večkr<-lt sprehajal po
pazinski okolici, vedno z mrežo za lovljenje metuljev v roki . Pokrajina mu jc ugajala in prijatelju je
pisal: "Pokrajina mi je zelo všeč, ima veliko
prijetnosti. Tudi tukaj žvrgoli veseli čriček, tako kot
v vinskih goricah Kastva, vse do omamijenja.,,46
Vsakodnevno se je v družbi pomočnika Elsnerja
sp rehodil proti sv. Petronili,47 kjer je bilo vojaško
vadišče . Na enem izmed jahal nih sprehodov se je
ustavil na "Cava1ieri" Bregu, kjer je v podeželski hiši
živel gospod Zacharija. Ta je jezdece povabil v hišo,
v kateri je na Breckerfelda naredil vtis čudovit talnj
mozaik iz pisanega brušenega istrskega kamna, ki
"predstavlja čudovito turško preprogo".48 Zacharija
je gostom potožil, da so ga napadli razbojniki, ki so
izkoristili izpostavljeni položaj njegove hiše, ga
pretepli in olajšali za težko prihranjenih 1000 goldinarjev. 49
Breckerfelda je prese netila rev šč ina istrskega
prebivalstva, zaradi katere je v Pa zinski grofiji krožilo malo denarja. Ko je ob neki priložnosti hotel
zamenjati bankovec za 5 goldinarjev, je blagajnik
gospostva postal "bled kakor smrt".50 Denarja niso
mogli zamenjati niti v trgovinah, kjer so prebivalci
kupovali na dolg, dokler dolžnik ni dosegel
vrednost nakupa v višini 5 goldinarjev . Revščino je
najbolj opazil pri rektifikaciji davčnj], obveznosti,
saj je 23. avgu sta 1803 napisal: "Revni so povsod ..
Istra je povsem revna: in beneška Istra je revnejša
od cesarske.. Sicer pa me preseneča, da tukaj ne
vidim nobenega berača: morajo torej obstojati le
reveži, ki miloščino prejemajo doma ."51
Jeseni leta 1803 je veliko prebivalcev Istre zbolelo za mrzlico; v okolici Paz~a je zbolelo okrog
2000 ljudi, v Čepicu okrog 800. 02 Ceprav so številni
umrli zaradi mrzlice, je Breckerfeld ocenil, da ni šlo
za nalezljivo boleze n, temveč naj bi bila to
posledica lakote v pretekli zimi in splošne slabe
prehrane. Istrani naj bi si v času lakote pekli kruh iz
drevesne skorje ter kravjega gnoja, pomešanega s
slamo. 53 Ocenil je, da bi bila v Čepicu mrzlica lahko
posledica iz hlapevanj Čepiškega jezera. Ko se je
nekoč hotel malo odpočiti na njegovem obrežju, je

zrak tako smrdel, da se je hitro odpraVil stran. 54
Vendar revšč in o po Breckerfeldovem mnenju
ni bilo opaziti v tamkajšnjih cerkvah in cerkvicah,
saj "če so še tako nepomembne, v njih videvam
oltarje iz najboljšega domačcga marmorja!!.55
Na potovanjih po Istri, v glavnem službenih, si
je Breckcrfeld v zvezek zapisoval osnovne beležke
o nekaterih krajih, ki jih je obiskaL Izkoristil je
prilož nost in obiskal Pulj, ki je bilo po njegovem
mnenju najbolj ogleda vredno mesto v istri .56 Iz
pisem in opisa istrskih krajev izvemo, da je od
junija do novembra 1803 obiskal Belaj, Beram,
Boljun, Brseč, Čepic, Gračišce, Gradinje, Kastav,
Kašce rgo, Kringo, Lindar, Lovran, Lupoglav, Odolino, Opatijo sv. Jakoba, Paz, Pican, Pulj, Sv. Petar
u Šumi, Šumber, Tinjan, Trviž, Volasko in Žmi nj.
Avstrijska Istra je na prelomu iz 18. v 1.9.
stoletje štela 21.833 prebivalcev, sestavljala pa so jo
Pazinska grofija, Auerspergov fidejkomis Belaj pri
Čepicu, poses tvi verskega sklada Piean in Sv. Petar
uSumi, gospostvi Lupoglav (last grofa Pompeja
Brigida) in Krša n (last baronov Argento) ter nekaj
manjših posestev neplemiških oseb. 57 Pazin ska
grofija je po dolžinj merila 10, po širini pa 4
milj e,58 mesto Pazin pa je bilo oddaljeno od Lj ubljane 14 poštnih postaj. Avstrijska Istra je merila
28,5 kvadratnih milj. V grofiji je Breckerfeld naštel
šest mes tec (fin jan, Brseč, Pican, GraČišce, Lovran
in Pazin), dve mali morski pristanišči (Brseč, Lovran),59 osem trgov (Boljun, Kršan, Kringa, Žminj,
Lindar, Pa z, Trviž in Beram) ter štirinajst vasi.
Največje reke so bile Raša, Boljunčica in Pazinčica
(Fojba), največja hriba pa Učka z oljčnimi nasadi
ter "Goretin" nad Pienom. Naštel je tudi nekaj več
jih gozdov: pri Borutu, Ceroviju, Grdoselu, Pazinskih Novakih, na Učki, "Vetuna" pri Picnu,
"Zritesh" pri Čepicu in Log. Od vodnih izvirov je
bil za nj omembe vreden le tisti na Učki v vasi
Vela Učka. Kot plodne je ocenil Picensko dolino,
dolino Draga, Gračiščansko in Novačansko dolino.
Rodovitnost se je izkazovala v pridelavi vina in
sadja tcr perutninarstvu in ovčereji. Pri Pazu jc
bilo veliko travnikov, v Čepicu pa gojišče fazanov
in kobilarna. Najboljša vina so pridelovaJi v
Brseču, Čepicu, Gradinju, Pazu, Mošeenicah, Kršanu . Breckerfeld ni pozabil omeniti niti dveh
kamnolomov; pri Kastavu so lomili bel, pri Žminju
pa bel in čr ni marmor.

46 ARS, AS 730, fa se. 76, Pazin, 5. 7. 1803.
47 Področje poruše ne cerkvice sv. Pelronile, danes v cenI ru

mes ta ["lazin.
48 ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 11. 7. 18U3.
49 Prav tam.
50 ARS, AS 730, rase. 76, Pa zin , 18. 7. 1803.

51 Breckcrfeld je uporabil izraz "Hausarme", ki pomeni
reveža, ki ne pro sj ači po hišah, temveč miloščino prejema doma od ljudi, ki vedo za njegovo stisko. ARS, AS
730, fasc. 76, Pazin, 23. 8. 1803.
52 ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 16. 9. 1803.

53 Prav lam.

54 Prav lam.
~~ ARS, AS 730, fasc. 76, Pazin, 11. 7. 1803.
57 ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 16. 9. 1803.
Breckerfeld omenja "Kavalieribreg", posesivi "Komushiack" in "Mil osilsch dvor".
58 Gre verjetno za avstrijsko miljo, ki jc merila 7585,9 m.
Herkov, Prinosi, str. 202
59 Breckerfeld opozarja, da je bil tudi Tinjan nekoč morsko
pristanišče.
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Breckerfeldovo piSfl10 baronu Erbergu S pofovani1 PO !stn~ Pazin 27. avgust 1803.
(ARS, AS 731J, Gospostvo Dol, {ase. 76, mapa Ji
Leta 1787 je v Pazinski grofiji živelo 15.279
prebivalcev, leta 1802 pa 14.395 v 2597 družinah, ki
so premogle 402 konja in 2374 volov. V Pazinu je
leta 1803 živelo 126 družin (nekoč približno 280) in
imel je l44 naseljenih in nenaseljenih hiš (nekoč
približno 277)60 Prebivalci I'azinske grofije so leta
. 1803 plačali 334 goldinarjev, 27 krajcarjev in 2
denariča davka za dominikaIno ter 2848 goldinarjev, 32 krajcariev in 2 denariča davka za
rustikalno zemljo. Cisti rektifikacijski donos Pazinske grofije brez posestev Lupoglav in Kršan, je leta
1756 znašal 9681 goldinarjev, 21 krajcarjev in 3
denariče.

V opisill krajev, ki jih je Breckerfeld obiskal,
odseva že večkrat omenjena revščina, zaradi katere so naselja izumirala, hiše propadale, število
prebivalstva pa se je zmanjševalo. Posebej slab vtis
so nanj naredili Beram, Gračišce, Tinjan in bivše
škofovsko sredi šče Pičan. Za Beram je zapisal:
"Odvraten občutek se polasti duše, ko gled(l
kvišku vznožje tega goleg(l, ostrega skalnatega
vrha. Človek bi začutil nejevoljo proti tistemu, ki
bi tukaj želel zgraditi svojo hišo."6J Trg je štel 30 v
glavnem razpadajočih hiš in 120 prebivalcev. Če
prav je naselje na Breckerfelda naredilo slab vtis,
60 Leta 1808 pa 200 naseljenih in nenaseljenih hiš, 126
družin in več kot 700 prebivalcev. HoH, Hisforisdl, 3.
61 del. str. 78.
ARS, AS 730, fase. 76, opis Benna.
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se mu je zdela okolica rodovitna. Beramski župnik
se je zelo potrudil zadovoljiti pomembnega gosta,
saj mu je podaril nevezani glagolski rokopis (in
falio), ki ga je pozneje podaril svojemu prijatelju
Erbergtl za njegovo knjižnico 62 Knjiga je imela 68
listov in Breckerfeld je menil, da gre za postilo sv .
Evangelija. Breckerfelda je župnik peljal še na
ogled cerkvice Sv. Marija na Skriljinah (Madona
sulic Lastre). Ogledal si je gotsko l:;0slikavo ter
ocenil, da so slike nedvomno vredne. 3
Gračišce je štelo 75 hiš in je bilo podobno kupu
podirajočih se stavb, kot da bi utrpelo obleganje. 64
Nekoč je v njem živelo 281 družin, leta 1803 pa le
šc 75 65 Od večjih stavb je Breckerfeld omenil vojašnico v bivši rezidenci kneza Auerspcrga in
župnijsko cerkev, ki še ni bila dokončana.
Škofovsko mesto Pičan je imelo 48 hiš in približno 500 prebivalcev. Posestvo je verskemu skladu prinašalo letno rento v višini 6000 goldinarjev.
62 Gre verjetno za rokopis, ki ga je v Erbergovi zapuščini
našel in popisal tudi Arnold Luschin pI. Ebengreuth iz
Gradca, ko je leta 1878 popisal pomembnejše rokopise
iz biblioteke Jožefa Kalasanca Erberga zaradi prodaje
njegove zapuščine . Luschin je ocenil. da gre domnevno
za misal iz 15. stoletja. Umek, Erbergi ill dolski arhiv,
str. 39. Kje je rokopis danes, ni znano.
63 ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 25. 7. 1803. Gre za znamenite freske Vincenta iz Kastva iz konca 15. stoletja.
64 ARS, AS 730, lase. 76, Pazin, 25. 7. J803.
65 Podobne podatke navaja ludi HoH. Hoff, Hislorisdl,
1808,3. deJ, str. 80 (navaja 388 prebivalcev).
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V Picnu se je Breckerfeld mudil 28. avgusta 1803,
ko je šc jezdil do Če piškega jeze ra, Ilrda, Ilelaja in
nazaj v Pa z in. V Picnu ni našel ničesar zanimivega, pač pa jc z obžalovanjem zapisal: "Videl
sem, da jc bila Istra srečnejša dežela in da se zavistni čas i njene s rečn e blaginje, ki so šc razpoz navni v ra zv(l linah, n e morejo povse m izbrisati.
Vidci sem prastari škofovski sedež, ki nosi v sebi
obeležja pra stLtfC preproščinc krščanstva od časov
vclikcg<l Konstantina pa vse do nedavne vladavine
Jožefa II. In sedaj mesto povsem nenaseljeno plačuje ceno razpadil, medtem pa se 4000 goldinarjev
škofovske rente odnese iz dežele in denar še toliko
manj kroži v tej rev ni Istri."66
Mestece Tinjan je premoglo 62 hiš, izmed katerih je bilo Ic 35 obljudenih, ter štelo 187 prebivalcev. Čep rav so ga topografi imenovali mesto,
po I3reckerfcldu tega imena ni bilo več vredno, saj
ni imelo več obrambnih stolpov in obzidja. Najlepša hiša v mes tecu je bila Radanov.iceva hiša.
Župnija Tinjan jc štela 1157 prebivalcev. Z, župno
cerkev iz leta 1755 je napisal, da je zelo lepa.
Bclaj je bil poletni dvorec knezov Auerspergov
in del obsežnega Auerspergovega fidejkomisa v
bli žini Čepi škega je~era. V dvorcu je Breckerfelda
navdu šil a vinska klet, v kateri je bilo skoraj 10.000
čebrov (sodov)67 vina. Čepiško jezero je v času
I3reckerfcldovega obiska merilo v širino 3/4 ure
hoje, v dolži no pa 3 ure hojc in je ustvarjalo zelo
nezdravo življenjsko okoljc. Nad jezerom je pod
gorsko verigo Učke stal raz padajoči grad Ko7.1jak
(Waxenstein), matična hiša grofov Barbo. Čepiška
vina jc ocenil za najodličnejša v celi Istri; najboljša
so bila tista iz Brda in Kožljaka.
Nekdanjo pavlinska opatijo Sv. Petra u Šumi68
je obiskal na začetku julija 1803. Hrastov gozd, po
katerem je naselje dobilo ime, je posekal verski
sklad za prodajo ladijskega lesa. Breckerfelda je
navdušila lega opatije ter obdelana zemlja, negovane brajdc, polja, bogata z ži ti, travniki, presejani
z drevesi belih vrb in trepetlikami, nasadi murv,
fig in vsakršnih sadnih dreves. 69 Cerkev, ki so jo
ob novili leta 1755, je bila še vedno lepa in ohranjena, prizadel pil ga je pogled na zapuščen samostan in hleve brez živine. Posestvo je bilo ocenjeno na 27.000 do 30.000 goldillarjev, letno pa je
prinašalo 2000 goldinarjev rente. Imelo je le 21
hub, izmed katerih je bilo 1743. leta 14 inkorporiranih Pazinski g rofij i.

Neko yosebno nekoliko boljše življenje je
izža.reval Zminj, za Pazinom najpomembnejše naselje v Pazinski grofiji. Mestece je štelo približno
1000 prebivalcev in je imelo 207 dobro grajenih
hiš. 70 Ilreckerfeld je podrobno opisal hišo žminjskega župana Franca Rovisa. Zelo všeč mu je bila
lično urejena kuhinja, ki jo je primerjal z ble šče
čimj sprejemnimi saloni. V njej so domačini sp rejema li goste in se zabavali v dolgih zi mskih večerih. Ognjišče v kuhinji je bilo nekoliko dvignjeno od tal?l Tla so bila tlakovana iz neke vrste
mozaika. Vsa namizna posoda in kavni porcelan
sta bila razstavljena v vitrinah. V kuhinji ni bilo
zaznati dima in zid je bil bolj bel in čist kot v
spalnica h. Na njem so bili izobešeni portreti županov, kanonikov, župnikov, pičenskih škofov, patrov pavlinov. Vsaka premožnejša istrska hiša je
imela na dvori šču lično cisterno, ki se je lahko
za klenila. Cisterne in ročni mlini za mletje žita so
bili zaradi velikega pomanjkanja vode pravo razkošje. Breckerfeldov gostitelj Franc Rovis je posedoval rocni mlin, ki je bil vreden več kot 3000
goldina rje v .72
Žminjska cerkev se mu je zdela lepa in prostorna . Na njenih tleh je opazil nekaj reliefnih nagrobnikov, izmed katerih je bil najstarejši Jorga
Kršanskega iz leta ]425, napisan v gotski pisavi in
z družinskim grbom.
Bivanje v Istri je Breckerfeld izkoristil za obisk
Pulja, ki je slovel po čudovito ohranjenih rimskih
spomenikih. Na konjskem hrbtu se, je 25. septembra 1803 odpravil v Pulj preko Zminja, Savičen te, Vodnjana in Fažane. V Pulju so ga najbolj

66 ARS, AS 730, r.se. 76, Pazin, 3. 9. 1803.
67 Mera za vino predvsem na Vipavskem. Uporabljala se
je od 16. stoletja d o 1857. V 16. stoletju je merila pri.
bližno 66 lit rov, ob prevedbi v dunajsko mero lela 1857
pa 70,70 litrov. Vilfan, Prispevki, str. 56-57.
68 Ukinjena v času Jožefa IL lela 1784.
69 ARS, AS 730, rase. 76, Pazin, 11. 7. 1803.

70 Na jbolj obljudeno mestece v Pazinsk.i grofiji. Lela 1808
je š te lo 1168 prebivalcev v 207 hišah . Hoff, !-lisJorisdl, 3.
del, si r. 89.
7 1 13. avgusta 1803 je pisal: "V lej su šn i deželi dežuje
redko, izviri usihajo in potokov sko raj ni. Lažje se dobi
merico vina kot nekaj kapljic vode, s kalero so zelo
varčni. Tukaj so ročni mlini nujno hišno pohišlvo, sice r
bi zmanjkalo kruha.", ARS, AS 730, fase. 76, Pazin, 13.
72 avgust 1803.
ARS, AS 730, rase. 76, Pazin, 27. 8. 1803.

Zminj, trdnjt1va jn župnijska cerkev
zvonik ž upnij.'ike cerkve
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zanimal i rim ski osta nki, o ka te rih je z navd uše njem pisal: "Kaj za e ne čud el.c starega sve ta se m
videl v Pulju : m aes traIno aren a, ki je ohranjena
kljub 2000 le tom propada, rim sko kopali šče, Avgu stov tempelj, razvaline Dianinega templja, rim ski slavolok in po leg lepo urejenega pri s tani šča šc

številne druge lepote in razva line. 43 Kaj več o
Pulju, razen o dragih gos tilnah, ni pisal. 74
Ke r se je v Istri mudil v poletne m ča su, ko je
nadvse živahno zaradi številni h letnih sejmov, je
na njih spoznaval zanimive ljudi in običaje te r jih
velikokrat strnil v svojih opazevanjih. Tako je 18.
julija 1803 zapisal: "Z veliko radovednostjo obisku jem tukaj šnj e ce rkve ne sejme." Obiskal je sej me v
RukavclI, Pa zinskih Novaki h, Lindaru, Žminju in
Pazi nu . Podrobno je opisal sejma v Pa zinu in
Žminju . V Pazinu je bil letni sejem 2. avgusta. Od
6. d o 11. ure zjutraj so bile pri vsakem oltarj u v
frančiškanski ce rkvi maše. Prišlo je veliko Ijud.i,
tudi iz beneške istre, vendar je bilo trgovskega
blaga in ž ivine bolj malo?5 Na stojnica h so v
glav nem prod ajali kruh, ovčetin o in sadj e. l3ilo je
Ic nekaj kramarjev in Ribničan ov, ki so trgovali s
si ti, v zame no pa SO do mov nesti vino.
Le tni seje m v Ž minju je bil povsem dru gačen.
Breckerfeld je oce nil, da ga je obiskal o p ribli ž no
1000 ljudi, v ob toku pa je bilo približ n o 25.000
Iir 7 6 Za raz liko od sejma v Pazin u je bilo tukaj
nap rodaj ve liko blaga. Breckerfeld si je za 17
soldav kupil kozarec iz roževi ne (Horn glas) . Na
trgu se je sez nan il s ž upa nom (podes ta) iz Kanfanara ter z be neškima pl e mi čcma, grofo m<l Tacco m in Be rnbom . Ljuds tvo se je zveč er zabava lo
ob d eželni glasbi ter plesala narod ne plese.
Breckerfeld se v pismih ni zadOVOljil le z
opisovanjem kraj ev in njihovih z na čilno s ti , pač pa
je z veliko rad ovednost jo opazoval ljudi in njih ov
z na čaj . Ko se je ob prihodu v Istro ustavil v
Kastavu, so ga tam navdušili Libu rni,77 ki so bili
zelo pobožni in vendar vedrega znača j a. Za Istrane pa je m ed dru gi m za pisal: "Pri te h pogajanjih78
se m postal pozoren na genij Istranov. Oni so d obri
ljudje - delovni, vendar la hkotni pri delu , ker jim
primanjkuje spod bude in nimajo nobenih mož-

i!

ARS, AS 730, fa se. 76, Pazin , 30. 9. 1803.
Pulj je p odobno, tri leta pred Breckerfel dom, doživel
avstrijski potopisec Maximilijan FischI. Tudi njega je
navdušila arena, ven dar je bila Zil pu šče na in zarasla s
travo. Despot, Maximilijan Fisehl, str. 314.
75 Breckerfeld jc sejem pri me rjal s sejmi na Kranjskem, na
kate rih je bil zna ten blagovni p romet. ARS, AS 730, {ase.
76, Pazin, 2. 8. 1803.
76 ARS, AS 730, fa sc. 76, Pazin, 27. 8. 1803.
n Liburni so bili ilirsko plem e, ki je naseljevalo področje
zahod ne hrvaške obale (Kvarnerskega zaliva) , severne
D.al~aci)e in ot?kov. Sred i 2. stole tja so jih pod redili
RIm lJanI. V 17. lil 18. stole tju se jc za prebivalce o menjenih področij uporabljal ta izraz, če p rav niso imeli nič
78 skupnega s prvotnimi Liburni.
Pogajanja O da včni regulaci ji.

182

nosti za nagrajevanje njihovega dcla."79 Jn dalje:
"Istra n ne beži od dela, le nevesel je: Liburni so
neutrudno marljivi, srč ni, živahni in žilavi. Gledal
sem nanje kot na dve p ovsem ra zlični ljudstvi. V
moji zaves ti sta si tC'lko ra z li čna kot Francoz in
Italijan: Liburni so me povse m oča rali , če prav sem
tud i Istranam naklo nj e n."SO
Kriti č n o je oce nj eva l tudi izob ra ženejši in bogatejši del prebivalstva . Za duhovšči no je pripomnil,
da ni bistroumn a in se ne ukvarja z literaturo.
Preostali izob ra ženi sve t ni n i česar ljubil bolj kot
d obro obložen o mizo, niso ga za nimale novosti ali
zna nost in nemalokrat tudi gospoda rstvo ne. posledica vsega tega je bila neka posebna odtujenost
teh krajev. V pismu z dne 25. ju lija 1803 je potožil:
"... tukaj se n e izve nič zanesljivega, ni č novega :
tukaj se živ i v ne ki določeni ravnod ušnos ti, kakršne nise m opaz il še nikjer."81
Zaključek

Po več me seč n e m bolj a li manj s reČ n e m biva nju
v Istri je Fran c Anton Breckerfeld oz načil Istro kot
deželo, ki bi p ri boljši ureditvi la hko bila sreč
nejša.82 Kra nj ski plemi č, ki je bil ves čas v n ep osrcd nem stiku s preprosti m ljud stvom , je lahko
le opazoval in opisal posledice več stole ti j trajajočega gosp odarskega in populacijskega nazadovanja Istre. Beneški del se je dušil v različnih
predpisih in om ejitvah oblastnikov, ki so izčrpavali
mesta in še bolj podeželje. Avstrijski d el je kot
obmcjna pokrajina, ki je bila v po lit ičnem smislu le
protiutež prodoru beneškega vpliva v avstrijske
dedne dežele, d olgo os tal v l as ~ deželnih knezov.
Toda ti so dajali v za kup plemi če m raz li č n ega izvora, v glavne m tuj ce m, ki se z istrskimi razmerami ni so dosti ukvarjali, medtem pa se jc
gospodarsko stanje te mu prime rno iz stoletja v
stole tj e slabša lo. Ko je v 17. stoletju Avstrij a izg ubila inte res za Istro in jo celo ponudila v
prodajo Beneški rep ubliki, ki jc nakup zav rnila, je
Istra prehajala iz roke v roko v glavne m italijan skim ple ntiški m rod binam. Sta nj e, kot ga je v
svojih pismih in sestav kih opisa l Brecke rfeld, je
bilo več kot pora zn o, za to je bila združi tev Istre v
Istrsko okrožje leta 1825 pozitiven premik naprej.
V te m smislu lah ko Breckerfelda razumem o kot
napovedovalea boljših časo v, ki jih je Istra v svoj i
preteklosti že dožive la.

~b ARS, AS 730, fase. 76, Pazin , 18. 7. 1803.
Prav lam.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Reise Franz Anton von Breckerfelds nach
Istrien im Jahre 1803

Im Jahre 1803 reiste der Krainer Adelige Pranz
Anton von Breckerfeld im Auftrag der Krainer
Landstande nach Istrien mit d er Aufgabe, die
Ste ue rre ktifikation flir das Gebie t der Gra fsc haft
Pazin (Mitte rburg) dUfChzufiihren. Der Eindruck,
den Istrien auf ihn machte, und interessa nte ErIcbnisse aus der Zeit seines Aufenthalts in Pazin
hi clt er in seinen l3riefen an J. K. Erberg in Ljublj ana fes t, fe m er in Handsc hri fte n mit Beschreibun gen istrischer O rte und Brauche sowie in
za hLreichen Absch ri.ften istrischer Epitaphe. Er
rcis te mit der Kutsch e von Ljubljana uber Logatec,
Plan ina, Postojna, Zagorje und Kastav na ch Pazin.

184

2002

ln Pazin wohntc er im 5ch1015 und nahm in seiner
Freizeit an Veranstaltungen fUr w ohlhabend e
Kreise teil, besuchte Jahrmarkte und Volksfeste,
wanderte in der Umgcbu ng und begab sich auf
dem Pferdcrlicken na ch Pula. Bei den Steuerrcktifikationsmbeiten lernte er die Annut der
istrischen Bcv6Jkerung kenncn, ferner veraltete
Produktionsformen, schlechte Verwaltung der
Gli ter und zahl reichc andere Probleme der bauerIichen Bevblkerung. Die schwere wirtschaftliche
Situation, die Breckerfeld vorfand, war Folge einer
jahrhundertelangen wi rtschaftliehe n lind demographischen Ri.ickentwicklung Istriens unter dem
venezianischen Lowell und dem osterreich isc hen
Adler. ln einer Sehrift, die er anlaB1ieh der
Vereinigung des ehemaligen ve nczianisc hen lstrien
mit Osterreich verfaBte, setztc er skh fUr eine
einheitliche Verwaltu ng der Halbinsel und ihren
Anschlul5 an das Laibacher Gubernium cin und
unterbreitctc ei nigc Vorschlagc fUr die Entwicklung
d er istrischcn Wir tschaft.
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prof. zgodovine, višja kustodinja, Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg 1, 51-2250 Ptuj

Od Dominikanske vojašnice do muzeja

IZVLEČEK

Prispevek predstavlja usodo nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju od ukinitve leta 1785
do leta 1920 ko je bila v stavbi cesarsko-kraljeva Dominikanska vojašnica. Vojska si je stavbo preuredila
za svoje potrebe. Sledovi njenih gradbenih posegov so vidni še danes. Leta 1923 je vojska prodala stavbo
beograjskemu advokatu dr. Rinaldu Čulicu/ ki je želel narediti v njej tekstilno tovarno/ vendar jo je leta
1928 prodal Mestni občini Ptuj. Prostore Dominikanske vojašnice je občina namenila za muzej in
stanovanja. Obnovitvena dela za nove muzejske prostore so potekala v poletnih mesecih leta 1928 in že
čez nekaj mesecev se je muzej preselil v nove prostore. Slavnostne prireditve ob odprtju novih muzejskih prostorov so bile v začetku novembra 1928.
KLJUČNE BESEDE
Ptuj vojašnica/ Mestni Ferkov muzej

SUMMARY
FROM THE DOMINICAN BARRACK TO THE MUSEUM
The contribution presents the late ol a lormer Dominican monastery in Ptuj Irom its annulment in
1785 to the year 1923/ when the imperial-royal Dominican barrack was in the building. The military
rearranged the building lor its own needs. Traces ol its building interventions are nowadays sti]] seen. In
1923 the military sold the building to aBelgrade barrister Rinaldo Čuli~ Ph~ who intended to make a
textile lactory in that buildin& but in 1928 sold the building to the Municipality ol Ptuj. The municipality
in ten ded the premises ol the Dominican barracks lor a museum and lor apartments. The renovation
works were carried out in the summer months in 192~ and soon the museum moved into the new
premises. The lestive arrangements at the opening ol the new museum premises were carried out at the
beginning ol November 1928.
KEYWORDS
Ptuj barracks/ Ferk/s Town Museum
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Številni članki nas seznanijo z zgodovino dominikanskega samostana na Ptuju od njegove
ustanovitve 1230 do njegove ukinitve 1785. Zelo
malo pa vemo o nadaljnji usodi te stavbe in to
želim dopolniti predvsem s podatki iz Zgodovinskega arhiva ptuj.l

Ukinitev samostana
Dominikanski samostan na Ptuju je delil usodo
mnogih samostanov v habsburški monarhiji, ki so
jih prizadele reforme cesarja Jožefa 11. Ukinjen je
bil z gubernijskim dekretom 29. decembra 1785 2
Mariborski glavar grof Gleispach je skupaj s ptujskim sodnikom in županom Francom Wasserjem,
nadžupnikom Gregorjem Jožefom Plohlom in nekaterimi mestnimi uradniki to vest 17. januarja
1786 sporočil dominikaneem v samostanski obednici. 3 V samostanu je bilo takrat ob priorju Marinusu Gererju še pet dominikanskih menihov (konventualov) in trije laični bratje. Po sporočilu je
naročil grof Gleispach popis vsega samostanskega
imetja, katerega dohodek je znašal 66.558 goldinarjev, deloma v gotovini in dragocenostih, deloma pa v pridetkih, zemljiščih in stavbah. Po
popisu inventarja, narejenega ob dokončnem razpustu samostana 12. junija 1786,4 je bilo v samostanu 1.264 goldinarjev gotovine, glavnice za
3.400 goldinarjev, donacij za 6.100 goldinarjev,
podložniških terjatev za 1.633 goldinarjev, srebra
in dragocenosti za 2.404 goldinarjev. Vina in blagovnih zalog je bilo za 2.771 goldinarjev, slike so
bile vredne 650 goldinarjev, hiše in posestva pa
48.070 goldinarjev. Med slednje so spadali samostanska stavba, cerkev, nekaj posestev, lovišče,
ribnik, vrt in opekarna. Pridelke in zemljišča so
večinoma prodali za okrog 8.477 goldinarjev. Na
mestno blagajno je prišlo le 19.418 goldinarjev samostanskega premoženja.
Cerkev je bila ovrednotena na 5.000 goldinarjev, samostan pa na 4.000 goldinarjev, skupaj sta
bili nepremičnini tako v predajni inventuri ocenjeni na 9.000 goldinarjev.s
1

2
3
4

5

Prispevek temelji na arhivskem gradivu ZA.P. Zahvaljujem se kolegici Ireni Mavrič, višji kustodinji v PMP, ki
mi je odstopila zbrano arhivsko gradivo, ko je bilo raziskovanje o usodi nekdanjega dominikanskega samostana od ukinitve do danes zaupano obema. Zahvaljujem se tudi gospodu Branku Vnuku, ki mi je posredoval podatke o stavbnozgodovinskem razvoju nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju med letoma
1500 in 1786.
Šalamun, Ptuj, Dom in svet, 1896, str. 692.
Wolf, Die Aufhebung der Kloster in Inner6sterreich
1782-1790, Wien 1971, str. 121.
Prav tam.
ZA.P- AMP, šk. 7, št. 606, dopis o nameravanem odkupu
nekdanjega dominikanskega samostana z dne 6. novembra 1791; Kovačič, Dominikanski samostan na Ptuju,
str. 120-123.
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Ob premoženjskem stanju je vseboval inventar
tudi opis samostana. Zapisano je bilo, da je štirikotno zidana enonadstropna stavba, katere pročelje z glavnim vhodom je obrnjeno proti vzhodu.
Takoj pri vhodu je bila majhna sobica za vratarja,
zraven je bila velika soba (conservatorium) za
sprejem tujcev, nato stari refektorij in kuhinja. Od
kuhinje so vodile velike stopnice v nadstropje, kjer
je bilo na levo pet in na desno devet sob. Južno
krilo, ki gleda proti Dravi, je imelo v pritličju štiri,
v nadstropju pa na levo štiri in na desno tri izbe.
Južnemu krilu je bilo pristavljeno še dvojno
poslopje. Na levi strani je bil v pritličju nov
refektorij s predsobo, nad stopnicami na levo provincialat in sekretariat, na desni strani je bila spodaj pisarna, potem delavnica za sodarje in mizarje,
vinska klet zgoraj pa ena soba in žitnica. Zahodno
krilo je imelo v pritličju le obokano lopo, pod njo
je bila velika konventska klet, ki je bila že leta 1914
zaprta. 6 V nadstropju je bil noviciat z osmimi
celicami. V pritličju in nadstropju je imel konvent
na vse štiri strani lep gotski hodnik, vsak pa je bil
dolg 60 korakov7 in širok 5 korakov. Severno stran
je zapirala cerkev ter je bila skupaj z zakristij o, ki
je bila za velikim oltarjem, dolga 148 dunajskih
čevljev 8 in široka 35 čevljev. Čeprav je bila stavba
v osnovi gotska, ni imela podpornikov, prvotno je
bila tudi brez svoda. Tlakovana je bila s štirioglatim kamenjem. Pevski kor so nosili zidani
stebri, pozneje, ko je v stavbi že bila vojašnica, je
vojaška uprava napravila od kora čez vso cerkev
pod, tako da je še sedaj cerkvena ladja po višini
ločena v dva dela. Glavna vrata na vzhodni strani
so bila visoka 96 dunajskih čevljev. V cerkvi je bilo
takrat šest oltarjev. Veliki ali glavni oltar je imel
veliko oltarno sliko sv. Trojice in šest lesenih kipov. Fran Kovačič je o opisu tega oltarja zapisal,9
da si je uradnik, ki je sestavljal popis, zagotovo zelo površno ogledal podobo, predstavljajoč sv. Trojico, kako v nebesih krona Marijo. Cerkev je bila
namreč posvečena Marijinemu vnebovzetju. V
cerkvi so bili še oltar rožnovenski z oltarno sliko,
stranski oltar sv. Petra Mučenca, stranski oltar s
štirimi velikimi kipi in tabernakljem ter s podobo
sv. Vincencija Ferrerija iz dominikanskega reda,
Dominikov oltar s štirimi velikimi lesenimi kipi
svetnikov in tremi angeli ter podobo sv. Dominika
in oltar s tremi podobami Matere božje (?). Cerkev
je imela še zelo staro prižnico in orgle s šestimi
registri.
Na osnovi škofijskega ukaza je ptujski dekan

6
7
8
9

Kovačič,

Dominikanski samostan na Ptuju, str. 120-123.
En korak je 0,75 metra (Mayers Leksikon, str. 1481).
En čevelj je 0,316 metra (Vilfan, Prispevki k zgodovini
mer na Slovenskem s posebnim ozirom na Ljubljansko
mero, str. 59).
Kovačič, Dominikanski samostan na Ptuju, str. 120-123.
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Dominikanska

C n':bllf )uLd PluhL'!

o.

111f1ja 171)6 cksc kriral domi-

nikansko in kapucinsko cerkev. lO Praze n sa mostan
so leta 1786 namenili za vojaško bolnišnico. Leta
1791 ga je vlada skupaj s cerkvijo in vrto m ponudila ptujskemu ma gis tratu za 5.600 goldinarjev, a
se jt' meščanom zdela ta vsota previsoka in so
nakup odklonili. 11
V času francoskih v oj n so vanj zapirali vojne
ujetnike, deloma so ga uporabili za bolnišni co,
ce rkev pa za s kladi šč e . V tem obdobju je preskrbel
ptujski magistrat za notranjo opremo samostana
vse potrebne predmete razen posteljnine, ki je šla
v breme državnega knjigovodstva.12
O gradbenih poseg-ih na stavbi samostana pri
ureditvi za vojašnico v 19. stoletju v ptujskem zgodovinskem arhivu ni ohranjenih podatkov. O bstaja
le p o ročilo višjega štabnega zd ravnika Hllsarskega
polka, nastanjenega na Ptuju od aprila '1806, dr.
Neissa iz leta 1807,13 ki piše, da so popravili in
izboljšali stavbo. Odbili so zgornje zidove dvoran
in S tem olajšali gretje, priskrbeli v rata, okna in
dru go manjkajoče orodje; stavbo so tudi očis tili in
pobelili. Omenja tudi, da so bile za bolnišnico
polka namenjene tri dv orane v cerkvi, trije trakti
hodnika, nato 14 sob, v večji je bilo 22, v ostalih
pa od 6 do 8 postelj, skupaj so dopu šča le prostor
za 450 oseb. Boln iki so imeli na voljo ud obno
d olgo posteljo 5 staro uporabljeno posteljnino, ki je
10
1J
12
13

Slekovec, Škofija in ll11dduhovnija v PluJi: slr. 164.
ZAP, AMI', ško 7, ma pa 20, list 126, 20. dccemberl79L
ZAP, AMI', ško 7, mapa 20, lisi 141, 5. november 1810.
ZAP, AMP, R - 48, Medi:dnische Topographic der SladI
Pellau und Concurrenz vcrfaGt von dr. Neiss. PCllau,

10. 12. 1807, str. 20-24.

bilJ it oskrbovalnt'ga skladišča. Po potrebi so
pozimi kurili Z drvmi. Polku tudi ni primanjkovalo
potreb šči n za sobe in kuhinj o, imeli so kositrne
skodeli ce, lončke za pi~e, jutranje halje, copate,
perilo, ki jih je priskrbel regiment v dobrih časih v
Sedmograški za srednje zdravstveno stanje bolnikov. Polk, ki je štel v svojem celotnem obsegu
1000 mož, je imel v poletnih mesecih 20 do 30
bolnih, jeseni in pomladi se jc število bolnikov
zvišalo na okrog 70. Ptujski dominikanski špital je
lahko prevzel bolnike samo iz polovice polka, zato
je bilo lahko razmerje med zdravimi in bolnimi
vojaki 1 proti 15.
Šele od leta 1810 so bili ti prostori namenjeni
za kasarno in ob raznih vojnah tudi za bolnišni co.
Oktobra tega leta sta prišli iz Celja na Ptuj dve četi
pešpolka Lusignani in sta bili nastanjeni v pro~
storih nekdanjega dominikanskega samostana.l j~
Dokončno je bilo vprašanje vojašnice rešeno leta
1826, ko je kupil vojni erar nekdanji samostan,
cerkev, dvorišče in vrt za 2.548 goldinarjev. 15
Od takrat do 12. novembra 1923 je bila v njej
vojašnica, ki se je imenovala cesarsko-kraljeva Dominikanska vojašnica. Vojska si je stavbo preun~
dila za svoje potrebe. Pri raziskavi d ominikanskega
sam ostana, ki jo je delal ravnatelj ptujskega
mu zeja Jože Curk med letoma 1970 in 1974, so se
poka za ti številni gradbeni posegi v stavbo, ko je z
njo upravljala vojska. V kapeli so bili najdeni
kamniti temelji in sledovi o p eč nih zidov iz okrog
1826, ko so kapelo prezidali v vo jaški zapor, s
14 ZAP. AMP, ško 34, št. dopisa 7638.
15 Kova čič. Dominikanski sam ostan na Ptuju, sIr. 691-692.
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Zazidana kasarniško okno v nekdanji cerkveni ladji" danes je v njej ninsk.i Japidarij
PokraJi'nskega muzeja Ptuj (Fototeka zgodovinskega oddelka FMF)
tem da so oblikovali po sredi hodnik, na južni
stra ni štiri, na severni pa dve celici in večji skupni
prostor, ki so ga vrata povezovala s sosednjim
prostorom, stražarnico, poprej samostansko portirnico, pravzaprav zakristijo, pozneje pa muzejsko
pisarno16 Ozek prostor ob kapeli je bil v 17. stoletju pregrajen in sta nastala dva manjša prostora,
zahodnemu so prebili vrata S hodnika, drugi pa je
ostal povezan s kapelo. Po letu 1826 so podrli
vmesno steno, zazidali baročna vrata na hodnik,
tako da ie bil prostor dostopen samo še iz kapele zapora. Selc leta 1926 so zazidali vrata v kapelo in
prebili sedan ja vrata na hodnik. Sledi gradbenih
posegov vojske so šc danes delno vidne v severnem hodniku vzdolž stene cerkvene ladje, ki
obsega sedem obočnih pol, gledano iz smeri vzhod
- zahod. V tretji obočni poli ne opazimo sledi
kasarniškega okna, je pa vidna v Jadjini notranjosti
pendantna niša. V peti obočni poli je vidna opeč
na zazidava kasarniškega okna, ki ima pendantno
nišo v ladjini n otranjščini. V šesti obočni poli je
vidna večja opeč na zazidava, njen pendant v
ladjini notranj ščini pa kaže po smeri nišinega oboka na kasarniška vrata, ki so povezovala ladji no
notranjščino s križnim hodnikom . V vzhodni veži
sta pod prvim parom sosvodnic 17 vzidana na grobnika iz let 1425 in 1435 (prvi pokriva zidana vrata,
16 Curk, Poročilo o kulturnozgodovinskem delu in raziskavah v Pokrajinskem muzeju Pluj za lela 1970-1974,
sir. 234.

