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r a zpr ave – studies
Odkrivanje zahodnega dela Severne
Amerike v začetku 19. stoletja.
Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804–1806
II. del: Biografija pobudnika in voditeljev ekspedicije
Irena Marković*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(73)"1801/1809"
Irena Marković: Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja.
Ekspedicija Lewisa in Clarka (1804–1806). II. del: Biografija pobudnika in voditeljev
ekspedicije. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 4, str. 5–28

Biografije pobudnika in voditeljev ekspedicije, predsednika Združenih držav Amerike
Thomasa Jeffersona ter kapetanov Meriwetherja Lewisa in Williama Clarka, odkrivajo
njihovo življenjsko pot in vlogo pri uresničevanju ideje o odkrivanju zahodnega dela
Severne Amerike ter dokazujejo njihove vodstvene sposobnosti. V dveh predsedniških
mandatih Thomasa Jeffersona (1801–1809) so Združene države Amerike doživele velik
gospodarski, družbeni in politični razvoj ter se začele širiti proti zahodu. Takoj po
izvolitvi je Thomas Jefferson odpravil posredne davke, zmanjšal stroške za vojsko in
mornarico. S temi ukrepi se je odzval na gospodarsko in finančno politiko dotedanjega finančnega ministra Alexandra Hamiltona, ki je bila usmerjena v centralizacijo
zvezne vlade.
Ključne besede: Thomas Jefferson, Meriwether Lewis, William Clark, Povzetek o pravicah britanske Amerike, Zakonu o verski svobodi, Zapiski o državi Virginiji
1.01 Original Scientific Article
UDC 94(73)"1801/1809"
Irena Marković: Discovering the West Part of the North America in the Beginning of the
19th Century. The Lewis and Clark Expedition (1804–1806). Part II: the Initiator’s and

* Mag. Irena Marković, profesorica geografije in zgodovine, svetnica, Osnovna šola
Rače, Grajski trg 1, 2327 Rače, irena.markovic1@siol.net
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the Expedition Leaders’ Biographies. Review for History and Ethnography, Maribor

81=46(2010), 4, pp. 5–28

The biographies of the initiator and the expedition leaders, i.e. of the president of the
United States of America, Thomas Jefferson and the captains Meriwether Lewis and
William Clark, show their life paths and their role in realising the idea of discovering
the West part of the North America and prove their leadership talents. In two presidential mandates Thomas Jefferson’s (1801–1809) the United States of America achieved a
huge economic, social and political development and started spreading towards West.
Immediately after being elected president, Thomas Jefferson abolished the indirect
taxes and cut the expenses for the army and navy needs. With these measures he responded to the financial politics of the then Minister of finance, Alexander Hamilton,
which was aimed at the centralisation of the federal government.
Key words: Thomas Jefferson, Meriwether Lewis, William Clark, Abstract of the Rights
in British America, Law on Religious Freedom, Notes on the State of Virginia

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson se je rodil 13. aprila 1743 v Shadwellu, danes Albemarle County, nekdanji britanski koloniji v Virginiji. Bil je sin podjetnega
in uspešnega zahodnovirginijskega kmeta. Družina matere Jane Randolph
Jefferson je bila ena izmed prvih priseljenih družin iz Velike Britanije v
Virginijo, katere člani so bili ustanovitelji in voditelji kolonialne virginijske
družbe. Njegov oče Peter Jefferson je bil veleposestnik, ki je imel v lasti
večje število sužnjev. Leta 1752 je Thomas začel obiskovati latinsko šolo
pod mentorstvom duhovnika Williama Douglasa s Škotske. V devetem
letu starosti je začel študirati latinščino, grščino in francoščino.1
Že v mladosti ga je zanimal študij znanosti, ker pa je to področje v tistih
časih ponujalo malo možnosti za kariero, se je odločil za pravo na naravoslovni šoli. Leta 1760, ko je bil star 16 let, se je vpisal na višjo strokovno
šolo, imenovano William & Mary v Williamsburgu, ki je bil prestolnica
kolonije. Dve leti kasneje je diplomiral z odliko. Študiral je filozofijo matematike, metafizike in splošno filozofijo pod vodstvom profesorja Williama Smalla, ki ga je navdušil nad filozofskimi deli privržencev britanskega
empirizma, vključno z deli Johna Locka.2 V letih 1762–1767 je študiral
1
2

Dumas Malone, Jefferson the Virginian. Boston: Little, Brown & Company, 1962, 3–10.
John Locke se je rodil 29. avgusta leta 1632 v Waringtonu, Somerset v Angliji. Vzgojen je
bil v liberalni, a vendar puritanski družini. Njegov oče je imel manjšo posest in je delal
kot nižji odvetnik. V državljanski vojni je bil poveljnik konjeniških čet parlamentarne
vojske. Še kot mladoleten je izgubil mamo, oče pa mu je umrl leta 1661. Alexsander Popham je služil kot admiral v državljanski vojni. Ko je postal lokalni vodja vojaške policije,
je bil John Locke pod njegovim pokroviteljstvom deležen kakovostne izobrazbe. Najprej
se je šolal v Westminstru, nato v Oxfordu. Leta 1646 je začel obiskovati westminstrsko šolo, kjer je študiral klasične jezike (latinščino in grščino), posvetil pa se je tudi hebrejščini
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pravo pod mentorstvom Georga Wythea,3 ki je imel na mladega Jeffersona
velik vpliv. Wythe je bil med revolucijo eden izmed največjih patriotov v
Virginiji. Izvoljen je bil v predstavniški dom in bil eden izmed podpisnikov Deklaracije o neodvisnosti. Oblast v Virginiji je Wythea imenovala za
revidiranje zakonov v državi. Jefferson je o njem zapisal: »Nihče drug ni
imel značaja, vrednega spoštovanja, kot Wythe.«4