17 Prav tam,
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Sir.

238.

ki so nekoč vodila v prostor ob kapeli, drugi pa
kasarniško okno, ki ima pendantno nišo v ladjini
notranjščini). Na severni ladjini steni je prebila
vojska okrog leta 1826 pet pritličnih oken, s tem
da so prva zope t zazidali po osemdesetih letih,
ostale pa danes osvetlj uj ejo muzejski lapidarij. Štiri
kasarniška okna in vrata na južni steni so simetrično ustrezala petim prit1ičnim oknom na
severni steni nekdanje cerkvene ladje, glavno okno
pa so takrat napol zazidali. V sami cerkveni ladji
so vdelali dvoetažno cerkveno konstrukcijo, pri
tem so uporabili pevsko emporo in prostor nad
njo, toda odstranili so oratarija nad zakris tij o, prizidali sanitarni prizidek, zazidali glavni cerkveni
vhod do velikosti okna, prebili pritlična okna
(večja v severni, manjša v južni ladijski steni, ki
sem jih že omenila), prezidali prostore v zahodnem traktu, zazidali južni portal križnega hodnika
in odprli dva druga prehoda v severnem in
vzhodnem krilu, zazidali arkadne hodnike na
južnem dvorišču, predvsem pa v letih 1860 do
1870 nasuli nekdanji samostanski vrt ter ga spremenili v javni prostor in vojaško zborno mesto. 18
Med letoma 1870 in 1877 je bila v treh sobah
vojašnice tud.i šola. 19

Po končani prvi svetovni vojni je želela vojaška
oblast stavbo Dominikanske vojašnice zamenjati z
novo vojašnico, zgrajeno leta 1905, ki je bila v lasti
18 Prav lam, str. 244.
19 ZAP, MOP, šk. 269, št. 692129.
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z a gledališko d vor,1no v nekdanji cerkveni ladji domil11kansk'-'ga samostana
(ZA~ MO~ ško 26~ ovoj 273;26)

mes ta, v njej pa je bil takrat bolnišnica. Daljši č a s
p o te kaj oča pogajanja med vojaško oblastjo in obč in o niso bila neuspešna . 4. oktobra 1920 je konzervator dr. Fran ce Stele prosil poverj eništvo za uk
in b ogočas tj e v Ljubljani, da bi to spomeniško
stav bo primerneje upor abili.lO Po dopisu lahko
sklepam o, da je poverjeništvo za uk in bogoča s tje
v Ljubljani poslalo pismo O Dominikanski vojašnici
o kraj nemu glavarstvu Ptuj. To je 7. novembra 1920
povc rjeništvLI p o r oča lo, da vojaštvo že prazni Dominikansko vojašnico, da so pogovori o prevzetju
vojašnice z občin o v teku in da upajo, da bodo
uspešna . Na pisali so še, da so bi li tud i lokalni
krogi naklonjeni ideji. da se v izp raznjeno vojašnico namesti muzej, ker v gimnaziji primanjkuje
pros tora. Temu pred logu se je pridružil tudi
vlad ni komisa r občine Ptuj, pod prlo naj bi ga tu di
okrajn o glava rstvo, ki je še želelo, da bi obnovo
sofinancirala tudi država. 2·1
Dr. France Stele jc bil v zače t ku decembra 1920
na Ptuj u, kj er si je skupaj z Viktorjem Skrabarjem,
takratnim tajniko m Muzejskega društva, ogleda l že
izpraz njeno stavbo vojašnice in 9. decembra 1920 o
tl!m napravil zapis nik. Sta vbo sta si ogledaja za radi
namcs titvc Ferkovcga mu zeja in ugo tovila, da bi
se da li v ta namen uporabiti vsi pritli č ni prostori,
ki gledajo proti trgu od cerkve proh Dravi s

kuhinjo in refektorijem vred. Primerni so bili tu d i
prosto ri v dru gem nadstropju prizidka nad Dravo.
Za razstavne prostore bi lahko uporab ili tri krake
kri žnega hod nika, ki so bili raze n tis tega ob cerkveni ladji zaprti s stenami. Ostali del samostana
bi lahko oddali za stan ovanja. Visoka cerkev je bila
pred eljcna v tri nadstropja, kjer so bile velike
dvorane. Menila sta, da bi bile dvorane lepše, če bi
odstranili strop med drugim in tretjim nadstropjem, saj bi tako dobili veliko obokano dvorano, ki
bi bila primerna za koncerte ali podobne prireditve. Druge prostore bi lahko up orabi li za tel ovadnico ali kaj podobnega. Dr. Fra nce Stele je še
zapisal, da je rešitev vprašanja vojašnice od visna
samo od Beograd a. 22
4. pionirski bataljon so iz Dominikanske vojašnice premestitvi v Varaždin 12. septembra
1923 23 Preden je bilo od loče n o, da bo v stavbi
muzej, so se v letih 1923 do 1928 zvrstil i številni
predlOgi O njeni namcrn bnosti. O menjene so bilc
npr. mo nopolno s kladi šče tobaka, telovadnica ptujskega Sokolskega društva, gledališka d vora na.
Leta 1923 se jc Ministrstvo vojske in mor narice
Krajjevine Srbov, Hrva tov in Slovencev odločil o,
d a Dominikansko vojašnico proda Ptuju in jo je
28. februarja 1923 ponudilo Mestni obč ini Ptuj za
1.986.702,38 Kron. O poteku pogajanj nam viri ne

20 MK, IN DOK, Dominikanski samos tan, dopis št. 110, 4.

22 MK, INDOK, Dominikanski samostan, zapisnik ogleda
Dominika nske vojašnice, 9. decembe r 1920.
23 ZAP, MOP - gradbene zadeve, ško 261, št. 320/1, dopis z
dne 11. novembra 1923.

oktober 1920.
21 MK, INDO K, Dominikanski sa mostan , dopis št. 155, lI.
novem bcr 1920.
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povedo, vendar so morala biti neuspešna, saj Je
dalo ministrstvo Dominikansko vojašnico z izklicna
ceno 1.357.486 dinarjev na javno dražbo, ki je bila
5. decembra 1923 v pisarni Komande mesta Maribor. Koliko je bilo zainteresiranih kupcev na
dražbi, ni znano. Oddelek za prosveto in vere
Pokrajinske uprave za Slovenijo je mestnemu magistratu Ptuj 10. januarja 1924 sporočil, da je bila
vojašnica na dražbi prodana odvetniku iz Beograda dr. Rinaldu ČUlicu. Ta je 25. aprila 1924
okrajno glavarstvo na Ptuju ob predložitvi načrtov
in tehničnega poročila zaprosil za dovoljenje za
prezidavo nekdanje vojašnice v tovarno za tkanje
in barvanje svile. Upoštevajoč potrebe bodočega
podjetja na eni strani in na drugi javni interes
varovanja kulturnih spomenikov je Prosvetni oddelek za Slovenijo v Ljubljani 7. aprila 1924 dovolilo njeno prezidavo pod določenimi pogoji.
Okrajno glavarstvo je dovolilo delno podiranje
nekdanje vojašnice po predloženih načrtih in postavilo naslednje pogoje: ohraniti so morali nespremenjeno fasado cerkve s kipi in fasado nasproti Dominikanskemu trgu (danes Muzejski trg)
ter jo izvesti brez okraskov na oknih, nespremenjene so morali ohraniti stene križnega hodnika z
oboki in okni. Vhode v stranišča so morali na
projektiranem mestu ohraniti tako, da so ohranili
tedanja okna v pritličju, v prvem nadstropju pa
tako, da bi se okna zaradi namestitve vrat odpirala
navzdol. Ohraniti so morali oba gotska loka v
cerkveni ladji, tovarniški dimnik pa naj z mestne
strani ne bi bil preveč viden. Vse arheološke najdbe, ki bi jih našli pri podiranju (dva rimska kamna
v stolpu), sklepniki in konzolo svodov ter eventualne druge najdbe naj bi odstopili brez odškodnine ptujskemu muzeju. Za vse ostale arheološko
pomembne dele stavbe so se morali sporazumeti s
spomeniškim konservatorjem Viktorjem Skrabarjem s Ptuja.24
Kakor izvemo iz korespondence med dr. Rinaldom ČUlicem in Mestno občino Ptuj v letih
1926 do 1928, tekatiIna tovarna do leta 1926 ni bila
odprta. ČUlic je v svoji prodajni ponudbi vojašnice
Mestni občini Ptuj zapisal, da je hotel ustanoviti
veliko industrijsko podjetje za izdelavo svile,
vendar so mu to preprečile neurejene in negotove
ekonomske ter denarne razmere na svetovnem
trgu. Zato se je odločil, da idejo o osnovanju tovarne opusti. Da ne bi ostal ta vloženi kapital še
nadalje mrtev, se ga je odločil prodati. Ker je
mislil, da je stavba vojašnice primerna za javno
dobro, na primer za stanovanja, dvorano za prireditve in podobno, je objekt najprej ponudil
Mestni občini ptuj25 Pogajanja med njim in
Mestno občino Ptuj so potekala skoraj dve leti, saj
~ ZAP, MOP - gradbene zadeve, šk. 261, leto 1924.
ZAP, MOP, šk. 266, dopis z dne 1. marca 1926.

190

se niso mogli dogovoriti za odkupno ceno. Odkupna cena, ki jo je 8. maja 1926 ponudil Čulic, je
bila 1.300.000,00 dinarjev, kar je približno odgovarjalo ceni odkupa te stavbe od Vojnega ministrstva, saj je zanjo dal 1.358.000,00 dinarjev. Občina je zaradi slabega stanja, ki je zahtevala
ogromna popravila, foslopje ocenila med 300.000
in 400.000 dinarjev 2 Ker pa je bila takrat v slabem finančnem položaju, se ni sama odločila za
odkup in je predlagala, da jo skupaj odkupita
Muzejsko društvo in društvo Sokol.
Za prodajo vojašnice je izvedel tudi Spomeniški
urad v Ljubljani. Konservator dr. France Stele se je
v pismu, poslanem prosvetnemu inšpektorju v
Maribor 4. maja 1927, zavzel za ohranitev tega
izrednega spomenika stavbarstva iz konca srednjega veka in zrelega baroka. Prosvetni inšpektorat
v Mariboru je zaprosil, da priporoči Mestnemu
magistratu na Ptuju odkup spomenika, ki bi ga
lahko primerno obnovili. V odkupu stavbe je videl
Stele tudi rešitev perečega vprašanja mestnega
muzeja, ki je imel začasno neprimerne prostore v
gimnaziji. S predlogom je seznanil tudi Muzejsko
društvo na Ptuju, da bi si prizadevalo v tej
smeri.27 V društvenem imenu je 30. maja 1927
pisal njegov podpredsednik Viktor Skrabar Mestni
občini Ptuj in se skliceval na spomenico Spomeniškega urada v Ljubljani. Skrabar je razložil, da bi
muzej prišel v novih prostorih bolj do veljave.
Menil je, da so zgodovinski prostori v vojašnici kot
nalašč za Muzejsko društvo in bi jih mogli z
malenkostnimi stroški obnoviti za muzej. Ti stroški
bi bili povrnjeni mestni občini že z izpraznitvijo
sob v gimnazijski stavbi, ki so jih potrebovali za
pouk. Muzejsko društvo se je zavedalo, da bi bil
nakup vojašnice precejšnja obremenitev za ptujske
meščane, a bi bila investicija odtehtana z razvojem
ptujskega turizma, saj bi se pritok tujcev povečal,
če bi poskrbeli za uveljavitev ptujskega muzeja. A
muzeja niso mogli popularizirati, dokler niso bile
zbirke sistematično razvrščene v primernih prostorih. Poudaril je še, da so muzej v velikem številu obiskale šole od blizu in daleč. Za ptujske
zbirke se je zanimal tudi znanstveni svet. Muzejsko društvo je zato mestni občinski svet prosilo, da
za potrebe muzeja kupi Dominikansko vojašnico.28
Dne 25. maja 1927 so zaradi prodaje sestavili
stavbni in cenilni popis vojašnice. 29 Po mnenju
dveh cenilcev, katerih podpisa sta nečit1jiva in nerazpoznavna, je bila prezidana pred 170 leti deloma iz kamna, deloma iz opeke ter deloma krita z
opeko. Sestavljena je bila iz dvonadstropnega
26 ZAP, MOP, šk. 266, št. 273/1, dopis z dne 15. marca
192h.

27 ZAP, MOP, šk. 266, dopis št. 64 ex 1927.

2B ZAP, MOP, šk. 266, dopis, 30. maj 1927.
29 ZAP, MOP, šk. 266, ovoj 273/26, popis stanja DorrUnikanske vojašnice.
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cerkvenega trakta, iz eno nadstropne cerkvene
stavbe, iz enonadstropnega stranskega trakta proti
Dominikanskemu trgu (danes Muzejski trg), iz
enonadstropnega samostanskega trakta proti Dravi, iz pritlične kovačnice in iz drvarnic ter konjskega hleva. Cerkveni trakt je bil razdeljen v tri
nadstropja, pritlični in prvonadstropni strop (trami
na lesenih stebrih) je zgradil vojaški erar za namene skladišča. Od pritličja do zadnjega nadstropja so vodile lesene stopnice. Zadnje nadstropje je bilo krito s starim obokom cerkve. V
pritličju sta bili dve skladišči in kripta, v nadstropjih pa po trije prostori. Okna in vrata so bila
tako slaba, da bi jih morali zamenjati. Tla so bila še
uporabna. Zid, strešna ogrodje in strešna kritina so
bili v dobrem stanju. Na severni strani cerkvenega
trakta je bilo prizidano stranišče, ki je bilo v zelo
slabem stanju in bi ga morali porušiti.
Vojašnica je bila v srednjem enonadstropnem
traktu. Zid, strešna ogrodje in strešna kritina so
bili v dobrem stanju. Prvo nadstropje tega trakta,
ki je gledalo proti Dominikanskemu trgu, je imelo
štiri sobe, vsako po 55 mZ površine. Sledilo je stanovanje z dvema sobama, kuhinjo in shrambo,
veliko 50 mZ. Proti notranjemu dvorišču je bilo pet
majhnih kabinetov, velikih po 12 mZ, proti dvorišču 100 mZ velika soba, proti Dravi pa štiri sobe
in stopnišče. Okrog srednjega trakta je vodil tri
metre širok hodnik z velikim predprostorom pred
stopniščem. Hodniki in prostori so bili obokani,
velika soba pa je imela leseno konstrukcijo. Leseni
stropi štirih sob proti Dominikanskemu trgu so bili
deloma že porušeni, v ostalih naj bi jih še porušili.
Popravili bi lahko le deset oken, ostala pa bi
morali zamenjati z novimi. Od dvajsetih vrat bi jih
morali zamenjati kar polovico. Lesena tla v prostorih so bila v slabem stanju in bi jih morali položiti na novo. Tla v hodniku so bila betonirana in
v dobrem stavbnem stanju. V dveh nadstropjih so
bile kamnite stopnice, v zadnjem pa lesene. Proti
Dravi obrnjene sobe so imele betonska tla, ki bi jih
morali v primeru uporabe za stanovanja nadomestiti z lesom. Dimnikov v glavnem ni bilo, ker jih
je lastnik porušil.
V pritličju so bili naslednji prostori: velika kuhinja, drvarnica, velika dvorana ter en večji prostor, v katerem so bili včasih zapori. Na stopnišče
je vodil obokan hodnik. Na levi strani hodnika
proti Dravi so bile štiri majhne sobe. Notranje
dvorišče je obkrožal hodnik s križnimi oboki. Tla v
prostorih proti Dominikanskemu trgu so bila delno
v slabem stanju, delno pa jih sploh ni bilo. V
sobah proti Dravi ni bilo nobenega poda, ker ga je
odstranil prejšnji lastnik. Dva trakta križnega
hodnika sta imela tla iz opeke, ki je bila slaba in bi
jo morali obnoviti s cementnim tlakom.
V enonadstropnem stranskem traktu proti Dominikanskemu trgu je bilo troje stranišč, en pisoar
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in hodnik, vodeč k stranišču. Drugi hodnik je
vodil k stanovanju, ki je imelo iz dve sobi in
kuhinjo. Tla so bila deloma iz betona, deloma iz
mehkega lesa in v dobrem stanju. Po mnenju
cenilcev bi morali nadomestiti 70% oken in vrat z
novimi. V pritličju tega trakta so bili enaki prostori
kot v prvem nadstropju.
V enonadstropnem stranskem traktu, obrnjenem proti Dravi, je bilo eno stanovanje, sestavljeno iz petih sob, kuhinje in stranišča. Sobe proti
Dravi so bile parketirane, drugi prostori so imeli
mehka tla. Okna in vrata so bila v srednjem stavbnem stanju. V pritličju sta bili dve stanovanji. Prvo
stanovanje je obsegalo tri sobe in kuhinjo, drugo
pa eno sobo in kuhinjo. Sobe, ki so bile obrnjene
proti Dravi, so bile parketirane, drugi prostori so
imeli mehka tla. Iz dvorišča je bilo speljana stopnišče v klet. V kleti so bili trije obokani prostori.
Kovačnica je imela zelo slabo strešno ogrodje in
kritino in bi jo morali na novo urediti. Bila je
obokana, vrata in okna so bila zelo poškodovana.
Drvarnice in konjski hlev so imele strop,
strešno ogrodje in kritje strehe tako poškodovano,
da bi jih morali zamenjati. Uničen je bil tudi zid
proti dvorišču, prav tako tudi vrata in okna. V
srednjem dvorišču vojašnice je bil 18 metrov
globok zidan vodnjak, ki je imel zelo dobro pitno
vodo. Greznice in jame za smeti so bile neprimerne in bi jih morali popraviti. Prav tako bi
morali popraviti kanale v dvorišču. Ograjni zid je
bil takrat še v dobrem stanju. Po mnenju cenilca je
bilo stavbno stanje vojašnice zelo slabo. V zaključku poročila sta cenilca zapisala, da je na Dominikanskem trgu lep prostor, ki bi ga lahko
uporabili za nove zgradbe.
Cenilca sta stavbo vOJasmce ocenila na
519.039,25 dinarjev, skupaj z vrednostjo stavbišča
in Dominikanskega trga (147.237,50 dinarjev) pa
sta vrednost kompleksa ocenila na 666.276,75 dinarjev.
V cenilnem zapisniku sta predvidela tudi
stroške za ureditev stanovanj v stavbi. V prvem
nadstropju v traktu proti Dominikanskem trgu bi
lahko za 66.000,00 dinarjev naredili štiri stanovanja
s po dvema sobama, kuhinjo, shrambo in še en
prostor. V traktu vojašnice naj bi napravili tri
stanovanja s po dvema sobama in kuhinjo. Stroški
izdelave bi bili 12.150,00 dinarjev. V pritličju bi
lahko bili dve stanovanji iz kuhinje in sobe; zanje
bi porabili 6.600,00 dinarjev. Skupni stroški za
ureditev devetih stanovanj bi tako po njuni ocenitvi znašali 84.750,00 dinarjev.
V zapisniku so omenjene tudi stranke, ki so že
prebivale v starih stanovanjih in so plačevale najemnino. Cenilca sta predlagala zvišanje najemnin.
V prvem nadstropju je stanovalo osem družin, ki
so skupaj plačevale 455 dinarjev najemnine; realno
pa bi jo lahko povečali na 680. V pritličju so bile
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tri družine, ki so za najemnino odštele 175 di-

narjev. Skupno bi lahko tako za najemnino za
stara stanovanja pobrali mesečno 1.020 dinarjev
oziroma 12.240 dinarjev letno. Cenilca sta predvidela tudi najemnino za nova stanovanja. Tri stanovanja bi plačevali po 70 dinarjev, dva po 50, štiri
pa po 100 dinarjev. Skupaj bi tako najemnina
znesla mesečno 710 in letno 8.520 dinarjev.

Mestni Ferkov muzej
Ker je želel Rinaldo ČUlic na vsak način prodati
stavbo, je 5. decembra 1927 prodajno ceno znižal
na 750.000,00 dinarjev, toda tudi ta vsota je bila za
Mestno občino Ptuj previsoka. 20. decembra 1927
mu je odgovorila, da je na osnovi cenitve pripravljena plačati 450.000,00 dinarjev. Kakor je razvidno
iz kupoprodajne pogodbe z dne 30. januarja 1928,
je ČUlic pristal na predlagano kupnino in za to
vsoto je vojašnica prešla v last Mestne občine Ptuj.
Da je Mestna občina Ptuj lahko kupila in obnovila vojašnico, je morala najeti kredit. Občinski
svet Mestne občine Ptuj je na seji 24. aprila 1928
sklenil, da bodo za preureditev prostorov v vojašnici za namene muzeja in za ureditev stanovanj
pri mestni hranilnici na Ptuju najeli 400.000
dinarjev kredita z 8% obrestmi. Stroške prenove so
ocenili na približno 240.000, del sredstev za adaptacijo muzejskih prostorov, približno 70.000 dinarjev, pa je prevzelo Muzejsko društvo, ki je predvidevalo, da bodo ta znesek zbrali z zbiranjem
podpor in nabiralnimi akcijami. Mestna občina
Ptuj ni bila povsem prepričana, da bo Muzejsko
društvo pri tem uspešno in so računali tudi na to,
da bodo morali v skrajnem primeru prispevati tudi
te stroške. Za obnovitev internata Mladike, za
združitev obeh meščanskih šol in za adaptacijo
dotedanjih muzejskih prostorov v gimnaziji za
šolski pouk je Mestna občina Ptuj predvidela
180.000 dinarjev. Ministrstvo za finance je 23.
februarja 1928 odobrilo najetje posojila v višini
600.000 dinarjev za nakup vojašnice. Toda Mestna
občina Ptuj zaradi nepričakovanih finančnih težav
Mestne hranilnice na Ptuju ni mogla najeti kredita
pri njej in se je zadolžila pri mestni hranilnici v
Ljubljani 30
Prostore nekdanjega dominikanskega samostana je občina namenila za muzej in stanovanja. Ob
prevzemu so v samostanu živele v pritličju štiri
družine, ena z osmimi, ena s sedmimi, ena s petimi in ena s štirimi člani. V pritličju na dvoriščni
strani so bivale tri družine s tremi člani. V prvem
nadstropju je stanovalo petnajst družin, tri družine
s štirimi člani, dve z osmimi, štiri s petimi, osem s
tremi, ena z dvema in po ena oseba v treh sobah;
družina z dvema članoma pa je živela v prvem
30 ZAP, MOP, šk. 267, št. dopisa 71511928.

192

50
2002

nadstropju cerkve. V stavbi vojašnice je bilo skupaj
28 stanovanj s 128 osebami.
Za Mestno občino Ptuj je naredilo stavbno in
tesarsko podjetje A. Treo & M. Macun že 1. maja
1927 ureditveni prostorski načrt vojašnice. Pritličje
bi si muzej delil s šestimi stanovanji, pod cerkvenim traktom na dvoriščni strani pa bi bile delavnice. Muzej bi dobil osem prostorov, tri za
rimski oddelek, po enega za Ferkov muzej in
ptujsko zgodovino, nato bi bile še pisarna, knjižnica in en prostor kot stanovanje za slugo. V
prvem nadstropju bi bil en prostor namenjen narodopisnemu oddelku muzeja. Za telovadnico
društva Sokol je bil načrtovan prostor v cerkvenem traktu. V prvem nadstropju je bilo šest starih
stanovanj, na novo pa so načrtovali še štiri. Skupno bi bilo tako 18 stanovanj. Podjetje Treo &
Macun je načrtovalo ob obstoječih treh stanovanjih
na dravski strani še 15 novih, pod cerkvenim
traktom še tri delavnice in na dvorišču drvarnice.
V prvem nadstropju je bilo že pred obnovo šest
stanovanj, predvideli pa so še 12 novih. Vseh
stanovanj naj bi bilo tako 36, po 18 v pritličju in v
prvem nadstropju.
Dne 30. marca 1928 je bil komisijski ogled
vojašnice. V zapisniku je dr. France Stele zapisal,
da je Spomeniški urad soglašal s predlogom
župana Brenčiča in ga priporočil v potrditev
mestnemu svetu. Mestni magistrat naj bi po
predlogu Mestnemu muzeju prepustil vse štiri
strani križnega hodnika in dvorišče, ki ga ta oklepa, in vse prostore v pritličju ob trgu pred samostanom. Mestna občina naj bi zaradi nemotenega poslovanja muzeja po prenosu v nove
prostore prevzela vsa obnovitvena dela na svojo
skrb zaradi varnosti in porabnosti. Stele je še dodal, da bi morali ustvariti za muzej v tedanjih zelo
zanemarjenih prostorih takšen milje, ki bo lahko v
ponos mestu in muzeju. Mestna občina naj ne bi
odrekla Muzejskemu društvu tudi nadaljnje podpore pri restavriranju arhitekture križnega hodnika
in prelepega refektorija. Zaradi pomanjkanja sredstev bi delo izpeljali v etapah. Priporočal je, naj
mestna občina podpre akcijo za pridobivanje sredstev, k temu pa naj bi po svojih močeh pristopil
tudi Spomeniški urad 31
Upravni odsek Mestne občine Ptuj je 8. maja
1928 obnovitvena dela zaupal trem stavbenikom
Wressnigu, Viljemu Denggu in podjetju Treo Macun. Vsa tri podjetja so se morala obvezati, da
bodo dela končala do konca junija. Odločili so
tudi, da morajo v vojašnico napeljati elektriko,
vendar le v tista stanovanja, kjer bi se stranke
obvezale, da bodo plačale stroške napeljave.32
31 UP, MOP, šk. 267, št. 451/1928, zapisnik dr. Franceta
32 Steleta, 2. april 1928.
ZAP, MOP, ško 268.
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Ureditveni prostorski načrt voja§nice za muzej in stanovani1~ izdeblo stavbno
in tesarsko podjetje A. Treo & M Macun 1. mtija 1927 (ZAP.- MOp'- ško 266, ovoj 273126)
Mizarska dela (popravila oziroma zamenjava vrat),
ki so morala biti končana do 15. junija 1928, je
mestna občina Ptuj 22. maja 1928 oddala najugodnejšemu ponudniku, ptujskemu mi za rskemu
majstru Ljudevitu Murku.33 Istega dne je poslala
Mestna občina Ptuj tudi odpoved gospodu B.
Brauchartu, špediterju, ki je imel v prostorih vojašnice s kladi šče, ker bi ga uporabili za prezidavo
v stanovanja. Skladišče je moral izprazniti do 1.
junija 1928.
Obnovitvena dela' za nove mu zejske prostore
so potekala v poletnih mesecih leta 1928. Pri delu
so naleteli na pomembna odkritja, ki so pripo~
mogla pri raziskovanju preteklosti dominikanskega
samostana na Ptuju, ponudila pa so tudi gradivo
za um etnostno zgodovino. Odkrili so romansko in
gotsko okno zvitkima stebroma, med njima za~
zidana gotska vrata na zunanj em zidu prvotne
cerkve iz prve polovice 13. stoletja, na celotnem
obsegu samostanske fasade vzhodnega trakta križ~

nega hodnika freske iz 13. stoletja, na stiku
vzhodnega in severnega trakta fresko iz prve
polovice 16. stoletja. Našli so tudi gotski obok, ki je
vodil v apsido kapiteljske dvorane.34 Predrli so
zazidana gotska vrata ob gotskem križnem hodniku , ki vodijo na notranje samostansko dvorišče
in zazidali dva novejša vhoda na dvorišče v severnem in vzhodnem hodniku, tako da so za izhod zopet uporabili predrta gotska vrata. 35 V rcfcktoriju so odkrili štukature in po večini tudi polihromacijo njihovih ozadij.36 Štukature je očistil
strokovnjak iz Splita, ~omagal mu je ptujski zidarski mojster Horvat. 7 Freske in slike v refektoriju ter ob križnem hodniku je deloma očistil g.
Adolf Gailhofer mlajši Z Dunaj, ki je delal po
34 (:ZN. 1929, Poročilo Mu zejskega društva v F'Luju, str.
226.
35 SLele, Najdbe v bivšem dominikanskem sam os lanu v
36 Ptuju,
1928, sLr. 190.

cm

Prav Lam.

33 ZAP, MOP, šk. 268, ponudba s 16. majem 1928.

37 CZN, I929, stL 226.
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Mestni Ferkov muzej leta 7928 (Fototek" zgodovinskega oddelka FMF)

Muz cjskt1 postavitev v vzhodnem traktu križ nega hodnika nekdl1Iy'ega dominikanskega samostana,
po letu 1928 (Fototeka zgodovinskega oddelka FMF)

194

2 KRONIKA

50
:200:2

navodilih akademskega slikarja Mateja Sternena 38
Vzporedno z obnovitvenimi deli so potekala pod
vodstvom univ. prof. dr. Balduina Sarie in konservatorja Viktorja Skrabarja tudi arheološka izkopavanja v notranjem dvorišču, v prvotni cerkvi in
pred samostanOffi. Rezultat teh izkopavanj je bil,
da so dognali velikost in lego nekdanjega samostana s cerkvijo, odkrili so tudi ostaline rimskih
zidov, opeko, kosti iz prvotne kripte, črepinje,
svetilke, rimske novce, na dvorišču pa z opeko
tlakovana rimska tla.
Mestna občina Ptuj je obvestila 7. julija 1928
Muzejsko društvo, da so obnovitvena dela za muzejske prostore v nekdanjem dominikanskem samostanu tako napredovala, da bi se preselitev muzejskih zbirk lahko pričela v sredo 11. julija 1928.
Muzejske zbirke so morali tako hitro izprazniti iz
prostorov v gimnaziji zato, ker so želeli adaptirati
razrede 39 France Stele je na zapisnik 2. aprila 1928
pripisal opombo, da so bila obnovitvena dela
dokončana 31. oktobra 1928.
Pod vodstvom prof. Rudolfa Brataniča in šolskega upravitelja Uroša Pečka je bila preselitev
muzeja v dneh od 12. julija do 19. julija 1928. Pod
nadzorom Viktorja Skrabarja in tajnika Antona
Smodiča so preselili lapidarij od 4. do 24. septembra 1928. Na fasadi nekdanjega dominikanskega samostana so napravili tudi napis Mestni
Ferkov muzej. Odprtje muzeja so združili s petintrideset1etnico njegovega obstoja. Slavnostne
prireditve so bile 3., 4. in 5. novembra 1928. Udeležili so se jih v ogromnem številu meščani in
domačini bližnje okolice, gostje iz vseh krajev
Slovenije ter zgodovinarji in arheologi iz tujine. V
prisotnosti posvetnih in cerkvenih dostojanstvenikov, zgodovinarjev in arheologov so 4. no
obvezale, da bodo plačale stroške napeljave.40
vembra 1928 slovesno odprli novi Ferkov muzej.41
S preselitvijo Mestnega Ferkovega muzeja iz
stavbe ptujske gimnazije v prostore nekdanjega
dominikanskega samostana oziroma Dominikanske
vojašnice, se je začelo novo obdobje v razvoju
ptujskega muzeja, ki si je še naprej prizadeval
pridobiti nove prostore za svoje delovanje in za
predstavitev zbirk v njem.
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NATAŠA KOLAR: OD DOMINIKANSKE VOJAŠNICE DO MUZEJA, 185-196

ZUSAMMENFASSUNG
Von der Dominikanerkaserne zum Museum

Das Dominikanerkloster von ptuj (Pettau) teilte
das Schicksal zahlreicher Kl6ster der Habsburgermonarchie, die von den Reformen Kaiser
Josephs II. betroffenen wurden. Es wurde durch
das Gubernialdekret vom 29. Dezember 1785
aufgel6st. Zur Zeit der Franz6sischen Kriege waren
dort Kriegsgefangene eingekerkert, zum Teil wurde
es auch als Lazarett, Kirche und Lager verwendet.
Von 1826 bis zum 12. November 1923 war im
ehemaligen Klostergebaude eine Kaserne untergebracht. Das Militar baute das Gebaude seinen
Bedurfnissen entsprechend um. Die Umbauarbeiten hinterlie15en Spuren, die noch heute sichtbar
sind. Wahrend des Ersten Weltkriegs befand sich
im Gebaude der Dominikanerkaserne ein ReserveLazarett.
Das Kriegs- und Marineministerium des K6nigreichs der Serben, Kroaten und Slowenen verkaufte
die Dominikanerkaserne am 23. Dezember 1923 auf
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einer Versteigerung an den Belgrader Anwalt Dr.
Rinaldo Čulic, der im ehemaligen Kirchenschiff
eine Fabrik zum Weben und Farben von Seide
einrichten wollte. Der Plan wurde jedoch nicht
umgesetzt. Am 30. Januar 1928 verkaufte Čulic die
Dominikanerkaserne an die Stadtgemeinde Ptuj,
die die Raumlichkeiten als Museum und fUr
Sozialwohnungen nutzte.
Renovierungsarbeiten fUr neue Museumsraumlichkeiten wurden in den Sommermonaten des
Jahres 1928 durchgefUhrt, und bereits nach einigen
Monaten zog das Museum in die neu en Raumlichkeiten um. An der Fassade der ehemaligen
Dominikanerkaserne stand nun das Schild Mestni
Ferkov muzej (Ferks Stadtmuseum). Die feierliche
Er6ffnung vereinigte man mit dem 35. Jubilaum
seine s Bestehens. Festveranstaltungen fanden am
3.,4. und 5. November 1928 statt.
Durch den Umzug des Mestni Ferkov muzej
aus dem Gebaude des ptuj er Gymnasiums in die
Raumlichkeiten des ehemaligen Dominikanerklosters bzw. der Dominikanerkaserne begann ein
neuer Zeitabschnitt in der Entwicklung des ptuj er
Museums, das noch weiterhin bemuht war, neue
Arbeits- und Ausstellungsraume zu erlangen.
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Podmaršal Karl von Tegetthoff

IZVLEČEK

Avtor je na osnovi arhivskega gradiva in časopisnih člankov ter literature opisal delovanje Karla von
Tegetthoffa/ brata admirala Wilhelma. Tudi Karl je napravil zelo uspešno vojaško kariero in imel ob
upokojitvi čin leldmaršallajtnanta/ boril se je v vojnah 1848/4~ 185~ 1866 in sodeloval pn· zasedbi Bosne
in Hercegovine 1878. V letih 1865-66 je bil tudi šel vojaške obveščevalne službe.
KLJUČNE BESEDE
Karl von Tegettholf vojaška zgodovina/ zgodovina Maribora

SUMMARY
FIELD MARSHAL KARL VON TEGETTHOFF
The author described on the basis ol archival material newspaper articles/ and literature the activity ol
Karl von Tegettholf brother ol admiral Wilhelm. Karl as well made a very successlul military career and
when retired had the rank ol a field marshallieutenant; he lought in the wars 1848/4~ 185~ 186~ and
cooperated in the occupation ol Bosnia and Herzegovina in 1878. In the years 1865/1866 Tegetthoff was
also chielol the military intelligence service.
KEYWORDS
Karl von Tegettholf military histor~ the history ol Maribor
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o viceadmiralu Wilhelmu von Tegetthoffu,
zmagovalcu pomorskih bitk pri Helgolandu in
Visu, je bilo tudi v slovenskem zgodovinopisju že
nekaj napisano,l nič pa še o njegovem starejšem
bratu podmaršalu Kadu, ki je tudi napravil zelo
uspešno vojaško kariero in bil med drugim tudi
slabo leto dni šef vojaške obveščevalne službe
avstrijske armade.
Mimogrede naj omenim, da je bil v družini
Tegetthoff še tretji sin Albrecht, ki je bil do svoje
zgodnje smrti profesor na vojaški akademiji na
Reki. Bil je najmlajši od treh bratov, rojen 1841. Na
filozofski fakulteti univerze na Dunaju je končal
študije in je bil kot hidrograf imenovan za profesorja na vojaški akademiji, vendar je zgodaj zbolel (morda za tuberkulozo). Wurzbach omenja, da
je zbolel zaradi izčrpavajočega študija in požrtvovalne dejavnosti in kmalu je moral vzeti bolniški
dopust s katerega se ni več vrnil. Zdravje je iskal
v toplicah v Bad Gleichenbergu, kjer pa se mu
stanje ni izboljšalo. Zadnje dneve svojega kratkega
življenja je prebil v Mariboru pri materi Leopoldini, kjer je umrl 22. julija 1871, le tri mesece in
pol po smrti svojega brata Wilhelma 2
Ziv je ostal le še najstarejši brat Karl, ki je bil
rojen v Mariboru 27. decembra 1826, umrl pa je v
Lienzu 30. maja 1881 3 Po podatkih iz njegove personalne mape, ki se nahaja v Kriegsarchivu na
Dunaju, je Karl končal vojaško akademijo v
Wiener Neustadtu in 30. septembra 1844 postal
podporočnik. Njegova nadaljnja napredovanja so
bila kar redna: 1845 je bil poročnik, 1848 nadporočnik, 1851 stotnik 2. razreda, 1853 stotnik 1. razreda, 1859 major, 1864 podpolkovnik, 1866 polkovnik, 1873 generalmajor in 1878 končno še podmaršal ali feldmaršallajtnanl. Po 36 letih oficirske službe je bil 1. novembra 1880 na lastno željo upokojen z letno pokojnino 6.300 goldinarjev. Istočasno
je bil imenovan tudi za tajnega svetnika in pri
imenovanju mu je bilo spregledano plačilo takse.
Pokoja pa ni dolgo užival, saj so ga v zgodnjih
jutranjih urah 30. maja 1881 našli ustreljenega na
železniškem kolo dvoru v Lienzu.4 Komisija je ugotovila, da se je zaradi neozdravljive bolezni sam
ustrelil. Mati Leopoldina je tako pokopala vse tri
sinove in umrla 26. septembra 1883.
V letu revolucije 1848 se je lahko poročnik Karl,
1

2
3
4

Nazadnje gI. Sergej Vrišer: Tegetthoff v slovenskem
zgodovinskem spominu, Vojnozgodovinski zbor11ik- 7,
2001, str. 23-30.
Sklicujem se na Wurzbacha: Biographisches Lexicon 43.
ZV., Wien 1881, str. 185-209, kjer pa natančnega kraja in
datuma rojstva ni
Natančnega datuma rojstva in smrti ter kraja rojstva
Wurzbach nima.
V kolikor ni drugače navedeno temeljijo vsi podatki na
Grundblatt Karl von Tegetthoff in Qualifikationsliste
Kt. No. 3474 v Kriegsarchivu na Dunaju, ki je zdaj sestavni del Osterreichisches Staatsarchiv.
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ki je bil kot prvorojenec poimenovan po očetu
Kadu, prav tako oficirju in nazadnje pod polkovniku, prvič izkazal na bojnem polju in pokazal
svoje vojaško znanje. V Italiji je bil marca 1848
najprej poveljnik čete, nato pa je kot divizijski
adjutant služil različnim poveljnikom, kjer se je
moral prav dobro izkazati, saj je bil nazadnje dodeljen tudi knezu Schwarzenbergu. Že marca 1848
se je udeležil pouličnih bojev v Milanu, sodeloval
še v nekaj manjših spopadih, julija 1848 pa tudi v
bitki pri Custozzi, v kateri je maršal Radetzky premagal piemontskega kralja Karla Alberta in v kateri so se na avstrijski strani borili mnogi Slovenci.
Marca 1849 so Tegetthoffovi predpostavljeni posebej pohvalili njegove zasluge pri zavzetju mostišča
pri Casalu, pri obleganju Ancone in v bojih pri
Bologni maja in junija 1849. Po bitki pri Custozzi
je tudi napredoval in postal nadporočnik.
Čez deset let je bila Avstrija spet v vojni v Italiji
in Karl von Tegetthoff je bil tedaj že major. V Italiji
je najprej poveljeval četi, v bitki pri Solferinu junija
1859 pa je bil krilni pribočnik. Naslednje vojne se je
udeležil že kot polkovnik, dodeljen je bil severni
armadi in se udeležil znamenite bitke pri Hradcu
Knilovem ali K6niggratzu. V tem času je bil tudi šef
vojaške obveščevalne službe, o čemer bomo malce
več zvedeli kasneje.
Zadnja vojaška operacija, v kateri je sodeloval
Karl von Tegetthoff, je bila zasedba Bosne in Hercegovine. V začetku marca 1878 je postal komandant 6. pehotne divizije, v kateri sta bila
rezervna polka št. 7 in št. 47, kar pomeni, da je pri
zasedbi Bosne in Hercegovine von Tegetthoff
poveljeval tudi slovenskim vojakom. Šesta pehotna
divizija je bila sicer ena od štirih pehotnih divizij
13. armadnega zbora, ki je dobil nalogo zasesti
omenjeni deželi. Poveljeval mu je maršal Josip
Filipovic. Karl von Tegetthoff se je v tem vojnem
pohodu posebej izkazal v spopadih pri Maglaju,
Kaknju, Zepčah, Visokem in Sarajevu avgusta 1878
in septembra 1878 na Romaniji 5
V času službovanja se je torej Tegetthoff udeležil vseh vojn, ki jih je vodila Avstrija med letoma
1848 in 1878. Za zasluge je bil tudi odlikovan.
Aprila 1850 je za bojevanje v Bologni in Anconi
1848/49 dobil križec za vojaške zasluge. Za izjemne, hrabre in siceršnje zasluge ob zasedbi Bosne in
Hercegovine je bil odlikovan skomandantskim
križem Leopoldovega reda z vojnim okrasjem.
Posebno cesarjevo pohvalo je dobil za zasluge v
bitki pri Solferinu 1859, drugo cesarjevo priznanje
pa je prejel ob zaključku vojnih operacij v Bosni in
Hercegovini. Dobil je tudi tuje odlikovanje in sicer
viteški križec papeževega reda sv. Silvestra. PO5

Cl. tudi Jernej Andrejka: Slovenski fantje v Bosni in
Hercegovini 187B- Celovec 1904, str. 13 in večkrat v
poglavju na straneh 140-179.
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sebno zahvalo cesarja pa je Karl von Tegetthoff
dobil po vrnitvi iz Mehike, ko je spremljal svojega
brata Wilhelma, ki je s posebno eskadro pripeljal v
Avstrijo truplo nesrečnega mehiškega cesarja
Maksimijana, brata cesarja Franca Jožefa t ki so ga
mehiški republikanci pod Benitom Juarezom premagali in ustrelili. S tem je bilo konec sanj o
obnovitvi habsburških posesti v Ameriki in spogledovanja z nekdanjim imperijem Karla V.
Med pomembnejšimi nalogami, ki jih je
opravljal Karl von Tegetthoff, je bilo tudi vodenje
obveščevalne službe. To službo je opravljal od 1.
novembra 1865 do 26. julija 1866 ali skoraj devet
mesecev. Zaradi priprav na vojno in same vojne je
bil operativno dodeljen severni armadi pod poveljstvom armadnega poveljnika von Benedeka. V
literaturi prevladuje mnenje, da je bila obvešče
valna služba tedaj kljub stalnemu pomanjkanju
denarja zelo dobra, mnogo boljša kot pruska. To
naj bi bila v glavnem zasluga von Tegetthoffa,
čeprav so Avstrijci že pred njegovim imenovanjem
na to mesto imeli dobro razvito mrežo opazovalcev, informatorjev in obveščevalcev na obeh
bojiščih, v Italiji in na Moravskem. Obveščevalna
služba naj bi bila tako dobro organizirana, da so
bile vojaške operacije videti kot igra z odprtimi
kartami. Avstrijski obveščevalci so se prvi v Evropi
priključili na telefonske zveze (kar se je že pred
tem zgodilo v ameriški secesijski vojni) in tako prisluškovali pogovorom med prusko 2. armado in
Berlinom, tako da je Tegetthoff lahko svojemu
poveljniku von Benedeku pošiljal prvovrstne podatke. Podobno dobro so bili Avstrijci organizirani
tudi na Češkem, kjer so okrajni glavarji pošiljali
nadvse dobra poročila. Pred bitko pri Hradcu
Kdlovem je imel von Benedek poročila, ki so mu
omogočala dveurno prednost. Bitko je kljub temu
izgubil in kasneje v svoji obrambi celo zapisal, da
so imeli Prusi boljšo vohunski dejavnost kar pa,
kot dokazuje historična literatura, ni držalo. Prusi
tedaj sploh še niso organizirali te službe. 6
Najbrž je moral Tegetthoff zaradi tega Benedekovega poročila tako hitro na drugo službeno
mesto. Z obveščevalnim delom se je Karl von
Tegetthoff seznanjal že v letih pred revolucijo in
leta 1848, ko je v Milanu, Anconi in Bologni vodil
korespondenco za guvernerja v operativnem oddelku in to v treh jezildh. Od jeseni 1849 je bil tri
leta adjutant guvernerja v Trstu in državnega
namestnika v Primorju maršala Franza Emila Lo6

Albert Petho: Agenten ftir den DoppeJadJer. OsterreichUngarns Geheimer Dienst im WeJtkIieg Stocker Verlag
Graz 1998, str. 15-16. Petho navaja, da ni povsem jasno,
kdaj naj bi bil Tegetthoff pri obveščevalni službi, ker po
enem viru, ki ga navaja, piše, da je bil od 1866 do 1870,
drugi vir ga pa sploh ne navaja. V Tegetthoffavi Qualifikationsliste je navedeno, da je bil šef Kundschaftsbureauja od 1. 11. 1865 do 26. 7. 1866.
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renza grofa Wimpfena (1792-1870). V vojaški karakteristiki je zapisano, da se je gibal v izobraženskih krogih in z velikim uspehom vnovčeval
svoje znanje. Takrat pa je bilo delovanje vojaške
obveščevalne službe organizirano prav na način,
kot je deloval Tegetthoff. Adjutant najvišjega državnega uradnika je moral kot vojaška oseba
poročati za vojaške namene in za vojno ministrstvo. Že 26. oktobra 1866 je bil imenovan za
komandanta 15. pešpolka, malo pred zamenjavo
pa je postal 11. junija 1866 tudi polkovnik. Dobro
leto po imenovanju je bil spet prestavljen in je bil
imenovan za poveljujočega v 75. peš polku, nato
pa je 31. oktobra 1872 dobil poveljstvo pehotne
brigade 6. pehotne divizije.
V Tegetthoffovi personalni mapi v Kriegsarchivu so tudi karakteristike njegovih pred postavljenih, ki so ga morali ocenjevati. V njih so
zapisali, da je bil skromen, odlično izobražen, zelo
častivreden, zelo priden in neustrašen vojak. Takšno oceno mu je dal med drugim leta 1865 tudi
armadni poveljnik von Benedek. Izobražen je bil v
različnih vedah, tudi literarne vede mu niso bile
tuje, še posebej dobro podkovan pa je bil seveda v
vojaških vedah. Da bi ostajal na tekočem, se je
stalno izobraževal, zlasti z dosežki vojaških znanosti. Govoril je nemško in italijansko, francosko
dovolj dobro za vsakdanjo rabo, je zapisano v
njegovi karakteristiId. Za silo je uporabljal tudi
češko (njegova mati je bila češka Nemka). Ni
omenjeno, da bi znal ali razumel slovensko. Nemščino je obvladal tudi pismeno, precej dobro je
pisal tudi italijansko in francosko. V govoru in
pisavi je bil jasen in eksakten, imel je sposobnost
napraviti vtis prepričljivega in dobro poučenega
sogovornika. Bil je dober jezdec in je tudi skrbel,
da je to veščino stalno dobro obvladal. Do svojih
podrejenih je bil dobrohoten, zelo skrben, zahteval
pa je strogo izpolnjevanje povelj. Sicer naj bi bil
zelo družaben, pri čemer se je gibal le v dobri
družbi in samo takšno tudi iskal. V takšni družbi
se je znal ustrezno vesti pa tudi obdržati pravo
distanco. Veljal je za zelo usposobljenega in energičnega štabnega oficirja, ki si želi na višja mesta
(kot je navedeno v njegovi karakteristiId za leto
1865). Imel je dobro razvit občutek za hiter pregled položaja, znal je dobro in hitro oceniti položaj
na bojišču in izkoristiti teren. Sicer ga personalna
lista opisuje kot moža srednje rasti, precej močne
in razvite postave, ki je bil zdrav in sposoben premagati vse vojaške tegobe. Posebej je bilo poudarjeno, da je imel urejeno finančno poslovanje,
kar je bilo tedaj v vojski precejšen problem. Ni pa
imel premoženja, nikoli pa tudi ni imel dolgov.
Ves čas je ostal samski in ni znano, kaj se je
zgodilo z njegovimi premičninami?
7
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Feldmaršallajtnant Karl von Tegetth off
(Osterreici1isches Sfaatsarchiv. . Kriegsarchiv)
Sočasn i slovenski tisk o admiralovem starejšem
bratu ni kaj d osti pisal, name nil mu je le nekaj
notic. Prvi je smrt Ka rla von T egc tth offa zabeležil
Slovenski gospodar, ki je že 2. junija ]881 objavil
samo kratek sta vek in šc to Z napačnim krajem
smrti, da jc "hrabri feldmaršallajtnant v Gradcu
umr1",s Po čudnem naključju jc Ic nekaj dni pred
Ka rlovo smrtjo mariborsko m es to sklenilo postaviti
admiralu "letos krase n spo menik. Postavljen bo na
Tapeinerjevem trgu (danes Maistrov trg op. p.)
pred realkinim poslopjem", je za beležil Slovenski
gospodar9 O spomenik u je poročal tudi Slovenski
narod, ki jc v poročilu zapisal še, da "bode spo
obvezale, da bodo plačale stroške napeljave ID
menjk vlil dunajski tovarnar Karel Turnhcil11. Stal
bode spomenik 21.000 goldinarjev. Po dogovoru se
ima do dne 20. julija 1883 d ogo toviti in mestu
Maribor izročiti."ll
Slovenec je Tegetthoffov samomor o menil šele,

ko se je nekaj zatem zgod il mcd visokimi avstrijskimi ofici rji še drugi tovrstni primcr. Slovenec jc
tedaj zapisal: "Ni šc dolgo tega, kar se je ustrelil
ge neral Tcgetthoff, b rat ·slav nega admirnla, že je
našel posnemalca v generalu Uhatiusu."12 Tudi
Slovenski narod in Bleiweisove Novice so šele ob
tem d ogod ku objavile vest o Tege tthoffovi smrti.
Novice so pisale: uSamom ori so dandanes vsak·
danja prikazen. Ka r zaporedo ma sta se dva im enitna generala Tege tth off in pa Uhatius u strelila,
pa še danes svet prav ne ve, zakaj."13 Obši rneje jc
o smrti von Tegetthoffa poročalo glasilo maribor·
ski h Nemcev Marburger Zeitung. V prvem poročilu iz 1. junija 1881 jc bilo zapisa no le, da je umrl,
ne pa tudi, da jc storil samomor. Ze daljši čas naj
bi bil bolan in na ~ot5'vanju se je ustavil v Lienzu
v Pustriški dolini. 4 Ze v nasled nji številki je naveden pravi vzrok sm rti, d odano pa je bilo še, da
je bil brat admirala Wilhelma, da je bil rojen v
Mariboru, našteti so bili vojni pohodi, ki se jih je
udeleži l, in da je bil nazadnje divizionar v G radcu.
Napačen je bil podatek, da jc bil v vojaški službi
od leta 1846 15
Dva dni kasneje je izšlo v Marburger Zeitungu
še posebno poročilo iz Lienza, najbolj podrobno
od vseh poroč il , ki jih je zaslediti v časopisj u na
Slovenskem. Poročilo navaja, da se je von Tegetthoff ustrelil v postajni restavraciji 30. maja ob trch
zjutraj. V Lienz je pred dvema dnevoma prišel iz
Nice in je zadnji večer prebil očitno dobro razpo·
lažen v ugledni družbi. Neimenovani gos t v sosednji sobi, kjer sta spala, jc ponoči slišal silovito
kašljanje in zd elo se mu je tudi, da je slišal strel.
Ker generala nasled njc jutro do poldneva ni bilo
na spregled, so sobo na silo odprli in našli v
postelji truplo s pres treljeno glavo, v roki pa je še
krčevito držal revolver. Na mizi jc ležalo pismo, v
katerem se je von Tegetthoff o pravi č il lastniku za
svoj usodni korClk. General je imel pri sebi z natn o
vsoto denarja. Od tega je 30 goldinarjev namenil
usluž.bencem hotela, 300 goldinarjev lokalnemu
fondu za sirote, ostanek kar '1300 gld pa naj bi šel
za pogrebne stroške. Zapisal je tudj, da želi biti
pokop a n tam, kjer jt! umrl, torej v Lienzu. Da najbrž ni šlo za nenadno odločitcv za samomor, govori dejstvo, da je imel pri sebi tudi oporoko,
opolnomočja in kad icile in vsi papirji so bili v
najlepšem redu . Von Tegetthoff naj bi že dolgo
bolehal za neozdrav ljivo bolez nijo. Vračal se jc iz
Italije, kjer je v milem podnebju iska l olajšan je za
svoje zdravstve ne tegobe. J30l eze n naj bi bila tudi
motiv za njegov korak. 16
.! ~ Slovenec, št. 62. 9. 6. 1881.

8

io

Slovenski gospoda~ šlo 22, 2. 6. 1881.
Slovenski gospoda~ št 17,28. 4. 1881.
ZAP, MOP, ško 268.

II Slovenski narod, št. 95. 28. 4. 1881 .
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Novice, šl. 24, 15. 6. 1881 in
6. 1881.
14 Mnrburger Zeilul1C- šl. 65, 1.
'15 Marburger Zeitung; š t. 66, 3.
'16 Marburg"r Zeilung, št. 67, 5.

Slovenski narod, št. ]28, 8.
6. 1881.
6. 1881.
6. 1881.
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Marburg a. d. j)rau

. C:'9· lI hoff·D<nkmal

Spom enik vicec7dmir(1/u Wili1elmu von TegcttJ1Offu~
ki je stal na današnjem Maistrovem trg u v Mariboru
(Univerzitetna knjii nica Maribor)
v eč j o

po-

Sko raj dve leti p o vo n Tege tth offovi smrti je

zorn ost namenil smrti ge ne rala von Uchatiusa, ki
je dejansko pov z roč ila pravi p o litični pro blem . Nn

njegova mati Leopoldina v spomin na svojega
prvorojenega sina namenila 3.000 goldinarjev kot
posebno ustan ovo. Obresti od glav nice naj bi
vsako leto na dan smrti Karl a, torej 30. maj a,
pod e lili šes tim in va lido m ali nekdanj im vojakom
27. in 47. pešp olka . Prednost naj bi imeli tisti, ki so
sodelovali pri zasedbi Dosne in Hercegovine in jim

Za nimivo je, da je slovenski tisk

d olgo in široko so razpravljali, zakaj vojno ministrstvo ni moglo p oča ka ti na izboljšavo Uc hatiUSQvih top ov, ampak je raje takoj kupil o Kruppove. !7

17 Slovenski narod, lI. 12!l, 8. 6. 1881, šl. 129, 9. 6. 1881 ;
Slo venski gospodl1r; št. 23, 9. 6. 1881 , št. 25, 23 . 6. 1881;
Wurzbach, n .d ., 56 ZV., Wien 1888, sIr. 247-250. Gre za
fc ldmaršalla jlnanta Fr<Ulza von Ucha tiusa (J811 -1881), ki
je bi! iznajdi\eJj p o njem imenovanega to pa, ke r je bil
nare jen ;7. jekla p o Uchatiusove m pos top ku . Sice r matemat ik in na ravoslovec, vse življen je 7.aposie n v vojski v
topništvu in n a7.actn jc šer Arzenala na Dun aj u, kjer jc
bilo poveljstvo a rtilerije. Ta m je tudi 4. 6. 1881 s toril
sa mom or, ka r je vzbud ilo veliko govorjen ja in o btožb,
češ da je bil za posta vljen in da njegove iz najd be niso
upoštevali, ker so se ra je o dl očili za KruppoVC' topove .

je p ovelj eval Karl vo n Tege tth off. O pode litvi naj
bi odločala ko manda 3. korpu sa v Grad cu .1B
O p oliti č n e m pr epri č anju Ka rl a von Tegetthoffa

nisem našel nobenega sled u niti v vojaških karakteristi ka h niti kje drugje. O njegovi za puščini ni
Ukva rjal se jc tu d i z lite raturo in '1879 jc za svoje vnu ke
kot boži čno darilo izdal zbirko 230 u ga nk v ven ih pod
naslovom Ni.isse fu r Weihnachtcll .
18 A1<7rburgt~r Zcilun~ št 45, 15. 4. 1883.
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nice sar znanega, prav tako ne vemo nIcesar o
njegovi korespondenci, z dolgotrajnim pregledovanjem vojaških časopisov bi se morda našel
kakšen članek o njegovem zasebnem življenju.
Znan ni niti krog ljudi, s katerimi se je družil. Ker
je zasedal visok položaj v vojaški hierarhiji, se mi
zdi še posebej zanimivo, da je tako neopazno
ostalo njegovo obveščevalno delovanje, ne glede
na tajnost delovanja takšnih služb. Ker je bil tako s
svojim službovanjem v Trstu kot tudi s poveljevanjem slovenskim vojakom pri zasedbi Bosne in
Hercegovine 1878 nekoliko povezan tudi z našo
preteklostjo, je prav, da o njem zvemo kaj več.
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Feldmarschalleutnant Karl von Tegetthof widmete sich - so wie sein Bruder Admiral Wilhelm
von Tegetthoff auch - der Militarkarriere und stieg
bis Ende seiner Dienstzeit zum Feldmarschalleutnant em por. Er beteiligte sich an allen
kriegerischen Auseinandersetzungen Osterreichs
bis zum Ersten Weltkrieg, d.h. am Krieg gegen die
Italiener zur Zeit der Revolution 1848/49, am Krieg
gegen Italien im Jahre 1859 und an der Schlacht bei
Soiferino, an der Schlacht bei Koniggratz im Jahre
1866 und schliei5lich 1878 an der Besetzung
Bosniens und der Herzegowina, als er eine Division
befehligte. In den Jahren 1865/66 war er Chef des
Heeresnachrichtendienstes. Nach seiner Pensionierung wurde er zum Geheimen Rat ernannt. Den
Ruhestand genoi5 er jedoch nur kurze Zeit, weil er
sich am 30. Mai 1881 wegen einer unheilbaren
Krankheit in Lienz im Pustertal das Leben nahm.
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prof. zgodovine, muzejska svetovalka, Muzej narodne osvoboditve Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 5, 51-2000 Maribor

Velika Nedelja skozi stoletja

IZVLEČEK

Avtorica v sestavku predstavi kratko krajevno zgodovino Velike Nedelje/ ki je neločljivo povezana s
prihodom vitezov nemškega viteškega reda na Štajersko okrog leta 1199 ter z nastankom in razvojem
komende Velika Nedelja.
KLJUČNE BESEDE
Velika Nedelja/ komenda/ nemški viteški red

SUMMARY
VELIKA NEDELJA THROUGH CENTURlES
In her contribution the author presents a short local history of Velika Nedelja/ which is inseparab1y
connected with the arrival of the knights of the German Chivairic Order to Styria around the year 119~
and with the origin and development of the commendam Velika Nedelja.
KEYWORDS
Velika Nedelja/ commendam/ German Chivalric Order
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Velika Nedelja je deloma gručasto, deloma obcestno naselje, ki leži večinoma ob vznožju jugovzhodnega dela Slovenskih goric, na prehodu na
skrajni vzhodni del Ptujskega polja ob cesti in
železnici Ptuj - Ormož, odkoder se med dolinama
Sejanskega potoka in Lešnice vzpne na vinogradniško sleme Kogel (303 m)1 Zaradi ugodne prometne lege - lahko dostopno gričevje, ravnina in
negozdnati svet, ki pokrajino na široko odpirajo na
vzhod -, plovnosti reke Drave in rodovitnosti Ptujskega polja je bilo to ozemlje poseljeno že od
mlajše kamene dobe naprej. V rimskem obdobju je
bila po južnem delu naselja speljana državna rimska cesta Poetovio - Savaria (današnji Sombathely), ki je povezovala pomembno vojaško in
trgovsko središče Poetovio z ostalim delom province Panonije.2
Slej kot prej je ozemlje med rekama Muro in
Dravo pripadalo območju, ki so ga že v zgodnjem
srednjem veku poselili Slovani. Zgodovina Velike
Nedelje je neločljivo povezana s prihodom vitezov
nemškega viteškega reda na ormoško območje.
Nemški viteški red - Deutscher Ritterorden - je bil
tretji in najmlajši v vrsti viteških redov, ki so
nastali kot posledica križarskih vojn za osvoboditev Jeruzalema in drugih svetih krajev v Palestini. Pred njim je bil leta 1118 ustanovljen red
juanitovali ivanovcev oziroma špitalarjev, leto kasneje 1119. pa red templarjev 3 Najprej so se redovi
posvetili oskrbi bolnikov, ubogih ljudi in zaščiti
popotnikov - romarjev v Sveti deželi. Pozneje so
se preoblikovali v skupnosti, ki so jih sestavljali
vitezi, ki jim je bil boj proti "nevernikom - nekristjanom" edina in najvažnejša naloga, ter bratje,
katerim je bila zaupana oskrba bolnikov in romarjev.4 Po poročanju akonskega škofa Jakoba von
Vitrya (1216-1228) segajo začetki nemškega viteškega reda v leto 1118, ko so Nemci ustanovili v Jeruzalemu svoje zavetišče - špital za romarje in bolne
sonarodnjake. Poimenovali so ga Sv. Marija Jeruzalemska. Poleg špitala so uredili tudi kapelico
(oratorium - molilnico) za čaščenje svete Marije.5
Izguba Jeruzalema leta 1187 in s tem celotne
Palestine - kristjani so bili premagani v Nazaretu
in pri kraju Kap Hittimu - je povzročila tretjo
križarsko vojno leta 1189 6 V boju za pomembno
trdnjavo Akon leta 1190 so meščani severnonemških mest Bremna in Liibecka pod vodstvom
mojstra Siegbranda zgradili pred oblegano trdnjavo iz jader in desk zasilno zavetišče - bolnišnico
za ranjene in bolne viteze. Po njihovem odhodu je

1
2
3
4
5
6

Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana 1995, str. 405.
Pahič, K predslovenski naselitvi, str. 168.
2000 let krščanstva, str. 935 in 949.
Mlinarič, Kartuzija Pleterje, str. 19.
Ožinger, Križniška župnija Velika Nedelja, str. 30.
Zgodovina cerkve Il del, str. 203.
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vojvoda Friderik Švabski vodenje zavetišča zaupal
svojemu dvornemu kaplanu Konradu in komorniku Burkardu. Oba sta napravila svete zaobljube
ter se posvetila službi bolnikom in bolnišnici, ki sta
jo poimenovala "Sveta Marija nemške hiše v
Jeruzalemu". Ustanovo je 6. februarja 1191 potrdil
tudi patež Klement III in jo sprejel v svoje
varstvo. Ko je trdnjava Akon po dolgem obleganju 12. julija 1191 prešla v roke kristjanov, se je
novoustanovljeni red preselil v Jeruzalem, kjer si je
postavil novo bolnico, ki jo je imenoval "Hospital
Beatae Mariae Teutonicorum in Jerusalem - Bolnišnica križarskega reda Sv. Marije v Jeruzalemu".8
Marca 1198 je visoka družba cerkvenih dostojanstvenikov ob velikem zborovanju v hiši templarjev v Akonu povzdignila red Sv. Marije Jeruzalemske v viteški red, ki ga je 19. februarja 1199
potrdil tudi papež Inocenc 111. Zunanji znak njihovega viteštva je bil bel plašč s črnim križem. V
svojih pravilih se je red posvetil strežbi bolnikov in
varstvu romarjev, podobno kot ivanovci in templarji pa so se poleg navadnih meniških obljub zavezali, da se bodo z mečem bojevali zoper nekristjane - "nevernike". Izreden razmah je nemški
viteški red doživel pod velikim mojstrom Hermanom von Salza, ki je red vodil v letih 12101239 9 Še pred njegovim vodstvom je red dobil več
postojank v Evropi, med drugim tudi na Slovenskem. Najstarejša postojanka nemškega viteškega reda na slovenskih tleh je bila po vsej verjetnosti v Brežah na Koroškem. Tam je leta 1203
nadškof Eberhard prepustil križniškemu redu zanemarjeni hospital ter mu nakazal vso desetino, ki
jo je dobival tamkajšnji grad. V prvi polovici 13.
stoletja so se člani križniškega reda naselili tudi na
Štajerskem, Kranjskem in v Beli Krajini lO
V začetku 13. stoletja je bil svet med Dravo in
Muro pust in neposeljen - "terra nullius" - ali nikogaršnja zemlja. To je bilo mejno območje med
nemškim cesarstvom in ogrskim kraljestvom, spadal pa je pod oblast cerkvenih gospodov - salzburških nadškofov. V njihovem imenu je posest
upravljala in branila mejo proti Ogrom viteška
rodbina Gospodov Ptujskih. V 12. stoletju sta
salzburški nadškof in njegov ministerial Friderik
Ptujski z velikimi težavami odbijala roparske
napade Ogrov. Prav zaradi teh je Friderik Ptujski
leta 1190 poklical na pomoč v Sveti deželi
ustanovljeni nemški viteški red. Prihod na to območje in njihovo zmago nad Madžari, izbojevano
na griču blizu izliva Pesnice v Dravo, opisuje
ptujski zgodovinar Ferdinad Raisp v delu Pettau,

7
8
9
10

Vestnik križniškega reda, str. 6.
Ožinger, Križniška župnija Velika Nedelja, str. 30.
Vestnik križniškega reda, str. 6-8.
Mlinarič, Križniške župnije, str. 81-82.
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Vedu/a VelikL' Nedelje. Ceorg Mt/th /ill..· Vi';chcr: Topographia Ducatl/s

Steicrmark.s aiteste Stadt und ihre Umgebung.
Dogodek naj bi se zgodil na veliki petek leta 1199,
ko je Friderik s svojega ponosnega gradu zagledal
z zahoda prihajajoče nemške viteze v močnih
oklepih in na iskrih konjih. Z meščani Ptuja je
sprejel iz Svete dežele vračajoče se vitez€ ter jih
popeljal v ptujsko mesto. Vitezi so se najprej v
cerkvi poklonili božjemu grobu ter odložili bojno
opremo. Že naslednji dan so se pridružili Frideriku
Ptujskemu na pohodu zoper požigajoče in ropajoč e horde ogrskega kralja Emerika. V hudem spopadu na Spodnjem Dravskem polju so jih premagali. Po končani bitki naj bi Friderik Ptujski zasadil
na kraju samem v tla, prepojena s krvjo, zastavo
nemškega viteškega reda z besedami: "Na velikonočno nedeljo smo si kraj priborili in naj se imenuj e Velika Nedelja, ki jo naj varujejo nemški
vitezi". Zaradi bitke na veliko noč so kraj po tem
dogodku imenovali Velika Nedelja, latinsko Magna
Dominica, nemško Gross - Sonntag. Vojvoda Leopold Slavni je pusto in neobljudeno ozemlje okoli
Velike Nedelje, Ormoža, Sredi š ča in Sv. Miklavža
pripojil Štajerski in jo podaril zmagovaku]]
Salzburški ministerial Friderik Ptujski se je okoli
leta 1200 nemškemu viteškemu redu oddolžil za
pomoč z bogato darovnico. V njej je združil širšo
velikonedeljsko okolico v zemljiško gospostvo ter
na njej ustanovil redovno postojanko - komenda
nemškega križ niškega reda 5 hospitalom Device
Marije. Izročil ji je polovico desetine ter predal
11 Raisp, Pellau, str. 273.

Stiriat~

Gradec 7681.

cerkev in patronat nad župnija. Hkrati pa je red
zadolžil, da tamkajšnjo neobljudeno zemljo fonovno poseli in jo brani pred ogrskimi vpadi 1 Veliki
mojster kri žniškega reda dr. Marjan Tumler, avtor
dela "Der Deutsche Orden in Werden, Wachsen
und Wirken bis 1400" (izšlo na Dunaju leta 1955),
datira posest komende nemškega viteškega reda v
Veliki Nedelji za najstarejša redovno posest v
srednji Evropi, starejšo od komende Leech v
Gradcu in hospica v Brežah. Definira jo kot "najstarejša redovno posest na nemških tleh", pri če
mer je seveda mislil alpski prostor. 13
Leta 1222 je Friderik Il Ptujski ("Fridericus de
Betauia") z listino potrdil nemškemu viteškemu
redu daritev svojega očeta Friderika, ki je podeW
redu v Jeruzalemu svojo lastnino pri Veliki Nedelji
("in Dominico") s polovico desetine, potem ko je
ondomo zemljo iztrgal iz rok Ogrov ter jo kot
"prazno in neobljudeno" najprej spravil pod svojo
oblast (".. cum predictam terram memorandus
pater noster de manibus Ungarum eripiens, licet
vacuam et inhabitatam primo sue subiugavit
potestati ... ")14 Skupaj s soprogo je 8. julija 1235
redu podelil še pravico do patronata nad cerkvijo
pri Veliki Nedelji - "in ecclesia ue vocatur ad
sanctam Dominicam" z obljubo, da bo to daritev
priznal tudi nadškof v Salzburgu 15 Salzburški
12 Curk, RaZVOj urbanih naselbin , str. 63.
13 Binder, Der deutsche Ritter, str. 290.

~~ ~~:: g~:~!~~: ~: ~{:~:: ~~. : ~~~: ~~~: :!;: ~6i.
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Zemljevid dekanije Velika Nedelja lela 1820 Fololeka zgodovinskega oddelka Pokrajinskega muzeja Pluj.
nadškof Eberhard Il se je sprva tem velikodušnim
darovom upiraj, vendar je pol leta pozneje, 26.
januarja 1236, z listino, izdano v Ptuju, potrdil prenos patronata nad velikonedeljsko cerkvijo nemškemu viteškemu redu. J6 Z listino je nadškof
oznanil, da sta plemenita brata Friderik in Hertnid
("Fridericus et Hertnidus fratres de Petovia") ob
spoznanju, da je njun oče po krivici odtegnil
cerkev pri Veliki Nedelji nemškemu redu ("aput
Sanctam Dominicam"), ki mu jo je po zakoniti poti
daroval njun stari oče, ponovila daritev. Ob potrditvi listine je imel škof pred očmi izboljšanje
ondotnega slovenskega ljud stva ("considerata etiam correctione plebis illius sc1auice"), ki pa lahko
nastane le ob skrbnem ravnanju omenjenega reda.
Izrecno si je pridržal investituro kandidata za
opravljanje dušnopastirske postojanke, svojemu
arhiadiakonu pa je pridržal pravico vizitacije župnije]?
Oaravnici iz let 1222 in 1236, ki sta zaobje1i
samo okolico Velike Nedelje, sta bili osnova za
nastanek in razvoj bogate in močne komende. 18
Že leta 1219 je imela Velika Nedelja svojega komturja brata Otona in župnika Ditriha, kakor je to
razvidno iz listine, izdane v Ptuju 31. avgusta
1219, s katero Sofija, njena sinova Jakob in Henrik
ter hčere Dimut, Hedviga in Eljzabcta prodajo velikonedeljskemu kom turju neko kmetijo pri Sv.
16 Kos, GLad;vo, V. knj;ga št. dok. 647, st<- 306.