in arabščini. Leta 1652 je dobil štipendijo na Oxfordu, kjer je leta 1656 dosegel t. i. B. A.
(bakalavreat), kar mu je omogočilo magistrski študij. Locke se je v času svojega študija v
Oxfordu seznanil z vrsto tedanjih naravoslovcev in vsekakor je treba omeniti njegovega
mentorja Roberta Boylea, ki ga je poučil o načelih nove fizike, o korpuskularni fizikalni
teoriji ter o eksperimentalnih in empiričnih raziskovalnih metodah. V tem času se je
Locke odločil za študij medicine, ki pa ga ni končal vse do leta 1674. Leta 1665 se je vrnil
v Oxford in k filozofiji. Začel je študirati Descartesova dela. V teh letih se je seznanil z
lordom Ashleyem, Shaftesburyjskim grofom. Ta ga je leta 1667 povabil, naj živi pri njem
kot njegov osebni zdravnik. Locke je vabilo sprejel, služil je grofu predvsem v političnih
in diplomatskih poslih. Od leta 1675 do leta 1679 je bival v Franciji, kjer je prijateljeval s
pristaši tedaj že pokojnega Pierra Gassendija, ki je obudil atomistično filozofijo Epikurjevega tipa. Zaradi povezave z lordom Ashleyem so ga obtožili, da je vpleten v revolucionarna dogajanja in zato je odšel na Nizozemsko. Lockove ideje o svobodni veroizpovedi
in pravicah državljanov so veljale za poziv kraljevi avtoriteti, zato je bil leta 1682 izgnan
na Nizozemsko. Tam je končal svoje delo imenovano Esej o človeškem razumu (An Essay
Concerning Human Understanding). V tem delu je izpostavil stališče, da so izkušnje edini
vir znanja in zapisal: »Eno je pokazati človeku, da se moti, nekaj drugega pa podati mu
resnico.« Pomagal je izoblikovati sodobne ideje o liberalni demokraciji. Zadnja leta je
pisal filozofska dela, kot so Pisma o toleranci (Letters on Toleration), v katerih je pozival
k sočutnemu ravnanju z drugimi disidenti poleg ateistov in katoličanov. V filozofskem
delu z naslovom Dve razpravi o vladi (Two Treaties on Government), ki je bilo anonimno
objavljeno leta 1690, je objavil vigovsko doktrino in zavrnil absolutizem Thomasa Hobbesa. Lockove ideje o mešani obliki ustave z ravnotežjem moči so pomembno vplivale na
avtorje ustave ZDA. Umrl je 28. oktobra 1704.
		Rebeka Dečman, Razvoj demokracije v Ameriki: Vpliv Johna Locka na teorijo Thomasa
Jeffersona (diplomsko delo). Maribor, 2009, 107–109.
3
George Wythe se je rodil leta 1726 v Chestertonu (danes Hampton) v Virginiji, v bogati
kmečki družini. Po smrti staršev se je vpisal na višjo strokovno šolo William & Mary,
vendar je študij prava nadaljeval na strokovni šoli, imenovani Stephen Dewey. Njegove
študije so bile tako uspešne, da je bil sprejet v odvetniško zbornico v Spottsylvanjski županiji leta 1746, pri starosti 20 let. Največji prispevek k novi državi je bila njegova udeležba v izobraževanju. Ta pot se je začela leta 1761, ko je bil izvoljen v odbor za obiskovalce na
višji strokovni šoli William & Mary. Leta 1779 je bil George Wythe imenovan za prvega
profesorja prava na višji strokovni šoli William & Mary. Njegovi učenci Thomas Jefferson, James Monroe, Henry Clay, John Marshal so postali pomembni javni uslužbenci in
svetovno znani ljudje. George Wythe je ljubil resnico, kot človek je imel veliko čast in
integriteto. Umrl je 8. junija 1806.
		Robert B. Kirtland, George Wythe: Lawyer, Revolutionary, Judge. New York: Garland,
1986, 7–30.
4
http://www.let.rug.nl/~usa/P/tj3/about/jeffersonxx.htm. (3. 7. 2009)
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Po končanem študiju je bil leta 1767 sprejet v odvetniško zbornico. Bil
je odvetnik v kolonialni Virginiji in svetovalec elitnih družin do začetka
politične kariere.5
Politično delovanje med letoma 1769 in 1800
V aktivno politično življenje se je začel vključevati leta 1769, ko je postal član zakonodajne skupščine Virginije. Pripadal je skupini nasprotnikov politike britanskega kralja Jurija III.6 in britanskega parlamenta. Svoj
prvi politični esej z naslovom Povzetek o pravicah britanske Amerike (A
Summary View of the Rights of British America), ki ga je napisal leta 1774,
je zaključil z besedami, da britanski parlament ni zakonodajni organ v
kolonijah, zato nima pravice postavljati zakonov. Ta dokument naj bi bil
namenjen kot navodilo virginijski delegaciji prvega kontinentalnega kongresa leta 1774 v Filadelfiji. Vendar so bile njegove ideje preveč radikalne za
delegacijo v tistem času, ko so si kolonije prizadevale za enotnost, da bi prepričali britansko vlado, naj popusti. Hkrati pa so se morali izogniti vsakršnemu radikalizmu, ki bi utegnil vznemiriti Američane. Njegov dokument
je bil teoretični okvir za ameriško neodvisnost in predstavlja Jeffersona kot
politično zelo premišljenega domoljuba. Ta pamflet »A Summary View of
the Rights of British America« je bil leta 1774 naslovljen na britanskega
kralja, s katerim ga je Jefferson želel spomniti, da so Ameriko poselili svobodni Britanci, katerih pravice so sedaj kršene ter da imajo zaradi nasilja
in trpljenja, ki so ga doživeli, pravico do svobode. Njegov priziv ni imel
uspeha in leta 1776 je bila enaka obtožnica dana zoper kralja Jurija III.7
Leta 1775 ga je Virginijski zakonodajni zbor imenoval, naj odgovori
lordu Northisu na njegov predlog britanske sprave z ameriškimi kolonijami: »To, moj lord, so naša občutja o tej pomembni temi, kjer ponujam
samo svoje individualno mnenje in ne mnenja celotnega imperija, zadnjo
Malone, Jefferson the Virginian, 41–49.
Jurij III. se je rodil leta 1738. Bil je kralj Velike Britanije in Irske ter čezmorskih kolonij.
Od leta 1760 do leta 1820 je bil kralj Hannovra. Kot sin Friderika Ludvika je prestol nasledil po smrti svojega deda Jurija II. s trdnim prepričanjem o vlogi vladarja. Bil je predan
družinski človek in navdušen mecen umetnosti. Nasprotoval je zahtevam ameriških kolonij in je bil prizadet, ko so si pridobile neodvisnost. Vse bolj se je zanašal na Williama
Pitta mlajšega, kar je zmanjšalo njegov politični vpliv. Ko je kralj odklonil katoliško
emancipacijo v zameno za Pittov zakon o uniji, je slednji leta 1801 odstopil. Kralj je leta
1820 umrl.
		»Jurij III.«, The New Encyclopedia Britannica, 6. zvezek: Holderness-Krasnogorsk. Chicago: Encyclopedia Britannica, 1998, 313.
7
Malone, Jefferson the Virginian, 113–128.
5
6
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odločitev pustimo generalnemu kongresu. Izčrpali smo vse načine pritožb,
ki so bili primerni in obetajoči. V naših očitkih parlamentu smo bili spodobni, oni pa so dajali nove in nove žalitve. Posvarili smo kralja s ponižno
prošnjo, vendar nam ni odgovoril; sklicevali smo se na čast in pravico
britanskega naroda. Vaša prizadevanja v našo korist so bila do zdaj neučinkovita. Kaj še potem lahko storimo? Amerika upa, da bo preko svojih
‘modrih poti’ ponovno videla blagoslov svobode, blaginje in harmonije z
Veliko Britanijo.«8
Virginijska zakonodajna skupščina je poleti 1775 Thomasa Jeffersona
izvolila za delegata drugega kontinentalnega kongresa v Filadelfiji, kjer se
je priključil najradikalnejši skupini, ki je odločno zahtevala razhod z Veliko Britanijo. Leta 1776 je bil izbran v petčlanski odbor kongresa z nalogo,
da pripravi listino, ki bo pravno opredelila njihovo odločitev za razhod
z Veliko Britanijo. Bil je glavni avtor Deklaracije neodvisnosti, ki je bila
sprejeta 4. julija 1776 na kongresu. Bil je prvi, ki je v tem dokumentu izrazil
revolucionarna načela, da so vlade postavljene zato, da zagotovijo ljudem
njihovo neodtujljivo pravico do življenja, svobode in prizadevanja za srečo. Ta njegova načela niso oznanjala samo rojstva nove države, temveč so
vsebovala tudi filozofska stališča, da bo postala svoboda človekova gonilna
sila po vsem svetu.9
Oktobra 1776 se je Jefferson vrnil v rodno Virginijo, kjer je bil izvoljen
v zakonodajno skupščino Virginije. Medtem ko je bila ameriška revolucija
v polnem teku, je zaprosil za liberalizacijo virginijskega zakonodajnega
sistema, ki naj bi odražal življenje v demokratični državi. Imel je pomembno vlogo pri oblikovanju velike revizije kazenskega zakonika, ki pa je bil
sprejet šele leta 1796. Pri tem sta bila najpomembnejša zakonska predloga
iz leta 1779. Prvi predlog je bil Zakon o splošnem širjenju znanja (Bill for
the More General Diffusion of Knowledge), v katerem je Jefferson predlagal
vzpostavitev sistema javnega izobraževanja, ki bi zajemal osnovne šole na
nivoju lokalnih skupnosti, srednje šole na nivoju okrajev in državne visoke šole. V splošnem načrtu izobraževanja izraža svoja liberalna stališča o
nujnosti in zaželenosti splošnega izobraževanja v demokraciji za vse, razen
za sužnje. Ta načrt izobraževanja je bil zavrnjen, kot so bili zavrnjeni Jef-

Malone, Jefferson the Virginian, 41–49.
		http://www.oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.
php%3Ftitle=755&Itemid=27. (4. 7. 2009)
9
Merrill A. Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography. Oxford: Oxford
University Press, 1975, 79–92.
8
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fersonovi predlogi za ustanovitev javne knjižnice in za posodobitev učnega
načrta za višjo strokovno šolo William & Mary.10
V drugem predlogu, v Zakonu o verski svobodi (Bill fo Establishing Religious Freedom), je Jefferson predlagal prekinitev tradicionalnih odnosov
med državo in cerkvijo, prekinitev podpore vsem veroizpovedim iz davčnih prihodkov in prepoved diskriminacije meščanov zaradi verskega prepričanja. Menil je, da je predlagani zakon najboljše zagotovilo, da verska
nestrpnost, ki jo je opazil v številnih evropskih državah, ne bi bila uvožena
v Združene države Amerike. Ta predlog zakona je povzročil nemire v Virginiji, saj je večina ljudi razumela zakon kot napad na krščanstvo v času,
ko nobena država ali narod nista predvidevala popolne verske svobode. Z
vztrajnostjo Jamesa Madisona11 je bil predlog zakona sprejet leta 1786. S
tem je bila razglašena svoboda veroizpovedi ter uveljavljeno načelo ločenosti cerkve od države.12
Jefferson je postal guverner Virginije v letu 1779 in ostal na tem položaju do leta 1781. Nato je prekinil svoje službovanje zaradi britanskega
napada. Njegova nenehna prizadevanja na področju izobraževanja so bila
priznana leta 1779, ko je bil George Wythe imenovan za profesorja prava
na višji strokovni šoli William & Mary.13
V letih 1781 in 1782 je napisal knjigo Zapiski o državi Virginiji (Notes
on the State of Virginia), ki je bila objavljena leta 1785 v Franciji. V njej je
celovito opisal državo Virginijo, njena naravna bogastva, prebivalstvo in
gospodarstvo ter družbeno in politično življenje tistega časa. V tej knjigi
je Jefferson s kritiko despotizma in državnega centralizma razvijal temeljne ideje svoje teorije demokracije, t. i. idejo zaščite neodtujljive pravice
svobode in prava človeka, idejo ekonomske neodvisnosti posameznika
kot socialnega temelja republikanske vladavine, delitev oblasti in idejo o
Malone, Jefferson the Virginian, 274–289.
James Madison se je rodil 16. marca leta 1751 v Virginiji. Skupaj z Johnom Jayem in
Alexsandrom Hamiltonom so objavljali federalistične eseje. Študiral je v Princetonu (takratni College of New Jersey). Sodeloval je pri oblikovanju ustave v Virginiji leta 1776,
vročene kontinentalnemu kongresu, in bil vodilni v virginijski skupščini. Kot delegat
ustavne konvencije v Filadelfiji je 36-letni Madison z zakonodajnimi argumenti sodeloval
v razpravah ter dal pomemben prispevek k ratifikaciji Ustave. Kasneje so ga navajali kot
»očeta ustave«. Ko je bil predsednik Jefferson zaposlen kot ameriški poslanik pri francoski vladi, je Madison protestiral zaradi vojskujoče Francije in Velike Britanije, da so
njihovi zasegi ameriških ladij v nasprotju z mednarodnim pravom. V obdobju 1809–1817
je bil četrti predsednik Združenih držav Amerike. Umrl je 28. junija 1836.
		»Madison, James«, The New Encyclopedia Britannica, 7. zvezek: Krasnoakmsk-Menadra.
Chicago: Encyclopedia Britannica, 1998, 656.
12
Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, 133–145.
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decentralizaciji in dekoncentraciji politične oblasti. Leta 1782 se je vrnil v
politično življenje. V letih 1783–1784 je bil član virginijske delegacije na
kontinentalnem kongresu. Aprila 1784 je kongresu podal predlog o vzpostavitvi denarne enote v Združenih državah Amerike, v katerem je svetoval uporabo decimalnega sistema. Ta predlog je bil sprejet leta 1792. Takrat
so namesto funta sprejeli dolar kot osnovno denarno enoto v Združenih
državah Amerike.14
Od 1784 do 1789 Jefferson ni živel v Združenih držav Amerike. Sprva
je bil v Parizu komisar za pogajanja o gospodarskih pogodbah. Leta 1785
je zamenjal Benjamina Franklina in postal ameriški poslanik pri francoski vladi. Zaradi svojih političnih stališč je imel v Franciji odprta vrata v
mnoge liberalne in zmerno revolucionarne salone, kjer se je navdušil nad
francoskimi revolucionarnimi idejami tistega časa. Zaradi službovanja v
Franciji Jefferson ni neposredno sodeloval pri oblikovanju ali ratifikaciji
Ustave Združenih držav Amerike.15
Po vrnitvi iz Francije leta 1789 je prevzel funkcijo prvega državnega
sekretarja za zunanje zadeve v času predsednikovanja Georgea Washingtona. Spopad s finančnim ministrom Alexandrom Hamiltonom, ki ga je
obtoževal, da s svojo finančno politiko širi oblast zvezne vlade, to pa je bilo
v nasprotju z interesi naroda, je povzročil nastanek prvih političnih strank
v Združenih državah Amerike in dvostrankarskega sistema. Leta 1793 sta
oba zapustila Washingtonov kabinet.16
Ustava, ki je bila potrjena na konvenciji 17. septembra 1787, je uveljavila
tri načela nove politične ureditve: federalizem, delitev oblasti in pravno
urejenost.17
Prvi člen ustave govori o zakonodajni moči, ki jo predstavlja kongres
zvezne vlade. Kongres je dvodomno politično telo, spodnji dom predstav
ljajo ljudski zastopniki, zgornji dom pa senat. Določili so pravila za predstavnike domov. Tisti, ki so želeli kandidirati v spodnji dom, so morali biti
stari nad 25 let, živeti v Združenih državah Amerike vsaj 7 let in živeti v
zvezni državi, ki so jo zastopali. Predstavniki v senatu so morali biti stari
nad 30 let in živeti v Združenih državah Amerike vsaj 9 let ter živeti v
državi, ki so jo zastopali. Prvi člen ustave opredeljuje tudi delitev in obseg
pristojnosti. Delitev pristojnosti ni popolna, saj si jo nekatere države delijo
s kongresom, zato Združene države Amerike niso centraliziran sistem niti
zveza neodvisnih držav. Zvezna vlada in države imajo določene medseboj14
15
16
17