~~ Kos, Grad ivo, V. knjiga št. dok. 647, str. 306.
Pircllegger, Die UnferSleiermark, sir. 85.
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Lovrencu ob Polskavi 1 9 Leta 1237 je bilo omenjenih šest, leta 1277 dvanajst in leta l288 deset
redovnikov. 20
V začetku skromna redov na posest, ki se je leta
1259 imenovala kot "Terra Nedelk et Zu nk sita
inter Drauam et Mma", se je v 13. in 14. stoletju z
darovnicami, zamenjavami in nakupi naglo večala.
V osemdesetih letih 15. stoletja je dosegla svoj
največji obseg 21 Na začetku je velikonedeljska
posest merila 14.000 oralov, pozneje pa si je komenda pridobila še 5565 oralov 22 Poleg Ptujskih
gospodov in njihovih sorodnikov so bogate posesti
poklonile komendi še druge manjše viteške
družine, med njimi tudi gospodje iz Kunšperka in
Podsrede. Omenjeni rodbini sta imeli obširno ze mljiško posest na Ptujskem polju in v Slovenskih
goricah. 23 Že leta 1236 je imela komend a posest in
dvorec v Trčovi in pristav o pri Sv. Petru pri Mariboru S p osebnim uradom v Trčovi , ki pa jo je
leta 1279 prodala benediktinskem u sa mos tanu v
Admontu. 24 Na prošnjo svojega vazala Hermana,
ka stelana na daljnem gradu v Ptuju in posestnika
vasi Hermanci, je 28. oktobra 1247 Friderik Ptujski
podelil nemškemu viteškemu redu v veČno posest
vas Hermanci z vsemi pritiklinami in pravicami: z

19 Kovačič, Trg Središče, str. 100.
20 Binder, Der deutsche Ritler, str. 292,
21 Curk, Razvoj urbanih naselbin, str. 65.
22 Kovačič, Trg Srcdlšče, sir. 101.
23 KJasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, str. 60.
24 Ožinger, Križniška župnija Velika Nedelja, str. 32.
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vinogradi, obdelovalnimi in neobdelovalnimi njivami, gozdovi in pašniki. To daritev je 6. januarja
1249 v Brežicah potrdil tudi salzburški nadškof
Filip 25 Grof Arnold iz Štrigove je 30. junija 1288
daroval redu posest Dobron - verjetno Dubravo,
severno od Središča na meji nemškega posestva "in metis Thetonie ".26 Za izvrševanje ene ustanovne maše je vitez Friderik Kunšperški 15. junija
1307 redu podelil osem in pol kmetij, ki so ležale
pri imenovani redovni hiši.27 Ponovno je Friderik
Kunšperški 9. novembra 1319 podelil nemškemu
redu pri Veliki Nedelji pet in pol kmetij v vasi
Bratonečice - II zu dem Obern Rohr". Ob daritvi so
se redovni bratje obvezali, da bodo dali Frideriku
in njegovi ženi Neži vsako leto, kadar prideta k
njim, štiri kokoši, pol vedra vina in en mernik
ovsa 28 Vitez Siegfried iz Posrede pa je 15. avgusta
1315 podelil nemškemu viteškemu redu desetino v
vaseh Šardinje in Sodinci 29 Velikokrat so bile prav
te darovnice dote za vstop katerega člana družine
v red.
Komenda Velika Nedelja je obsegala skoraj celotni del vzhodnih Slovenskih goric ter ravninske
predele ob Dravi in Pesnici. Svoje ozemlje je naselila s slovenskim in hrvaškim prebivalstvom,
veščim vinogradništva. Glavnina zemljiške posesti
je bila okrog Velike Nedelje, Trgovišča, Mihovcev,
Cvetkovcev in Bratonečic, posamezne kmetije pa
je imela tudi na območju ravninskih vasi Osluševcev, Formina, Placerovec in Male vasi.30 S pridobitvijo gospoščine Muretinci, ki jo je rodbina
Maksa Herbersteina 12. decembra 1652 zamenjala
za posest nemškega viteškega reda St. Johann pri
gradu Herberstein ob Bistrici na vzhodnem Štajerskem, se zemljiška posest velikonedeljske komende
ni več bistveno spreminjala vse do zemljiške
odveze leta 1848 31 Muretinska zemljiška posest je
bila samostojna komenda reda. Raztezala se je od
Muretincev, Gajevcev, Osluševcev in Cvetkovcev
do Trgovišča in Velike Nedelje ter je imela vasi
Obrež, Vodrance in Lačo Ves. Gornino je prejemala na Velikem in Malem Kogu, na Malem vinskem vrhu in na Vodranskem vrhu. Obe komendi
so dejansko upravljali enotno iz Velike Nedelje 32
Poleg tega je imela velikonedeljska komenda še

25 Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, št.
dok. 43, str. 99.
26 ZAP, fond: Fototeka in kseroteka, šk. 2, fotokopija listine.
27 ZAP, fond: Fototeka in kseroteka, šk. 2, fotokopija listine.
28 ZAP, fond: Fototeka in kseroteka, šk. 2, fotokopija listine.
29 ZAP, fond: Fototeka in kseroteka, šk. 2, fotokopija listine.
30 Klasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, str. 101 in 111.
31 ZAP, fond: Fototeka in kseroteka, šk. 17, fotokopija kupne pogodbe.
32 Klasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, str. 114 in 115.

ribičijo

v Pesnici in v stari Muri pri Apačah, pripadala ji je tudi pravica do lova v graščinskih in
podložniških logih 33 Predstavljala je dobro organizirano fevdalno posest s trdno upravo in stalnimi
dohodki zlasti iz žitne in vinske desetine, ki pa si
jo je delila zormoškim gospostvom.34
Obseg gospoščine opisujejo urbarji iz let 1486,
1496, 1513, 1522, 1570, 1613, 1668 in 1758. Najstarejši urbar iz leta 1486 navaja, da je imela komenda v tem času okoli Velike Nedelje svoje podložnike na 74 kmetijah v 11 vaseh, zahodno in
severno od Ptuja je imela 39 kmetij v 6 vaseh.
Gornino - dajatev od vinogradov - je prejemala
od 129 vinogradnikov v 8 vinskih vrhovih, največ
v Hermancih, Slančji vasi, na Hajndlu, v Drakšlu
ter Gradišču nad Veliko Nedeljo. Vinsko desetino
ji je dajalo 128 vinogradnikov v 17 vrhovih 35
Podroben popis navaja tudi veliko opustelih kmetij
v ravninskih vaseh okrog Velike Nedelje. V tem
času je bilo štajersko Podravje izpostavljeno dolgotrajnim vojnim razprtijam, bojem, plenjenju ter
pustošenju vojnih čet cesarja Friderika in ogrskega
kralja Matije Korvina; pridružili so se jim še vpadi
Turkov. Urbar navaja, da je imel neki podložnik v
Bratonečicah kar 4 kmetije. 36 Velika Nedelja, ki je
bila po konceptu in strukturi vas, je imela komaj 6
kmetij in 29 domcev 37 Podobno sliko nam daje
urbar iz leta 1496. Komenda je imela v 20 vaseh 85
podložniških kmetij. Žitno desetino je dajalo 409
kmetij v 57 vaseh, vinsko desetino pa 881 vinogradnikov v 52 vinskih vrhovih ali goricah. Največjo gornino so dajali lastniki vinogradov v Hermancih. 38
Po popisu premoženja zaradi uvedbe davka za
turško obrambo na Štajerskem v letih 1542-1543 je
bila posest komende Velika Nedelja ocenjena na
130 goldinarjev. Vrtovi s polji so bili ocenjeni na
200 goldinarjev, vinogradi na Koglu, Drakšlu in
Temnarju pa na 120 goldinarjev. V 21 vaseh je
živelo 123 podložnikov, v 11 vrhovih pa 160 gornikov. 39
Podrobni popis podložnikov komende Velika
Nedelja iz leta 1712 izpod peresa skrbnega upravitelja Jožefa Zelenika nam navaja, da je imela
komenda 164 podložnikov. Prebivali so v 25 vaseh,
ki so se po večini razprostirale po ravnini DravskoPtujskega polja od Pohorja do Šalovec in v nekaterih dolinah Slovenskih goric. Največ podložnikov
je imela komenda v vaseh Sonntagsdorf ali Mihovcih (30 podložnikov), v uradu Bratonečice - Ob er
Rohr (18), v Trgovišču (14), v uradu Pangarce
33 Kovačič, Trg Središče, str. 102.
34 Klasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, str. 101.
35 Klasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, str. 112.
36 Pirchegger, Die Untersteiermark, str. 86.
37 Curk, Razvoj urbanih naselbin, str. 63.
38 Klasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, str. 112.
39 Pirchenegger, Die Untersteiermark, str. 86.
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Clani križniškega reda ob koncu 19. stoletja. Med njimi v prvi vrsti drugi z leve Bernhard Po}t1k,
subprior jz komende Velika Nedel;~7. Fototeka Zgodovinskega arhiva Ptuj.
(Perlsdod) pri Cirkovcah (15) in v Šalovcih (11 )40
Po uradnem popisu prebivalstva (zajel je le
popis hiš in hišnih gospodarjev) na Štajerskem leta
1754 je imela komenda v 26 krajill 200 podložniških hiš, od tega 104 kajža rije, v 23 krajih 132 hiš
z vinsko obvezo (gornin o), od tega je bilo 55 viničarij, v 16 hišah pa so bili naseljeni dninarji. Največ hiš je imela v Veliki Nedelji (47, od teh 20
kočarskih) , sledile so ji Bratonečice (Ober Rohr) z
32 hišami, Pangerce pri Cirkovcih z 21 hišami,
Trgovi šče z 18 hišami in Ša lovci s 13 hišami.41

Podrobno sliko gospodarskega, socialnega stan ja komendc ter pod ložniških dajatev nam podaja

zadnj i urbar iz leta 1758. Po omenjenem urbarju jc
imela velikonedeljska komenda v 18 va se h ormoškega okraja 122 poclložniških kmetij in 13 želarij. Poleg teh je imela v 8 vase h gornjega Ptujskega polja in zahodnih Slovenskih goric še 46
podložniških dru žin. Skupno je torej živelo v 26
vaseh 100 kočarj ev ali že larjev. Večino dajatev davek od ze mljišč (Grundzins - rusticale) in služnosti zcmljiškcmu gospodu (Herren forderllngen Urbarzins) so podložniki plačevali v dena rju. Od
daja tev, ki so še osta le v naravi, je kome nda letno
prejemala 11 mernikov (800 litrov) pšenice, 15
mernikov ovsa in 377 mernikov (300 hi) ajde. Stare
40 Kla sinc, Gradivo za zgodovino O rmoža , str. 11 3.

41 Klasinc, Gradivo za zgodovino Ormoža, sir. 109-110.
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dajatve v naravi (Kleinrecht), n ekoč namenjene
grajskemu upravitelju, so ko mendi letno prinesle
eno tele, 6 koštrunov, 219 kapunov, 4 kokoši, 94
pišča n cev, 195 jajc, 15 kola čev pšeni č n ega kruha,
30 funtov lanene preje in nekaj prosene kaše.
Denarna odkupnina, ki je v tem čas u nadomes tila
vse v rste tlake, je letno znašala 481 gold inarjev. Še
pred odkupom tlake z denarjem so morali vsi
pod ložniki skupaj opraviti vsako leto 18.512 dni ali
712 delovnih mesecev t1ake 42
Tudi v te m času je imela kom enda obsežno
vinogrndniško posest. Gornino je dobivala od 423
vinogradov v 25 vrhovih. Skup na letna dajatev po
urbarju je znaša la 19 sta rtinov ali ]04 hektolitre
vina . Največ podJožniške posesti je im ela v Veliki
Nedelji, kjer je bilo 31 kmetij in 13 želarjev. Kmečki
gospodarji so bili: Gregor Vezjak, Gregor Bokša,
Andraž Voršič, Jernej Meško, Matej Zad ravec, Lovrec H ržič, Miklavž Podpiatnik, Janže Vršič, Tomaž
Šoš terič, Marko H ojnik, l3laž Petek, Jurij Ozmec,
Matija Košar, Bla ž Prešiček. 43
Po Schmutzovcm popisu iz leta 1822 je celotna
posest komende obsegala 14.039 ora lov in 744
kvad ra tnih sežnjev. Rodovitnih polj je bilo 6247
oralov in 255 kvadratnih sežnjev, trav nikov in

42 Klasinc, Grad ivo za zgodovino O rmoža, sir.
43 Klasinc, Gra divo Zil zgodovino Ormoža, sir.
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Veljkonedeljski grad z grajsko prislavo lela 1930. Fololeka zgodovinskega oddelka
Pokrajinskega muzeja PluJ
vrtov 1786 oralov in 277 kvadratnih sež nj ev, visokih gozdov 4]0 oralov in 1078 kvadratnih sežnj ev,
vinogradov ·1220 oralov in 887 kvadratnih sežnjev
in nizkega gozda 4374 oralov in 1447 kvadratnih
sežnjcv (1 oral je 57 a 54 m 2, 6 dm 2, 1 kvadratni
seženj je 3.596 m 2 ) . Na celotni posesti je bilo 1463
hiš, v katerih so živele 1604 družine s 6586
dušami, od tega 3121 moških in 3465 žensk. Stalež
živine je izkazoval 1539 krav, 601 konj, 97 volov in
282 čebeljih panjev. Ob zemljiški odvezi leta 1848
je komendi ostalo v posesti le 466.972 ha zemlje;
obdržala je obsežne vinograde z osrednjo vinsko
kletjo na Temnarju, pašnike, ribnike in gozdove. 44
Za odvzeto zemljo ji je bila izračunana tudi
odškodnina v višini 146.005 goldinarjev, ki pa ni
bila nikoli v celoti i z plačana . 45
Upravno središče komende je bil velikonedeljski grad. Prvič se omenja že leta 1273, kot
sre di šče viteške posesti "Haus Suntag" pa dosti
pozneje, šele leta 1321. Vse do 17. stoletja je bil
relativno skromen. Srednjeveški grad je bil leta
1542 vreden komaj 500 goldinarjev (štirikrat manj
kot ormoški). V posesti kri žnikov je os tal vse do
konca 2. svetovne vojn e. Grad je imel pomembno
vlogo pri obrambi nekdanje nemške meje proti
Ogrom, pozneje pa tudi proti TUTkom in v bo jih s
kruci. Te meljito prenovo in razširitev je doživel

okoli leta 1622 pod vodstvom kom turja barona
Markvarda von Egkha 46
Grb komende Velika Nedelja se skozi stol etja
ni bistv e no spreminjal. Po Bratsc hu iz leta 1567 je
v sredini baročno oblikovanega grbovnega polja, ki
se spodaj zaključuje z valutami, malteški križ znamenje nemškega viteškega reda. V stičišču
krakov je vstavljen srčni ščit z enoglavim orlam,
na koncu križevih krakov pa so v pravokotnih
okvirih upodobljeni atributi štirih evangelistov:
Matej - kerub, Marko - krilati lev, Luka - krilati
vol ter Janez - orel in knjiga. 47
Z naselitvijo križnikov so velikonedeljska, ormoška in središka okolica prišle tudi v duhovnem
pogledu pod njihov vpliv. Pražupnijam na območju
med Muro in Dravo se je kot zadnja pridružila še
pražupnija pri Veliki Nedelji. Svoje vikariate je imela v Ormožu, Središču in Miklavžu. Teritorialno je
pražupnija na zače tku obsegala celotni "nekdanji
ormoški sodni okraj". Na jugu je bila meja reka Drava, na vzhodu pa bivša štajersko-ogrska meja, ki je
tekla med potokoma Zeleno in Trnavo do glavnega
grebena Slovenskih oziroma Ljutomerskih goric. Na
severu in severovzhodu je tekla ob glavnem grebenu goric do Se nečaka. O b Jeze rnici oziroma v Otavški dolini je krenila na JV pod sedanjo cerkvijo na
Polenšaku, od tam pa na jug ob potoku, ki te če ob

44 Janiseh, Topogmfisch - stal;stisd1es Lexikon von Steiermark, sLr. 925.
45 Pirchegger, Die Untersleicrmark, sLr. 86.

46 SLopar, Grajske stavbe v vzhodni SloveniA sLr. 147-150.
47 Masten, PečaLi in grbi O rmoža in okolice, str. 97.
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meji med Slomi in Brezovcem do izliva v Pesnico.48
Dušnopastirsko delo so na tem območju v 13. in
14. stoletju opravljali križniki iz Velike Nedelje
sami. Od leta 1528 so bili na velikonedeljskih podružnicah Sv. Jakoba v Ormožu, Sv. Duha v
Središču in Sv. Miklavža v Miklavžu že nastavljeni
stalni dušni oskrbniki. Vprvi polovici 16. stoletja so
se tudi na slovenskem Štajerskem že poznali prvi
vplivi protestantske vere. Odražati so se v verski
mlačnosti prebivalstva. Zaradi tega je leta 1528 to
območje obiskala mešana državno-cerkvena komisija z nalogo, da ugotovi versko stanje med prebivalstvom in duhovščino. Pred deželno komisijo v
Radgoni so bili 4. julija poklicani tudi duhovniki iz
Velike Nedelje, Ormoža, Sv. Miklavža in Središča
ob Dravi. Komisija je pri tem ugotovila, da so bili v
liveri tokrat vsi edini in brez zmote ".49
Proti koncu stoletja pa so se razmere na tem
območju zelo spremenile. K temu je deloma pripomoglo delo sinov ormoškega graščaka Luke Sekelja, Jakoba in Mihaela, ki sta se na Ogrskem
navzela novega nauka ter podpirala širjenje protestantizma in kalvinizma, na drugi strani pa razuzdano življenje nemških vitezov, med katerimi je
vladala "popolna propadlost".50 Škof Martin Brenner (1585-1615) je leta 1593 vizitiral kot generalni
vikar salzburškega nadškofa tudi velikonedeljsko
župnijo ter pri duhovščini in vernikih ugotovil
žalostne razmere tako v verskem kakor nravnem
pogledu. Ob ponovnem vizitiranju velikonedeljske
žu pnije 12. junija 1607 je ugotovil splošno izboljšanje razmer, opomin pa je zadel le vikarja Blaža
Sokolovskega, ki ga v času vizitacije ni bilo doma.51
V začetku 18. stoletja so velikonedeljski okoliš
ogrožale divje tolpe krucev, ki so ropale, morile in
požigale po vsej okolici. Pod vodstvom miklavškega župnika Martina Stariha ter velikonedeljskega nadžupnika Maksa Kreinerja so oboroženi
kmetje leta 1704 kruce premagali in jih pregnali iz
dežele 52
Iz ohranjenega poročila, pripravljenega za sinodo spodnještajerskega arhidiakonata v dneh 28. in
29. aprila 1739, izvemo, da je živelo v velikonedeljski župniji 4485 duš. Za njihovo duhovno
življenje je skrbel župnik Anton Tadej Miklaus,
doma s Prevalj na Koroškem, pri delu pa sta mu
pomagala kaplana Pankracij Rebernik iz Kamnice
pri Mariboru in Jožef Perne iz Sevnice. Poleg slovesnega opravila s pridigo ob nedeljah in praznikih so križniki pri Veliki Nedelji vsako nedeljo
opravili še dvoje večernic, katehezo so poučevali
pri Veliki Nedelji pozimi ob nedeljah, poleti pa na

48 Ljubša, Zemljepisni razvoj župnij, str. 4.
49 Mlinarič, Križniške župnije, str. 84.
50 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 258.
51 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 85.
52 Vestnik križniškega reda, str. 17.
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raznih krajih v župniji 53 Podrobnejši vpogled v
stanje velikonedeljske župnije v drugi polovici 18.
stoletja nam dajeta zapisnika arhidiakonskih vizitacij iz let 1760 in 1773, ki ju je opravil arhidiakon
Jožef Venčeslav St6ger iz Strassganga. Iz poročila,
zapisanega 25. in 26. avgusta 1760, izvemo, da je
bila cerkev, ki je bila dobro opremljena in imela 7
oltarjev, izredno velika in dolga. Pokopališče je
bilo obdano z obzidjem, ni pa imelo posebnega
mesta za pokop nekrščenih otrok. K župniji je
spadala še "sirotišnica" za pet revežev, za katere je
skrbel vsakokratni župnik. Služba božja se je
opravljala redno ob nedeljah in praznikih, ob nedeljah se je vršil tudi krščanski nauk. Matične
knjige, posebej krstno, poročno in mrliško, je vodil
župnik Jožef Karl Perne, križnik, doma iz Krškega,
pri delu mu je bil v pomoč kaplan Frančišek
Pavlinski Žager (Schager), doma iz Kamnika, oba
duhovnika goriške nadškofije. Vseh odraslih obhajancev v župniji je bilo 4409, otrok pa 76. Krščenih
zakonskih otrok, rojenih v tem letu, je bilo 172,
nezakonskih pa 13. Umrlo
odraslih in 35 otrok,
poročilo pa se je 24 parov. 4
Podobno stanje je bilo v župniji ob vizitaciji 17.
julija 1773. Župnijo je tedaj upravljal Jurij Gojmerec (Goimerez) iz Metlike, duhovnik goriške
nadškofije. Poleg njega so bili na žuyniji še trije
duhovniki: kaplana Jurij Hoblaj iz Cakovca, duhovnik zagrebške nadškofije, in Matija Karin iz
Vinice, duhovnik goriške naškofije, ter supernumerarij Jožef Reisber~er iz Ljutomera, duhovnik
salzburške nadškofije. 5
Iz velikonedeljskih podružnic se je zaradi oddaljenosti prva izločila cerkev Sv. Tomaža, ki je
postala samostojna leta 1719. Po izločitvi Ormoža
in Sv. Miklavža se je pražupnija Velika Nedelja
precej skrčila. Po popisu duš leta 1782 je velikonedeljska župnija obsegala 49 krajev, kjer je živelo
1185 družin oziroma 5919 duš. V župnijo Velika
Nedelja je spadalo 19 krajev: Velika Nedelja,
Drakšl, Hajndl, Lešnica in Lešniški vrh, Lunovec,
Mihovci, Runeč, Ključarovci, Šardinje, Sodince,
Stanovec, Strmec, Senežič in Seneški vrh, Trgovič,
Vičanec in Vičanski vrh, Senik in Žvab, Sejanci in
Strezetina. V sami Veliki Nedelji je živelo 21
družin ali 115 duš 56 Od leta 1785 je v Veliki
Nedelji tudi sedež dekanije. Cerkveno je bila župnija do leta 1787 podrejena salzburški nadškofiji,
nato do leta 1859 sekovski in slednjič lavantinski
škofiji 57
Iz župnijske kronike Velike Nedelje, ki jo je v
letih 1840-1860 pisal slovenski jezikoslovec, veliko-

l56

53 Mlinarič, Križniške župnije, str. 87 in 96.
54 Mlinarič, Križniške župnije, str. 88.
55 Mlinarič, Križniške župnije, str. 91 in 93.
56 Ljubša, Preureditev župnijskih mej, str. 36-37.
57 Krajevni leksikon Dravske banovine , str. 521.
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Križniki komende Velik" Nedelja leta 1936.
Fototeka zgodovinsk ega oddelka Pokrajinskega muzeja Ptuj
nedeljski župnik in dekan Peter Dajnko, lahko
razberemo veliko zanimivosti o sa mem kraju in
njegovi okolici 58 Leta 1845 je velikonedeljska žu pnija štela 2668 duš, od tega je bilo 1281 moških,
1387 že nsk in 180 otrok, 94 dečkov in 86 dekli c59
Jeseni leta 1848 so Veliko Nedeljo, O rmož, Središče
in druge okoliške kraj e vznemirjali roparski napadi
ogrskih uporni kov pod vodstvom M orirt:a Perezela. Za radi tega je 1. oktobra istega leta grof N ugent, marša l voj nega pohoda, zbral v Radgoni
opazovalni korpus avstrijske vojske, ki je štel 5000
mož. Z njim je prišel 15. oktobra v Furstcnfeld, že
58 Ož in ge r, l)(ljnkovi"I Kronika , str. 187 in 193.
Slovenski jezikoslovt;'c Peter Dajnko se jc rodil 23. <lpri1a
1787. Ic ta v Črešnjevcih pri Go rnji Radgoni. Po konča
nem šolanju v rOjstnem kraju je obiskova l gim na zijo v
Mariboru ler končal študij filozofije in teol ogije na
univerzi v Gradcu. V d u hovniški poklic je bil posvečen
18. marca 1813. Kol kapI.:m jc najprej za krajši čas (18151816) službova l v župniji Sv. Pelra pri Radgoni. nalo pa
vse do le ta 1831 v Radkersburgu. Lela 1831 je prišel za
župnika v Veliko Nedeljo, kjer je 22. febr uarja 1873. \ela
ludi končal svoje pasto ralno delo. V Dajnkovem slovstvenem delu. skoncen triranem na d ve desetle tji, se prep l(;! tajo nabožno in ljudsko prosve tit eljsko pisanjc, jezikoslov na - leposlovna dela ter p oljudno - strokovno
ustvarjanje . Uveljavili je holel svoj č rko p is dajn čico in
poseben knjižni jezik na temelju vzhodnoš tajerskih
nare čij. Med najpo membnejšimi deli moramo omeniti
slov nico "Le hrbu ch der wind ischen Sprache" (1824). pesniško zbirke) Posvelne pesmi med slovenskim narodo m
na Štajerskem (1827) in poljudn o strokovni p ri ročn ik o
"Če1arslvu" (183"1).
59 Ožingcr, Da jnkova Kronika, sir. 190.

21. oktobra pa v Ptuj, kj er je ostal le nekaj dni.
Skupaj z generalmajorjem Buritsom, štabom ter
glav nino okrepljenega arm ad nega korpusa, ki je
štel okrog 8000 mož, je krenil 26. o ktobra v Veliko
Nedeljo. Manjše vojaške pehotne enote je namestil
v S red.išč u ob Dravi - prednjo stražo so tvorile
če te pehotnega polka Piret št. 27 - in v Ormožu,
kjer je bil nastanjen za rezervo 1. pehotni bataljon
Wimpffen št. 13. Za zvezo med O rm ožem in Ptujem je zadolžil dragonarje regimenta nadvojvodo
Johanna št. 1 60
Do spopada z ogrskim i uporn iki je prišlo 8. novembra 1848. Po izjavi ogrskega uj etnika so up orniki okoli 12. ure pon oči prod rli iz kraj a Nedelitz,
mcd 6. in 7. uro zjutraj prekoračili štajersko mejo
pri S r edi šču ob Dravi ter nadaljevali pot proti O rmož u. Na poti so se jim v bran postav ile straže v
Sred i šču , Obrežu, Frankovcih in Loperšicah, ki pa
so jih upo rniki uniči1i. Okoli 8. ure zjutraj so vkorakali v O rmož, kj er so zlomili ob rambo maloštevilnih avstrijskih voja kov, ter krenili proti Veliki
Nedelji. Tukaj so se v tem času že zbrale če te ter
pod vodstvo m Buritsa kre nile proti upornikom . Po
večurnem topovskem obstreljevanju na Hajndlu so
se morali Madžari - med njirni je bilo veliko
dunajskih študentov, Judov, in kakor so govor ili
ljudje, tudi okoli 300 oboroženih žensk - v
popoldanskih urah um akniti, s seboj pa so na 16

60 Raisp, Petlau, str. 97-98.
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vozovih odpeljali mrtve in ranjene vojake. 61 V
akciji zbiranja prostovoljnih prispevkov za ranjence in druge vojne sirote, ki je potekala v tedanji sekovski škofiji leta 1849, so pri Veliki Nedelji zbrali 18 goldinarjev in 13 krajcarjev, v celotni
žu pniji pa 170 goldinarjev in 27 krajcarjev 62
Leta 1850 se začeli v velikonedeljski župniji izvajati zakon o zemljiški odvezi. Zemljiška nadarbina Velike Nedelje je prejela 433 goldinarjev odškodnine. Na velikonočni ponedeljek 2. aprila 1866
je bil odprt potniški in tovorni promet na železniški progi med Moškanjci in Ormožem, čuvaj nica
pa je postala železniška postaja Velika Nedelja.
Kakor je zapisal kronist se je otvoritve udeležilo
okog 30.000 Ijudi 63
Kraju samemu tudi naravne nesreče niso prizanesle. Velikonedeljčani so se v letu 1842 bojevali
proti gosenicam, ki so poleg sadnega drevja uničile
tudi gozdna drevesa, hraste in bukve.64 Zelo huda
toča je klestila konec maja 1887 v Drakšlu in
Hajndlu. Ponovno je toča opusto šila Veliko Nedeljo in širšo okolico 24. junija 1909. Kronist je v
župnijsko kroniko zapisal: liTa leto si bo zapomnil
vsak velikonedeljski župljan do smrti ... Padala je
debela toča, kakor droben krompir. Prišla je naglo,
požela je polje, da ni ostala nobena bilka, pomendrala travo, da ni bilo moč kositi ... Drevje je
bilo golo, brez listja in celo skorjo (kožo) je
izgubilo. Vinogradi so bili uničeni, trsje kakor odsekano ... Strehe: slamnate na drobno zasekane, z
opeko krite in na severni kraj ležeče popolnoma
zdrobljene ... Bilo je treba hitre in izdatne pomoči,
škoda pa se ni mogla nikomur povrniti".65 Za
celotni ormoški okraj je škoda znašala milijon in
pol kron, za velikonedeljski okoliš (zajel 6 občin)
pa je bila ocenjena na 480.000 kron. Poleg državne
podpore, ki je znašala 44.820 kron, je župnija od
mariborskega lavantinskega ordinariata prejela
2.406,30 kron denarne pomoči. Cerkveni ključar jo
je razdetil med farane, vsak je prejel do 20 kron.
Denarno pomoč poslancev v znesku 1.94tOl kron,
ki jo je župnija prejela po poslancu Jožefu Ozmecu, je provizor razdelil s pomočjo občinskih predstojnikov vsem tistim posestnikom, ki so prejeli
manj kot 30 kron pomoči. Za pomoč prizadetim
kmetom si je tudi velikonedeljska posojilnica od
ljubljanske zveze izposodila 20.000 kron. Petnajstega avgusta je tovarna za kavne primesi poslala
prizadetim ljudem 136 kg kavnih primesi. Med
prvimi pa je prizadetim kmetom poslal pomoč poln voz zelenjave - velikonedeljski rojak Robert

61 ZAP, fond: Varia, šk. 1, Pismo župnika Jurija Štuhec a iz
62
63
64
65

Velike Nedelje.
Ožinger, Dajnkova Kronika, str. 190.
Ožinger, Dajnkova Kronika, str. 190.
Ožinger, Dajnkova Kronika, str. 189.
Kronika župnije, leto 1909.
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Košar, učitelj pri Sv. Bolfenku. 66 Zaradi slabega
vremena (dežja in toče) je bila letina v letu 1925
zelo slaba; 12. novembra istega leta je padlo toliko
dežja, da je voda zalila hiše, hleve in kleti ter celo
razdrla progo in za ves dan prekinila železniški
promet pri Trgovišču. 67 Med poletom na severni
tečaj 15. aprila 1928 je Veliko Nedeljo nizko preletela zračna ladja konstruktorja in polarnega raziskovalca Umberta Nobile 68
Septembra 1936 je velikonedeljska župnija slovesno obhajala 700-letnico obstoja in prihoda križnikov v naše kraje. Pri slovesnostih, ki so trajale
od 5. do 8. septembra (praznik Marijinega rojstva),
je bil navzoč tudi vrhovni prestojnik reda veliki
mojster - opat Robert Schalsky z Dunaja. Poleg
njega so se slovesnosti udeležili še prior križniškega reda na Slovenskem pater Valerij Učakar,
ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman in mariborski
škof dr. Ivan Tomažič. Slovesno praznovanje so
zaključili s farno igro Dragotina Petančiča "Naša
apostola". Predstavo, pri kateri je sodelovalo več
kot 100 igralcev, je pripravil dramatski odsek Katoliškega slovenskega bralnega društva Mir pod
vodstvom nad učitelja Franca Kotnika 69

VIRI IN LITERATURA
ARHIVSKI VIRI
ZAP - Zgodovinski arhiv Ptuj
fond: Foto in kseroteka, ško 2, fotokopije listin
Komenda Velika Nedelja
fond: Foto in kaeroteka, ško 17, fotokopije listin
Komenda Velika Nedelja
fond: Varia, ško 1, Pismo župnika Jurija Štuheca
iz Velike Nedelje o vpadu madžarske vojske v
Ormož 8. novembra 1848, Velika Nedelja, 20.
november 1848
fond: Osnovna šola Velika Nedelja, ško št. 12,
Šolska kronika 11. del 1907-1941
OBJAVLJENI VIRI
Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v
srednjem veku, V knjiga. Ljubljana : Leonava
družba, 1928.

66 Kronika župnije, leto 1909. Jože Ozmec je bil izvoljen za
poslanca deželnega zbora 17. maja 1909, na volitvah je
dobil 1969 glasov.
67 ZAP, fond: O. Š. Velika Nedelja, šk. 12, Šolska kronika
IL del, šolsko leto 1925/26.
68 ZAP, fond: O. Š. Velika Nedelja, šk. 12, Šolska kronika
69 IL del, šolsko leto 1927/2B.
Slovenec, LXIV, št. 199, 1.9.1936, str. 3; Slovenski gospodar, 70, št. 38, 16.9.1936, str. 7-8.

50
2002

Kronika župnije Velika Nedelja 1857, II. deL
Zahn, von Joseph: Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark Il Band 1192-1246. Graz
Historischen Vereine fUr Steiermark, 1879.
LITERATURA
Binder, dr. Diter: Der deutsche Ritter - Orden im
Raum ptuj. Mestni statut 137~ Ptujsko mestno
pravo v srednjeevropskem prostoru, (ur. Marija
Hernja Masten), ptuj: Zgodovinski arhiv, 1997
(publikacije Zgodovinskega arhiva v ptuju.
Gradivo in razprave; zvezek 1), str. 275-294.
2000 let Krščanstva - ilustrirana zgodovina cerkve
v barvah. Ljubljana: Založba Mihelač, 1991.
Curk, Jože: Razvoj urbanih naselbin na območju
občine Ormož. Ormož skozi stoletja II (ur.
Peter Klasinc), Ormož: Skupščina občine, 1983,
str. 61-80.
Janiseh, Andr. Josef: Topografisch - statistisches
Lexikon von Steiermark mit historischen
Notizen und Anmerkungen, III. zvezek S-Z.
Graz: Druck und Verlag von Leykam, 1885.
Klasinc, Anton: Gradivo za zgodovino Ormoža in
njegovega okraja. Ormož skozi stoletja 1 (ur.
Jože Curk), Maribor : Obzorja, 1973, str. 101133.
Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana :
Uprava krajevnega leksikona Dravske banovine
v Ljubljani, 1937.
Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana : Državna
založba Slovenije, 1995.
Vestnik križniškega reda, VI, 1936, št. 4, jubilejna
izdaja.
Kovačič, Fran: Trg Središče: krajepis in zgodovina.
Maribor : Zgodovinsko društvo za Slovensko
Štajersko, 1910.
Kovačič, Franc: Zgodovina Lavantinske škofije
(1228-1928). Maribor: Lavantinski kn. šk. ordinariat, 1928.
Ljubša, M.: Preureditev župnijskih mej in ustanovitev novih župnij na levem bregu Drave ob
času Jožefa II. Časopis za zgodovino in narodopisje/ XX, 1925, str. 21-52.
Ljubša, M.: Zemljepisni razvoj župnij v pražupnijah Ptuj, Velika Nedelja in Radgona. Ča
sopis za zgodovino in narodopisje, XX, 1925,
str. 1-20.
Masten Hernja, Marija: Pečati in grbi Ormoža in
okolice. Ormož skozi stoletja IV (ur. Peter Pavel
Klasinc), Ormož : Skupščina občine, 1993, str.
79-103.
Mlinarič, Jože: Kartuzija Pleterje 1403-1595. Ljubljana 1982.
Mlinarič, Jože: Križniške župnije Velika Nedelja,
Ormož, Središče in Miklavž do konca 18. stoletja. Ormož skozi stoletja II (ur. Peter Klasinc).
Ormož: Skupščina občine, 1983, str. 81-98.

2 KRONIKA
IRENA MAVRiČ: VELIKA NEDELJA SKOZI STOLETJA, 203-214

Ožinger, Anton: Dajnkova kronika - vir za krajevno zgodovino. Ormož skozi stoletja III (ur.
Peter Pavel Klasinc), Ormož: Skupščina občine,
1988, str. 187-202.
Ožinger, Anton: Križniška župnija Velika Nedelja
skozi 750 let. Zgodovinski simpozij ob 750. obletnici Velike Nedelje. Velika Nedelja 22. november 1987, str. 30-40.
Pahič, Stanko: K predslovenski naselitvi Slovenskih
goric in Pomurja. Svet med Muro in Dravo (ur.
Viktor Vrbnjak), Maribor : Obzorja, 1968, str.
158-255.
Pirchegger, Hans: Die Untersteiermark und die
Geschichte ihrer Herrschaften und Giilten
Stiidte und Miirkte. Munchen : R. Oldenburg,
1962.
Raisp, Ferdinand: Pettau, Steiermarks iilteste Stadt
und ihre Umgebung. Graz: Druck und Verlag
von Leykam, 1858.
700 let župnije Velika Nedelja. Slovenec, LXIV, št.
199, 1. 9. 1936, str. 3.
Stopar, Ivan: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji
Il knjiga: Med Prekmurjem in porečjem Dravinje. Ljubljana: Založba Park, 1991.
Tridnevna proslava 700-letnice velikonedeljske
župnije. Slovenski gospodar, 70, št. 38, 16. 9.
1936, str. 7-8.
Zgodovina cerkve Il del, Srednji vek (600-1500),
Ljubljana: Družina, 1991.