Peterson, Thomas Jefferon and the New Nation, A biography, 247–265.
Malone, Jefferson and the Rights of Man, 256–269.
Malone, Jefferson and the Rights of Man, 268–286.
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ne obveznosti, večino katerih določa četrti člen ustave. Kongres je dobil
ključne pristojnosti določiti in pobirati davke, dajatve in carine. Lahko
je najemal posojila v imenu Združenih držav Amerike, urejal trgovino s
tujimi državami, tiskal denar in najavljal vojne.18
Delegati na konvenciji so se dogovorili, da bodo zvezni organi izvrševali oblast neposredno, ne le preko organov posameznih držav. Med
najpomembnejšimi je določba, po kateri so zvezna ustava in zakoni zveznega kongresa vrhovno pravo države. Zvezni predpisi so nad zakoni posameznih držav, zvezna izvršna oblast je pristojna za njihovo izvrševanje,
zvezno sodišče pa za njihovo interpretacijo v primeru nesporazumov (t. i.
Supremacy Clause).19
V drugem členu so zapisali, da bo izvršilno oblast imel voljeni pred
sednik, in sicer štiri leta. Za način izvolitve predsednika je bilo več predlogov, uveljavil se je kompromis elektorskega kolegija. To pomeni, da so
število elektorjev določili glede na število prebivalcev neke države, izbrala
so jih državna zakonodajna telesa. Če nobeden od delegatov ni dobil večine
elektorskih glasov, je pravico, da izvoli predsednika, dobil senat.20
Na predsedniških volitvah leta 1796, ki so potekale po sprejetem volilnem sistemu 21 na konvenciji 15. septembra 1787, je Thomas Jefferson
izgubil tri elektorske glasove proti kandidatu federalistu Johnu Adamsu in
postal leta 1797 podpredsednik Združenih držav Amerike. V tem obdobju
so se odnosi s Francijo poslabšali. Sovražnost do Francije je silila kongres k
sprejetju odloka o tujcih in odloka o vstaji, ki sta imela resne posledice za
ameriške državljanske svoboščine. Zakon o naturalizaciji, ki je podaljšal
dobo za pridobitev državljanstva s 5 na 14 let, je meril na irske in francoske
izseljence, ki so jih sumili, da podpirajo republikance, simpatizerje političhttp//www.iles.libertyfund.org/files/699/0082_LFeBk.pdf. (6. 7. 2009)
Klemen Jaklič, Jurij Toplak, Ustava Združenih držav Amerike s pojasnili. Ljubljana: Nova
obzorja, 2005, 19.
20
http//www.files.libertyfund.org/files/699/0082_LFeBk.pdf. (6. 7. 2009)
21
Američani so se odločili za volilni sistem, po katerem je vsaka država po načinu, ki ga
je sama izbrala izvolila določeno število predstavnikov, ti predstavniki pa so nato volili
predsednika in podpredsednika. To je t. i. elektorski sistem. Ponekod so volivci izbrali
elektorje neposredno, drugod pa jih je imenoval zakonodajalec. Z zakonodajo je bilo
določeno tudi število elektorjev držav. Država je dobila toliko elektorjev, kolikor je imela
članov v kongresu. Najmanjše število elektorjev, ki jih lahko ima posamezna država, je
torej tri, saj ima vsaka država najmanj enega člana predstavniškega doma in dva senatorja. Število elektorskih mest je bilo določeno glede na število prebivalstva posamezne
zvezne države. Pri tem so šteli sužnje za tri petine osebe. Volivci so tako dejansko izbirali
med osebnostmi elektorjev in ti so kasneje odločali o tem, katerega od predsedniških
kandidatov bodo podprli.
		 Klemen Jaklič, Jurij Toplak, Ustava Združenih držav Amerike s pojasnili. Ljubljana: Nova
obzorja, 2005, 23.
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ne filozofije Thomasa Jeffersona. Odlok o tujcih, ki je veljal le dve leti, je
dajal predsedniku pooblastila, da lahko tujce v času vojne izžene ali zapre.
Odlok o vstaji je prepovedoval »lažno, sramotno in zlobno« pisanje, govorjenje ali objavljanje zoper predsednika ali kongres. Odloka sta naletela
na odpor. Podpredsednik Thomas Jefferson in James Madison sta dosegla,
da sta zakonodajni telesi Kentuckyja in Virginije leta 1798 sprejeli resoluciji (Virginia and Kentucky Resolutions of 1798), po katerih lahko države
posredujejo svoje poglede na dejanja federacije in jih lahko razveljavijo.
Doktrino o razveljavitvi so uporabili pri obrambi interesov južnih držav v
soočanju s severnimi ob vprašanju carine in še ob usodnejšem vprašanju
suženjstva.22
Leta 1800 je bilo ameriško ljudstvo pripravljeno na spremembe. Pod
predsednikom Johnom Adamsom so federalisti osnovali močno vlado,
a niso spoštovali načel, po katerih mora ameriška vlada upoštevati voljo
ljudi. Vodili so politiko, ki je odbijala obsežne družbene skupine. Tako
so leta 1798 uvedli davek na hiše, zemljo in sužnje, ki je prizadel vsakega
posestnika in lastnike na deželi. Jefferson je okrog sebe vztrajno zbiral
veliko število malih kmetov, drobnih trgovcev in drugih delavcev, ki so na
volitvah leta 1800 terjali svojo pravico. Užival je izjemno naklonjenost, ker
se je skliceval na ameriški idealizem.23
Kot je predvideval Jefferson, je bila večina prebivalstva na republikanski strani, kar se je izkazalo na volitvah leta 1800. Svoja načela vladanja
je izrazil v govoru: »Sem proti monarhiji, /…/ nasprotujem prenosu vseh
moči Združenih držav na generalno vlado, sem za zmerno in enostavno
vlado, ki bi vse prihranke državnega prihodka porabila za povrnitev dolga,
/…/ sem za svobodo vere, tiska, govora, /…/ sem za spodbujanje znanosti
na vseh področjih. To, moji prijatelji, so moja načela; nedvomno so to tudi
načela naših someščanov.«24
Predsedovanje v letih 1801–1809
Na volitvah leta 1800 je Jefferson premagal Johna Adamsa, postal tretji
predsednik Združenih držav Amerike ter na miren in demokratičen način
končal vladavino federalizma.
Rezultat volitev je bila republikanska zmaga. Kandidatna lista republikancev, na čelu katere sta bila Thomas Jefferson in Aaron Burr, je zbrala
22
23
24