..""rl
ZUSAMMENFASSUNG
Velika Nedelja im Laute der Jahrhunderte

Der Ort Velika Nedelja (Groi5sonntag) ist ein
Haufendorf am Fui5e des sudostlichen Auslaufers
der Slovenske gorice (Windischbuchel) und des
ostlichen Teils des Ptujsko polje (Pettauer Feld) an
der Strai5e und Eisenbahnstrecke ptuj-Ormož. Wegen seiner gunstigen Verkehrslage, der Schiffbarkeit der Drava (Drau) und der Fruchtbarkeit des
Dravsko polje wurde das Gebiet bereits im Jungpalaolithikum besiedelt.
Die Geschichte von Velika Nedelja ist mit der
Ankunft der Deutschordensritter im Raum Ormož
(Luttenberg) im Jahre 1199 aufs engste verbunden.
Mit ihrer Hilfe besiegte Friedrich von Pettau zu
Ostern die auf dem Dravsko polje plundernden
Horden des ungarischen Konigs Emerich. Um das
Jahr 1200 belohnte er den Deutschritterorden fUr
seine Hilfe durch einen groi5zugigen Schenkungsbrief. In diesem vereinigte er die weitere Umgebung von Velika Nedelja zu einer Grundherr-
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schaft und griindete eine Ordensniederlassung die Kommende des Deutschritterordens mit einem
Hospital zur Jungfrau Maria. Aufgrund von
Schenkungen, Tausch und Ankiufen wuchs der
Ordensbesitz im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts schnell an und schlotS den gesamten
6st1ichen Tell der Slovenske gorice sowie das
Flachland an der Drava und Pesnica ein. Nach der
Grundent1astung von 1848 verblieben im Besitz der
Kommende lediglich ein umfangreiches Weinberggebiet mit dem zentralen Weinkeller auf dem
Temnar sowie Weiden, Teiche und Walder. Das
Venvaltungszentrum der Kommende war die Burg
Velika Nedelja. Zum ersten Mal wird sie bereits im
Jahre 1273 erwahnt, als Mittelpunkt des Rittergutes
Ilhaus Suntagll aber erst 1321. Die Burg, die eine
bedeutende Rolle bei der Verteidigung der
ehemaligen deutschen Grenze gegen die Ungarn
spie1te, spater gegen die Turken und in den
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Kampfen mit den "Krud', blieb bis Ende des
Zweiten We1tkriegs im Besitz der OrdensriUer.
Die Pfarrchronik, die der slowenische Sprachwissenschaft1er, Peter Dajnko, Pfarrer und Dechant
von Velika Nedelja, im Jahre 1840 zu schreiben
begann, entha1t viele interessante Begebenheiten
dieses Ortes. Im Herbst 1848 beunruhigten Streifzlige ungarischer Rebellen Velika Nedelja und Umgebung, im Jahre 1866 erhie1ten die Einwohner von
Velika Nedelja einen Bahnhof. Von starken Hagelschauern und Regengussen wurde Velika Nedelja
und Umgebung in den Jahren 1887, 1909 und 1925
heimgesucht. Im April 1928 wurde Velika Nedelja
vom Luftschiff des Konstruktors und Polarforschers
Umberto Nobilo auf seinem Flug zum Nordpol
liberflogen. Im September 1936 beging die Pfarre
Velika Nedelja das 700. Jubilaum ihres Bestehens
und der Ankunft der Deutschordensritter in die
slowenischen Lande.
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Gradivo
UNIVERZA V LJUBLJANI IN NJENI REKTORJI - projekt Zgodovinskega arhiva in
muzeja Univerze v Ljubljani
Pod veče r prvega dneva tedna Univerze v
Ljubljani, 2. decembra 2001, je bila v prenovljenih
prostorih univerz itetnega poslopja in ob številni
uddcžbi vabljenih gostov otvoritev razstave Univerza v Ljubljani in njeni rektorji. Razstavo, ki
n{1J11 pripoveduje o devetin tridesetih rektorj ih, ki
so od le ta 1919 stali na čelu prve slovenske univerze, sta odprla sedanji rektor prof. dr. Jože
Mencinger in ljubljanska županja Viktorija Potoč
nik. Razstavd je idejno zasnoval dr. Jože Ciperle,
pripravili pa smo jo v Zgodovinskem arhivu in
mu zeju Univerze. V otvoritvenem nagovoru je Ciperle predstav il zgodovinski razvoj rektorske funkci je od 12. in 13. stoletja, ko se je začel za predstojnika srednjeveške univerze uporabljati ta termin, do moderne dobe, ko je rektor postal zaščit
nik znanos ti in predstavnik neodvisnosti pedagoškega in ra ziskovalneg,) dela univerze.
Možje, ki so od le ta 1919 vodili ljubljansko univerzo, so bili doma in v tujini priznani znans tv eniki, zato smo se ob pripravljanju razstave odločili
iz postaviti rektorsko funkcijo in skozi portretc
predstaviti deja·jnost vseh rektorjev ljubljanske
univerze. Namen ra zs tave ni bil vrednotiti posameznega rektorja pri razv oj u univerze, saj se je ta
v desetletjih obstoja srečevala z različnimi težavami, vsak rektor pa se je moral spoprijeti s
problemi, ki jih je prinesla nj egova doba. Nekateri
so Univcrzo ustanavljali, drugi so morali braniti
njeno avtonomijo in cclo obstoj.
Zgodov ino ljubljanske univerze lahko začne m o
pisati z njenim prvim rek torjem . Prihod svetovno
znanega matematika dr. Josipa Plemelja (1919-1920)
v Ljubljano je pritegnil na novoustanovljeno unive rzo tudi druge znanstvenike. Matematik je bil
tudi njegov naslednik na rektorskem položaju dr.
Rihard Zupančič (1920-1921). Pod njegovim vodstvom si je mlada univerza izposlovala avtono mnost fakultet pri volitvah svojih učite ljev , prevzela
licejsko knjižnico in oblikovala univerzite tno sodi šče. Dr. Gregor Gojmi r Krek (1921 -1922), pravnik
in glasbenik, se je kot rektor ukvarjal z vp raša njem
veljavnosti spremenjenega beograjskega univerzitetnega zakona za ljubljansko univerzo. Dr. Aleš
Ušeničnik (1922-1923), filozof in teolog, se je izkazal
z las ti v upravnih poslih. Pod vodstvom petega rektorja dr. Franceta Kidriča (1923-1924) je univerzi-

tetni svet od oblasti v Beogradu za hteval izpopolnitev ljubljanske univerze. Dr. Karel Hinter1echne r
(1924-1925), odličen mineralog in petrograf, je ob
stalnih tarnanjih beograjskih oblasti o stroških za
ljubljan sko uni ve rzo objavil razpravo O jugoslovan·
skih univerzah s posebnim oz irom na ljubljansko
vseučilišče te r v njej argumentira no zavrnil ugovore, ki so izražali pomisleke O obstoju slovenske
uni verze. V rektorskem letu dr. Leonida Pitamica
(1925-1926), p ravni ka, politika in dip lomata, je bil
ustan ovljen svet slušateljev ljubljanske univerze,
rektor je obiskal prosvetnega ministra, univerziteni
sve t pa je med drugim oblikoval pripombe k
novem u univerzitctnemu za konu. Teolog dr. Franc
Ksaver Lukman (1926-1927) se je kot rektor ukvarjal
z iskanj e m s tavbi šč a in kredita za novo stavbo
ljubljanske univerze, z nabavo opre me za univerzitetne inštitute in podaljša no in skripcijo v izrednih
razmerah. Rektorju filologu dr. Rajku N ahtigalu
(1927-1928) in se natu unive rze je ob veliki podpori
javnos ti uspelo prepričati posebno komisijo ministrstva prosvete o škodljivosti ukinitev posameznih
fakultet na ljubljanski univerzi.
Tudi deseti rektor dr. Milan Vidma r (1928-1929)
se je moral boriti za obstoj slovenske univerze. Od
kralja Aleksandra je dobil dovoljenje, da si univerza
privzame njegovo ime - Universitas Alexandrina in
od novega protektarja dobil zagotovilo za njeno integriteto. Vodil je priprave na praznovanje desetletnice univerze in izdajo prvega univerzitetnega
zbornika, na slovesnosti pa ga je ljubljanski župan
okitil z rektorsko verigo, darilom slovenskih občin
in sill1bolom rektorske funkcij e, ki si ga od tedaj do
dan es predajajo rektorji ljubljanske univerze. Kljub
kraljevemu protektoratu se je že naslednji rektor,
pravnik dr. Metod Dolenc (1929-1930), ob pripravi
novega univerzitetnega zakona ponovno soočal z
grožnjo po okrnjenju ljubljan ske univerze.
Z dr. Alfredom Šerkom (1930-1932) je rektor
prvič pos tal medicinec, po sprejetju novega zakona pa je bil tudi prvi rektor z dvoletnirn man datom. V te m času so ljubljanski študentje postajali vedno aktivnejši, zarad i njihovih političnih
manifestacij je rektor dobil na vod ilo za ukinitev
Medicinske, Teološke, Tehnične in Pravne fakul·
tete. Pomoč pri ohranitvi unive rze mu je nudila
takratna slovenska opozicija. Z de narnimi pritiski
in s tem povezanimi poskUSi ukinitve posameznih
fakultet se je sooča l tudi dr. Matija Slavič (19321934), slovenski biblicist in narodnoobrambni delavec. Slovenist dr. Fran Ramovš (1934-1935) je odstopil z rektorskega položaja v z nak protesta zaradi ponovno zavrnjene vloge za ustanovitev
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SAZU, za ka tero si je prizadeval od le ta 1929. Za
njegovega naslednika jc bil izvoljen kemik dr.
Maks Samec (1935-1937), ki je vodil p rip rave in
za č el z gradnjo univ erzitetne knjiž ni ce, nakupa
Koslerjevega posestva za univ e rzitetne po trebe pa
zaradi p omanjkanja sred stev ni mogel speljati.
Rektor dr. Rad o Kušej (J937-1939) je ko t pravnik
inte nzivno branil pristojnosti UniverL.e. O b ugodnih razmerah se je p od njegovim vod stvom ta
hitro razvijala, gradili so knjiž nico in pri če li z gradnjo več inštitutov Tehniške fakultete . Za rektorjem
Ku šejem je bil drugiČ na to mesto izvoljen m.
Ma tija Slavič (1939-1941), ki je bil uspeše n pri prid obivanju kreditov za nadaljnje unive rzitetne
gradnje, ob z a če tku vojne pa je prepreč il vojaško
zasedbo komaj zgrajen e univerzitetne knjižnice.
V prve m letu vojne je bil za rektorj a izvoljen
zgodovinar dr. Milko Kos (1941-1945), ki je univerzo vodil vsa štiri voj na le ta in ves čas ohranil
vzravnan hrbe t v odnosih Z okupatorjem in zavarov al Univerzo, univerzitetno knjižnico in knjižnice inštitutov pred uni če nj em ali za plemba njihovega bogatega g radiva.
Gradbe nik dr. Alojz Kral (1945-1946) je Univerzo vodji v prvem p ovoj nem letu, ko je ponovno začela z delom, po te m pa je bil imen ovan
za profesorja v Brnu, za novega re ktorja pa je bil
izvoljen geograf dr. Anton Melik (1946-1950). Pod
njegovim vod stvom se je Univerza lotila n ačrtne
zidave objektov, ob koncu njegovega drugega
mandata pa so bile z zakon om uveljavlje ne težnje
zvez nih oblasti po ra zbitju univerze. N a štiri fakultete okrnjeno univerzo je za njim prevzel pravnik dr. Gorazd Kušej (1 950-1952). Sam je življenje
in delo univerLe pod svojim vodstvom oz na čil kot
mirno in zadovoljivo. Zaradi p omanjkanja sred stev
je povsem zam rla gradbe na dejavnost. Rektorski
mandat zgodovinarja dr. rrana Zwittra (1952-J 954)
so zaznam ova la pogajanja za sprejetje zveznega
univerzite tnega zako na, po njegovi u velja vi tvi pa
je re ktor vod il pripra ve na p onovno zd ru žitev
Univerze.
Od nj ega je v Univerzo združene ljubljanske visoke šole prevzel elektro te hnik in strokov njak za
mehaniko dr. Anton Kuhelj (1954-1956). Pod njegovim vodstvom je Univerza svojo dejavnost razširila
z ne katerimi novimi študijskimi smermi. Rektorstvo
znameni tega zdrav nika in kirurga dr. Božidarja
Lavriča (1956-1958) je bilo v znamenjLl aktivnega
dela za pripravo novega re publiškega zakona o univeni ter univ erzitetnega in fakulte tn ih sta tutov.
Ekon omist in demograf dr. Dolfe Vogelni k (19581961) se je kot rektor zavze mal za stopenjski študij
~1 njegovo inve rzijo. Dejavnost rektorj a dr. Maksa
SnLlderla (1961 -1964) je bila usmerjena predvse m k
izvajanju pod nj egovim predh odnikom začete študijske reforme. Strojnik dr. Albert Strun a (19641967) se je soočil s kriti čnim finančnim stanjem,
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vedno močneje pa se je pojavljala za hteva po veČji
veljavi Un iverze v povezovanju fakulte t. V le tih, ko
je bil rektor kemik dr. Roma n Modic (1967-1970), se
je izboljšal finanč ni položaj Univ erze, živahnCl je
bilC! gradbena d e javnos t, Univerza pa je slovesno
zaz namovala petdesetletnico svojega d elova nj a.
Ele ktrotehnik dr. Mi rj an Grud e n (J970-1973) je
vodstvo u.nive rze prevzel e no le to po u ve ljavitvi
novega rep ubliškega zakona, ki je Univerzo obravna val kot celoto in ji vrnil nj e ne nekdanje pristojnosti. Trideseti rektor ljubljanske unive rze dr.
Ja nez Mil či ns ki (1973-1976), izvedenec za sodno
medicino svetov nega slovesa, si je na rektorskem
položaju prizadeval navezati tesnejše stike z univerza mi doma in p o svetu . V njegovem mandatu jc
bil sprejet nov zakon o viso ke m šolstvu , ki je Univerzo pojmoval kot del zdru ženega dela in jo v
organizacijske m pogledu ra zbil. V naslednj ih le ti h
so se na najvišje m p oložaju ljublja nske Unive rze
zv rstili : dr. Ervin Prelog (1976-1978), dr. Slavko
Hod žar (J978-1981), dr. Ivo Fabinc (198J -·1985), dr.
Ivan Kristan (1985-1987), dr. Polde Leskova r (1987),
dr. Janez Peklenik (1987-1989), dr. Boris Sket (J9891991). V obd obju nasledn jega rektorja dr. Mihe
Tišle rja (199J-1995) je bil sprejet nov za kon o visokem šolstvu, ki n aj bi ob novil univerzo v tra dicionalnem smislu . Po določ ilih novega zakona je bil
izvoljen dr. Alojz Kra lj (1995-1997), zadnji rektor, ki
je bil predstavljen na razstavi.
Ob razstav i je izšel tudi razs tavni katalog, ki ga
je zasnoval dr. Jože Cipe rie, vodja ZgOdovinskega
ar hiva in mu zeja Univerze v Ljubljani. Predgovor je
prispeval sedanji 40. rektor dr. Jože Mencinger, n asled nja dva prisp evka pa sta izpod p e resa Jožeta Ciperieta. V "Uvodu" je poleg že ome njenega namena
projekta p o ud a ril tudi željo, da bi v prihodnje
ra zs tava in razstavni katal og "spodbudila skrbn ejše
rav nanje z univ t! rzitetno dokumentacijo in doku me ntacijo univerzitenih č l a ni c ter utrdila in okrepila
zavest, da je skupni univerzite tni arhiv e na nepog rešlj ivih uni ve rzite tnih ustan ov". V naslednjem
č lanku je pred stavil funkCijo rektorja univ erze v
zgodovinskcm razvoj u. V nad aljcvanju so v prispevkih štirih av torjev Uože Cipe rJe, Ta tj a na Dekleva, Tea Anžur, Igor Steiner) v sliki in besedi
predstavljeni vsi ljubljanski re ktorji. Poleg portre tov
rektorjev pa se v te h besedilih zrcalijo tudi os novne
poteze iz več kot osemdese tletn e zgodovine ljubljanske univerze, ki je med obema vojnama d elovala po jugoslovanski univerzite tni za konod aji, pa
ve nd ar v duhu trad icije evropskih un iverz. Po le tu
1945 so ji številni za koni postopo ma odvzeli njene
temeljne pristoj nos ti, s čimer se je manjšal nj en
ugled. Do vsebinskih spreme mb n a p o dr oč ju visokega šolstva pa je prišlo z n ovim za konom o visokem šolstvu v začetku deve tdesetih le t.

Tatjana Dekleva

2 KRONIKA

50

OCENE, 217-237

Ocene

°

Mati Gora : zbornik
Gori, Gorjankah in
Gorjanih : ob 400-letnici naselitve Gore (ur.
Franc Č e rnigoj) . Predmeja
Društvo za
ohranjanje in varovanje naravne in kulturne
dediščine Gora, 2001, 542 strani
Ob štiristoletnki naseli tve Gore je Društvo Gora Predmeja pripravilo zbornik, ki predstavlja njihovo ožjo domovino. Zbornik je obsežen, saj si
prizadeva spregovoriti o vsem, kar je zanim ivo za
domačine in bi bilo lah ko priv l ačno tudi za bralcc,
ki tega ozemlja nc poznajo, zato je razdelj en v več
tematskih sklopov z značilni mi naslovi. Sklop z naslovom Koraki za jema č.i an kc, ki govorijo O geološki sestav i Gore, O njeni geografski podobi ter o
njenih ja mah in b reznih. Sklop, ki ima naslov
Stopinje, govori o živalskem svetu. V skl opu z
naslovom Dejanje je predstavljen čl ovekov vpliv
na Goro, oblikovanje kulturne krajine, kmetijstvo,
ncagrarne panoge, prometne povezave, lovstvo,
usodo prebivalcev Gore. Sklop z naslovom Misel
sp regovori o cerkva h na Gori, nato pa o prvi in
drugi svetovni voj ni ter o vojni za samostojno
Slovenijo. Sklop o šolstv u ima naslov Poučna, obsežnejši sklop z naslovom Besede predstavi najprej
šcge in navade, različ ne zgodbice in anekdote o
Gorjanih, spregovori pa tudi o kulturni dejavnosti
tako amaterjev kot poklicnih kulturnih ustvarjalcev
besed ne in likovne umetnosti. Zadnji sklop z naslovom Znc ta pa govori O športu, predvsem o
smučanju.

V zborniku jc sodelova lo 42 av torjev, nekateri
so objavili po več prispevkov. Omeniti velja zan imivost, da je večina avtorjev svojemu imenu in
priimku dodala še domače ali hišno ime. Zbornik
je res lepa počastitev domačega kraja . Knjiga je
tudi bogato opremljena s slikovnim gradivo m.
Po poetič nem uvodu, ki ga je napisal Franc
Černi goj-G idljll , sledi sklop z naslovom Koraki.
Začenja ga razprava Stanisla va Bačarja Geološki
obraz Gore, ki ob bogatem slikovnem gradivu
pripoveduje o enem od osnovnih elementov Gore
- o kamnu . Sledi delo Lojza Likarja-Brgarskega
Geografska podoba Gore, kjer je predstavljen geomorfološki pregled, voda, prst, vege tacija in podnebje. To razp rav o dopolnjuje prispevek Andreja

Krap eža-Adamovskega Kraško podzem lje, jame in
brezna . Elvica Velikonja-Bizjaška je predstavila
Rastlinstvo naših krajev.
Ko raki bi lahko preplašili divje živali, za to ima
naslednji sklop naslov Stopinje, v njem pa Peter
Valič predstavlja Živalstvo na Gori. Spregovori o
ptičih, sesalcih, plazilcih in dvoživkah ter žuželkah. Dodan je seznam živali, ki so omenjene v
članku .

Človekova dejavnost na Gori je zajeta v sklopu
z naslovom Dejanje. Patricija Vidic-Blaškava je
predstavila čl ovekovo dejavnost in njegov vpliv na
preoblikovanje okolja v č lanku Kulturna krajina na
Gori. Pogoje km etovanja na tem področju nekoč
in danes predstavlja članek Bojana Bizjaka-Zakalskega Kmetijstv o na Gori. Dopolnjuje ga prispevek
Lojza Likarja-Brgarskega Gospodarstvo, s poudarkom na kmetijstv u. Marjan Polanc-Flegarski predstavlja Mlekarstvo na Gori med obema vojnama.
Precejšen de l tega sklopa je posvečen gozdu,
gozda rstvu in lovu. V članku Gozd in gozdarstvo
na Gori je Ljubo Čibej - s Hriba predstavil
gozdove, njihovo ekološko v rednost in sociološki
pomen, lastništvo in gospodarjenje z njimi v
preteklosti; prve gozdne ceste tega področja, pa
organiziranost gozdarstva in gozdne delavce. Isti
av tor je predstavil tudi delo Josipa Ressla v
Trnovskem gozdu. Angel Vid m ar-Ke hljačlI (Gidlju)
jc to zanimivo poglavje dopolnil S č lanko m Tekmovanja gozdnih de1avcev-sekačev . Ta tekmovanja
so se začela le ta 1963.
Vse bogastvo Gore bi bilo brez pomena, če ne
bi bilo povezave z okolico, pa čep rav je bila slaba.
Kako je bilo s tem, govori članek Valterja PolancaPodgriv5kega Ceste in cestarstvo na Gori.
Oslav nem krivolovcu spregovori član ek Franca
Čc rnigoja-Gid l juga Laskar z Dola. O njem se je
napletla vrsta zgodb in anekdot, ki govorijo o zvitosti domačina raubšica in o primerni topoumnosti
mestnih ljudi. Lahko ga razumemo kot uvod v
lovski del človekove dejavnosti na Gori. Zače nj a
ga članek Zgodovina lova v Trnovskem gozdu, ki
sta ga napisala Angel Vid mar-Gidlju (Kehljačll) in
Vitomir Mikuletič. Po kratkem zgodovinskem pregledu sta se av torja posvetila 20. stoletj u, predvsem njegovi drugi polovici . Predstavila sta lovsko
družino, njeno l ovišče in divjad v Trnovskem
gozd u. O dlomke iz lovskega življenja priča ra
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bralcu članek Romana B1aška-Bajtarskega Sol je
sladka. Alfonz Krapež-Smudinski je v č lanku Lovska dru žina Kozja stena se predstavi opisal njeno
delo in nal oge ter aktivn os ti, povezane z lavom il1
lovstvom. Opisa l je izobrClževanje č lanov lovske
družine, spregovoril o kinologiji, o gojitveno
čuvajski slu žbi, o varstvu okolja in o sodelova nju s
soporabniki tega prostora. Za popestritev je isti
avtor dodal šc nekaj d o ma či h anekdot. Zlatko Krivec je lovstvu posvečeni dcl č l ovekove dejavnosti
zaokrožil z raz mišljanjem Zapisani divjini.
O stavbarstvu in gradnji domačij govori članek
Irene Velikonja-Bevkave Stavbarstvo na Gori.
Vprašanje, ki je tesno povezano z bivanjem, jc
vprašanje vode, predvsem njeno pomanjkanje. O
tem govori čla nek Andrejke Ščukovt Voda na Gori.
O usodi vodovoda, ki so ga gradile štiri države, pa
šc vedno ni dokončan, pripoveduje Stanislav Miku ž-Pračku iz Gozda v razpravi Vodovod na Goro.
Obrti je predstavila Irena Velikonja-Bevkava v
članku Obrt in rokodelstvo na Gori. Gorjani so
kuhali oglje, žgali apno, se ukvarjali z rnl zarstvom
in tesa.rstvom, to znanje jim jc zelo pomagalo tudi
pri izdelova nju prvih s mu či. V naravnih ledenih
jamah v Trn ovskem gozdu so lomili led. Ženske so
se ukvarjale s k1ekljanjem. Ista avtorica je predstavila tudi oblač ilno kulturo prebivalstva na Gori.
O pisala je že nsko in moško noši ob koncu 19. in v
prvi polovici 20. stoletja.
Življenje na tem prostoru jc bilo od naselitve
d okaj trdo, a je število prebivalcev kljub temu
naraščalo in nazadnje je tudi to področje prizadelo
izseljevanje. Stanislav Mikl1 ž-Pračkl1 iz Gozda razpravlja o tem v članku Zaposlovanje in izseljevanje na Gori. Članek zajema čas od naselitve do
sodobnosh. Življenje je postajalo vse bolj odvisno
od denarja. O tem pripovedujeta Valter PolancPodgrivski in Ante Bačic Fratric vsestavku Gorjani
in denar. Članek je dopolnjen z bogatim slikovnim
g radivom, ki prikazuje kovance od tolarja Marije
Terezije dalje in papirnat denar od zače tka 20.
stoletja naprej .
Jerica Pelicon je predstavila prehrano na Gori.
Orisala je vrste in značilnosti priprave hrane.
Zdravilstvo na Gori je opisal Edo Pelicon. Bralec
lahko spozna zdravilstvo, ki je bi.lo z n Clčilno za
Goro ob koncu 19. stoletja, ča rovno in izkustveno
zd ruvijenje nekaterih bolez ni, pa zdravljenje danes
in tudi nekatere zdravilne rastline ter njihovo uporabo.
Naslednji sklo p ima naslov Misel. Zače nja ga
članek Mateja Kobala Včeraj - danes - jutri cerkve
na Angelski gori. Oriše cerkve, razloži, kakšna je
bila župnija nekoč in kako se razvija sedaj . Zaključi se z nekaj anekdotami o najbolj priljubljenih
župnikih, ki so še danes žive med ljud.mi.
Prva svetov na vojna je posegla tudi v ta del
Slovenije. Kako je prizadela Gorjane, pripoveduje
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Uroš Velikonja - Mftdlču v č lanku Gora in Gorjan.i
med 1. svetov no voj no. Članku je dodan seznam
padlih Gorjanov, pri večini je naveden kraj, kjer so
padli. Dogajanje v drugi svetovni vojni in njegov
vpliv na Goro in Gorjane je opisal Lojze LikarBrgarski v članku Druga svetov na vojna. Franc
Če rnigoj -G idljll jc v čl anku Imena, v kamen vklesana, predstav il žrtve voj nih let 1941-1945. Isti
avtor je prispeval tudi sestavek Na Predm eji in
O tlici pokopani partizankc ter partiza ni. Lojze
Likar-Brgarski pa je zbral podatke oGorjanih,
padlih ali kako drugače umrlih vojakih v italijanski
vojski. Čla nke, ki so posvečeni drugi svetovno
vojni, zaokroža novela Rudija Pergarja-Vrharskega
Grozd.
O vojni za osamosvojitev Slovenije sta pisala
Emil Velikonja in Angel Vidmar v članku Vojna za
osamosvojitev Slovenije in Gora. Spregovorila sta o
oblikovanju in delovanju strukture narodne zašč i 
te, o Čas u med plebiscitom in vojno in O vojni.
Marija Vclikonja - Mftd.lčcva pa je v razmišljanju Po
celi ze mlji vsem ljudem mir bodi predstavila občutke matere ob vojni vihri.
To dokaj trpko poglavje zaključuje članek Eda
Pclicona Kron isti O Gori. Avtor ugotavlja, da so o
Gori pisali ljudje zelo ra zličnih poklicev. Po njegovem mnenju so najstarejši zapisi gozdarj ev, ki
so morali poročati o dogajanju v gozdovih . O Gori
in GorjaniJ1 so pisali župniki, učitelji, novinarji, raziskovalci, literati, najslabše so se odrezali zgodovinarji. Nekatere zapise je najti v starem časo
pisju/ šolskih in cerkvenih kronikah in v nekaterih
potopisih.
Sled.i sklop, ki nosi naslov Poučna. Slavko
Bratina - po rodu To nišku v scstavku Prvič : šolstvo na Gori do leta 1943 predstavlja ra zvoj šolstva
v tem prostoru od njegovih zače tkov v avstrijski
monarhiji, razmere med obema vojnama, ko jc tu
vladala fa ši s ti č na Italija, d o njene kapitulacije leta
1943. Dodanih je tudi nekaj s tati s ti č nih podatkov
za č a s fašistične oblasti in anckdota. Zdenka Rosa
pa jc v članku DrugiČ: šolstv o na Gori od leta 1943
do danes pred stavila razvoj šolstva po kapitulilc.iji
Italije in težave, s katerimi so se spopadali šolska
oblast in šolarji v novi državi. V to poglavje sod ijo
žal tud.i omembe o ukinitvah posameznih manjših
šol. Tudi to poglavje je dopolnjeno s statistič nimi
poda tki o učit e ljih in učencih .
Brigita Krapež, por. Slejko-Smudinska je v
č lanku Kako govorimo Gorjani predstavila govor
domačinov. Članek za klju či č rtica, napisa na v govoru Gorjan ov.
Nov sklop nosi naslov Beseda. V njem nam
Irena Veli konja-Bevkava v članku Šege in navade
na Gori predstavi način življenje Gorjanov. Predstavljene so šege, nava de in ljudske mod.rosti življenjskega cikla, navade, ki so vezane na koledarsko leto, delovne navade. Franc Černi goj-Gid lju
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je prebivalce predstavil v članku O treh gorskih
vaseh še druga č e. Prebivalci se tokrat predstavijo s
pomočjo anekdot. Zanimiv vir, ki govori o ra zmerah na Gor i, je sestavek Lojza Likarja-Brgarskega Kako se r eče pri vaši hiši?
O kulturni dejavnosti najprej spregovori član ek
Sla v ka Vidica- Vidicuga in Eda Pelicona O ljubiteljski kulturi na Gori. Edo Pelico n je predstavil
še pevsko in plesno izročilo Gore, Franc Černigoj
Gidlju pa izbrana ljudska besedila z Core. Bojan
Bratina-Kaliču s ki je v članku Gora in beseda predstavil domačine, ki so se ali pa se še vedno profesiona lno ukvarjajo z literaturo. O samem Bojanu
Bratini-Kaličuskem pa jc spregovoril a Marija Mer-
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letnicah. Od podobnih del jo deloma loči to, da so
avtorji d o ma čin i, ki so svojim sestavko m z nali
vdihniti ljubezen in spoštovanje d o d o m ačega
kraja in njegOVih prebivalcev. Večina besedil govori o zad njih desetletjih 19. stoletja in o 20. stoletju. Bra lci bodo našli poda tke, npr. o hišnih
imeni h, sezname padlih v prvi svetovni vojni, pa
etnološke in an tropološke za nimivosti, podatke o
šolarjih in u čitelj ih. Nekateri članki so tako vir ali
pa spodbuda Za nova raziskovanja.

Eva Holz

ei na.

V poglavju z naslovom Za pest besedil besednikov z Gore so zbra ni odlomki jz del Nartcja VeIiko nje-Bevkovega, Alda Černi goja-Gidljuga, Franca Černigoja-Gidljuga, Bojana Bizjaka-Zakalskega
in Ingrid Kovšce. Mojstrom besede sledijo mojstri
dleta in čop i ča. Franc Če rni goj-G idlju je predstavil
stare in današnje mojstre v članku Z namenja na
CarL Aldo Če rnigoj- Gidlju je v članku Akademski
slikar Rudi Pregar in njegova Gora pred sta vil življenje in deJo sodobnika. O sodobnih umetnikih, ki
delujejo na Gori, govori tudi članek Hieronima
Vidmarja-Taloškega in Sonje Černigoj - iz Tanove
hiše Še o likovnem dogajanju na Gori. Anamarija
Stibilj-Šaj n je v čla nku Gora umetni kov in umetnosti predstavila ustvarjanje likovnih umetnikov
na mednarodni umetniški koloniji na Sinjem vrhu.
Zadnji sklop z naslovom Zneta je posvečen
športu. Zače nja se s člankom Eda Pelicona "Le
pridite še kaj ... ", v katerem predstavlja planinske in
pohodne poti po Cori in poti, ki povezujejo Goro
z Dolino. Delovanje žensk predstavlja člane k Irene
Velikonja-13cvkave Ženske z Gore, skupaj vzete ...
Organizira le so se leta ·1997, njihovo delo je posvečeno predvsem spoznavanju in nad gradnji ter
promociji naravnih vrednot in kulturne dedi šči n e.
Emil Velikonja je v članku Smuča nj e (rezlan je,
drsanje) nn Gori pred stav il ta šport od zače tkov, ki
segajo v zadnja leta 19. stoletja, spregovoril o času
m ed obema vojnama in O čas u po drugi svetov ni
vojni. Članku so d oda ne preglednjce in seznami
tekmovalcev ter njihove uvrstitve. Na ko ncu je d odan še slovarček besed o snegu, sneženju in sm učanju .

Valter Polanc- Podgrivski je v članku Društvo za
ohranjanje in varovanje naravne in kulturne ded.iščine Gora predstavil ust<lnovitev tega društva
leta 1996 in njegovo delova nje. Ena od pomembnih dejavn osti tega društva je gojenje "smučanja
po starem" . Društvo je pripravilo slovesnosti ob
400 letnici poselitve Core, rezultat njegovega dela
je tucli pričujoči zbornik.
Po razkošni opremi se knjiga lahko primerja s
podobnimi zbor niki, ki izhajajo ob ra z li čni h ob-

Studia mythologica slavica 2 . Ljubljana
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civilta delJ'Europa
Centro-Orientale, 1999, 317 strani
V letu 1999 je Založba ZRC SAZU izdala drugi
zvezek serije Studia mythologica slavica. V njem je
zbranih 17 prispevkov priznanih avtorjev, ki se
ukvarjajo s slovansko mitologijo. Tudi ta zvezek je
pripravil mednarodni uredn1ški odbor, v katerem
so predstavniki treh italijanskih univerz, Slovanskega inštituta Ruske akadem.ije znanosti in ZRe
SAZU. Izdaja telja pa sta ZRC SAZU Inštitut za
slovensko narodopisje in Universi ta degli Studi di
Udine, Dipartimento di Lingue e Civilta dell'Europa Centro-Orientale. Vsebina je tokrat razdeljena na sled eče sklope: Slova nska lnitologija - viri
in reko nstrukcije, Sc mioti čne interpretacije ljudskega izročila , Razvoj raziskovalnih metod, Neevropske vzpored nice ter Mitologija in književnost.
Prvi sklop Slovanska mitologija - viri in rekonstrukcije prinaša devet razprav, med nji.mi tudi
tri slovenskih avtorjev. Leszek Pa wei Slupecki &
Roman Zaroff sta v č lanku William iz Malmesburyja o prerokbah poganskih Slovanon: nov vir O
slovanskem poganstvu in njegovi interpretaciji
predstavila poganski kult in ob rede polabskih
Slovanov v času vladanja cesarja Henrika lil. Opisano je vsakoletno praznovanje žetve ter prerokovanje bodoče žetve. Praznik se je sklenil z gosti jo. Av torj a v nadaljevanju vsak posebej interpretirata Willijamovo por očilo. Strinjata se, da gre
za samostoj no delo, ki je dopolnilo dela Saksa
Grama hka Gesta Danorum. To delo je imel v svoji
knjižnici tudi Janez Vajkard Valvasor in ga uporabil pri pisanju Slave vojvodine Kranjske.
Slavko CigleneČki je v prispevku Pozni sledovi
Kibelinega in Atisovega kulta. O izvoru kurentov
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in borovega gostivan;a, pred stavil ra ziskave Kibclinega kulta iz rimskega obdobja in opozoril na
možnost povezav e med liko m Kurentovc pustne
maske in mitskimi spremljevalci Kibele.
Volke r Schmid t se je v razp ravi Retr<l - Licps
na ju žni strani jeze ra Tollcnscsee spo padel z vprašanjem lege dru žbe nega in kultnega s redi šč a zveze
Ljuti čev na področju Reda rijcev, ki so v 11. stole tju
pomembno posegali v srednjeevrops ko politiko.
Avtor prikazuje p omen in vl ogo glavnega mesta
Retre in sosednj ega Liepsa.
Roman Zaroff v č lanku OrganiZirani p oganski
kult v kij evski državi. Iznaj dba tuje elite ali ra zvoj
krajevn ega izročila ? dokazuj e obstoj slovanskega
panteona že pred prihodo m Skandinavcev. Ov rže
trd ožive teorije o skandinavskem vpLi vu na razvoj
slovanske mitologije in dokazuje, da so bili Slovani
pred razselitvijo pod dokaj moč nim iranskim
kulturnim vplivom .
Leszek Pawel Slupecki v čl anku Krakova in
Va ndina gomila pri Krakovu piše, da sta gomili
dokaz, da je bil ta kraj v plemenskem obdobju
pomembno sredi šče oblast.i na Malopoljskem. Osnovno vp rašanje pa je, ali ju je mogoče v resnici
poveza ti s knezo m Krako m in nj egovo h čerko
Vand o, ali pa je to le interpretacija, izoblikovana v
15. stoletju. V tridesetih letih 20. stoletja so
izkopavali Krakovo gomilo, vendar v njej niso
našli bogatih grobov, Va ndine gomile pa še niso
raziskali. Avtor meni, da sta obe gomili slovanskega izvora, bili naj bi tudi odgovor na širjenje
kršč an s tv a v ta prostor.
Roberto Dapit v razpravi Prikazova nje onostranstva skozi pričevanje Rczijanov d okazuje, da
je med njLmi še živo verovanje v onostranstvo.
Raziskal je glavne motive in vsebino pripovedk, ki
zajemajo to tematiko; to so predvsem ljudske
predstave o trpljenju duš v vicah. Gradivo, ki ga je
uporabljaj avtor, je v članku objavljeno v rezijanščini.

Ta tja na A. Agapki na je opisala razli čne neprijazne prikazni v ra zpravi O todorcih, ru salkah in
drugih prikaznih (Mrliči-d emo ni in " n eči sti" pokojniki v pomladnem koledarjll slovanskih narod ov).
V d o l oče nih koledarskih d obah in v določe n i h
dneh se na "tem svetu" pojavijo pred niki in "neč i s ti pokojniki". "Neč i s ti pokoj niki" so se sposobni
spreminjati v d emone.
O o nostranstvu govori tud i razpra va Zma ga
Šmitka Podoba sve ta in onos transtva v slove nskem
ljudskem i zročilu . Slovenske ljudske predstave o
ureditvi stvarstva so govorile o nebu, ze mlji in
podzem lju, ki jih je povezovala na vpi č na os. Ljudje so naseljeva li le d el ze meljske pl ošče, na obrobju so živela čudna ljudstva polljudje polživali.
Nadzemlje in podzemlje pa sta pripadala bogovom, d emonom in dušam umrlih. Iz slovenskih
ljudskih pravljic, p esmi in molitev je razvidno, da
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so mrtvi prebivali na visoki gori, na nebu ali v
podzemlju.
Ta sklop z<1ključuje razprava Mi.rjam Mencej
Miti čn a oseba Šent v slovenskem i zročilu . Šent je
hudi duh, Či gar m oč se u veljavlja od Boži ča, ko je
največja, še naslednjih 12 n oč i. Doma je ob vodi,
svoje p o moč nike pa lahko spreminja v volkove.
Verovanje v to osebo je zapisal Davorin Trstenjak.
Paralele najdemo v slovanskem in indoevropskem
verovanju .
Sledi sklop Se miotične interpretacije ljudskega
izroč il a . Rainer Eckert v čla nku Slovanska in blatska boginja zemlje predstavlja raz ličn e de finicije in
lokalne hipostaze baltoslovanskega boža nstva ze mlje. Michael Yevzli n v č l anku O koz m ogonični
osnovi mo tiva zmaja in d evice v zvezi z moti vo m
po tova nja v pod zem no carstvo (po gradi vu ru skih
pravljic) ana lizira kozmološki kontekst o potovanju
prav l j i č n ega junaka v podzem lje. Poseb no je pozoren na tiste verzije pripovedk, v ka terih zmaj ni
na sprotnik pa č pa junakov pomočnik, kar za plete
defin icijo o zna č iln e m arh etipu o junaku, d evici in
zmaju . Alberto Borghini pa jc v razpravi Kl obč i č v
folklori : smernice za tipologijo. RuSk.l pravljica in
anti čna pripoved o Tezeju v labirintu na Kreti posku šal prepoznati ra zvoj d ogaja nja, kjer se p ojavlja
klob či č kot simbol, ki pripelje do čarovn i š t va, peklenskega, slabega. Sergej Gennadievič Šindin posku ša v razpravi O možnem vzhodno slovanskem
praobredu (po gradivu zagovornega izročil a) rckon struirati raz li čne stopnje razvoja vz hodno slovanske mHologije. Pri tem se opira na tradicionalne ru ske zagovore.
Sledi sklop Razvoj raziskovalnih metod. V njem
je Erzsebet Kaman v razpra vi Paradigma praznika
v Proppovih in Bahtinovih d elih primerjala Proppovo d elo Ru ski kmečki prazniki z Bahtinovo
knjigo Rabclaisov svet. Obe knjigi sta bili napisani
v trid ese tih in objavljeni v šestd ese tih letih 20.
stole tja . Z ra zli čni h s tališč govorita O p raz nikih po
zimskem solsticiju . V razp ravi sta prikazana ra zlična pristopa obeh av torjev. Nikos Čaušidi s je v
razpravi Mitske pod obe Južn ih Slovanov pred stav il
preu čeva nje tega vprašanja in opozoril na težave,
ki se ob tem po rajajo, saj je bil položaj Ju žnih Slovanov drugačen od ra zme r pri Zahodnih in
Vzhod nih Slovanih.
V sklopu Neev ropske vzporednice je Maja Milči n ski v č l anku KaOli in šintois tič na kozmologija
predstavila japo nski pogled na naravo, d eželo, božanstva in ljudi.
V zadnjem sklopu Mitologija in književnost je
Dejan Ajdač ic v članku Letenje demo nov v slovanski folklori in književnostih 19. stoletja predstavil vile, zmaje, nevihte, d emone, ki so sodelovali
na ča r ovn i š kih shodih, in nakazuje na povezanost
med ljudskimi mod eli in literarnimi teksti .
Kot prva številka Studia mythologica slavica je
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Vse bolj očjtna je p rev lada
v njej je napisflnih šes t č l ankov, mcd
njimi tudi dva slovenskih av torjev. Zani mi vo je, da
so se za angl ešči n o odločili tudi ponosni Polja ki . V
slove nske m jeziku sta napisa na dva teks ta, pet
razprav pa je v ostalih slovanski h jezikih. Po dve
ra zpravi sta v italija nskem in nemške m jeziku .
Zmadi za nimivosti, pome mbnosti in p o učn os ti tekstov bi bilo zelo pra v, da bi bili p ovze tki v slovenske m jeziku boga tejši.
tudi ta

večjezič n a .

a n g l ešč in e,

Eva Holz

Studia mythologica s lavica 3 _ Ljubljana
ZRC SAZU , Inštitut za s lovens ko narodopisje
Lj ubljana, Universita degli Studi d i Udine,
Dipartimento di Lingue e Civilta dell'Europa
Centro-Orinetale, 2 000, 243 strani
V tre tjem zvezk u Studia myth ologica slavica je
objavljenih 18 čl ankov_ Tema tika je razdeljena v
skJope: Slovanska mitologija - viri in rekonstrukcij e, S emi o ti čne interpre tacije ljud skega izroč ila , Neev ropske vzpo rcdnice ter Ra zvoj ra ziskovalnih me tod in kriti č ne ocene.
V prvem sklopu je 11 ra zp rav, ki predstavijo
ra z li č ne eleme nte slova nske mitologije. Jiri Macha če k in Andrej Ple terski govorita v čl anku Sta roslova nske kultne strukture na Pohanske m pri Bfeclavu (Češka republika) o značilni leg-i kultn ih
zgradb v gradišču Pohansko. Nikos Ca ušidis v
razpravi Dažbog v Malalovi kroniki v odnosu d o
drugih srednj eveških in folkJornih virov na os novi
srcdnjcveških vi rov, ljudske tradicije, lingvi s tičnih
ana\j z in arheoloških najdb predstavi nov pog led
na boga Dažboga .
Ern st Liakov, Al eksa nd er Karabanov, Ljudmila
Du čyc, Edvard Zajkovski in Valerij Vinakurav so
razpravo Beloruski sve ti kamni sestavili na os novi
pisnih virov izpred 16. stole tja. Od konea 18. stole tja pa vse d o da našnjih d ni so in telektu alci p os veča li tem pojavom precej pozornos ti. Kamni se
pojav ljajo kot ka mni- zašči tniki, zdrav ilni kamni,
okam e neli ljudje in živali. Mnoge kamne čas tij o še
dan es. To zanimivo ra zpravo dop olnjuje č l a n e k
Ljudmile Dučyc Beloruska sveta drevesa. Čašče nje
neka te rih dreves jc bilo v Belorusiji precej razširjeno; najbolj ča šč ena so bila hrast, bor, lipa, hruška, tre pe tlika, breza in vrba. Sveto drevo, vodni vir
in sveti kamen pa so skupaj pomenili sveti ščc.
O oblikah verovanja in žrtvovanja na oze mlju
Litve, Latvije in Belorusi je govori razprava Lore n-

za Pompea Human i stičn a e tnografija v Pismu o
verovan jih in žrtv ovanjih sta rih Prusov Jana Sand ec kega Malec kega (Mele tius). OpiS navad ob
žrtvovanju in verovanj u Maleekega, ki je živel v
16. stole tju, je ede n redkih pisnih virov iz tistega
ča sa . Upoš tevanja vredn o je, da so 300 le t mlajše
etnološke raziskave potrdile njegove ugotovitve.
Monika Krop ej je v ra zpravi Desetnica v ljudskem i zroč ilu pred stavila vlogo, ki jo je ljudsko
iz roč ilo prisodilo sedmemu, d evetemu, desetemu,
dvanajstemu ali trinajstemu otroku istega spola, ki
se je rodil v dru žini. Taki otroci naj bi bili božanstva, d e monska bi~a ali jasnovidci, zato so
imeli tud i nenavadno usodo.
Lesl6 Ku rti v čl anku Po ta tal tosov: Kritično
ov redn otenje posvečenea v religijo in magijo spregovori o vprašanjih raziskovanja prazgod ovinske
kulture Mad žarov. Spregovori o dveh šolah,
"evropski" in "turanski". Avtor men i, da bi bilo za
p oglobljeno raziskovalno del o p otrebn o ponovno
ov rednoti ti raz prave med njima o vp rašanju, ali so
mad ža rska p le mena pozn ala le ša manize m, ali pa
so imela že razv ito kompl eksno sinkre tično religijo.
Mirjam Mencej v razpravi Pas tirji - čaro v niki
pred stavlja verovanje, da so pastirji obvladovali
nadn a ra vne sile in imeli posebne sposobnosti, ki
so jim p omaga le varovati živino pred različnimi
n evarn os tmi na paši, predvsem pred volkovi pa
tudi pred raz li č nimi boleznimi. To verovanje je
bilo razširjeno p o vsej Evrop i.
Iveta Tod orova-Pirgova v prispevku Svet de ~
monov v besedi in podobi piše o tem, kako se je
spremin jal čl ovekov odnos d o demo nov od
prazgod ovine d o dan ašnjih d ni. Svet demon ov je
bil vedno boga t, saj je lahko eno vrsto d em onov
zam enjala druga, pač upoš tevajoč okus p osameznega zgodovinskega obdobja.
Ljupčo S. Ri steski je v ra zpravi Posmrtno oro v
iz roči lu balkanskih Slova nov pred stav il ples in p e tje kot po membn a eleme nta v posmrtnem ritualu,
ki naj bi nevtralizirala d elovanje sm rti in hkrati obvarova la žive č lane skupnosti. N ijola Laurinkie ne
je v članku Pretvorbe litovskega boga Perkunasa
opisala, kako je Perun prevzel p od obo dveh
krščanskih osebnos ti, preroka Elije in sv. Ju rija .
Lege nd e o njiju so najbolj razširjene v vz hodni
Litvi ob meji z Beloru sijo.
Sled i sklop Semio tičnc interpre tacije ljudskega
i z ročila , v ka te rem so tri ra zprave. Mi tološko izroči lo Rezije predstavlja Robe rto Oapit v član ku
Motivi rešitelja v zi bki v rezijanski pripovedi. G o~
vari o pripovedi o du ši, zakle ti v ka čo, ovito okoli
drevesa in p risiljeno čakati na od rešitev tako dolgo, dokler je ne odreši rešitelj v zibki, stesani iz
tega drevesa. Marija Zavjalova v razpravi O d sev
ne kate rih posebnosti ustroja zagovorne podobe
sve ta v organizaciji besedila (po gradiv u litovskih
zagovorov) z a nalizo govorje nj a raziskuje uporabo
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besedni h podob pri litovskih zagovori h. Meni, da
imajo zagovori mnogo skupnega 5 prazgodovinskim l1'lagični m mišljenjem. Francisco Vaz da Silva
je v č lanku Pepeiko - Ubijalec zmaja skušal s pomočjo al ter na tivne metodologije dokazati, da junak, ki LIbije zmaja, pogosto kaže jasne Pepelkine
poteze, je torej Pepelko. Taki dokazi pa so nemogoči z ustaljeno metod o "anali ze kontaminacije".
V sklopu Neevropske vzporednice je Maja
Mil čins ki v razpravi Obvladovanje notranje namvc
po Rad ža jogi predstavila um etnost živeti življenje,
ne da bi se naveza li nanj in si za to sami pripravljali trplj enje. To umetnost obvlada Radža
joga.
V zadnjem sklopu Razvoj raziskovalnih metod
in kritične ocene so trije prispevki . Prvi je č lan ek
Nikolaja Mihailova Misli o razvoju mitoloških
raziskav v zad njem čas u . V njem avtor na kratko
predstavi razvoj študija mitlogije v zadnjih nekaj
letih. Sledi ta dve obsežnejši kritiki-oceni, daljša
ocena Hansa Dietricha Kahla Slova nska kultna
obala ob Baltiku pri Ralswieku na Rtignu/Rujani
(8. - 10. st.) in prispevek Romana ZaroHa "Mother
Russia" Joanne Hubs, več kot ocena.
V se riji se polagoma in previdno vendarle pa
za nesljivo oblikuje predstava o slovanskem panteo nu ter slovanski mitlogiji. Podira se trd oživo
prepričanje, da so Slovani gradili svoj pantcan po
tuj em vzoru.
Zvesti bralci te serij e si bodo sedaj ža lahko
ustvarili pregled o razvoj u sodob nih študij slovanske mitologije. Skozi vse tri številke lahko
sp re mljajo n. pr. delo Nikosa Ča ušidisa in Mirijam
Mencelj ali Maje Milčin s ki.

Eva Holz

Kristina Šamperl Purg, Razmerje med mestom in vasjo kot problem slovenskega narodnega gibanja na primeru Ptuja in okolice
pred prvo svetovno vojno (nekateri vidiki) .
Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2001, 208 strani
Knjiga Ra zmerje med mestom in vasjo ko t problem slovenskega na.rodnega gibanja na primcru
Ptuja in okolice pred prvo svetov no vojno (nekateri vidiki) je skrajša na magistrska naloga zgodovinarke Kristine Šamperl Purg. Zagovarjala jo je
spomladi leta 2001 na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete U niverze v Ljubljani. Avtorica je v
delu preučila razvoj slovenskega narodnega vprašanja na Ptuju in njegovi okolici od leta 1893 do
leta 1914.
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Nemšku tarstvo na Spodnjem Štajerskem in raznarod ova nj e na relaciji mesto - vas sta bila za
avtorico izziv že v študentskih letih. Ljubljanska
zgodovinska šola je n amreč takrat dodobra razdelala temo o im perialis tičnih gibanjih zgodovi nskih
narodov v 19. stoletju . V ob robnih slovenskih
pokrajinah in v mestih so si svoj položaj krepili na
r aČu n nezgodovinskih narodov. Profesorji in študenti so o teh temah sodelova li v obliki semj·
narskih, diplomskih in podipl omskih nalog, ki so
jih mentorji d odelj evali štud ento m iz omenjenih
pokrajin. Za Ptuj in okolico je to del o op ravi la
Kristina Šamperl Purg.
Ob že Objavljeni literaturi, spominskih virih in
tedanjem časopisju si je avtorica p ri delu n ajveč
pomagala s preučevanj e m bogatega arhivskega
g radi va, ki ga kot arhivi stka Zgodov inskega arhiva
Ptuj odlično pozna in obvlada. To ji je pomagalo
pri osvetljevanju pravih fondov in najbolj poved nih arhi vskih virov, iz katerih je črpa l a svojo
zgodbo. Ta govori o nacionalni nad vladi nemštva
na Ptuju v drugi polovici 19. in prvem desetletju
20. stoletja.
Pri svojem delu se je Šampcrl Purgova metodološko usmerila v analizo socialnih, političnih ,
jezikovnih, šolskih in osebnih prilik tistega časa. S
pridobljenimi rezultati je skušala prodreti v bistvo
nacionalne opredelitve posameznikov in skupin.
Dokazala je, da je socialni status prizadetih pogojeval nj ihov vstop v eno ali drugo nacionalno
skup nost in da je bilo opuščanje tradicionalnih
vred.not, tradicionalnega jezika in tradicionalne
kulture cena za vstop v novi, višji družbeni status.
Avstrijsko meščanstvo si je namreč v drugi
polovici 19. stol e~a posta vilo nekatere vzorce, ki so
bili obvez uj oč i za vzpon na družbeni lestvici. Ob
sociološkem se je vseskozi postavljalo tudi politično vprašanje. Z nacionalno kolonizacijo strnjenega slovenskega ozemlja so si nemške eli te hotele
podrediti ves prostor severno od tržaškega empo·
rija in s tem dokazati, da jim ne pripadajo le po
zgod ovinskem, ampak tudi po naciona lnem načelu.

Ker je bil Ptuj z okoli co, tako kot ostali slovenski prostor, vključen v tokove evropskega
d ogajanja, je avtorica v kratkem pregledu najprej
predstavila nacionalno podobo Ev rope. Francoska
revolucija in revolucionarno leto 1848 naj bi bila
po njenem mnenju usodna mejnika tudi za Ptuj,
ki je kot pomembno trgovsko in upravno središče
obvladova l širši geografski prostor. Prav za to se
av torica nj mogla oziroma ni hotela izogniti prika zu strnjenega zgodovinskega a risa Ptuja in ptujskih meščanov od antike do dan aš njih dni. Zgodovins ki prerez ni mašilo ali dopolnitev ožje teme.
Iskala je temeljne zgodovinske vzroke za tak
razvoj meščanstva, kot se je kasneje res zgodi l. Po
av tor i čine m mnenju naj bi ptujsko zgodovino
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globoko zaznamovale terezijanske in jožefinske
reforme. Za razliko od drugih avstrijskih mest naj
bi reforme ptujsko meščanstvo, ki je bilo sestavljeno iz srednjeveškega prebivalstva, priseljenih tujcev in podeželskih priseljencev, potisnila
v stranski rokav zgodovine, kar naj bi bilo usodno
za vsa naslednja desetletja in celo za raznarodovanje v 19. stoletju.
Čeprav so reforme na začetku res zamajale
nekatere ptujske prioritete (gradnja trgovske ceste
je obšla Ptuj), so modernizacija uprave, merka11tilna naravnanost in podelitev cerkvenih posesti
obdelovalcem v daljšem času pomagali pri hitrejšemu ra zvoj u Ptuja in njegovega zaledja. Da se je
mesto odkpilo od srednjeveškega začaranega
kroga, je razumelo tudi meščanstvo, ki je rade
volje prevzelo nekatere nove družbene zadolžitve,
z njimi pa tudi nemški jezik, kulturo in navade. S
tem, da je Ptuj obvladal podeželje, je tja prinašal
vse našteto.
V drugi polovici 19. stoletja se je podoba spreminjala . Družbeni napredek se je selil tudi na
podeželje in vse višja kulturna raven je blagodejno
vplivala na tamkajšnje prebivalstvo. Z analizo naročnikov Mohorjevega koledarja je želela avtorica
dokazati, da se je podeželje najprej osamosvojila
kulturno, s samozavedanjem slovenskega jezika pa
ka sneje še politično. Slovenskim izobražencem je
bil eden od bistvenih ciljev uveljavljanje slovenstva na podeželju. Njihovi nasprotniki so bili nemški in nemškutarski prebivalci mesta, ki so ob
obrambi mesta zahtevali še kolonizacijo okolice.
Podrediti so jo hoteli kulturno, upravno, jezikovno
in kapitalsko. Predvsem zadnji način je bil najuspešnejši.
Ker se je narodni boj prenesel na šolsko, upravno in politično sceno, se je avtorica pri dokazovanju trditev o načrtnem raznarodovanju Slovencev posvetila predvsem tem vprašanjem. Z analizo
šolstva od vrtcev do srednjih in strokovnih šol ter
dijaških domov v času, ko je bila nemščina na
državnem nivoju edini uradni jezik, je obdelala
rabo maternega jezika v šolah na področju sodnega okraja Ptuj (1893-1914). Osnovne podatke za
ugotavljanje številčnega stanja, narodnostne pripadnosti, socialne strukture in geografskega porekJa je avtorica poiskala v takratnih katalogih redovalnicah. V njih je dobila podatke o uporabi
maternega jezika v učnem procesu in ugotovila,
da se jc nemščina kot monopoln} mestni in kot
osvojevalni podeželski jezik utrjevala tudi skozi
šolstvo. Avtorica je zaključila, da se je slovenskonemško sodelovanje v šolstvu končalo ob koncu
osemdesetih let 19. stoletja, ko sta bili na Ptuju
ustanovljeni deška in dekliška ljudska šola z nemškim in deške in dekliške okoliške šole s slovenskim učnim jezikom. Enako je bilo z vrtcema, le v
glasbeni šoli je prevladoval nemški jezik.
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Predstavniki slovenskega narodnostnega gibanja na Spodnjem Štajerskem pri oblastni kih niso
prodrli z zahtevo po uporabi slovenskega jezika v
mestu. Analiza tabel je nadalje pokazala, da se je v
Ptuju po letu 1900 spremenila socialna struktura
učencev. Meščanstvo se je iz meščansko - agrarnega spreminjalo v obrtno, trgovsko in proletarsko
mesto, odločilno vlogo pa je prevzemal uradniški
stan.
Odprtje višje gimnazije z nemškim jezikom in
študentskim domom, ki je bil dosegljiv le nemškim
dijakom, je bil hud udarec slovenskemu nacionalnemu gibanju na Ptuju. Vpis slovenskih dijakov
se je zmanjšal, kar je imelo po avtoričinem mnenju
za posledico "zmanjšanje domačega izobraženstva
na eni in obisk bolj oddaljenih gimnazij na drugi
strani".
V tretjem delu publikacije je avtorica izpostavila nekatere pomembne dogodke. Opozorila je
na septembrske dogodke leta 1908 na Ptuju, ko je
prišlo na skupŠČini Ciril Metodove družbe do obračunavanj med Nemci in Slovenci. Demonstracije
v podporo Slovencem po mnogih slovenskih krajih so prerasle lokalni ptujski okvir. Ob prelomu
stoletja je bilo na Ptuju okoli 4000 prebivalcev in le
tretjina je govorila slovensko. Leta 1908 pa so se
Slovenci, čeprav v manjšini, le zoperstavili Nemcem. S tem so vplivali na celoten slovenski prostor,
saj je bila pomembna posledica dogodkov leta
1908 zunanja slovenizacija slovenskih mest. Avtorica kritično ugotavlja, da "nam v preteklosti niso
toliko škodili tujci, kot smo škodili sami sebi" in da
je v mestih na Slovenskem ob prelomu stoletja
prebivala večina ljudi, ki so izhajali iz slovenskega
okolja, mnogi med njimi pa so se zaradi najra zlič nejših vzrokov odtujili slovenstvu in se opredeljevali za Nemcc.
V času množičnih preseljevanj ob koncu 19.
stoletja je bila za spodnjo Štajersko značilna notranja migracija iz podeželja na Ptuj, iz Ptuja v
druga mesta v monarhiji in mimo Ptuja v Gradec.
V knjigi je izpostavljenih nekaj posameznikov in
skozi njihove usode lahko spremljamo dogajanja,
ki so bila značilna za mnoge.
Pomembno vprašanje, ki si ga je zastavila
avtorica, je bila možnost napredovanja posameznika, ne da bi ta prevzel drugo identiteto. Kot
z načilen primer je izbrala življensko pot Antona
Brumna, ki je leta 1892 na Ptuju odprl samostojno
advokaturo. Vseskozi je bil zvest slovenstvu.
Naštehh je še nekaj slovenskih intelektualcev, ki so
prišli iz podeželja, ostali povezani z aomačim
okoljem, pisali v slovenske časopise, sodelovali v
društvih, odborih, bili poslanci itd.
Druga osebnost, ki jo je Šamperl Purgova v
zadnjih letih vsestransko obdelala je Janez Puh. V
knjigi mu je namenjenega kar precej prostora.
Rojen je bil v Sakušaku pri Juršincih, se preselil v
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Grad ec, kjer je leta 1899 registriral tovarno koles in
v nasled njih desetl etjih pridobil 17 patentov na
področju proizvodnje koles, 13 patentov na področj u moto rj ev, temu pa je sledilo še patentiranje
štirivaljnega bokser motorja. Janeza Puha (Johanna
Pucha) je avtorica o predelila kot Slovenca po
nacionalni identiteti, ko t Avs trijca po držav ni pripad nosti in kot Ev ropejca zaradi njegove svetovljanske osebnosti.
Puh ni sodeloval v p olitične m boju za pravice
Slov encev, bil pa je vez mcd Grad cem, kj er jc
uspel, in podeželjem , iz katerega je prihajal. Prav
na primeru Janeza Puhu si av torica prizadeva, da
bi pomembni posa mez niki, kot jc bil a ll, dobi li
mesto med zaslužni mi Slovenci in da bi se vede nje
o njem, njegovem porekl u in delu ra zši ril o tudi
preko šolskih u čbenikov. V ta krog ljudi sod i tudi
Jakob Gomilšek.
Nasproti tem je avtorica postavila skupino s
ptujskim župa nom Jožefom O rnikom na če lu , ki je
prevzela drugo, nemško identi teto. Rezultat je bilo
napredova nje po socialni in dru žbeni lestvici. Naselili so se na Ptuju, postali meščani , podeželje, od
koder so izšli, pa jih je za nimalo le še po ekono mski in politi čni plati. Dv ignili so svoj status,
postali po mem bni pri razvoju mesta, odrekli pc! so
se slovenskemu izvo ru . Tu je tudi opozorila na
vpraša nje, na katerega še ni našla odgovora. Ali bi
bil Ornik tako uspešen na gospodarskem in politi č nem polju, če bi ostal Slovenec?
Pri ob ravnavanj u življenskih poti posameznikov je C!v torica prišla d o za nimivih zakl ju č k ov.
Dokazala je, da je bilo med inteligenco in na
gospodarskem področju možno napredova ti, ne da
bi bilo nujno potrebno prevzeti drugo identiteto,
saj so razmere na Ptuju tovrstno napredovanje
om ogoča le . Zn ačilno je bilo, da se tisti Slovenci, ki
so odhajali od d o ma v druga mesta monarhije
(npr. Gradec, Trst) in so tam tudj uspcU, niso
ponemčili, tisti pa, ki so ostali na Ptu ju in so nekaj
pomenili, so sprejeli nemško id entiteto. S pol iti čn o
in gospodarsko m očj o so prevze te nemško nacionalne ideje tudi ~ iri l i. Ta ko Puh ko t dru gi pa so
o hranja li vez z rojstnim krajem in se vanj v r ačali,
kar po av toričinem mnenju govori v prid ohranjanja slovenstva .
Štud ija Kristine Šamperl Purg d opolnjuje podobne raziskave na lokalnem nivoju. Dcla se je
lotila na svoj izviren način. Množici podatkov, s
katerimi nas popelje skozi tematiko, sledi v vsakem poglavju utemeljitev in sinteza, na koncu pa
zaključek in opozorilo, kateri problemi so še odp rti
in na katerega vprašanja bo še treba odgovoriti.
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Janez Kavčič, Ivan Rijavec : 1905-1980 :
življenje in delo. Idrija : Bogataj, 2001, 80
strani
Janez Kavčič je ob 20-1etn ici smrti zaslužnega
rojaka in glasbenika Iva na Rijavca predstav il njegovo življenje in delo. Ličn o knjižico je založila in
izdala Za.ložba l30gataj v Idriji .
Ivan Rijavec, rojen pred 95 leti na Vojskem nad
Idrijo, je že v rani mladosti č util nagnjenje do
glasbe. Osnov no glasbeno izobrazbo je d obil pri
dom ače m vaškem organistu, a ta ni bila dOVOlj za
njegovo nada ljnje izobraževa nje. Dolga in težka je
bila pot ml ade ni ča, ki ga je v d o m ačem kraju zatekla prva svetovna vojna, pot izobraževa nja pa
mu ni bila naklonjena niti v italijanski državi. Želja
po izobraževanj u in izpopolnjevanj u ga je leta
1935 prignala v matično SlovenijO, čeprav je imel
tudi dotlej dobre u čitelje . Spodbuja la sta ga zlasti
ljudski skladatelj in organis t na Šentviški Gori Ivan
La harner, ki ga je učil igranja na khlVir, in trebuški
župnik An ton Sok, ki je nanj vp liva l, da se je ko t
privatist prijavil k izpitu na cccilijanski šoli v
Ljubljani. Na izpitu se je d obro odrezal in dobil
spri čeva l o za tri letnike glasbene šole. Lcta 1935 se
je kot redni štud ent vpisal na ljubljanski Konservatorij na orglarski oddelek pri profesorju Matiji
Tomcu . Op ravil jc tudi izpi t za orgl e za četrti
letnik pri Stanku Premrlu. Pri S r eč ku Koporcu pa
je privatno študiral moderno harmonijo in
inš tru men ta li zaci jo.
Med študijem se je preŽivljal s priložnostnim i
zaposlitvami. Vodil je številne pevske zbore v
Šiški, Bizoviku, na Viču, Gameljnah, Leta 1939 je
odšel v Maribor, kjer je leta 1941 d oča kal nemško
okupacijo in kot italijanski d ržavlja n ostal brez zapos~tve .

Po ko n č ani drugi vojni se je vrnil v Idrijo, kjer
je pustil globoke sledi med 32-letnim ustvarjalnim
in plodnim delom. Kot rav natelj glasbene šole in
glasbeni pedagog je vzgojil celo vrsto priznanih
glasbenikov. O rga ni zira l in vod il je pevske zbore v
Idriji, Spodnji Idriji, Otalež u in Crnem vrhu nad
Idrijo. O b prizadevnem delu na glasbeni šoli in
vods tvu pevskih zborov se je po sv ečal tudi kulturnemu dogajanju. Rijavčevo d.irige ntsko delo z
odraslimi pevskim i zbori je obrod ilo sadove. Bil je
med ustan ovitelji revije Primorska poje, ki jo jc
vestno vodil. O b tako vsestranskem glasbe nem in
kulturnem udejstvova nju mu je ob strani zvesto
staja že na Marica. Tudi njuni trije otroci so se
posvetili glasbenemu življenju in nadaljujejo družinsko tradicijo. Poleg prosvetnega in zborovskega
dela je Rijavec tu di komponiral. Njegova najbolj
priljubljena in najpogosteje izvaja na pesem je Ob
Kolpi

2 KRONIKA

50
2002

Za svoje vsestransko delovanje je zasluženo
prejel številna priznanja in nagrade. ldrij čani in
številni pevci so se Rijavcu 22. septembra 2000
oddolžili s spominsko slovestnostjo in odkritjem
spominske plošče ob 95-1etnici rojstva in 20-letnici
smrti v avli stare šole. Pripravili so tudi koncert
treh zborov na Mestnem trgu. Ob odkritju plošče
je spregovo ril idrijski župan Cveto Koder, ki je
poudaril Rijavčeve zasluge pri vzgoji mladih glasbenikov. Sledil je nagovor Rudija Šimca, predsed nika organizacijskega odbora Primorska poje, ki
je dejal, da sta v Rijavčevem življenju pomembna
dva dogodka, "njegov odhod s Primorske in njegov pni10d na Primorsko': Marijan Beričič je spregovoril v imenu Društva upokojencev, čigar zbore
je vodil Rijavec. O svojem učitelju Ivanu Rijavcu
so govorili skladatelj Aldo Kumar, glasbenik Cveto
Kobal in uČiteljica harmonike na Glasbeni šoli
Ajdovščina Nada Kovač .
Besedilo dopolnjujejo ilustracije in dokumenti
iz d ru žinske zbirke Rijavčevih, ki jih je zbrala in
posredovala Marija Rijavec.
Avtor knjige Janez Kavčič je zapisal: '1van
RJj~1vec je vse svoje življenje izkazoval neomajno
predanost glasbenem poklicu. Deloval je kot pcdago& ravnatelj glasbene šole, zborovodja, skladatelj'
in kot pravi ljudski tribun. Njegovo delo ostaja
trajiJa spodbuda prizadevanja, da naša pesem ne
bi nikdar zamrla':

Slavica
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Marjetka Balkovec Debevec, Od mlade države do novega tisočletja : 1991-2001 : 120
let črnomaljskega gasilskega društva : 18812001.
Črnomelj
Prostovoljno
gasilsko
društvo, 2001, 92 strani
Avtorica dela je v uvodu z naslovom Ogenj in
mitologij,,1, zapisala, da se "vez med člo
vekom in ognjem prepleta od pradavnine" in so z
uporabo ognja povezane civilizacije. Z ognjem so
povezane tudi različne zgodbe, od najveličastnej še
o Prometeju in nastanku ljudi, o grških in rimskih
bogovih ognja in O boginjah, ki niso bilc le varuhinje ognja, ampak tudi varuhinje družine in
države.
Sledi antičnih verovanj je v poznejših verOvanji h, šegah in navadah v evropskem svetu prekrilo krščanstvo. Na Slovenskem je to vlogo
prevzel sv. Florijan, ki je najbolj priljubljen svetnik.
Za svojega patrona-zavetnika so ga sprejeli gasilci,
antična

"največkrat je upodobljen kot riJJ1ski vojščak, ki v
roki drži posodo z vodo ter jo zliva na gorečo hišo
aji cerkev': O sv. Florjanu so se ši rila razna
izročila, npr. da na njegov god 4. maja "ne bi kunlj
ognja, niti pekli kruh tudi kovačJ~ ki so pri !;iVojeJl1
delu imeli opravka z ognjem, ne bi delaji': Razš irj em~ so bile tudi različne navade in pregovori po
posameznih slovenskih pokrajinah. Povsod pa so
se na dan sv. Florjana ali florijanovo nedeljo
zbrani gasilci udeležili procesije in maše ali imeli
letno skupščino, v svoje vrste sprejeli novince,
prirejali proslave z veselico.
V boju proti ognju, ki je v preteklih stoletjih
uničil cela večinoma lesena mesta, so pričeli pisati
požarne rede, ki naj bi urejali način gradnje,
določali obstojne gradbene materiale in zahtevali
primerno gasilno orodje. Avtorica navaja, da je
prvi znani požarni in gasilni red za Ljubljano iz
leta 1676, za Kranjsko pa iz leta 1795. Pisan je bil v
slovenskem in nemškem jeziku, ima pa kar 72
členov.

V preteklosti so skrb za varovanje mest in
imetja prebivalcev prevzele cehovske organizacije
mestnih obrtnikov . V drugi polovici 19. stoletja pa
so gasilstvo postavili predvsem na prostovoljno
delo. Ustanovljena je bila prva požarna bramba na
Slovenskem leta 1869 v Metliki . "Pobudo zanj je
dal domači graščak vitez dr. Josip Savinšek, ki je
prvim 27 braJnbovcelJ1 nabavi! tudi enotne čepice."
Od tega dogodka so ustanavijali požarne brambe
po v ečjih krajih.
Razvoj organiziranega gasilstva se je pričel po
letu 1881, ko je bila objavljena "Postava o požarnej
poliCIji o gasIinih stražah za vojvodino Kranjsko':
Gasilska društva so se hitro širila po vsem slovenskem ozemlju . Avtorica navaja, da je bilo leta
1997 na Slovenskem 119.110 članov gasilskih
d ru štev. In prav zaradi pomembnosti gasilske
dejavnosti in bogate tradicije je bil ob stoletnici
gasilstva na Slovenskem leta 1969 v Metliki odprt
Slovenski gasilski muzej, ki zbira, hrani, proučuje
in razs tavlja gasilno orodje, dokum ente in fotografije.
Nastanku in ra zvoju gasilskega društva v
Črnomlju ob njegovem jubileju je avtorica namenila sestavek O požarih v mestu in oko/iej in o
organiziranem delovanju Prostovoljnega gasilskega
dru štva Črnomelj. Njegov začetek sodi v leto 1874,
čeprav čr nomaljski gasilci štejejo za uradni z ačetek
organiziranega delovanja leto 1881, ko jih je z odločbo potrdila dežel na vlada. Pobudnik in ustanovi telj je bil Leopold Skubic. Sledi opis delovanja
požarne brambe do leta 1888 in nato najpomembnejši dogodki iz zgodovine prostovoljnega
gasilskega društva v letih 1892 do 1991. V tem
sklopu je tudi Čas druge svetovne vojne, ko je
italijanski okupator ukinil gasilsko društvo in
uvedel poklicno gasilsko enoto, ki je bila že na-
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slednje le to razpušč~ n a. 1'0 drugi vojni je gas ilsko
dru štvo ponovno oživelo.
V p ogla vju Od mlade d,i .1ve do novega tisoč
le tja je nanizana podrob na kronika najpome mbnejših d ogodkov v Prostovoljnem gasilske m dru štvu Č rno melj v zadnjem dese tle tju. Z novimi prid obitvami, posodoblje no op rem o in izobraževanjem gas ilskega kadra je dru štvo strokov n o in
tehn i č n o napred ovalo.
Objavlj eni so tudi prispevki mladega gasilskega
nara šč aja na ra z pis ob praznovanju 120-le tn icc
dru štva na temo Mi g remo za vas v ogenj Sledi
seznam priznanj gasilcem za dolgoletn o službovanje in priznanja za življenjske jubileje mcd lcti
1992-2001 s fotografijami vodij društva v zadnjem
dese tletju . Knjigo bogatijo arhivski dokumenti, fotogra fij e, navedbe virov in up orabljene lite rature.
Za ključuje m s sklepno mislijo av tori ce Mnrjctke
Ba Ikovec Debevec: "Naj tretje tisočletje Pros to volf

nemu gc1sil5keJl1U drw}}vu ČrnoflleJj nameni čim
manj sp opadov s strašno" uničujoča siJo ognja"
z,7žari pa naj še veliko dobrih ust vaIJ~7lnih iskric
pri delu in pri skupnem druženjur
Knjigo priporočam v bra nje ne le gasilce m,
ampak vsem ti stim, ki jih ta zvrst ohranjanja
ku lturne ded i ščine za nima.
Slavica

Pavlič

Žužemberški grad
suhokranjski zbornik
2000 (uredila: Marjan Legan in Jože Rozman) . Žužemberk
Občina Žužemberk,
2000, 175 s tran i
Videti je, da bomo v zvezi s prizadevanji za obnovo ž uže mbe rškega gradu Ln oživitve Suhe krajine dobi li novo peri od i č n o publikacijo, ki pa
verjetno ne bo m ogla iz hajati v rednih presledki h .
Slavko Gliha opisuje obnovo ž uže mbe rškega
gradu od 1997 do 1999. V njem opisuje potrebo po
obnovi gradu zaradi oč itnega propadanja že pred
vojno, še bolj pa za radi bo mbardiranja in požiga v
vojni. Opisal je op ra vljena dcla v letih 1997-1999 in
objavil finančno poroč ilo ter načrte za obnovo v obdobju 1999-2003. Tomaž Golob je opisal obnovitvene posege na ž užemberškem grad li v letih 1981
d o 1999. Uvodoma so opisana prizadevanja za vzdrževanje gradu že v stari Ju goslaviji, ko so ga zapustili lastniki in se preselili v svojo graščin o Soteska in ko so se iz nj ega izselili drLavni uradi.
Celovita obravnava grad u se je začela leta 1957 in je
s krajšimi in daljšimi presledki trajala do 1980. Na to
opisuje podrobna dela, zlasti ko je bil grad leta 1992
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ra zglašen za ku lturni spo menik. Prispevek je
opremlje n z nekaj z n ačilnimi fotog ri1fijarni.
Franc Škufca opisuje občin o Žuže mbe rk. Prispevek je informativne nara ve. Vlad o Koste vc opisuje
novi g rb in novo z astavo občine Žuže mberk. Tega
nc kaže Opisovilti, saj je p rispevek opremljen z
dvema črnobe li ma grbo ma (starim in n ovim) in 9
barvnimi predlogami grba in zastave.
Zgod ovin a r Bori s Golec obravnava trg Ž užemberk v dobi trške samouprav e (do 1849). Zgodovinska razprava z z nanstvenim a paratom obravnava sa mouprav o od srede 17. stole tja naprej, njeni
za metki pa segajo na konec 16. stole tja, ko je bil
trški sodnik p rva sodna instanca. Peča t so mu
seveda pre j in poz neje dajali šumberški Auerspergi,
ki so ga izbrali za svoj osrednji g rad in je bil v
njihovi lasti več stoletij. Ra zvoj trške samouprave
avtor primerja z d ru gi mi dolenj skimi mesti. Precej
p ozornosti je namenil tamkajšnj e mu sodstvu , ki se
je delilo rn ed trgo m in d eželskim sodišče m pri
gospostvu. za naslednjo dobo je podrobno opisal
trške raz mere, objavli1 je pregled ž užemberških
tržanov iz leta 1733 ali 1734, ki jih je bilo 49 poleg še
16 dvanajstnikov, ki so m orali biti navzoči pri
sodnih pravdah . Objavljena je tudi (skoraj) sklenjena vrsta trških sod nikov od 1582 do 1847-1849. Delo
je bogato d okumentirano in temelji na različnih
fondih Arh iva Slovenije v Ljubljani, Štajerskega
deželnega arhiva v Gradcu in arhiva Auersperg v
Haus-, Hof- lind Staa tsarchiv na Dunaju. Članek je
opremljen z nazorno Cold e nste inovo upodobitvijo
Žu žemberka iz sredine 19. stoletja .
Majda Pucelj in Magda Kastelic H očev ar sta
opisali papirnica in usnjarn o v Žu že mberku. Papirnica je nasta la iz papi rnega m l.i.na, ta pa iz
navadnega mlina . Prvič se omenja 1712, gre torej
za zelo star manufakturni (industrijski) obrat na
tem območj u . O pisana je vrsta lash1ikov, papirni
mlin in vodn i znaki papirja, ki ga je papirnica
izdelovala. Pap irnica je prene hala obratovati 1875.
Po razpadu Avstro-Ogrske so lastniki stavbo papirnice p roda li . Nov lastnik jo je preu redil v
usnjarn o. Sorazmerno p odrobn o je opisa na zgod ovina žuže mberš kega usnjarstva (bolje strojarstva), za kar je bil kraj zelo ustreze n za radi obilnega vod nega vira. Strojarji se v Žužemberku
omenjajo od 1775 in so imcli od tlej tudi svoj ceh.
Delova nj e usn jarne v Žužembe rku je opisano, kolikor je m ogoče, saj arh ivski viri niso ohranj eni.
Zanim iva je fo tografija majhnih baze nov, kjer so
strojili kože in so zdaj pre r a šče ni z maham, bršljan om in grmovjem.
Irma M. Ožbalt je prispevala č lan ek Evangelini
- protes ta ntski interrnezzo v Žuže mberku. Prebivalce d oline Krke je v 16. stoletju poleg turških
vpadov in vp le te nosti v kmečke upo re dosegel
tudi verski prevrat protestantske reformacije med
le toma 1580 in 1600. Avtori č in č lan ek te melji na
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obsežnem rokopisu nekdanjega žužemberškega
kaplana, pozneje šmihelskega župnijskega upravitelja Alojza Zupanca iz leta 1958 z naslovom Zgodbe župnije Žu7.emberk. Kot v drugih krajih je bil
tudi v Žužemberku prvi luteranec tamkajšnji zemljiški gospod Herbart Vlil. grof Auersperg - Turjaški, novo vero pa jc v Žužemberk uvedel njegov
sin Andrej, ki se jc izkazal v zmagoviti bitki pri
Sisku in se je 1580 vrnil v svoj kraj. S seboj je
pripeljal luteranskega pridigarja Krištofa Sivca, ki
ga je postavil za pastorja trške protestantske skupnosti. V protestantske roke sta prešli cerkvi sv.
Nikolaja in sv. Jakoba, v luteransko vero pa je prestopilo 24 družin. To so bilj večinoma obrtniki,
tržani, ki so služi li grajskim potrebam in je bilo od
tega odvisno njihovo preživetje. Okoliški kmečki
ljudje so ostali zvesti katoliški cerkvi in so bilj proti
iuteranom že zato, ker jih je ščitil njihov najhujši
sovražnik zemljiški gospod Andrej Turjaški. Katoličani so imenovali iuterane evangeljni. Ljubljanski
pomožni škof je leta 1589, oglejski patriarh pa 1593
poskusiiluteranom odvzeti cerkev sv. Jakoba. Sledila je Hrenova komisija . Protestantska cerkev sv.
Nikolaja je po koncu luteranske epizode začela
propadati, ker so jo zanemarili na raČun mogočne
cerkve sv. Mohorja in Fortunata. Zdaj obeh protestantskih cerkva ni več .
Jože Škufca je opisal Osnovno šolo Malo Lipje,
ki je nastala kot rezultat medvojnih razmer. Njeni
predhodnici v Žužemberku in Hinjah sta bili požgani in nista mogli prevzeti vseh učencev, tako
da je bilo treba ustanoviti novo šolo. Članek je
zelo informativen in topel, saj lepo opisuje vse
križe in težave nove šole, do besede pa pridejo vse
tamkajšnje učiteljice in pet učencev. Eden od njih
je pomagal reševati ameriškega pilota, ki je izskočil
iz gorečega bombnika in se zapletel v veje velikega hrasta. Navedeni so učenci, ki so obiskovali
to šolo.
Slavko Mi.rti č je opisal obnovo cerkva v Suhi
Krajini po 2. svetovni vojni. V članku je obravnavana posebna trnjeva pot obnove cerkve sv.
Mohorja in Fortunata župn ije Žužemberk ter
nj enih podružničnih cerkva sv. Primoža in Felicijana na Laščah, sv. Janeza Evangelista v Mač
kovcu pri Dvoru, sv. Kancijana v Stavči vasi, sv.
Ahacija v Trebči vasi, sv. Antona Padovanskega v
Kotih, sv. Marije Snežne v Budganji vasi in sv.
Pavla na Vinkovem vrhu. Cerkev sv. Magdalene
na Rebri so va šč ani 1969 zgradili "na črno". Dosedaj so jo že večkrat obnavljali kot tudi cerkev sv.
Križa na Vrhovem. Na mestu nekdanje cerkve sv.
Lenarta na Golem vrhu stoji Sedi:lj na Cviblju spomenik NOB. Na vrhu 888 metrov visokega hriba
sv. Petra na Kočevski gori so še vidni ostanki temeljev. Cerkev je bila porušena med vojno, po
letu 1970 pa je priljubljena izletniška in romarska
pot. Opisana je tudi obnova cerkva v župnijah
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Hinje, Šmihel pri Žužemberku in Ajdovec. Čl anek
je opremljen s števi.lnimi fotografijami.
Peter Lavrič opisuje Društvo vinogradnikov Suha Krajina. V članku je prikazan nastanek tega
društva, vinogradi in zem l jišča, ki bi bila še ustrezna za vinograde (skupaj 138 ha) in ocenjevanje vin
od 1995-1999. Prikazana so tudi najvišje ocenjena
vina po zvrsteh in sortah ter lege in nosilci najbol je
ocenjenih vin. Iz čl anka izhaja, da tamkajšnje
vinogradništvo in kletarstvo postopoma napreduje.
Nadja Gliha je napisala kratek prispevek O
Krajinčanih in izvoru poimenovanja. Po zanimivih
navedbah, tudi o imenu Žužemberk, prihaja av torica do sklepa, da je pokrajinsko ime Suha krajina
nastalo iz živega poimenovanja razlike med kraškim in normalnovodnim dolenjskim predelom, ki
se v glavnem stika ta na Temenici.
Nato sledijo trije nekrologi in en spominski zapis o znanih Suhokranjčani.h (ali ne po prejšnjem
sestav ku Suhokrajinčanih?). Jelka Mrvar piše o
Leon u Štuklju (1898-1999), ki je bil roje n v Kandiji
pri Novem mestu, njegova mati pa je bila doma iz
Zafarc pri Žužemberku, kamor je kot šolar in dijak
rad za hajal na počitnice Leon Stukelj. Slovenci ga
poznamo po njegovih gimnastičnih dosežkih, tu
pa je objavljenih nekaj njegovih zapisov o so rod~
nikih in obiskih pri njih . Opisan je tudi njegov
zadnji obisk, s predstavitvijo šolske raziskovalne
naloge o njem. Za ta obisk se je 6. oktobra 1999
zahvalil z lastnoročnim pismom z izjemno lepo pisavo.
Stane Granda je opisal lik Ignacija Žitnika
(1857-1913), duhovnika, socialnega delavca, politika
in časni k arja, rojenega leta 1857 v Fužini pri
Zagradcu. Življenjska pot ga je vodila prek gimnazije v Novem mestu, bogoslovnega semenišča v
Ljubljani do študija v Rimu, kjer je dosegel doktorat cerkvenega prava. Nato je deloval v Ljubljani, kjer je bil nazadnje kanonik in konzistorialni
svetnik. Zaradi svojega nesebičnega delovanja je
bil za življenja zelo spoštovan, v politiki pa je bil
kljub temu, da je bil deželni in državni poslanec, v
se nci Krekovega di.namičnega lika .
Peter Fister se spominja arhitekta Jožeta Mlakarja (1934-1999), po rodu Žužemberčana, esteta,
posebej zagretega za vse, kar je v zvezi z Žuže mberkom . Tako je treba razumeti tudi nj egovo
poslednjo voljo, da naj se namesto cvetja na
njegov grob daruje za obnovo nekdaj mogočnega
žužemberškega gradu.
Slavko Gliha se spominja Marjana Legana
(1929-1999), diplomiranega inženirja agronomije, ki
je bil sicer rojen v Žireh nad Škofjo Loko, osnovno
šolo in nižjo gimnazijo pa je obiskoval v Žuže mberku. Po kratkem sl užbovanju v Kmetijski
zadrugi Trebnje je bil od leta 1966 v slu žbi pri
Dolenjskem listu, kjer je bil od leta 1973 glavni in
odgovorni, od 1982 do smrti pa odgovorni ured-
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nik. Ko t časnikar in lju bi telj Žužemberka je skornj
nujn o pristal med navdu še nci za obnovo ž uže mbe rškega grad u . Bil je ure dnik prvega in dru gega
Su hokranjskega z bornika . Slavko Gliha opisuje
svoje prijateljsko raz merje z nj im in njegov ž lahtni
z nača j .