Peterson, Thomas Jefferon and the New Nation, A biography, 543–590.
Peterson, Thomas Jefferon and the New Nation, A biography, 543–590.
http://www.let.rug.nl/usa/P/tj3/writings/brf/jeflxx.htm. (4. 7. 2009)
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146 glasov v severnih državah in New Yorku. Države Maryland in Severna
Karolina so razdelile svoje glasove. Federalisti pod Johnom Adamsom in
Charlesom Pinckneyem so zmagali v Novi Angliji in New Jerseyju in tako
skupaj zbrali 129 glasov. Tehnično je bila za Jeffersona in njegovo stranko
zmaga dokončna, ker ustava takrat ni zahtevala določenega imenovanja
kandidata za predsednika in podpredsednika. Drugi člen ustave je samo
predvideval, da naj bi volivci glasovali za dve osebi in tisti, ki bi dobil
več glasov, bi postal predsednik. Leta 1804 so dodali 12. amandma, ki je
spremenil drugi člen ustave. V primeru tesnega volilnega rezultata je o
predsedniku odločal predstavniški dom. Jefferson in Burr sta dobila enako
število glasov in zato so se volitve prestavile v predstavniški dom. Volitve
so ponovili petintridesetkrat, a rezultat je bil vedno enak. Ko so glasovanje
ponovili šestintridesetič, je zmagal Jefferson. Jefferson zmage na volitvah
ni jemal osebno, ampak je nanjo gledal kot na zmago načel. Zanj je bilo
pomembno tudi, da so ovrgli teorijo, ki je zagovarjala, da se lahko demokracija izvaja samo v majhnih državah.25
Federalisti niso sprejeli političnega poraza, zato je bil Jefferson izpostavljen propagandni kampanji federalističnega tiska, polni izmišljotin in
osebnih napadov, na katera ni javno odgovarjal. V zasebnih pismih je branil svobodo tiska in nasprotoval vmešavanju oblasti v prepričanju, da je
»tisk najboljša pot do resnice«. V svojem inavguralnem nagovoru 3. marca
1801, v novi prestolnici Washingtonu D. C., je obljubil modro in zmerno
vlado ter razlagal načela uporne vladavine.
»Če je kdo med nami, ki bi rad razpustil to zvezo ali spremenil njeno republikansko usmeritev, pustimo jih nemotene kot branike varnosti,
preko katerih se bo dopustila napaka v razmišljanju, s tem da dopustimo
razsodnosti svobodo, da se bori z njimi.«26
Spominjajoč se preteklih sporov je pozval k enotnosti in harmoniji v
družbenih odnosih in k odpravi verske in politične nestrpnosti. Znamenit
je njegov poziv: »Mi vsi smo republikanci, mi vsi smo federalisti.«27
Nagovor je izkoristil za predstavitev idej ljudstvu Združenih držav
Amerike in naštel načela, po katerih je pričakoval, da bo delovala njegova
administracija: mir in nevtralnost, civilna nadvlada nad vojaško, vračilo
državnega dolga, varčnost in zmernost, spodbujanje kmetijstva in trgovine.28
25
26
27
28

Saul K. Padover, Thomas Jefferson and the Foundations of American Freedom. New York:
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Pri tem je opozoril, da je tudi tiste, ki želijo spremeniti republikansko
vladavino, treba pustiti pri miru, prav tako kot tiste, ki menijo, da republikanska vlada ne more zagotoviti trdnosti. Ob tej priložnosti je predsednik
opozoril sodržavljane, da imajo vse predpogoje za srečo in napredek. Obdarjeni so z izbrano deželo in s prostorom za tisoče generacij, prežeti so z
enakostjo svojih pravic, da lahko razvijajo osebne sposobnosti in rezultate
svojega lastnega dela. Poudaril je, da so razsvetljeni z blago vero, ki se
prakticira na različne načine, a vsi oznanjajo poštenje, resnico, umirjenost
in ljubezen do bližnjega.29
V svojem predsedovanju je strnil načela, ki so kot okvir aktualna tudi
za marsikatero današnjo politično skupino. Zavzemal se je za pravično
upravo za vsakogar, ne glede na njegovo versko ali politično prepričanje,
spodbujal je mir, trgovino in prijateljstvo z vsemi narodi. Podpiral je vlade
ameriških držav, ki so bile najbolj pristojne za opravljanje notranjih zadev.
Ta način delovanja je bil najboljša obramba pred republikanskimi tendencami ohranjanja ustavne vloge osrednje vlade in zagotovilo notranjega
miru ter zunanje varnosti. Tako so zavarovali pravico javnih volitev in
spoštovali odločitve večine ljudi. Uvedli so nadzor civilne oblasti nad vojaško, varčnost pri javnih izdatkih in izpolnjevali obveznosti glede dolgov.
Vlada je spodbujala kmetijstvo in z njim povezano trgovino. Uresničevali
so načelo svobode tiska in govora. To je bil Jeffersonov program vladanja,
saj se je zavedal težav vladanja in zavor, ki jih bo srečaval v času svojega
predsedovanja ter jih bo odstranil le z zaupanjem v sodelovanje in pomoč
ljudstva. S tem načinom delovanja je odigral pomembno vlogo pri oblikovanju značaja ameriškega predsednika.30
Prvo mandatno obdobje je začel z gospodarskimi ukrepi. Močno je
zmanjšal vojaške stroške in davke. Ne glede na njegovo gospodarsko kampanjo in nekdanje nasprotovanje, da bi si centralna vlada naložila dodatna
bremena, je bil glavni cilj Jeffersonove vlade nakup Louisiane od francoskega cesarja Napoleona Bonaparteja. Njegovo predsedovanje je spodbudilo demokratične procese s spodbujanjem kmetijstva in širjenja na zahod.
Verjel je, da pomeni Amerika mnogim zatiranim raj, zato se je zavzemal
za liberalnejši zakon o naturalizaciji.31
Leta 1804 je bil Jefferson ponovno izvoljen za predsednika države.
Zmagal je s 162 elektorskimi glasovi proti kandidatu federalistov Charlesu
Pinckneyju, ki je dobil le 14 elektorskih glasov. Jeffersonova administracija
ni bila radikalna. Ni spodkopavala moči lastnine ali religije. Jefferson se je
29
30
31
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odločil, da se bo izogibal starih tehnik, kjer je prevladovalo načelo dominacije in se raje posluževal premišljenih in mirnih tehnik republikanizma.32
Ob koncu Jeffersonovega drugega predsedniškega mandata je njegov
sekretar za finance Albert Gallatin33 zmanjšal državni dolg na manj kot
650 milijonov dolarjev. Ameriški narod je kot val oplazila Jeffersonova
gorečnost. Države so druga za drugo razveljavile lastninske omejitve za volilno pravico in sprejemale bolj humane zakone za dolžnike in hudodelce.34
V zadnjem obdobju življenja se je vrnil v Monticello, kjer je obdeloval
svoje posestvo in se posvečal raznovrstnemu umskemu in ustvarjalnemu
delu. Aktivno se je ukvarjal z ustanovitvijo nove inštitucije visokošolskega
izobraževanja, kjer bi se lahko študentje specializirali na tistih področjih,
ki niso bila na voljo na drugih univerzah. Svoje sanje je realiziral leta 1819
z ustanovitvijo univerze v Charlottesvilleu v Virginiji, ki je bila v celoti njegova stvaritev, saj je načrtoval tako zgradbo kot tudi učni program. Ustanovitev univerze je bil zadnji izmed treh njegovih pomembnih prispevkov,
ki predstavljajo trilogijo medsebojno povezanih načel: »Svoboda izpod Velike Britanije, svoboda vesti in ohraniti svobodo skozi izobraževanje.«35
Jeffersonovo razgibano in plodno življenje se je končalo 4. julija 1826
na njegovem domu na Monticellu, ko je narod praznoval 50. obletnico
njegove veličastne deklaracije, ki simbolizirala osrednjo filozofijo in delo
njegovega življenja. Kot vodilni državnik mlade republike, odličen pisatelj,
arhitekt, izumitelj, violinist, botanik, zgodovinar, filozof, plantažni lastnik
je služil svoji državi več kot pet desetletij. Njegova vsestranska radovednost
je zrcalila velik um. Uspelo mu je omejiti oblast veleposestnikov, izboljšati
32
33

34
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pravni in izobraževalni sistem. Kot politični filozof je podpiral klasični
liberalizem, republikanizem in ločitev cerkve od države. Bil je eden izmed
najbolj vplivnih t. i. ustanovnih očetov (Founding fathers), ki so promovirali ideje republikanizma v Združenih državah Amerike.36
Enakosti so bili v Jeffersonovem času deležni samo belopolti moški in
Jefferson, ki je v Deklaracijo o neodvisnosti zapisal načelo enakosti, je sam
bil lastnik številnih sužnjev na svojem posestvu Monticello. Nekaterim se
je zdelo čudno, da je bil Jefferson sužnjelastnik, istočasno pa je suženjstvo
označil za nemoralno in se zavzemal za prepoved le-tega. Avtorji Jeffersonove biografije so v njegov zagovor izpostavili dejstvo, da je bil Jefferson
v velikih dolgovih in je svoje sužnje obremenil s hipoteko. Ni jih mogel
osvoboditi, dokler ni bil popolnoma brez dolgov, to pa ni bil nikoli.37
Na Jeffersonovo stališče o suženjstvu je treba pogledati iz dveh perspektiv. Najprej z vidika njihovega značaja in razumnosti in nato iz ureditve suženjstva. Jefferson je lahko preučeval temnopolto prebivalstvo, ki je živelo
v Združenih državah Amerike v njim nenaklonjenih pogojih, o njihovih
afriških koreninah pa ni vedel ničesar. V svojem delu Notes of Virginia je
zapisal, da na raso črncev in na Indijance nikoli niso gledali kot na subjekt
»naravne« zgodovine. Na podlagi osebnih raziskovanj je Jefferson prišel do
različnih zaključkov. Med drugim je zapisal: »Črnci so povsem drugačni od Evropejcev, najbolj očitna je razlika v barvi kože. Črnci so zmožni
visoke integritete, ljubeznivosti in zvestobe. Na glasbenem področju so
superiorni v primerjavi z Evropejci. Narava ni bila radodarna pri deljenju
nadarjenosti za črnce, vendar je bila pravična pri njihovi srčnosti.«38
Jefferson je dvomil o mentalni nadarjenosti črncev in ob koncu svojega življenja je dvomil o svojih dvomih, toda to ni bil razlog za zanikanje
njihovih pravic, do katerih so bili kot človeška bitja upravičeni ob rojstvu.
Nadarjenost ni bila merilo za pravice. Jefferson je to razložil z naslednjimi besedami: »Gospod Isaac Newton je bil v superiornem položaju do
drugih v umevanju, vendar zato ni bil gospodar posameznika ali njegove
lastnine.«39
S problemom suženjstva se je Jefferson začel ukvarjati že na začetku
svoje politične kariere in vztrajal pri tem problemu do konca svojega življenja. Pri 26 letih, ko je postal član »House of Burgesses« v Virginiji, je
36
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podal predlog o emancipaciji sužnjev, vendar je bil neuspešen. V prvem
konceptu Deklaracije o neodvisnosti je Jefferson obsodil Veliko Britanijo,
ki je podpirala uvoz sužnjev v kolonije in s tem delovala proti človeški
naravi s kršenjem najbolj svetih človekovih pravic do življenja in svobode.
Ta del deklaracije je bil na željo delegatov iz Južne Karoline in Georgije
odstranjen.40
V drugem in tretjem osnutku ustave Virginije iz leta 1776 je Jefferson
vključil trditev: »Nobena oseba, ki bo prišla v to državo, v bodoče ne bo
zadržana pod nobenim izgovorom kot suženj.«41
Leta 1778 je zakonodajna skupščina potrdila prepoved nadaljnjega uvoza sužnjev v Virginijo. Od številnih načrtov, predlaganih kot rešitev za suženjstvo, je bil Jeffersonu najljubši tisti, ki je bil kombinacija emancipacije
in kolonizacije, ker je zagotavljal izobrazbo za mlade črnce. Izobrazili bi
se naj na področju poljedelstva in drugih veščin. Ženske bi se izobraževale
do 18. leta, moški pa do 21. leta starosti. Jeffersonov načrt je predvideval
tudi, da bi sužnje poslali nazaj v Afriko, preskrbljene z gospodinjskimi
dobrinami, orodjem, semeni in živalmi. Ti sužnji bi imeli status svobodnih
in neodvisnih ljudi pod ameriško zaščito, dokler ne bi bili dovolj močni,
da bi se osamosvojili. Istočasno bi v Združene države Amerike prišli beli
emigranti kot zamenjava za temnopolto prebivalstvo.42
V delu Zapiski o državi Virginiji (Notes on the State of Virginia) iz leta
1784 je Jefferson zapisal: »Brez dvoma mora obstajati neprimeren vpliv na
manire naših ljudi, ki je posledica obstoja suženjstva med nami. Celotno
poslovanje med gospodarjem in sužnjem v večini poteka kot silovit izbruh
nepopustljive tiranije na eni in pokorne vdanosti na drugi strani.«43
Jeffersonovo mnenje o Indijancih, o drugi manjšinski etnični skupini,
je bilo drugačno od tistega, ki ga je imel o črncih. Socialni in ekonomski
položaj Indijancev je bil drugačen od položaja črnskega prebivalstva. Med
drugim je bil razlog tudi ta, da so Indijanci v svojih pohajkovanjih po divjini v rokah nosili orožje. Črnci pa so bili sužnji brez pravice nositi orožje.
Jefferson ni imel pomislekov o indijanskih intelektualnih in moralnih sposobnostih. Občudoval je njihov pogum, trden značaj in njihovo domišljijo.
Problem Indijancev po njegovem mnenju ni bil v rasni manjvrednosti,
ampak v njihovem načinu življenja. Zaradi njihovega nomadskega življenja
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so bili izpostavljeni revščini. Njihova ekonomija lova jim ni zagotavljala
dovolj hrane za preživetje.44
V času svojega predsedovanja je Jefferson imel velik vpliv na indijanska
plemena na severu Združenih držav Amerike. Politika, ki jo je vodil do
Indijancev, je imela dva glavna cilja. Želel je zagotoviti varnost Združenih
držav Amerike in poiskati način pogajanj, kako bi povezal Američane in
Indijance. Cilj pogajanj je bil pridobiti zemljo, pospešiti trgovsko izmenjavo in kar je bilo najpomembnejše, zadržati zavezništvo z Indijanci, da ga ti
ne bi sklenili z Britanci. Jefferson je izkoristil mrežo poznanstev, ki so bila
ustvarjena preko pogajanj za izvajanje programa postopne »civilizacije«
Indijancev.45
‘Civilizacijski načrt’ za Indijance je nedvomno velik napredek v primerjavi s starodavnimi in popolnoma neučinkovitimi misijonarskimi začetki.
Izkušnje so pokazale, da mora to biti šele zadnji korak v tem procesu. Načrt
je vseboval naslednje načine in cilje, s katerimi bi spremenili njihov način
življenja:
–– naučiti jih vzrejati živino, da pridobijo vedenje o vrednosti premoženja;
–– naučiti jih računanja, da bi lahko izračunali vrednost premoženja;
–– naučiti jih pisanja, da bi lahko vodili račune;
–– naučiti jih brati, da bi lahko prebrali Robinsona Crusoa.46
Jefferson je bil prepričan, da je poljedelstvo in ne lov resnična osnova
za razvoj civilizacije. Za Indijance ni videl druge rešitve, kot da postanejo
podobni drugim Američanom. Jefferson je poslal številna pisma poglavarjem indijanskih plemen, v katerih jih je spodbujal, da bi se odpovedali
nomadskemu načinu življenja in postali kmetovalci. Verjel je, da bi se s
spremembo načina življenja Indijanci spojili z ostalimi prebivalci v Združenih državah Amerike. Jefferson je napisal tudi navodila glede pogajanj
z Indijanci. V njih je izrazil zadnje upanje za njihovo srečo in stabilnost,
kar je pomenilo, da bi se morali povezati z belimi naseljenci in postati z
njimi eno ljudstvo.47
»V resnici je dokončna točka miru in sreče (za Indijance), da pustimo
naše naseljence in njihove, da se srečajo in spojijo in tako s pomešanjem
postanejo eno ljudstvo, združeno z nami, državljani Združenih držav. To
je tisto, kar bo prinesel naravni razvoj stvari in bolje ga je pospešiti kot
zavirati. Seveda bo za njih bolje, če se bodo lahko identificirali z nami in
44
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zaščitili svoja ozemlja, kot da bi bili izpostavljeni številnim nezgodam, ki
bi jih lahko ogrozile.«48
Indijanci so bil razdvojeni pri odzivu na Jeffersonovo politiko. Poglavar
plemena Shawnee Black Hoof je bil navdušen nad programom »civilizacije«. Z državo Ohio je sklenil sporazum in veliko pripadnikov njegovega
plemena je postalo živinorejcev.49
Politična filozofija
V njegovi politični filozofiji prevladujeta dva problemska sklopa. V
zgodnjih političnih delih se je osredotočil na razlago vzroka težnje h kolonialni neodvisnosti ter utemeljeval odločitev kolonij za razhod z Veliko
Britanijo. Osnova njegove politične filozofije je bila doktrina o stari in
neodtujljivi pravici do svobode, ki so jo Angleži z naseljevanjem prinesli
v kolonije, ter Lockova politična teorija.50 Na osnovi te doktrine je razvijal konfederativno teorijo britanskega imperija, na podlagi katere bi bile
kolonije enakopravne z Veliko Britanijo. Vsa zakonodajna oblast znotraj
imperija naj bi bila »svobodna, enaka in neodvisna«, kraljeva oblast naj bi
bila nepristranski sodnik med ločenimi vejami oblasti, ki varuje zakonitosti med njimi.51
V kasnejših delih, ko je bila odločena prihodnost ameriških kolonij,
se je Jefferson osredotočil na predpostavke, načela in probleme vzpostav
ljanja republikanske vladavine v Združenih državah Amerike. Pri tej filozofiji je sledil klasični demokratski in republikanski tradiciji, posebno
Aristotelovemu razumevanju državljanske kreposti in javnega interesa ter
jih povezoval z modernimi liberalnimi idejami individualne svobode in
lastništva. V njegovi razlagi republike se prepletajo liberalne, klasične, republikanske in demokratične ideje. V republikanskem načelu razumevanja
politične oblasti se je zavzemal za zaščito individualnih pravic državljanov
pred zlorabo oblasti, za omejitev in razdelitev oblasti, za svobodo tiska, za
strpnost do veroizpovedi in njihovo svobodo, za razširitev volilne pravice
med državljani in njihovo politično sodelovanje. Pomen svobode je razla-
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gal v liberalnem pomenu kot osvoboditev od vsake družbene avtoritete,
posebej od avtoritete oblasti.52
Razmišljal je o omejevanju moči oblasti. Najboljše sredstvo omejevanja moči oblasti je videl v ustavi, kjer je bilo omejeno poseganje države
v prostor posameznikove svobode. Veliko nevarnost za ohranjanje dediščine ameriške revolucije je videl v koncentraciji oblasti v rokah osebe ali
neodvisni oblasti. Takšna oblast bi bila pogubna za svobodo državljanov.
Osredotočil se je na »despotizem« kot absolutno zakonodajno oblast v državi, ki je bil nasprotujoč vladavini, zasnovani na načelih svobode. Oblast
despotizma je zavračal s temeljnim načelom republikanske vladavine, s t.
i. dosledno delitvijo oblasti. Republikanska vladavina ni bila zasnovana
samo na načelu svobode, temveč je bila to oblika vladavine, kjer je oblast
razdeljena in uravnotežena med zakonodajno, izvršno in sodno oblast,
nobena veja oblasti ne more prestopiti svojih zakonskih okvirov, ne da bi
jo pri tem ustavila in zadržala druga veja oblasti.53
Načelo svobode je povezoval z načelom večine, ki je naravni zakon.
»Vsaka oseba in vsaka skupnost ima pravico do samouprave. Ta pravica
jim pripada s samim obstojem kot delom narave. Posameznik jo koristi z
izkazovanjem osebne volje, vendar mora skupnost izkazati voljo večine,
ker je večina naravni zakon vsake skupnosti. Pri tem je treba spoštovati
načelo, da volja večine vedno prevladuje. Večina mora biti razumna, da bi
lahko bila pravična, da ima manjšina enake pravice, katere morajo varovati
enaki zakoni, da ne bi bila podrejena.«54
Republikanska vladavina je bila utemeljena na svobodi, delitvi oblasti
in vladi večine z zaščito manjšine, kar je predstavljalo ekonomsko neodvisnost državljanov. Pri tej razlagi je Jefferson izhajal iz Lockove teorije
razumevanja lastnine kot naravne pravice in sprejemanje svobode posameznika. Jefferson je verjel, da republikanska vladavina ne more obstajati
v družbenih razmerah revščine in popolne ekonomske odvisnosti posameznika, zato so njegove zakonske ideje razveljavile pravico do omejevanja
koncentracije lastništva v rokah veleposestnikov. Zavzemal se je, da država
dodeli 50 juter zemlje vsakemu državljanu, ki je nima in jo želi obdelovati.
Neodvisnost posameznika je videl v samostojnem poljedelcu farmarju, ki
obdeluje svojo zemljo. V kasnejših razmišljanjih je poudaril tudi pomen
manufaktur in trgovine kot socialnih transferjev teh aktivnosti.55
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V svojih političnih delih je orisal načela delovanja liberalne demokracije
s poudarkom na načelu svobode in ekonomske neodvisnosti posameznika.
Zaupal je v republikansko tradicijo javnega interesa in v ideal političnega
sodelovanja v demokraciji. Zagovarjal je družbeno in izobraženo politiko,
ki bo postopoma izkoreninila neizobraženost ljudi in onemogočila revščino. Njegova zamisel republike, kjer bodo izobraženi in ekonomsko neodvisni državljani težili k javnemu interesu z enakopravnim sodelovanjem v
političnih procesih, še danes ostaja ideal demokratske politike.
Jeffersonova pozicija zagovarjanja pravice do izražanja lastnega mnenja
je odražala tako njegov osebni odnos do te teme kot njegovo filozofsko prepričanje. V osebnih odnosih v konfliktih in diskusijah ni nikoli popuščal
sogovorniku, ampak ga je vljudno poslušal. Z anekdoto o dveh moških, ki
sta začenjala diskusijo in jo končala s spreminjanjem mnenja drug drugega, je ilustriral nekoristne argumente pogovora.56
»Pravica drugih je, da imajo drugačno mnenje kot jaz, brez pripisovanja
krivde.«57
Zapisal je, da je tisk svoboden pri raziskovanju vlade in kritiziranju le‑te.
Svoboda tiska je nujna in bistvena pri narodu, ki prakticira samovlado, in
je zato odvisna od izobraženosti in razsvetljenske miselnosti državljanov.
Jefferson in njegova stranka sta bila v času njegovega predsedovanja nenehno izpostavljena v številnih časopisnih kolumnah, toda Jefferson je verjel
v končno zmago resnice na prostem trgu idej.58
»Noben eksperiment ne more biti bolj zanimiv kot ta, ki ga preizkušamo zdaj in za katerega verjamemo, da se bo končal z dejstvom, da naj bi