V

Zborniku so li terarni prispevki Toneta
Ivana Hrova ti č a, Mira Medveška, Irene M.
Ožbalt in Magde Kastelic Hoče var. Objavljene so
tudi fotografije um e tniških slik Jože ta KlImra, Andreja Skrbineka, Ailnire Bremec, Li1jane Spasojevic,
Ma rjana RobaTja, Marjete Fišer in Stojana Graufa,
ki vse upodabJjajo tematiko žužemberškega gradu
in so nas tale v Slikarski ko loniji Žužemberk v
oktobru 1999.
Pavčka ,

jože

Maček

Ivan Dolinar: Zgodovina Kaplje vas i v
Spodnji Savinjski dolin i. Kaplja vas : Krajevni odbor, 2000, 185 strani
Pred nami je nova knjiga neum arnega spodnjesavinjskega kra jevnega zgodovinarja Iva na Dolina rja, upokoj enega primarija v celjski boln.išnici.
Tokra t si je za svojo obdelavo izbral Kapijo vas v
okolici Prebolda, kjer so živeli tudi njegovi predniki. Že za nj egove d osedanje knjige je bila z načilna izrazita nabitost s podatki, zelo izč rpn a faktografija, tokratna pa prejšnje po minucioz nos ti
poda tkov in obdelave še presega.
Po zelo kratkem uvodu z zanimivi fil ozofskimi
utrinki preide na zemljepisni oris in obdela
krajev no ime Kaplja vas in njene zaselke. Čepra v
je vaško ime zgod ovinsko i z pričano šele leta 161 9,
jc bila verjetno vas kakor več ina tamkajšnjih naselij zas nova na že v 11 . stole tju. Posebnos t Kaplj e
vasi je, da večinorna leži ob potoku Bolska, ki
iz vira na kranj ski strani pod hribom Šipka v občini
Lukovica. Potok je s svojimi p ritoki hudourniške
narave, kar po me n.i, da v svojem porečj u več krat
poplavlja. Podob no kot z imenom vasi se je pisec
spoprijel tudi z imeno ma po toka Bolska, gled e ka terega ima tudi svojo razla go.
Sledi p rikaz uprav e, sods tva in dajatev. Pod10ž niJa v tej vasi so tik pred zemljiško odv czo le ta
1848 pripadali ra z li č njm zcmljiškim gospostvom.
Gornj egrajskemu in ojstriške mu po ed e n s celo
kme tijo, preboldskemu 11 , od tega eden s celo, 8 s
polovi čno kmetijo in dva s kočama . Poses tvu ali
dvoru Gorica IGoe rtz h ofl je pripadala veči na - 25
podlož nikov, od tega 17 ru stikalnih, 11 s p olovičn o
kmetijo, dva s četrtinsko kmetijo in štirje kočarji,
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preostan e k so bile dominikaine in gorske kmetije,
dve naselje ni celo s p odložniki drugih gospostev.
Gospostv u Žovnek je pripad(llo enajst podložnikov
s tremi celimi km e ti jami, štirimi pol ov i čn imi, dvema maJi ma (od tega en mlin) in dve ma kočam a.
Za n im ivo je, da so na tem gospostvu do 1843 še
opravljali natu raino tlako, tedaj pa so jo preved li v
denarne dajatve.
Sledi opis posestva Gorica z zelo podrobnimi
podatki o las tni kih, veliko p odrob nejši mi kakor jih
navaja pozneje omenjeni Pirchegger, in drugimi
zanjmivi mi p odatki. Da lastniki tega posestva niso
bili zelo p ovzdig njeni nad o kolnimi prebivalci, saj
vsi ni ti niso bili plemi č i , se vidi iz d ejstva, da so
bili večkra t botri njihovim otrokom . Da pa so bili
nad ostalimi, je vidno v tem, da so jih pokopavali
v cerkvi sv. Pavla (v Preboldu) pri Aninem oltarju.
Izredno n a t a n č n o je opisan o tu di pridobivanje in
odprodaja ze mljišč, kjer se vidi veli ka zadolženost,
z na čiln a za vse vrste zemljiških gospostev. Skrbno
je opisan tudi dvorec Gorica.
Preteklos t vasi je opisana zelo natan č n o do 20.
stole tj(l, po le tu 1900 in se veda v drugi sve tovni
vojni, kjer je v ne m ških kon ce ntracijskih taboriščih
umrlo l3 ljudi, v Celju so ges tapovci do smrti
muči li dva za p ornika , leta 1942 so Ne mci kot talce
usmrtili 22 vaščank in vašča nov. Vse ž rtv e so
p odrobn o navedene in je opisano celo kje in kako
so njihova imen a vklesana na sp ominskih pl oščah.
Tudi povojni čas je na kratko opisa n, ve ndar bolj
Ic s ko mun aln imi d osežki, napeljavo vodovoda,
kanalizacije, asfal tiranjem ces t in ze lo potrebno
regulacijO Bolske, ni pa pozabljeno tudi, da je loka ln a oblast leta 1964 prepovedala tradicionalni
blagoslov v e lik o nočnih jedi. Gospodarski de l je
soraz m erno kratek in zajema sploš ni pregled, obrt
in ostale nekmečke dejavnos ti, pre mogovništvo,
vinogradništvo in vaško skupnos t, ki je uporablja.la
skupen gozd in nekaj skupnih travnikov.
Na to sledi naj teh tnejše pogla vje DomaČije, kjer
je opisana vsaka domačija p o h išnih imenih, druži nskih im enih, priimkih i.n imen ih las tnikov, s
hišnimi številkami, pripadnostjo ze mljiškim gosp ostvom, s kategorija kmetij - cela, p o l ov ič na, če
trtinska itn . in urbarskimi številka mi te r številkami
stavbnih parcel. Opis posa mez ne kmetije se zače nja tako zgodaj, kakor jc pa č avtor u spel zbrati
kake podatke; za 15. in nadaljnja s to l e~a iz urbarjev i.n drugih spisov zemljiških gospostev, od
zače tk a 18. stole tja p a iz krstnih , poročnih in
mrliških knj ig. Seveda gre predvse m za gospodarja
in gospoda ri co pa tudi za dru ge dru ži nske č lane .
Navedeni so osebni podatki, drugi dogodki v družini, poro ke, odselitve, učenje obrti ipd . Pri priže nitvah i.n primožitvah so pogos to navedeni tud i
kraji in dru ž ine, iz ka terih izvirata že n.in ali nevesta. Zelo prikupno je, da pisec, kjer je le mogoče, o hranja in up orablja hišna imena tako za
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domačije kakor tudi za ljudi, ki iz njih izv irajo. To
daj e navedbam vtis izrazite tradicionalnosti. Poglavje je opremljeno tudi s 50 osebnimi fotografijarni, seveda predvsem iz srede 20. stoletja. Sicer
pa jc v delu še 21 fo tografij.
ln še nekaj s tati s ti č nih podatkov. Pred letom
1900 je bilo v vasi 68 hiš. Leta 1822 je bilo sk upaj
245, leta 1999 pa 290 prebivalcev. Zanimivo je, da
se je to število kljub bližini indus trijskih krajev sorazmerno malo pov eča l o.
Nekaj besed je tudi o kapelah in križih. Na
kratko so razložena d ru ži nska, osebna, hišna in
ledin ka imena, imena vodotokov in še nekaj
pojmov. Prav z vsemi ni mogoče soglašati (npr.
potrata = trata, travnik, ko je lahko potrata tud i
ra zsipnost), je pa lepo, da so zbra na za to vas na
enem mestu . Dodane so stare slovenske besede,
denarne in merske enote ter tujke. Dodan jc tudi
kratek sklep ter seveda obsežni viri in slovstv o.
Zdaj pa še nekaj besed v premislek piscu pri
(zanesljivo!) nadaljnji zgodovinski beri.
Ker je pač v obrav nava ni knjigi zajeto dolgo
obdobje, ki je več inoma še spadalo v čas fevda lnega družbenega reda, bi morali biti pri opredeljevanju pojmov, ki so se nanašali na tisti čas,
bolj natančni. Nekaj primerov: namesto fevdalna
knjiga bi mora lo biti fevdna knjiga, ker je šlo za
knjigo, kjer so bili zapisani fevdi (dolgodabni
oseb ni za kupi po moški liniji). lzraz fe vda lizem,
fevdalni pa je mnogo mlajšega izvora. Za dobro
razumevanje podlož niških razmer je po trebna tudi
pravilna kategorizacija zemljiških gospostev. Avtor
meša npr. gospoščino in poses tvo. Pravilna kategorizacija jc: gospostvo v ožjem smislu ali gospoščinn (Herrschaft) je sorazmerno velika fcvdalna
enota z več sto ali vsaj več deset rustika lnim i pod ložniki, z velikim grad om ali v novejši dob i veliko
gra šč in o in predvsem z lastnim sod stvom, v redkejših p rimerih tudi s krvnim sodstvom. Gospošč in e na obravnavanem območj u so nedvomno
bile Prebold, Žovnek, Go rnji g rad. Srednja enota je
poses tvo (Cu t), ki ima vsega ve liko manj kot gospo šči na, lahko ima lepo graŠČinsko stavbo, zlasti
pa nima lastnega sodstva. Zanj opravljajo sodna
opravila sosed.nja gospostva, od ka terih je na novo
posestvo prešlo na jveč podJožnikov in dominika lnih (graščinskih) ze mljišč. Pred zadnja enota je
dvor (Hof), ki je nastal s širjenjem kake večje
graŠČ in ske kmetije in je bila po obsegu manjša
kakor posestvo, ki pa jc praviloma imela dv orec ali
manjšo grašč in o. Najnižja enota, pravzaprav bolj
pravna konstrukcija, ki je imela le malo podložnikov, malo graŠČinskih zem lj i šč, večkrat pa kar
precej sogornikov i.n go rskih vi nogradov, je imenje
- GU Jt. Imenje večkrat sploh ni imelo posebne
upravne stavbe in ga je upravljal kak tega posla
vešč trža n ali upravnik kakega sosed.njega gospostva ali tudi sam las tni k.
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Gorica nikakor ni biln gosposclJ1a, po imenu
najprej dvor, zaradi širjenja pa pozneje posestv o. Hans Pirchegger v knjigi Die Un ters tciermark in dcr Geschichfe ihrer Hcrrschaften un d
GUl ten, Stad te lind Markte (MUnchen, 1962, 189)
zanjo ne navaja nikakršne kategorizacije. Ivan
Stopar v knjigi Grajske stavbe v Vzhodni Sloveniji
(Ljubljana, 1992, 43) navaja, da je Gorica dvor,
najprej z dvorcem, pozneje z grašč ino. Avtor sam
navaja v viri h in slovstvu Grundbu ch des Gu tes
Goertzhof iz leta 1836, torej je šlo vsaj v novejšem
času za posestvo. Menim, da bi bilo najbolje, če bi
v poljudnih zgodovi nskih spisi h opustili navajanje
gospošč in a, posestvo, d vor in bi za ze mljiško gospostvo preprosto pisali graščina, kar ustreza tudi
ljudskemu pojmovanju na Štajerskem, kjer se jc
vse, ka r je bilo v zvezi z zemljiški m gospostvom,
tako podlož niške kakor upravne in sodne zad eve,
štelo ko t stvar grašč in . Seveda jc pri tem potrebno
razlikovati graščin o kot stavbo.
Slovenski izraz za Landtafel je deželna deska in
pomeni zemljiško knjigo plemiške posesti na ravni
dežele. Od l očilna lastnost za vpis v to knjigo je
bila LandtafelHihigkeit, torej sposobnost vpisa v
deželn o desko, ki so jo imeli le plemiči s posebnim
cesarjevim d ovoljenjem, v zadnjih stoletjih pa tudi
ljudje nižjega stanu.
Povzamemo lahko, da je delo Zgodovina
Kaplj e vasi za lokalne razmere dragocena knjiga,
ki pa je tudi širše infoffilativna.
sodeč

jože

Maček

Bogomila Kravos, Slovensko gledal iš če v
Trstu = Teatro slavena di Trieste : 19451965. Ljubljana : Slovenski gledališki muzej,
2001, 511 strani
Knjiga av torice Bogomile Kravos je zasnovana
tradeino. Uvodnih 145 strani je avtorski zapis o
ustanavljanu slovenskega gledališča v Trstu po
d.rugi sve tov ni vojni, o reševanju kadrovskih, finančni h, upravnih in prostorskih zadev do otvoritv e last nega kultu rnega doma leta 1965. Drugi
de l (do strani 245) so priloge, več inoma prepisi
originalnih listin, ki dokumentirajo interpretacijo
dogajanja. Tretji del (do strani 477) je pregleden
izčrpen bibliografski popis um etniškega dela: podatki o predstavah in prired.itvah ter od mevih nanje v tiskanih medijih. Na koncu dela je še znanstveni aparat: pojasnilo kratic, preglednice in grafikoni, imensko ka zalo, pregled krajev (tudi zemljevid ozemlja) in dvoran (kjer so gostovali do pri-
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dobitve lastne zgradbe) ter kratka oznaka omenjanega primo rskega tiska.
Avtorski za pis interpretira sestavkc in ohranjene arhivske dokumente, ki pričajo o prizadevanjih
za oblikovanje slovenskega poklicnega gle dali šča v
Trstu v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni
voj ni. S kazalko v opombah avtorica napoti bralca
k poc!robnejšemu branju 27 prilog iz dru gega dela
knjige. Milica Kravos posveča pozornost llstanavljanju, oblikovanju, boju za preživetje in rasti gledali šča, manj, skoraj mimogrede pa analizira dosežke um etniškega snovanja. V zelo majhni meri
up ošteva sestavke navedene v bibliogra fiji v tretjem delu, ki pa bo lahko dragocen temelj za nadaljne raziskave in interpretacije. Na repertoarna
politiko se ozira skozi prizma družbenopolitičnega
dogajanja, ki jo je pogojevalo in je tudi imelo posledice na materialno plat delovanja tega edinega
p oklicnega slovenskega g l e d a li šča zunaj meja mati č n e Slovenije.
Slovensko gledališče v Trstu je sicer živelo že
pred prvo svetov no vojno in se je po njej obnovilo
za kratek čas, za radi fa Šis tičnega pritiska in požiga
Narodnega doma Icta 1920 pa je za čet rt stoletja
povsem zam rlo, tako da ga je bilo treba po koncu
dru ge svetovne vojne usta navljati povsem na novo. Milica Kravos opisuj e čas od prihoda Igra lske
skupine IX. korpusa v osvobojeni Trst leta 1945,
prek dejavnosti ministrstva za prosveto Slovenije,
ki je postavljanje temeljev novega slovenskega gledal išča in rad ijske postaje zaupalo na Primorskem
rojenim kulturnim delavcem, d o pridobitve fo rmalnega statu sa in g ledališkega od ra v lastni hiši leta
1965.
O bsežen del za pisa je namenjen večle tnim napornim pogajanjem z zavezniško upravo za pridobitev konceSije in dod elitev nadomestne dvorane. Visoki politični predstavniki iz Ljubljane so z
ud eležbo na prvi premieri decembra 1945 v gledali šču Fenice manifes tativno javno podprli in
nato dolga leta usmerjali zamejske Slovence v
prizadeva njih za stalno pokli cno gleda li šče. Milica
Kravos opisuje življenske pogoje prišlekov, ki se
niso ubad ali samo s težavami, kje igra ti, ampak
tudi s problem om, kje dobiti prostor za vaje in
nastanitev in kako pripraviti gos tovanja po širšem
primorskem obm očju. Predstavi nam ideološke
spore z italijansko več in o, idejne spopade na slovenski levici ob informbirojevskem sporu, ra zhajanja z desnico in cerkvijo in zaplete s cenzura, ki
je bila v Italiji uradno ukinj ena šele v šestdesetih
leti h. Podobno kot nekatera gleda lišča v Sloveniji
je tudi tržaško, ko se je bojevalo za obstoj, opravljalo neke vrste matičnost za podeželske odre in
zanje tudi prirejalo tečaje. Med prelomne dosežke
sod i priložnost, da se predstavijo tudi v slovenski
prestolnici Lj ubljani. To jim je prvič uspelo leta
1950, ko so gostovali v Križanka h. V marsičem so
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bila zače tna iska nja podobna tistim v gleda l išči h v
Sloveni ji, ustanovljenih po dr ugi svetov ni vojni
zunaj Lj ubljane. V ma rsiče m pa so bUll prizadevanja dru gačna, specifi č na . Tako kot v Sloveniji so
se menjeva li vodstveni kad ri, se srečev ali s
težavami, kako doseči te meljne pogoje za delo,
ustanovo so večkra t preimenovali, poskuša li so pritegniti pozornost medijev, kader so šolali na te ča
jih pa tudi na novoustanovljeni Akademiji za igralsko um etn ost v Ljubljani.
Tržaš ko gleda li šče je del ovalo v jezikovno večin skem italijanskem okolju z različnimi politični
pogledi in razgibllnim stran karskim življenjem.
Medtem ko so v matid. oblikovali poklicna gledališča ločen o od drugih'kLinurnih ustanov, so zamejski likov ni ki, glasbe niki in književniki kulturni
dom zas novali večname n s ko : v isti zgradbi so ob
g l e dali šč u izoblikovali tudi prireditvene in ra zstavno galerijske prostore. Odbor za graditev Ku ltu rnega doma je začel delova ti že leta 1950, šele
podpis Londonskega sporazLIma leta 1954 pa jim
je prinesel zagotovilo, da bo gradnjo podprla tu di
italijanska vlada. Pomemben delež sredstev so pridobili od Slovencev po sve tu in iz Jugoslavije, do
o tvori tve pa je moralo p reteči še celo dese t le~e.
Ministrstvo za prosveto Slovenije je leta 1945
pomagalo ustan oviti Slovensko Na rod no gledališče
za Trst in slovensko Primorje, po ustanovitvi Svobodnega tržaškega ozemlja se je preimenovalo v
SNG za Svobod no tržaško ozemlje, zatem je d oživelo še nekaj preimenovanj v skladu z družbenopolitičnimi spremembami, vezanimi na razmejitve na dogajanja . Kronologijo preimenova nj in seznam najrazličnej ših prizori šč avtorica navede preg ledno v prilogi. Poglavitni del uvodnega zapisa
avtorice je zgodovina prvih dvajse t let snovanja
tistega gledali šča, ki se danes imenuje Slovensko
stalno g l eda li šče v Trstu in je v letu 1965 po
dvajsetih letih brezdo mstva dobilo svoj sedež na
llliei Petronio 4, kjer je še danes. Nakazuje pa tudi
dejav nosti na zorsko drugače usmerj enih sku pin,
snova nja za o troke, lutkovno dejavn ost, ra zpršena
po Trstu in okolici .
Ves cas so se navezovali na jugoslova nski
okvir, ki jim je edini lahko zagotavljal obstoj in
rast naspro tni ki pa so jim zato tud i očitali, da so
tHoistična marksi stična izpostava. Poskušali so pridobiti v goste priznane slovenske i.n jugoslova nske
gledališke um etnike in sam i gostovali po Jugoslaviji. Udeleževali so se fes ti valov jugoslova nskih
pokl icn ih gl edališč, tudi Sterijinega pozorja. Pot do
tja seveda ni bila gladka, Milka Kravos popisuje
najrazli čne jše zaplete, tudi dogodek iz leta 1958,
ko italijanski konzulat v Zagrebu ljubljanski Drami
ni izdal vizum a za gos tovanje v Trstu .
Izbrano slikov no gradivo prikazuje ansa mbel,
občinstvo, gradb išče, zakuliSje, nekaj vidnejših
uprizoritev, podrobnejšo ilustracijo pa prepust.i
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razstavi s katalogom in enollrni oddaji Neznani
oder, ki ga je TV Slovenija posnela v sodelovanju
s Slovenslcim gledališkim muzejem. Ob predstavitvi knji ge prcd otvo ritvijo razstav e v Ljubljani so
na okrogli mizi spregovorili o zgodovini gledališča
in O trenutnih perečih problemih eminentni gledališki kritiki in dolgoletni soustvarjalci njegove
podobe. Knjiga, ra zs tava in katalog bodo jeseni
predstavljeni tudi v Trstu in, če bo llspeJo, tudi v
Rimu.
Franeka S/jvwk

Blaž Lukan, Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa. Ljubljana
Slovenski gledališki muzej (Zbirka Gledališke
monografije), 2001, 267 strani

Blaž Lukan, dramaturg, gledališki kritik in več
let gledališki praktik se je lotil dokaj neobdelane
te me v zgodovini slovenskega gledališča: poklica
dramaturga v ožjem in širšem pomenu besede, v
teoriji in praksi, v širšem evropskem okviru in
konkretneje v slovenski gledališki zgodovini.
Knjiga ima ob uvodnem in sklepnem dve obsežni poglavji: Dramatllrgija kot gledališk.:"1 praksa
in Dramaturg v slovenskem gledališču. V prilogah
je avtor objavil sezname dramaturgov v slovenskih
poklicnih in zlInajinstitucionalnih gl eda li ščih in navedbe prvih omemb dramaturgov ob uprizoritvah,
sledijo pa še povzetek, litera tura in imensko kazalo.
Avtor je napovedal "esejistično-historicistično"
naravo dela, ker je tema še v marsikaterem pogledu neul ovljiva, ne do konca definirana in zamejena, upa pa, da bo delo ustrezno izhodi šče za
nadaljne raziskave.
V poglavju Dramaturgija kot gledališka praksa
se opira na zapise o dramaturgih in dramatugiji iz
nemške in hrvaške literature, manj slovenske.
Slove nskih knjig na to temo je malo ob zbranih
spisih eminentnih dramaturgov (Gri..ina, Filipiča),
so redki temeljiti teoretični zapisi (France Vodnik
in kot geslo v Enciklopediji Slovenije Andrej lnkret). Iz nemške literature avtor povzema vpogled
v zgodovino dramaturgije v nemškem govor nem
prostoru, kjer sta se poje m in vloga dramaturga
najprej utemeljila in se od tam ra zširila v druga
gledališča. Dramaturg naj bi postal dcl ustvarjalne
gledališke ekipe šele v šestd eseti h letih dvajsetega
stoletja. Njegova vloga se je skozi čas spreminjala
od literarnega svetovalca intendantu, do prirejeva1ca in prevajalca besedil (Theaterdichter), do posrednika med režiserjem in igralci, pa posrednika

med preds tavo in občinstvom, do vodenja estetsko
idejne p odobe uprizoritve in oblikovanja profila
oziroma usmeritve gledališča. Dramaturg je včasih
umetniški vodja gledališča, neke vrste nad zornik,
skorajda cenzor, lektor, arhivar, urednik gledališkega lista, predstavnik za tisk, prevajalec in zagovorn ik avtorja, prirejevalec besedila, avtor gledaliških besedil ali iskalec novih avtorjev, je njihov
mentor. Lukan prezentira nekaj vzorcev nal og,
kakor so jih definirala gledali šča v različnih zapiSih
skozi zgodovino, in ponazarja dramaturgovo delo
v uprizoritvenem procesu od ra zčlembene vaje, do
braine vaje in aranžirnih vaj. S ooča se z vprašanjem gradiva, na podlagi katerega je mogoč e ponazoriti in ovrednotiti delo konkretnega dramaturga: navedba imena, zapisana! objavljena! posneta razčlcmba, dramaturška knjiga z vpisanimi dramaturškimi pripombami in črtami, predstavitve videnja na tiskovnih konferencah, objava razčlemb v
zbornikih pa tudi pričevanja kritike ali sodobnih
so ustvarjalcev .
Ta problem je v bistvu izhodi šče za najobsežnejše poglavje o dramaturgu v slovenskem gledali šč u. Lukan je sledil pojmu dramatu.rga, kakor se
je pojavljal in preoblikoval v slovenskem gledališču
od Dramatičnega društva, prek obdobja med obema vojnama do časa po drugi svetovni vojni v
institucionalnem in neinstitucionalnem gledališču.
Bolj podrobno se ustavlja pri vidnejših dramaturških praktikih in teoretikih kot so bili Oton
Župančič, Josip Vidmar, France Vodnik, Lojze Filipič, Herbert Griin, Bojan Štih, Marko Slodnjak,
Primož Kozak.
Nemško gledali šč e v Ljubljani omenja dramaturga že v prvi polovici devetnajstega stoletja in
tudi v prvih prizadevanjih za ustanovitev slovenskega Dramatičnega društva v Ljubljani ni bil neznan. Iz literature jc razvidno, da je bil dramaturg
tedaj zlasti oblikovalec repertoarja. Proti koncu deve tn ajstega stoletja se pojem dramaturg vse bolj
uveljavlja in v Borštnikovem času se je že javila
p otreba p o dramaturgu, ki bi vodil gleda li šče
oziroma študij predstav. Številna intendanca, tajnik
dru štva, igralni odsek ipd. so bili tisti, ki so na nek
način opravljali d elo dramaturga, prepletanje faktorjev odločanja pa je privedlo do najrazličnej ših
konfliktov. Lukan ·zabeleži vlogi Ignacija Borštnika
pred slovcsom od Ljubljane in Frana Govekarja,
i.ntendančnega tajnika pred prvo svetovno vojno.
Funkcija tajnika se do neke mere prekriva z dramaturgovo v slovenskem gledališč u že tedaj in še v
času med obema vojnama. Govekarjevo delo je bilo
že večkrat popisano. Sam je rekel, da je bil faktotum, saj je imel močan vpliv na repertoarno podobo gledališča, opravljal med drugim delo lektorja,
pri.rejevalca besedil, spremljal in nadziral vaje in bil
arhivar, skrbel pa je tudi za blagajnico.
Prvi dokumenirano nastavljeni dramaturg v
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slovenskem gledališču je bil kljub vsemu O ton
v sezo ni 19tV]3. V tem kratkeul ča su je
gledališče zaz namoval predvsem kot prevajalcc in
gledališki kritik. Lukan dobesedno prepiše tisti del
Službenega reda v dramskem gledališču iz leta
1919, kjer so dolžnosti dramaturga prvič pri nas
uradno zapisane in ga v devetih čle nih mcd
drugim utrdijo kot umetniškega vodjo ali dru gega
človeka v g I edahšču. To dejstvo Lukan interpretira
kot dokončno utrditev profesionalnega gledališča
kot umetniške ustan ove. Plačana funkcija dramaturga naj bi šele podelila gledališču status celovite
profesionalne institucije.
Po začetnih peripetijah olivljanja med prvo
vojno za m.rl ega gledališča in kratki epizodi s Pavlom Golio v vlogi dramaturga se 5 sezono 1920/21
začne skoraj desetletje trajaj oče Župančičeva obdobje. Po kratkem premoru, ko pomembno sooblikujejo repertoar izrazito profilirani režiserji, nekaj
let ered drugo svetovno vojno mesto dramaturga
za Zu pančičem prevzame Josip Vidmar. Gradivo
Lukanu omogoča v precejšnji meri rekonstruirati
portreta dramaturgov, ki sta pomcrnbno zaznamovala tedanjo ljubljansko Dramo, Josip Vidmar
pa tudi po drugi svetovni vojni, ko je na Akademiji za igralsko um etnost predaval dramaturgijo.
Ta šola je vzgojila vrsto dramaturgov, ki pa so le
počasi prevzemali ustrezne funkcije v povojnih
gledališčih. Zgodovi nska raziskava Lukanu ponuja
zaključek, da je d o druge svetovne vojne dramaturga (poleg Ljubljane) za kratek čas zaposlila
le mariborsko gledališče, drugje pa so repertoar
oblikovali režiserji, ki so bili včasih hkrati umetniški vodje.
Teoretično dramaturgijo je na Visoki šoli za
dramatsko umetnost pri Glasbeni akademiji tik
pred drugo svetovno vojno predaval France Vodnik, tudi gledališki kritik v desetletju pred drugo
svetovno vojno. Po vojni je svoja razglabljanja objavil v knji žni študiji Kritična dra.maturgija. Lukan
natančno razčleni njegovo delo in predstavi tudi
skromni od mev dramaturškega deleža v gledališki
kritiki časa med oberna vojnama.
Po drugi svetovni vojni so se zgodili pomembni premiki: ra zpisali so študij dramaturgije na Akademiji za igralsko um etnost in dobili smo gledališki zakon, ki je na novo definiral vodenje gledališč in postopke oblikovanja repertoarja . Lukan
označuje dramaturge in umetniške vodje po gle·
dališčih povoj nega časa, Lojze Filipič je pustil sled
v več gl edaliŠČih, v Celju, lju bljanski Drami in
Mestnem gledališču ljubljanskem. Mnoga besedila
so izšla za časa njegovega življenja, zbrana pa so
bila po njegovi smrti. Ob Filipiču Lukan zapiše pojem družbena dramaturgija, saj se je veliko ukvarjal z razmerjem mcd gledališčem, kulturo, dru žbo,
politiko in pomembno zaznamoval tri desetle~a
povojnega slovenskega gledališča, od petdesetih
Župančič
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do sedemdesetih let. Ohranila so se pomembna
pričevanja sodobnikov tudi O v rednosti njegovih
ra zč l e mb za potek ustvarjanja predstav.
Izrazita dramaturška ' osebnost se ka že tudi v
delu Herberta Gri.ina, ki se je v kratkem življenju
ustavil v gledališčih v Kranju, Celj u in Zagreb u.
Njegovo podobo kaže knji ga po smrti objavljenih
zbrani h spisov: Radostna Melpomena. Criin in
Filipič sta bila hkrati um etn iška vod ja in dramaturga, prihajal pa jc čas, ko sta se se funkciji razdelili pod močnim vplivom dogajanja na zlinajinstitucionalnih odrih, zlasti na Odru 57. Prav z
iskanjem in poglabljanjem dramaturškega dela v
eksperimentalnih g ledali ŠČih, posebej tudi ob
razmišljanju Tarasa Kermaunerja, prikaže Lukan,
kako je dramaturg postal "povsem kompetentni in
kooperativni praktični uprizo ritveni sodelavec".
V šestdesetih letih se v vseh slovenski h gledališčih utrdi položaj umetniškega vodje in dramaturga, ponekOd dramaturškega kolegija, v več
g l edališčih pa se uveljavi in zaposli po več dra·
maturgov hkrati in Lukan nas seznani z večino .
Ugotavlja, da se mcd dramaturgi ponovno uveljavljajo profili, znani pod oznako "Theaterdichter",
kar je pravzaprav izvirno dramaturg bi.1. Uveljavljajo se ustvarjalci: avtorji izvi.rnih besedil in
prevaja Id, mnogim pa nalagajo tudi vrsto drugih
nalog, že znanih skozi zgodovino: delo arhivarjev,
urednikov itd.
Bojana Štiha Lukan pospremi skozi Dramo,
Maribor, Celje in Mestno gledališče ljubljansko in
ga pojmuje kot nadaljevalca Filipičeve tradicije, ki
združuje umetniško vodenje in dramaturgijo in le
še radikali zi.ra Filipičevo "družbenopoliti č n o in
umetniškovodstveno plat". Napove, da bo poglobIjenješo podobo Štiha prinesla objava knji ge lzgon
Poldeta Bibiča, ki bo izšla v Slovenskem gledališkem mu ze ju.
Na podlagi pričevanj sodobnikov skuša Lukan
ugotoviti pomen Slodnjakove dramaturgije in analiz ira dramaturgijo uprizoritve. Ta se razmahne tako v slovenskem gleda li šč u kakor tudi po števi lnih
tujih gledališčih in tako prispeva k izra7.iti profilizaciji gledališč. Pregled slovenske gledališke kritike po drugi svetovni vojni kaže na to, da so
oznake deleža dramaturgov še vedno redke in
skromne.
Preden potegne sklepne misli (kar sicer stori
večkrat ob zaklju čk u obsežn ejših vsebinsko za ključenih sklopov), se Lukan loti vzorčnih primerov
analize devetih dramaturgij Primoža Kozaka in poskusi dol oč iti dramaturški delež Marka Slodnjaka S
celovito analizo uprizoritve Hlapcev. Izkaže se, da
je arhiviranje gradiva, ki bi v bod oče dopu šč ala
sledljivost dramaturga in drarnaturgije skozi slovensko gleda liško zgodovino nezadostno, zato
strne misli v apeiu, naj se vsaj v bodoče ugotovitve upošteva.
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Lukan je prikazal zgodovino slovenske dramaturgije ponekod v grobih obrisih, drugje v najtanjših podrobnostih. Zagotovo je utemeljil metodologijo raziskave in protj koncu knjige tudi rekonstruiral delo dramaturgov po posameznih gledališčih s časovno oznako. Ti podatki so doslej prvič
zbrani na enem mestu in Z('Jto tudi zelo dragoceni,
saj so bili doslej razpršeni po najrazličnejših virih
in jih je lahko prinesla le temeljita raziskava gradiva.
Francka SJjvJ1Jk

Aleš Gabrič, Prešernovo gledališče v Kranju
: 1945-1957. Ljubljana : Slovenski gledališki
muzej (Dokumenti Slovenskega gledališkega
muzeja; 37 št. 76/77), 2001, 123 strani

Študija dr. Aleša Gabriča o Prešernovem glev Kranju v letih 1945-1957, objavljena v št.
76(77 Dokumentov Slovenskega gledališkega muzeja, je izšla tudi samostojno kot separat. Avtor je
več podpoglavij združil v tri večja poglavja: Amatersko gledališče 1945-1950, Poklicno Prešernovo
g l eda li šče 1950-57 in Kulturni škandal par excellence-ukinitev poklicnega Prešernovega gledališča
1957.
Avtor je po izobrazbi zgodovinar in temeljit
poznavalec kulturne politike po drugi svetovni
vojni. Njeno okvirno podobo je že zarisal pred leti
v knjigi z naslovom Socialistična kulturna revolucija, Slovenska kulturna politika 1953-1962. Zato je
zagotovo eden naboJj kvalificiranih avtorjev, ki se
lahko podrobneje posveti tudi posameznim temam, kot je gl eda li šče v Kranju. Beleži in komentira, tudi ilustrira s pomembnejšimi citati dogajanje
na lokalni in republiški ravni.
Svoj zapis utemeljuje na številnih arhivskih
virih, hranjenih v republiških in lokalnih fondih, ki
ob pisnih viTih razkrivajo ne le umetniška iskanja,
ampak tudi pod.robncjša zakulisna politična ozadja, ki so vzpodbud ila, omogočala, nadzirala in na
koncu tudi onemogočala in onemogočila snovanje
kranjskega gledališča.
V uvodnem poglavju Amatersko gledališče
1945-1950 na podlagi zapisni kov in ob upoštevanju
spominskih zapisov udeleženca Franceta I3ratkov i ča začne pripoved na začetku, ko se je kranjsko
gledališče sprva zasnovala na mestni ravni in tudi
dobilo ime Mestno gledališče. Čas je bil naklonjen
tako amaterskim kot poklicnim gledališčem, zlasti
pomembna je bila podpora in razumevanje tedanjega prosvetnega ministra Ferda Kozaka.
dališču