človek vladal razumno in pošteno. Tako naj bi bil naš prvi cilj dopustiti vse
možnosti za resnico. Najbolj uspešen način za dosego tega cilja je svoboda
tiska in s tem utišanje tistih, ki se bojijo preverjanja lastnih dejanj.«59
Jeffersonovi razlogi za podprtje takšne politike so bili znotraj čvrstega
demokratičnega okvira. Svobodno vodstvo zahteva, da imajo državljani
svoboden dostop do resnice in to jim zagotavlja tisk. Za tisk je Jefferson
dejal, da je plemenita ustanova, prav tako kot znanost. V primeru, ko tisk
objavlja laži in popušča zlorabam za namerno očrnitev drugega, ne sme
biti utišan ali uničen kot institucija, ker bi lahko s tem odvzeli koristne poti
za dosego določenega razsvetljenskega spoznanja ljudstva. Jefferson je bil
prepričan, da je namesto namernega izpodkopavanja svobode tiska bolje
zaupati človeškemu občutku za laži. Povprečni državljani naj bi bili po
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daljšem obdobju sposobni ločiti resnico od laži, sicer bi se lahko zgodilo, da
bi bili za krajši čas zavedeni z verjetnimi lažmi in razvneti na podlagi čustev, toda na koncu bi prevladal razum. Pri tej predpostavki se je Jefferson
naslanjal na prepričanje, da človek lahko vlada oz. mu vladajo razumno in
pošteno, ne dogmatsko in z nasiljem.60
Meriwether Lewis
Kapetan Meriwether Lewis je bil rojen 18. avgusta 1774 v Albemarle
Countyju v Virginiji kot drugi otrok in prvi sin Williama in Lucy Meriwether Lewis. Njegovo ime odraža unijo dveh družin – Meriwether in
Lewis, ki sta bili lastnici velikih zemljišč na območju Albemarle Countyja
v Virginiji. Njegov oče, ki je bil častnik v ameriški revoluciji, je umrl leta
1779, ko je bil Lewis star pet let. V mladosti je razvil ljubezen do lova in
naravnega raziskovanja, ki se je razvila v vseživljenjsko strast. Mama ga je
naučila zbirati divja zelišča v medicinske namene. S trinajstimi leti se je
vrnil v rodno Virginijo, kjer se je izobraževal pri zasebnih učiteljih.61
Leta 1794 se je pridružil ameriški milici v Virginiji in nadaljeval svojo
kariero kot častnik redne ameriške vojske, ki je delovala na meji med državama Ohio in Tennessee. Leta 1800 je zaradi osebnih lastnosti kot sta
bili točnost in predanost vojski dobil naziv vojaškega kapetana ameriške
vojske. Leta 1801 je sprejel povabilo predsednika Združenih držav Amerike Thomasa Jeffersona, starega družinskega prijatelja iz rodne Virginije, da
bi služil kot njegov zasebni tajnik. Jefferson je izbral Lewisa za to delovno
mesto iz političnih razlogov. Takrat je že načrtoval raziskovanje zahodne
poti do pacifiške obale Severne Amerike, zato je potreboval pogumno
in preudarno osebo, ki bi poznala indijanske običaje in njihov značaj. V
začetku leta 1803, ko je kongres odobril ekspedicijo, je Jefferson vodenje
odprave zaupal Meriwetherju Lewisu, saj je bil prepričan, da bo natančno
izpolnjeval njegova navodila in se zavedal, da je uspeh odprave odvisen od
dobrih odnosov z ameriškimi Indijanci. Ko je Lewis postal vodja odprave,
kasneje znane kot Corps of Discovery (Raziskovalni korpus), je bil star 28
let. Bil je mlad in čil, izkušen vojak in spreten diplomat. Lewis je zaslovel po
vlogi voditelja v ekspediciji v letih 1804–1806, katere naloga je bila raziskati
neznana področja Louisiane, zbirati znanstvene podatke in poiskati rečno
pot do Tihega oceana.
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V pismu z dne 20. julija 1803 je Jefferson pisal Lewisu: »Cilj vaše naloge
je raziskati reko Misuri, glavni tok in njene pritoke, poiskati vodne poti do
Tihega oceana in raziskati tok rek Kolumbija, Oregon, Kolorado ali drugih rek, ki lahko ponudijo najbolj izvedljivo pot preko celine za namene
trgovanja.«62
Zaradi svojih fizičnih in intelektualnih lastnosti je bil pred začetkom
poti ekspedicije deležen dodatnega usposabljanja iz kartografije. Izobraževal ga je Jefferson osebno. Njegov goreči občutek za opazovanje in talent
za opisovanje podrobnih naravnih in etnografskih značilnosti območja
poti so bili neprecenljive vrednosti za vodenje strateške ekspedicije in za
izdelavo znanstvenega poročila. Lewis je imel še posebej ostro oko za podrobnosti flore in favne, kar se je odražalo v pisanju dnevnikov in kasnejših objavah v časopisih. Po vrnitvi z ekspedicijske poti leta 1806 je kot
uradni vodja požel ugodnosti tega raziskovanja. Za nagrado je prejel 1600
hektarjev zemlje. Istega leta ga je predsednik Združenih držav Amerike,
Jefferson, imenoval za guvernerja območja Louisiane. Mesto guvernerja je
zasedel dve leti kasneje, a se je izkazal kot zelo slab administrator. Osebni
konflikti, politične razlike in vprašanja o odobritvi vladnih sredstev so
mu povzročali velike težave, saj kot lokalni voditelj o lokalni politiki in
finančnih načrtih ni poročal svojim nadrejenim v Washingtonu. Leta 1809
se je odločil odpotovati v Washington D. C., upal je, da bo rešil finančna
vprašanja Louisiane. Melanholija, s katero se je boril vse življenje, je tako
napredovala, da je prijatelje skrbelo za njegovo življenje. Dne 11. oktobra
1809 je umrl v hotelu v Tennesseeju v starosti 35 let. Storil je samomor.63
V svojih življenjskih vlogah, kot so ameriški vojak, diplomat, raziskovalec, znanstvenik, guverner je ostal najbolj znan kot voditelj v ekspediciji
v letih 1804–1806, kjer se je soočal z naravnimi in družbenimi pojavi tega
območja. S podrobnimi opisi raziskanega območja in življenja na zahodnem delu severnoameriške celine je široko odprl pot množičnemu naseljevanju.
Nekaj let po smrti Lewisa, je Thomas Jefferson zapisal: »Pogumen in
iskren, ki je imel trdnost in trajnost za namen, ki ga ni nič preusmerilo iz
svoje smeri /…/ Liberalen, dobrega razumevanja in zvest do resnice, tako
natančen, kot da je izbrana po naravi.« Jefferson je tudi izjavil, da je imel
Lewis sijajen in bister um.64
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William Clark
Kapetan William Clark se je rodil 1. avgusta 1770 v Caroline Countyju
v Virginiji. Bil je najmlajši od šestih bratov v desetčlanski družini. Njegovi
starši, John in Anne Rogers Clark, so živeli na manjšem posestvu z nekaj
sužnji ter prijateljevali s člani Washingtonove in Jeffersonove družine. Bili
so pripadniki anglikanske cerkve. Vsi njegovi bratje so služili v ameriški
revolucionarni vojski. Po končani revolucionarni vojni se je družina zaradi velikih dolgov preselila v Kentucky, kjer so v bližini mesta Louisville
zgradili dom, imenovan Mulberry Hill. Na tem območju je mladi, visoki,
rdečelasi William dobil osnovno topografsko znanje.65
Clark je začel svojo vojaško kariero pri devetnajstih letih, ko se je leta 1789 prostovoljno pridružil ameriški milici v Kentuckyju v boju proti
Indijancem na območju reke Ohio. Leta 1792 se je pridružil redni vojski
in napredoval v poročnika. Leta 1794 se je boril v bitki za Fallen Timbers (bitka padlih dreves). Vojska je v tem času trenirala mlade, pogumne
poročnike ter uporabila njihove tehnične spretnosti, da bi načrtovala in
ustvarjala pogoje za raziskovanje zahoda. V vojski se je mladi Clark naučil
spretnosti gradnje utrdb, izdelave zemljevidov ter se izuril v načinu bojevanja proti Indijancem. V tem času so ga poslali na dve misiji v spodnji
Ohio in Misisipi, in sicer na opazovanje španskih vojnih operacij v Louisiani. Njegov poveljnik general Anthony Wayn je bil tako navdušen nad
Clarkovimi sposobnostmi opazovanja in pisanja temeljitih poročil, da jih je
poslal predsedniku Georgeu Washingtonu. Leta 1796 je Clark poveljeval v
kopenski vojski, kjer je služil Meriwethwer Lewis. V tem času se je med njima razvilo trajno prijateljstvo. Leta 1796 je Clark zaradi zdravstvenih težav,
ki jih je povzročilo vojaško življenje, in zaradi zahtev njegove družine, da
ji pomaga pri reševanju finančne krize, zapustil vojsko. Naslednjih sedem
let je upravljal družinsko plantažo na Mulberry Hillu v bližini Louisvilla.66
Leta 1803 se je odločil poiskati svojo pot in se izogniti nadlegovanju
družine. Takrat mu je prijatelj iz vojaških let, kapetan Meriwether Lewis,
poslal pismo, v katerem je izrazil željo, da bi se Clark odločil poveljevati
ekspediciji in mu pomagal izbrati in zaposliti usposobljene ljudi v odpravi.
Lewis je s predsednikovim zagotovilom ponudil Clarku državno plačilo in
enako mesto vodja odprave, kot je pripadalo njemu. Clark je povabilo sprejel in je bil s svojimi triintridesetimi leti najstarejši udeleženec odprave. Pri
65
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vodenju ekspedicije se je osredinil predvsem na risanje zemljevidov novo
raziskanih območij in na opazovanje indijanske kulture, vere in njihovih
običajev, ki jih je natančno beležil v svoj dnevnik.67
Po vrnitvi z ekspedicije je sredi januarja leta 1807 obiskal Washington
ter prejel denarno nagrado in 1600 hektarjev zemljišč za uspešno zaključeno ekspedicijo. Bil je imenoval za brigadnega generala ameriške milice
in za nadzornika indijanskih zadev na območju Louisiane. Po končani odpravi je posodabljal svoj zemljevid, imenovan American West, ki je kazal
spreminjajoče se naravne in družbeno-geografske značilnosti ameriškega
ozemlja. Septembra leta 1838 v umrl v St. Louisu.
Izvirni dnevniški potopisi Meriwetherja Lewisa in Williama Clarka
ohranjajo popoln zapis in opis transverzalne poti ekspedicije od smeri do
razdalj med pomembnimi geografskimi točkami. Na zemljevidih so označeni čas in kraj bivanja ekspedicijske odprave na poti do Tihega oceana in
nazaj. Predstavljajo rekonstrukcijo transverzale, ki jo je pregledal William
Clark, potem ko je skupina raziskovalcev zapustila zimski tabor ob reki
Wood in se 14. maja 1804 odpravila proti reki Misuri z nalogo ustanoviti
raziskovalni tabor.
Discovering the West Part of the North America
in the Beginning of the 19th Century.
The Lewis and Clark Expedition (1804–1806)
Part II: the Initiator’s and the Expedition Leaders’ Biographies
Summary
In the political philosophy Thomas Jefferson’s there are two prevailing problematic compounds. In the early political years he focused on explaining the reasons for colonial
independence and he established the colonies’ decision for dispersal with Great Britain.
The basis of his philosophy was the doctrine of an inalienable right of freedom, which was
brought by the Englishmen with the colonization, and the Locke’s political theory. On the
basis of this doctrine he developed the confederative theory of the British Empire, where
all the colonies would be equal to Great Britain. All the legislation within the Empire
should be “free, equal and independent”, the King’s authority should be an impartial judge
between the separated authority braches and should protect the lawfulness between them.
In the later works, which were concentrated on the future of the American colonies, Jefferson focused on suppositions, principles and problems of establishing the republican
government in the United States of America. In this philosophy he followed the classical
democrat and republican tradition, mostly Aristotle’s understandings of civil probity and
public interest and connected them with modern liberal ideas on individual freedom and
possession. His explanation of a republic is a mixture of liberal, classical, republican and
democratic ideas. In the republican principle of a political authority he stood up for the
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protection of the citizens’ individual rights against the authority misuse, for the authority’s
restriction and division, for the freedom of press, for tolerance towards other religions,
for the expansion of voting right among the citizens and their political participation.
He explained the importance of freedom in the liberal way as liberation from any social
authority. He was the first American politician, who appealed to the colonists to move
towards the Mississippi river and he prepared an official expedition with the mission to
discover the territories Western of Mississippi.
Before the expedition Meriwether Lewis received, because of his physical and intellectual
abilities, an extra training in cartography. He was trained by Jefferson himself. His avid
sense for observing and his talent for describing detailed natural and ethnographic characteristics of their path were priceless for leading a strategic expedition and for preparing
a scientific report. Lewis had an extra sharp eye for flora and fauna details, which he kept
in his diaries and were later on published in newspapers. After returning from the expedition in 1806 he received all the benefits of being its official leader. His award were 1600
hectares of land. In the same year, the president of the United States of America, Thomas
Jefferson, named him the governor of Louisiana.
William Clark concentrated mostly on drawing new maps of the newly discovered regions
and on observing the Indian culture, religion and their customs, which were thoroughly
kept in his diary. After returning from the expedition in the middle of January 1807 he
visited Washington and received a financial award and 1600 hectares of land. He was also
named a brigade general of the American militia and a supervisor of the Indian affairs
in Louisiana. After the expedition he updated his map, called the American West, which
showed the changing natural and socio-geographic characteristics of the American territory.
For the captains Lewis and Clark the success of their expedition was a proof of their leadership talents. With their research work they became a part of the history of the United
States of America.