Kranjčani so z delom začeli že v prvem povojnem letu, gradili pa so na amaterskih igralcih,
ki so se v predvojnem času združevali okoli ideološko različno usmerjenih odrov. Zdaj naj bi jih
vpeli v enotno snovanje in v znači lnih peripetijah
tistega časa so tudi v Kranju obračunavali z idejno
domnevno neprimerni mi člani. O fimmčnih, organizacijskih in kadrovskih zadregah je dal slutiti
tudi v začetku skromen gledališki list ki je z leti
rastel po obsegu in sčasoma tudi privabil več
avtorjev. Sprva je vse kulturno delo potekalo pod
bud nim nadzorom agi tp ropa Komunistične partije
Slovenije in Gab rič z izbiro značilnih citatov ponazarja, kako si je kulturna politika povojnega časa
predstavljala vzgojni pomen gledališča. V značil ·
nem besednjaku je zavračala malomeščanski okus
in publiko in klicale k pritegnitvi delavskih množic: "Gledališče mora služiti delovnemu ljudstvu
industrijskega mesta Kranja". Ker Prešernovo gledališče (tako se je preimenovalo že v prvi sezoni)
ni moglo prav zaživeti, so se pojavile zahteve, naj
postane poklicno in prevzame tudi nove naloge:
postajo naj bi matica, ki bi podpirala prizadevanja
amaterskih gledališč širom Gorenjske. Gabr i č analizira statistiko uprizoritev pa tudi sestavo repertoarja in odmevnost predstav. Uprizarjah so že
znana dela, pogoji za delo so bili več kot skromni,
takšni pa so bili tudi rezultati in takšna je bila tudi
(pretežno lokalna) kritika. V času informbiroja so
pomanjkljivosti gledališča opažene v partijskem
glasilu Ljudska pravica in potreba po profesionalizaciji, ki se odraža na vseh ravneh ustvarjanja
Prešernovega gledališča, je registrirana tudi na
republiški ravni.
V poglavju Poklicno Prešernovo gledališče
1950-1957 Gabrič v celoti ponatisne tako Odločbo o
ustanovitvi poklknega gledališča v Kranju, podpisano 8. februarja 1950, kakor tudi poročilo v
Ljudski pravici, ki je bilo objavljeno le nekaj dni
zatem. Lokalnim prizadevanjem je dalo m očno
oporo Ministrstvo za znanos t in kulturo Slovenije,
Ici je podpiralo razvoj kulturnega policentrizma.
Oblikovati so hoteli več močnejših regijskih središč
in Gabrič povzema elaborat Ferda Kozaka, tedaj
predsednika slovenske skupščine. Poleg ustanovitve novih spec ifi čnih gledališč v Ljubljani je predvidel tu di gledališča v Murski Soboti, Celju , Ptuju,
Kranju, na Jesenicah, v Trbovljah, Postojni, Novi
Gorici in morda v Novem mestu in tudi registriral
potrebo po gledališkem muzeju. Gabrič komentira
ta načrt v luči razvoja kasnejših dogodkov kot
preoptimističen. Pogoji za realizacijo ambicioznih
načrtov niso bili zreli, za to se je pojavila ideja o
prehodnem oblikovanju polpoklicnih gledališč.
Kljub temu, da so se v letu 1951 pojavili prvi diplomanti Akademije za igralsko umetnost, je še
vedno primanjkovalo kadrov.
Pomanjkanje igralcev so v Prešernovem gleda-
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li šču reševali s tečajniki, ki so jih v Kranju na hitro
izurili profesorji z Akademije. Pomembneje pa so
kranjsko g le dali šče zaz namova li režiserji in dramaturg mladega rodu, ki so prihajali z Akademije za
igralsko umetnost: Balbin Cl Baranovič, Dino Radojevič, Herbert Gri.in ter Andrej Hieng.
Obdobje, ki ga Gabrič poime nuj e Grllll-Radojevičevo, jc prineslo modernizacijo, eksperim entalno gl eda li šče. Artikulirali so potrebo po oblikovanju slove nske izvirne sodobne dwmatike, formiranju kritike, ki dotl ej ni bila zadostna, pa tu d i
nujn os t nadgradnje pred stav s pritegnitvijo profesio nalnega scenografa, kostumografa . Klica li so po
psi hološ ki interpre taciji, oblikovanju lu či in glasbenI.:! opreme . Skratka za htevali so aktualno in cclostn o profesionaln o podobo g l edališča . Herbert
Crlin se je lotil prevajanja nez nanih d el za hod nega sveta in jih tudi uvrstil v repertoar. Velike
ambicije je odražalo gostovanje s Priestlcycvim delom O d ra ja pa do danes v ljubljanski Drami, in z
del om Gorkega Na dnu (leta 1953). Vid ni politiki
so jav no izrekli n ega tivne oce ne. Sledilo je o b raču
navanje Borisa Zihe rl a na kongresu SZDL, Ici je
predvsem napadal eksperim cnte in kranjskemu
gledali šč u odre kel status prave "kulturn o p rosvetne ustanove", njegov o vodstvo pa naj n e bi sodil o
m ed "poš ten e kulturn e delavce". Zaradi zaos tritev
sta se Crun in Radojevič odzvaJa povabilu Branka
Gavele in odšla v Zagreb, v stra hu, da je vprašlji v
obs toj gl eda li šča, pa je tud i nekaj vidnih igralcev
odšlo v Celje. Kranj je v tem čas u veljal za eno
najmode rn ejši h slovenskih g l edali šč in n a u p rizoritev prvega Sartra v Slove niji so prihajali obiskovalci iz Ljubljane, z velikim u spe h om pa so gostovali tudi v Mestnem gl e dali šč u ljubljanskem.
Kratko trajne vrhunce so na če nj a l e tudi neustrez ne
prostorske ra zmere, vsakoletno menjavanje vod stva, prav tako so prihajali in odhajali dramaturg i
in režiserj i. Kranjski gl eda li šč niki so sicer gostova li
po Gorenjski in tudi prirejali t ečaje za amate rje,
vendar so se občas no pojavljali oči tki, da to poč n e j o Ic za to, ker njih ova lastna dvorana zeva
praz na. V le tu 1955 je novi dramaturg Rado Jan
glas no obsodil eksperimentiranje in poudaril, da
ima gledališče predvse m vzgoj no in druž.beno
funkci jo. Na podlagi vse pogostejši h kritik, objavlje nih v lokalne m Gorenjske m glasu , pa tu d i
vse pogostejših odmevih v osrednjih ljubljanskih
glasilih Gabrič rekon struira posamezne sezo ne.
Kljub rclativncmu u spe hu, adaptaciji gl ed ali šča,
novemu za p oslovanju in celo predvidenem štipendiranj u štud en tov, ki bi študirali na Akad e mi ji za
igralsko um etnost, se je nezad ržno bližal obrač un .
Pribli ž no polovica Gab ričevega za pisa je namenj ena predstavitvi in analizi ukinjanja Prešernovega gleda lišča v Kranju . Gre za poglavje z naslovom Kulturni škandal par excellence- ukinitev
pok1icnega Prešernovega gledali šča 1957. Pri kazuje
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ga v Slrsc m zgodovinskem kontekstu, saj ni zad eval le kranjskega g l ed ali šč a , ampak je botroval ukinitvam tu di drug ih z unajljubljanskih gledališč, ki
so z ve li kim žarom zaživela drugje po Sloveniji: v
Ptuj Ul Postojni, Kopru.
V dogajanje se je že leta 1954 vp le tel vod il n i
partijski ku lturni ideolog Boris Zihe rl in njegova
s ta lišča so bila od l očiln a. Agitpropa ni b ilo vcč, zato sta ZK in SZDL vse glasneje zah tevala takoimenovana družbeno upravljanje ku lturnih ustanov.
Le ta 1954 so na lokalni ravni v gl eda li šča de legirali
z unanje, nad zorne aane. Še bolj temeljito sprem e mbo je le ta 1956 om ogočil novi zvezni Splošni
zakon o gl eda li šč ih . Ko misije in inšpekcije so op ravile osnovno delo na terenu, da bi u stvarili podlago za nastanek republiškega zakona, ki je bil
sprejet v slove nski skupšč ini naslednjc leto. Zahteva je bila, da se n e ustan avlj a novih poklicnih
g l edali šč, za kon p a je tudi zaostril krite ri je za
p reživetje obs toječih in določil, da v spornih prim eri h lokalne oblasti same p resodijo, ali bodo svoja gled a li šča lahko finacirale ali ne. Gleda li šča, ki
ne b i izpolnjeva la kriterijev, bi že v le tu 1958 izgubila poklicni statu s, dovolje no pa bi jim je bilo
amatersko delovanje. Tudi polpoklicna gl edališča
bi se avtomatsko preoblikovala v ama terska.
Gabrič pod robno popisuje d ogaja nj e na republiški , mestni in okrajni ravni, pa tudi zn otraj
g l e daJj šča. Zunaj gle dali šča so bili na lokalni ra vni
najp om emb nejši faktorji svet za prosveto in
kulturo OLO Kranj , sekre tariat okraj nega komiteja
ZKS Kra nj, se kretariat okraj nega odbo ra SZDL,
predsedstvo obč in s kega si ndikalnega sveta. G abrič
povzema in mes toma tu di obši.rneje citira razprave
pomembnejših osebn os ti, med drugimi Popita in
Hafnerja, pa tudi Borisa Zihe rla in dru gih malo
manj v idnih predstavnikov oblasti, ki so z discipliniranjem podreje nih pome mbno usmerjali zaple te n postop ek navidezno široke demokra tične
raz prave, vod e ne iz sa m ega s red i šča. Dogajanju
Ga brič sledi p o arhivskih dokumentih, zapisih v
lokalne m glasilu, pa v os rednjih časopi sih , ki so,
zač uda , kljub direktivam dolgo časa objav ljali tako
ses tavkc, ki so podpirali uradno po liti č no linijo,
kakor tudi tiste, ki so se v imenu gleda li šča borili
za obstoj kranjskega gl edališča. Kljub širokemu
od mev u , protesto m sve ta Akademije za igralsko
ume tnost, Društva književnikov in celo Saveza
dramskih u mjetn ika Jugoslavije, so pod krinko
reorganizacije in ob sklicevanju na delavski ra z red
politični forumi speljali, kar so n ačr tova l i. Pri obrambi gl eda li šča ni poma galo niti ugodno po roč ij o
g ledališke inšpekcije.
V sklep n en1 d ejanju je med drugimi razp ra vljalci o dl očitev ute m eljeval tudi Boris Zih erl,
predsednik ideološke komisije CK ZKS in hkrati
od bornik O LO Kranj, kj er so sprejeli n ajusodnejše
odl oč itve. V iz razi to političnem jeziku je poudarjal,
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da je bil ves čas nasp rotnik pre tiranega ustanavljanja poklicnih gleda li šč in eksperimentiranja, še
zlasti pa ga je vzne mi rj al o dejstvo, da so se "rnogočl1cga idej nega o rožja progrcsivnih siL. . posluževali ... reakcionarji". Prav na tem področj u so Slo'
"vodili boji med silami progresa, napredka in silami reakcije". Če tudi bi zgolj finančne razmere dopu ščo l e obstoj, je po trebn o bdeti nad gledališči in
nad ku lturno politiko nasploh, saj so kulturne
lIstanove "tova rne č l oveka, tovarne za obli kovan je
č l oveka in njegove duše". ZiherlDva razprava je
napoved ovala smrt tudi gledališču na Ptuju in v
Kopru. Sprenevedal se jC, da se ne zavzema za
ukinitev ampak le za "preosnovo gleda li šč a iz
poklicnega v polpoklicno". G abrič ugotavlja, da je
bil takik n pred log v nasprotju s pravkar sprejeto
zako nodajo. Vse zama n: ne ugovori na seji sveta
za prosveto in kulturo LRS, ne njegova resolucija,
ne pismo kranjskih gl edali šč nikov predsedniku Titu, ne demonstracije po šolah in ne manifestacija
ob zadnji predstavi Ro mea in Julije v kranjskem
gledališč u , nič ni moglo preprečiti ukinitve poklicnega kranjskega gleda li šča, ko so mehanizmi stekli.
Zi herl je na seji ideološke komisi je CKZKS sekretarje in predsed nike id eoloških komisij okrajnih
komitejev sezna nil s svojimi že zna nimi s tali šč i, ki
so Kranju, Ptuju in Kopru tedaj d o kon čno in nepreklicn o odvzeli s tatus poklicnega gl edali šča. Celo
vplivni in vidni kulturnik in politik Josip Vidmar
je po tem osta l osam ljen v svoji podpori gledališču
na seji predsed stva SZDL Slovenije. Na lokalnem
nivoj u se jc dogodil d o ko n če n obrač un pod krinko
d e m okratič nega centralizma tudi z grož nj o "klerikakem", kakršni naj bi bili posamezni sodelavci
gleda li šča. Gab ri č izdatno citira razp rave zadnjih
sestankov, v katerih sta med drugim sodelovala
Boris Ziherl in France Popit.
Aleš Gabrič jc zabeležil usodno dogajanje na
kranjskem primeru, čaka pa podrobna analiza še
dru gih slovenskih gleda li šč, ki jim je botrovalo isto
okoljc. Da zadevc niso bile enoznačne in enostav ne, d oka zuj e kasnejši dvom najpomembnejšega aktcrjn Bori sa Ziherla. Zadnjemu direkto rju
ptujskega gl edališča Gregorcu je nekoč kasneje je
priznal, da je bila zadeva z ukinjanjem "preJ"nalo
premišljena".
Gradivo, ki se ga je Gabrič odl oči l objav iti v
celoti kot d okume.nte, se nanaša na prelo mne
uprizo ritve in na p relomne seje, med nj imi je mogoče prebrati pro test književnikov, pa celo pismo
predsedniku Titu .
G abričeva študija je zago tovo prva, ki tako
podrobno in d osledno evidentira in prezentira, pa
tudi interpretira gradivo S podr očja slove nske kulturn e politike prvih dveh desetletij po dru gi svetov ni vojni. Kot zgod ovinar zna tenkočutno ov rednotiti gleda liško tv orn ost in dosežke, bolj ko t teatrologi pa se p oglablja in razumeva tcr tudi

bralcu brez zadržkov ra zlaga politič n o zakulisje,
vzvode in mehanizme kulturne politike, ki je
vcdrila in oblačila, imela v rokah škarj e in platno,
imcla svoje argu mcnte in tudi m oč in pre m oč.
Gab ri č z obču tk om izbira dokumen te, jih za nimivo
povzem<1 in povez uje, pa tud i poživlja branje s
citati, ki ponazarjajo du ha časa. Na primeru
kranjskega gledali šča tako bralec dobi vt is, da gleda li šče ni samo gl e dali šče, ampak pomeben del in
izvajalce kuituIne politike, bolje rečeno, politika in
njen odsev .
Pran eka Slivnik

Božo Repe , Jutri je nov dan
razpad Jugoslavije. Ljubljana
2002, 459 strani

Slovenci in
Modrijan,

Božo Repe je znan in uveljavljen avtor knjig in
o slovenski zgodovini v čas u dru ge JugoslaV ije. Po leg drugega je objavil kar nekaj tekstov
tudi iz ožje tematike, ki jo bolj temeljito obravnava
najnovejša knjiga . Tako smo že imeli priložnost
brati njegove član ke o političnem dogajanju v Sloveniji v osemdesetih letih 20. stole tja v ameriš ki
knj ižici (Leopoldina Plut Pregelj, Božo Repe, Aleš
Gab ri č, The Repluralizatio n of Slovenia in the
1980's, Uni ve rsity of Washington, 2000), v Zgodovi nskem časopisu (Slovenci v osemd esetih letih,
ZČ 2000/2 in 3 ter separat v Zbirki ZČ št. 23,
Ljublja na 2001) in kot feljton v Sobotn i prilogi
Dcla (2. jun ij - 28. jul ij 2001). Skoraj i s točas no s
knjigo je izšla tudi študija o zu nanjepo litič n e m položaju Slovenije v času osamosvajanja v zborniku
Slovenci v Evropi (ur. Peter Vodop ivec, Ljubljana
2002), ki je enaka zadnjemu poglavju iz pri č uj oče
knji ge.
Knjiga je s 400 stranmi osnov nega teksta, vendar raz meroma velikega formata in drobnejšega
tiska, obsežno branje. Vsebinsko obsežnost ji daje ta
tudi žc težko pregledna množica uporabljene literature in za tako mlad čas nenavadno veliko pre·
gledanega primarnega arhivskega gradiva, zlasti
tistcg<1, ki še ni predano arhivskim ustanovam in
ga hranijo tako pornembni ustvarjalci, kot so Vlada
RS, Predsednik RS, Državni zbor RS, Ministrstvo
za zuna nje zadeve in Sova. Tudi arhivsko gradivo,
ki ga že hrani Arhiv R Sloven ije in naj bi potemtake m bilo splošno dostopno, je v primerjavi z običajnimi navadami o vsaj tridesetletni zapori pri nas
dostopno praktično za ves čas do žalostnega konca
jugoslovanske države. Privilegij, ki ga je imel avtor
pri pregledovanju dokumentov najvišjih državnih
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lI stanov, nastajajočih še globoko v devetdeseta
le ta, nas prepričuje o dobrem poznavanju zakulisja
d ogajanja, ki smo ga prek medij ev lahko ~c sami
d oživljali in nam je še v živem spominu. Zal verjetno veliko podatkov in ci tiranih dokumentov iz
tch urad ov šc dol go ne bo prcvcrljivih. Ker urhivi,
ki so bili pred kratkim predani arhivskim ustan ovam, in še toliko bolj tisti, ki so še vedno v aktualni upo rabi ozi.roma nas tajanj u, niso urejeni - ampak tega smo njih ovi uporabniki vajeni tudi za
starejša obd obja - je na č in Repetovega ci tiranja z
npr. naslovom dokumenta in fandom, torej brez
tekoč ih številk, map, ška tel pač nepreglede n.
Knjigo sestavlja šest tema tskih poglavij, ki
skLlša vsako po svoje slediti kronološkemu dogajanju v Jugoslaviji in Sloveniji v osemdesetih letih .
Po potrebi je avtor posegel še dlje v preteklost,
najpo membnejša prelomnica je bila pač Ti tova
srnrt, bolj intenzivno pa so opisa na predvsem dogajanja v letih 1986/87 d o 1991/92. Prvo poglavje
Slovenci in lederaCJj"a (75 strani) v enajstih podpoglavjih osvetljuje procese in konflikte v drugi
Ju goslav iji, ki zadevajo najpomembnejše pravne
temelje bivanja Slovencev v tej državi. Ne omenja,
da je bilo to vprašanje ključnega pomena za politi č ne odnose že od samega začetka obstoja jugoslovanske države, celo že v samih pogajanjih o
združitvi leta 1918. Podpoglavje Od navidezneg,7
federaljzma k resničnemu nas pripelje od leta 1945
do Ti tove smrti in že z naslovom veliko pove.
Sploh so naslovi v vsej knjigi zelo dobri, kratki in
povedni. Tako sledijo Tudi po Tilu - Tila do
sredine osemdesetih let Trganje jugosloval1!;kega
tkiva z nastopom novega vodstva ZK v Sloveniji
in Srbski notmnji obraču n za podoben proces v
Srbiji. LetonJ navzkriž neg..1 z m erjanja sledi Srbsko
- slovenski razhod, ki bi si po mojem mnenju
zaslužil nekoliko bolj temeljito obravnavo, predvsem a nalizo, saj se mj zdi to ključen p reobrat za
obstoj sku pne jugoslovanske države. Ve ndar pa je
to konkretno podpoglavje namenjeno ožji temi
raz hajanj med srbski mi in slovenskimi intelektualci
sredi osemdesetih ter z a čet ku medijske vojne. O
usi hanju volje po nadaljnjem skupnem življenju
med Srbi in Slovenci, zlasti med slednjimi, o b č asn o
govorijo še mnoga druga poglavja. Repe je kljub
nekaterim kritikam o pripisovanju pretiranega pomena Konfederalnemu načrtu Sinjgojeve vlade tega razmeroma podrobno predstavil, kar pa v konteks tu ustavnih vprašanj prvega poglavja te knji ge
nikakor ni odveč. Avtor prek predlogov za kon federativno preureditev drža ve, njihovih zavrača nj
in kasnejših strinja nj, s primerjavo želja posameznih socia listič nih republik, odločitvijo za ra z lične
opcije ra združevanja in vsesplošno pravno zrned o
v letih 1990 in 1991 poglavje zaključi s končnim
razpadom države poleti 1991.
Drugo poglavje nosi naslov Oblast in opozicija
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(39 strani) in je po svoji temi bolj slovensko.
Njegovi h devet podpoglavij obravnava, kako je
duh demokracije počasi začel uhajati iz stek l e niC(~
in se predvsem prek novih družbenih gibanj (civilne dru žbe) v osemdeseti h letih poleg alternative
oblastniJl1 strukturam afirmiral tudi v partnerja in
občasno zavez nika Zvezi komunistov Slove nije, ki
je vozila med čermi nas tajajoče opozicije v Sloven iji in težnjami ZKJ, ZK Srbije in zvezne vlade
po ponovni centrali zaciji države. V ta kontekst z
vsemi naštetimi pomeni je bila vključena tudi
Katoliška cerkev v Sloveniji, ves čas po letu 1945
potencialno najnevarnejši nasprotnik kOJl1unistom.
Najkrajše je tretje poglavje Gospodarski ,nzpnc/
držnve (2'1 str.). Tako kot vse druge tudi tega
uvaja značilen ci tat, na tem mestu vodilnega slovenskega gospodarskega zgodovi narja za SlovenijO
v času komunizma Jožeta Prinčiča: " Od l očilnega
pomena je bilo tudi Markovicevo videnje Jugoslav ije, ki si jo je predstavljal kot konvoj, v katerem mora biti hitrost prilagojena najpočasnejši
ladji." Citat gre razumeti v smislu , da je bilo zaviranje gospodarskega razvoja v Sloveniji poglaviten vzrok za gospodarsko utemeljevanje odloči tve
za osamosvoji tev. V poglavju je uvodoma predstav ljeno dolgotrajno sooča nj e z jugoslova nskimi
gospodarskimi krizami in dileme, kako jih reševati
Sledi pa že Srbska gospodnrska vojna prali Sloveniji leta 1989, Markoviccv poskus reforme, po
menjavi oblasti v Sloveniji pa g lavne dileme privatizacije. Problematika je tako na kratko obravnavana verjetno tudi zato, ker o nj ej še ni prav
veliko napisanega, čep rav tudi o gospodarskih
vidikih osamosvajanja že obs taj ajo resne študije
(Neven Borak) . Repe s tem mogoče nekoliko podcenjuje gospoda rski vidik obravnavanih procesov,
pa naj ta ugotovi tev zveni šc tako marksistično. Če
bi jugoslovansko gospodarstvo de lovalo ra zmeroma dobro in ne bi vedno bolj zaostajalo za sosednjimi ekonomijarni, bi bila volja za drugačne, tudi
nejugoslovanske rešitve mnogo manjša. Vprašanje
je, če bi bile ugodne mednarodne razmere izkori šče n e za tako izsiljeno osamosvojitev, kot jih je
gospodarska in razvojna brezperspektivnost sicer v
veliki meri pogojeva la. Prav tako bi bilo mogoče
potrebno bolje analiziran učinke srbske gospoda rske blokade in vdora v državne finance na od nos
slovenskih gospodars tven ikov in politikov do
vz trajan ja v skupni državi.
Če trto poglavje, Ustavna osamosvojitev Slovenije (38 strani), se po tema tiki delno prekriva s
prvim. Na začetku tega poglavja najdemo edi no
mes to, kjer se avtor, ra zumlji vo zelo na kratko in
pov ršno, s pu šča tudi v problematiko obeh ustav
prve Jugoslavije. Klju č na ustava, ki naj bi jo spremeni li v osemd esetih letih, je bila seved a famozna
Kardeljeva ustava iz leta 1974. Do prvih pravih
sp rememb je po dolgotrajnih bitkah privržencev
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večje oblasti zvezne vlade in centralnih orga nov
ZKJ z "ustavobranitclji" prišlo šele konec tega obd obja, leta 1988, ko se jc nasproti posku so m ce ntralistov v Beogradu na p odlagi te "nevarnosti" postopoma oblikova la pra va p olitična opozicija v Sloveniji. Tako so imeli sloven ski "ustavobra nitelji"
(Kučan, Ribičič, Potrč) pro tiutež v bitkah s ce ntralisti. Za jasnejšo politi č no d o ločnos t p o litične opozicije v Sloven iji jc bilo vprašanje spreminjanja
l1st(lve, najprej zvezne, potem predvsem slovenske, velikega pomena. Prek sprejema a mandmajev
k slovenski ustavi jeseni 1989, pisanja alternativne
ustave, pisateljske in podvinske, deklaracije o neodvisnosti in plebiscita je poglavje l ogično ZClključeno s spre jemom nove ustave decembra 1991.
Presenetljivo je daleč najobsež nejše p oglavje
JLA in Slovend (l21 str.). Toda v kontekstu teze,
da so jugoslavijo po ustavi iz leta 1974 ali celo po
zmagi federali stov po Brionskem plenumu 1966
(padec Raokovica) drža li skupaj le še trije elementi: Ti to, ZKJ in vojska, je te mu odnosu ra zul"nljivo na menjena zelo velika pozornos t. Tito je bil
n a mreč mrte v, ZKJ pa jc tudi že sredi osemdesetih
razpadal a. Odnos se začenja s prisilno vklju č itvijo
slovenske partizanske vojske v jugoslovansko armado ob konc u druge svetovne vojne, bolj intenzivno pa z začetkom priprav JLA, da po ko ncu
enotnosti v ZKJ kot edina preostala kohezivna sila
prevzame odgovornost za ohranitev skupne države v letih 1986/87. Ko t se še spomnimo, je postalo za nimivo leta 1988, ko je z obtožba mi, da za
napadi na JLA v slovenskih medijih stoji slovensko
ko munistično vodstvo, ta odnos postal odkrito
ko nflikten (proces proti če tverici). Končnemu razpadu "ideološke d omovine" JLA, to je ZKJ, na izrednem kongresu januarja 1990 50 sledile priprave,
da podobno kot na Kosovu JLA vojaško interveni ra tudi v Sloveniji. Razorožitev slove nske T e ritorialnc obrambe, tajno oboroževanje novih oblasti
v Hrvaški in Sloveniji, protiukrepi vojske, pritiski
na predsed stvo SFRJ za uv edbo izrednega stanja v
obeh se vernih republikah in ca rinska vojnCl Z zvezno vlnd o so junija 1991, kot jc znano, pripeljali do
vročega spopada . Po sporazumu p od mednarodnim nadzorom se je JLA 26. oktobra 1991
umaknila iz slovenskega ozemlja in je bil til odnos
prekinjen. Poglavje izs topa po dolžini torej tudi
za radi obilice pomembnega vojaškega dogajanja v
t. i. osmnosvoji tveni "mali vojni" (po A. Beblerju)
ali tudi "operctni vojni" (po Tudmanu), ki je osta la
v .senci kasnejših vojn I1n oze mlju nekdilnjc Jugoslavije.
Zadnje poglavje knjige označ uj e naslov Mednc1rodni vidik slovenske OSaJ1105vojitve (89 strani).
Avtor zelo na kratko ome nja skromne slovenske
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izkušnje z mednarodno politiko od ustanovitve do
razpada Jugoslavije. Svojo zunanjo politiko je Slo·
venija za č ela intenzivno graditi po volitvah in ob·
likovanju nove Demosove vlade leta 1990. Po vseh
peripetijah slovenskega iskanja mednarodne pod ·
pore in obratno, vmešavanja mednarodne skup·
nosti, predvse m držav član ic EU in ZDA, v ga·
še njc jugoslovanskega požara, se p oglavje zaključuje z dubrod ošlim pregled om v podpoglavju
Odnos pomembnejših držav do OS.1I770svojitve Slovenije. Tu jc končno podana tudi smelejša ocena
prepletanja zunanjih in notranjih d ejavnikov ra zpadanja JugoslaV ije, kar knjigo zelo lepo zaključuje.

Dobrodošel je tudi s premljajoči d el knjige (49
strani) s Kronologijo pomembnejših dogodkov
]974-1992, sez namom arhivskih virov in literature,
imenskim kazalom in seznamom pogosto uporab·
ljanih okrajšav.
Delo Boža Repeta se loteva kompleksne problematike na razmeroma kompleksen na č in . To sicer
ne obeta povse m enosta v nega branja, zato pa prispeva k večplastnemu in podrobncjšc mu prikazu
posameznih vidikov dogajanj a. Temu bi bilo lažje
slediti, če bi se avtor odločil za enos tavnejši kronološki J1flčiJ1 pripovedi, vendar bi sprotno vnaša·
nje vseh obravnavanih procesov, kratkih historia·
tov posa meznih problemov, mednarodne diplomacije, jugoslova nskih in slovenskih medstrankarskih
odnosov to k pripovedi verjetno preveč za pletlo.
Posebej mo ra m pohvaliti tekoči in jasen jezik,
kot že rečeno dobro oblikovane naslove in seveda
izčrpn os t znanstv enega dela . Repetu je knjiga n edvomno uspela. Kot vsaka pa ima tudi pomanjkljivosti. Avtor prepogosto in premalo kritičn o
uporablja staro komunistično terminolOgijo (npr.
"subjektivne sile" ipd.), ki mlajšim bralcem kmalu
ne bo več d obro razumljiva in bi jo bilo večkrat
potrebno p ojas niti. Včasih so zaradi tega, ker so
akterji še živi, i z pu šč ena njihova imena, kar se b o
vedn o bolj kazalo kot pomanjkljivost. Podrobnejših
raziskav bi bila potrebna nekate ra ključna vp rašanja, ki v knji gi niso pojasnjena, npr. kdaj dokončno so se vodilni komunisti odločil i za svobodne večstrankarske volitvei kaj pomeni Menc.inger·
jev model privatizacije v primerjavi s Sachovim
itd. Kot prvo kompleks nejše, mo nografsko delo o
tej proble matiki pa moram reči, da je Jutri je nov
dan knjiga, ki "danes dovoljuje sanje" o aktualnejše m in kakovostnejšem (predvse m v smislu
mednarodnih razgledov) historiografskem delu
slovenskih zgod ovina.rjev.

Ervin Dolenc

237

50

2 KRONIKA

2002

Navodila avtorjem
"" Kronika - časopis za slove nsko krajevno zgodovino - jc osrednja slovenska revija za lokalno zgodovino.
Izdaja jo Zveza zgodovinskih dru štev Slovenije.
'" Prispevki, ki jih objavlja Kronika, so v slove n ske m jeziku. Njihov obseg je praviloma ena avtorska pola, to jc
d o 16 strani ob i čajnega ti pkopisa. Č lan ek naj bo lektoriran. Avtorji mo rajo poslati:
č lan ek - vsebinska razčleni tev naj bo pregledna in logična;
podatke o avtorju - ime in priimek, akademski na slov, poklic in delov no mesto, ustanovo, kjer je zaposlen,
in njen naslov, po možnos ti tudi naslov e1ekt:ronske pošte ali telefo nsko številko, kjer je avtor dosegljiv;
povzetek - predstavi naj glavne rezultate prispevka in naj, razen v izjemnih primerih, ne presega ene stra ni
(30 vrstic);
izvl eček - kratek opis prispevka (do 10 vrstic);
s pisek uporablj e nih VifOV in I_iterature;
priloge - slikovno gradivo, kopije dokumentov, zemljevidov ipd. Fotografije naj bodo na hrbtni strani označene z legendo. Legenda (podnapisi k priloga m) z navedbo nahajališča vira naj bo priložena na posebnem
listu .

,. Opombe - morajo biti pisane enotno. V njih uporabljamo krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kratica mi
ra zložene v poglavju viri in literatura. Pri arhi vskih virih uporabljamo uveljavljene kratice za arhiv, nato
naved emo ime fonda al i zbirke, signa turo oziroma številko fascikla ali ška tle in številko arhivske enote ali ime
dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, naslov ali krati co n.d . (če od tega avtorja navajamo le eno
deJo) in številke strani.
". Poglavje Viri in literatura - v njem morajo biti sistema ti čno navedeni vsi viri in vsa literatura, ki smo jo
navedli v opombah. Ločeno navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne izjave ipd. V
tch sklopih je treba gTadivo navajati po abecednem vrstnem redu. Najprej navedemo skraj ša no navedbo, ki
smo jo uporabljali v opombah, in na to celo tno navedbo vira ali li terature.
Arhivski viri - navedemo: arhiv, ime fonda al i zbirke, po potrebi še številke fasciklov ali škatel.
Primer: AS 231 - Arhiv Republike Slovenije, Fond Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije,
1945-1951 (po potrebi še številke škatel) . V opombi zadostuj e, če navedemo: AS 231, š. (šlevilka škalle),
(številka ali ime d okumenta).
Primer: ZAP, MOP (kot navajamo v opombah) - Zgodovinski arhiv Ptuj, Fond Mestna občina Ptuj (po
potrebi .še številke škatel ali fasciklov). V opombi zados tuj e, če navedemo: ZAP, MOP, š. (številka škatle),
(številka ali ime do kumenta).
Literatura - monografije - navedemo: priimck in ime avtorja, naslov (lil p odnaslov) dela (v ležečem tisku).
Kraj, založba in le to izida.
Primer: Gestrin, Fe rdo: Slo lrenske dežele in zgodnji kapitalizem. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.
Literatura - č lanki - navedemo: priimek in ime avtorja, naslov čl anka. Naslov periodih- (lii zbornika (v lei'ečem tJ:'ikLJ)~ za periodiko še letnik, leto, številko in strani, za zbornik (ime urednika), kraj in leto izida in strani.
Primer za periodiko: Slana, Lidija: Iz zgodovine gradu in gospos tva Snežn ik na Notranjske m. Kromka, 48,
2000, št. 1-2, sir. 20-41.
Primcr za zbornik: Melik, Vasilij: Ideja Zedinje ne Slovenije 1848-1991. Slovenija 1848-/998: iskanje lastne .
poti (ur. Stanc Granda in Barbara Ša tej), Ljubljana: Zveza zgodovi nskih društev Slovenije, 1998, str. 15-20.
Prispevke naj avtorji pošljejo na sedež uredništva Kronike (Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta,
2, 1000 Ljubljana) ali glavnemu uredniku Kronike (A leš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana). Z, hitrejše poslovanje lahko prispevke pošljete tudi po elektronski pošti na
na slova glavnega urednika (Ales.Gabric@guest.arnes.si) ali tehni čne urednice (Medit@siol.net).
Č l anki naj bodo napi 5ani v o bičajnih računalni ških programih. Na poslanem gradivu naj bodo upoštevane
zgoraj navedene ze:lh leve. lille besedila (filc) naj bo ime avtorja članka.
II-

Aškcrčeva

". Za prevode povze tkov ln izvlečkov v tuje jezike (v
kovno gTadivo vrnemo po izidu prispevka.

nem šči n o

II- Za trd itve in za z nan stven o korektnost odgova rjajo avtorji
zentski postopek je anonimen.

in

člankov.

angleščino)

poskrbi uredn ištvo revije. Sli-

Prispevki so strokovno recenzirani, recen-

Uredništvo Kronike
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Beseda uredništva
1.) Bralcem Kronike, časopisa za slovensko krajev no zgodovino, je ob pogled u na drugo
številko letošnjega letnika že jasno, da se po osmih letih vnovič v račamo na izdajanje treh
številk letno; zadnjič se je to zgodilo leta 1994. To naj bi bila le ena od novosti revije Kronika
v letu, ko bo sreča la Abrahama. Petdese tletnico neprekinjenega izhajanja bo jeseni zaključila
tretja številka, ki bo posvečena zgodovini Lj ubljane, saj bo kmalu minilo tudi sedemdeset let
od izida njene predhodnice, ki je izšla z imenom Kronika mestne občine ljubljanske. Tedaj jo
je ustanovila ljubljanska občinska uprava, uvodnik k prvi številki pa je napisal takratni
ljubljanski župan .
Letošnji lehlik revije bo tako kar precej obsežnejši od predhod njih, vendar ne le n a rač un
okrogle obletnice. Uredništv o je namreč sklenilo, da naj bi v prihod nje tri številke letno
postale običajn e . Pri naših financerjih smo najav ili, da namerava mo številke izdajati na štiri
mesece, v februarju, juniju in oktobru. Do sedaj nam uspeva dosega ti te zastavljene roke in
upamo, da bo tako tudi v bodoče.
2.) Za revijo, ki izhaja že pol stoletja, se spodobi tudi, da je bogastvo nj ene vsebine zbrano
v preglednem bibliografskem kazalu prispevkov. Tudi ta je že v pripravi in naj bi izšel po
koncu letošnjega leh1ika, ko bomo lahko van j uvrstili tudi vse letošnje prispevke. Bibliografsko
kazalo bodo kot darilo prejeli vsi naro čniki Kronike, ki bodo imeli poravnane vse obveznosti
do revije, ostali pa ga bodo lahko naročili na naslovu uredništva .
3.) Uredništvo Kronike je sklenilo tudi, da bo ob petdesetletnici izhajanja revije za čel o
znova izdajati zbirko Knjižnica Kronike, katere zadnji zvezek je izšel d avnega leta 1971. V
obnovljeni zbirki bom o ko t prvo monografijo oziroma kot "Zvezek 6" izdali delo dr. Anje
Dular Živeti od knjig (Knjigotrška ponudba na Kranjskem do zače tka 19. stoletja) Gre za
nekoliko prireje no do ktorsko disertacijo Dularjeve, sicer knjižničarke v Narod nem muzeju.
Avtorica dela je odlična poznavaIka zgodov ine knjig in knjigotrštva, v našem zgodovinopisju
nekoliko zapostavlje ne teme, saj se je v ečina tovrstnih obravnav os red o točala na pisce in
vsebino knjig, ne pa t'udi na vprašanja, kakšne so bile možnosti za izdajo in nabavo knjig na
naših tleh pred stoletji in kako so le-te našle po t do bralca.
Knjiga bo bogato iJush'irana, za razliko od prejšnjih del v zbirki pa naj bi izšla v trdi
vezavi . Priprave na izd ajo dela zaenkrat potekaj o po načrtih, knjiga pa naj bi izšla jeseni tega
leta. O bsežno delo (skupaj z ilustracijami naj bi se približalo približno 200 stranem obsega)
lahko bralci po zelo ugodni ceni 1.500,00 SIT naročijo v pred naročilu na naslov uredništva. Po
izdaj i deja bo knjiga nekoliko dražja.
Od l očitev uredništva, ali bi v bod oče poskušali v Knjižnici Kronike redno izdajati po eno
knjigo letllo, bo od visna tudi od od ziva naročnikov in bralcev.
Aleš

Gabrič