Die Entdeckung des westlichen Teils Nord
Amerikas am Anfang des 19. Jahrhunderts.
Die Expedition von Lewis und Clark (1804–1806)
Teil II: Biographien des Initiators und der Leiter der Expedition
Zusammenfassung
In der politischen Philosophie Thomas Jeffersons prädominierten zwei Problemsektionen.
In den frühen politischen Werken konzentrierte er sich auf die Erklärung der Gründe für
koloniale Unabhängigkeit und begründete den Entschluss der Kolonien für die Trennung
von Großbritannien. Die Grundlagen seiner politischen Philosophie waren die Doktrin
zu dem alten und unveräußerlichen Recht von Freiheit, die die Engländer mit der Kolonialisierung mitbrachten, und die Locke politische Theorie. Auf der Basis dieser Doktrin
entwickelte er eine konföderative Theorie des Britischen Imperiums, auf Grund derer alle
Kolonien mit Großbritannien gleichberechtigt sein sollten. Die ganze Legislative innerhalb
des Imperiums sollte „frei, gleich und unabhängig“ sein, die Königsmacht sollte ein unvoreingenommener Richter zwischen geteilten Regierungszweigen sein und die Legalität
zwischen ihnen beschützen.
In den späteren Werken, als die Zukunft der amerikanischen Kolonien gesichert wurde,
konzentrierte sich Jefferson auf Voraussetzungen, Prinzipien und Probleme der Herstellung einer republikanischen Herrschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser
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Philosophie folgte er der klassischen demokratischen und republikanischer Tradition,
vor allem dem Aristotle und seinem Verständnis der bürgerlichen Tugenden und der
öffentlichen Interessen und verband sie mit modernen liberalen Ideen der individuellen
Freiheit und des individuellen Besitzes. In seiner Erklärung der Republik verbinden sich
liberale, klassische, republikanische und demokratische Ideen. In dem republikanischen
Sinn bemühte er sich um den Schutz der individuellen Rechte der Bürger vor dem Regierungsmissbrauch, um die Begrenzung und Teilung der Macht, um die Pressefreiheit, um
die Toleranz gegenüber anderen Religionen, um die Verbreitung des Wahlrechtes und
um das politische Engagement der Bevölkerung. Die Bedeutung der Freiheit erklärte er
im liberalen Sinne als Befreiung von jeder gesellschaftlichen Autorität, vor allem von der
Regierungsautorität. Er war der erste amerikanische Politiker, der die Kolonisten aufrief,
in die Richtung des Mississippi Flusses zu ziehen und er bereitete die offizielle Expedition
mit der Aufgabe, neue Regionen westlich von Mississippi zu entdecken, vor.
Meriwether Lewis bekam wegen seiner physischen und intellektuellen Eigenschaften vor
der Expedition eine extra Schulung in der Kartografie. Er wurde von Jefferson persönlich
unterrichtet. Sein eifriger Beobachtungssinn und sein Talent für die Beschreibung von
kleinsten Einzelheiten der natürlichen und ethnographischen Eigenschaften des Weges
waren unbezahlbare Qualitäten für die Leitung dieser strategischen Expedition und für
die Herstellung des wissenschaftlichen Berichtes. Lewis hatte ein besonders scharfes Auge für die Einzelheiten der Flora und Fauna, die er in seinen Tagebüchern niederschrieb
und später in den Zeitungen veröffentlichte. Nach der Rückkehr im Jahre 1806 erntete er
als offizieller Leiter der Expedition alle Bonitäten, die daraus entstanden. Als Belohnung
bekam er 1600 Hektar Land. Im gleichen Jahr ernannte ihn der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika, Thomas Jefferson, zum Gouverneur von Louisiana.
William Clark konzentrierte sich bei der Leitung der Expedition vor allem auf das Zeichnen der Landkarte der neu entdeckten Territorien und der Beobachtung der Kultur, Religion und der Bräuche der Indianer, die er in seinen Tagebüchern detailliert niederschrieb.
Nach der Rückkehr Mitte Januar 1807 besuchte er Washington und bekam eine Geldbelohnung und 1600 Hektar Land. Er wurde zum Brigadegeneral der amerikanischen Miliz
und zum Aufseher der indianischen Angelegenheiten in Louisiana ernannt. Nach der
Expedition aktualisierte er seine Landkarte, American West / der Amerikanische Westen
genannt, die die wechselnden natürlichen und gesellschaftsgeographischen Merkmale des
amerikanischen Territoriums darstellte.
Für die Kapitäne Lewis und Clark war der Erfolg der Expedition der Beweis für ihre
Führungsfähigkeiten. Mit ihrer Forschungsarbeit wurden sie zum Teil der Geschichte der
Vereinigten Staaten von Amerika.
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Admirali avstro-ogrske mornarice
s Spodnje Štajerske
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1.01 Izvirni znanstveni članek
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Franc Rozman: Admirali avstro-ogrske mornarice s Spodnje Štajerske. Časopis za zgo-

dovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 4, str. 29–45

V članku so na podlagi arhivskega gradiva in strokovne literature obravnavani življenjepisi šestih admiralov, ki so bili rojeni na ozemlju Spodnje Štajerske, in sicer so prikazani Paul Pachner, Konstantin Radey, Benno Millenkovich, Karl von Seidensacher,
Heinrich Seitz von Treffen in Anton von Triulzi.
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History and Ethnography, Maribor 81=46(2010), 4, pp. 29–45

On the basis of archival materials and professional literature this article presents biographies of six admirals, born in Lower Styria. These admirals are Paul Pachner,
Konstantin Radey, Benno Millenkovich, Karl von Seidensacher, Heinrich Seitz von
Treffen and Anton von Triulzi.
Key words: military history, navy history, admirals, Slovene history, Lower Styria

Na ozemlju današnje Republike Slovenije, in sicer s tistega dela kronovine Šrajerske, v času habsburške monarhije imenovane Spodnja Štajerska, je
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v času od 1848 pa do konca monarhije dobilo admiralski čin sedem mornariških častnikov. Razen najslavnejšega med njimi, viceadmirala Wilhelma
von Tegetthoffa, so bili manj znani, v slovenski historiografiji pa po mojem
védenju sploh neznani. Med njimi so bili trije rojeni v Celju (Karl von Seidensacher, Heinrich Seitz in Anton Triulzi), eden je bil iz Slovenskih Konjic
(Benno Millenkovich), trije pa so bili Mariborčani (poleg Tegetthoffa še
Paul Pachner in Konstantin Radey).
Ni moj namen, da bi razpravljal, če so bili Slovenci, v koliko so bili, ali
so sploh bili, saj je za oficirje veljalo tako, kot se, recimo, spominja Alma
Karlin svojega očeta majorja Jakoba Karlina, da je vedno dejal: »avstrijski
oficir nima narodnosti. Njegovo življenje pripada cesarju in domovini.«1
Podobno velja tudi za druge armade, prej in kasneje. Vsekakor pa te visoke
oficirje lahko štejemo med najvišjo vojaško elito, nekaj skupnega z našim
ozemljem le imajo, nekateri so se nekaj časa tu šolali, drugi so se tu poročili, večkrat zahajal v rojstni kraj in podobno. Najvišji čin viceadmirala sta
dosegla Tegetthoff in Seidensacher, drugi so bili kontraadmirali, Pachner
in Radey sta to postala šele v avstrijski prvi republiki.
Kontraadmiral Paul Kajetan Maria Pachner je bil zadnji član stare tirolske kmečke družine, ki se je konec srednjega veka priselila v Maribor.
Bodoči kontraadmiral se je rodil v Mariboru 17. oktobra 1870 tovarnarju
in svetniku mariborske trgovske zbornice Kajetanu Pachnerju, mati pa
je bila Francisca Kessissoglu, verjetno albanskega rodu. Pachner je štiri
razrede mariborske višje realke opravil v rodnem mestu, potem pa je v začetku oktobra 1886 vstopil v mornariško akademijo na Reki, podobno kot
vsi drugi spodnještajerski admirali, razen Tegetthoffa. Šolanje je končal z
dobrim uspehom in 1. julija 1890 postal mornariški kadet. Prvi oficirski
čin je dosegel 1. maja 1899, ko je postal mornariški poročnik 2. razreda, 1.
novembra 1903 poročnik 1. razreda, kapetan korvete je bil od 1. maja 1912,
ob začetku prve svetovne vojne pa je bil že kapetan fregate, to je postal 1.
avgusta 1914. Po vrnitvi iz črnogorskega ujetništva je bil 1. avgusta 1917
povišan v kapetana bojne ladje. Končno je dobil naziv kontraadmirala že
po razpadu monarhije v novi avstrijski republiki 30. junija 1919.
Prva leta Pachnerjevega službovanja so bila podobna običajnim službam
mladih mornariških častnikov in podčastnikov. Omeniti je, da je s korveto
Saida od 5. septembra 1891 do 16. januarja 1892 objadral zemeljsko oblo.
Po vrnitvi je bil nekaj mesecev do konca septembra 1892 pri pristaniški
komandi v Pulju, ker je bil bolan in na dopustu. Zatem se je začel usposabljati za torpeda in 1894 opravil oficirski tečaj za oficirje na torpedovki ter
1
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bil 1896 drugi oficir na torpedovkah XXX in XVII. Ognjeni krst je doživel
1897, ko se je udeležil blokade Krete, kjer je Avstro-Ogrska pomagala sultanu proti grškim upornikom. Na Kreti je bil od 23. marca do 14. decembra 1897, kjer se je s torpedovko Blitz nekajkrat udeležil tudi bojnih akcij.
Zlasti se je izkazal, ko je brez uporabe sile osvobodil iz ujetništva hčerko
turškega guvernerja Krete, ki so
jo ujeli uporni Grki. Zato ga je
sultan Abdul Hamid januarja
1898 odlikoval z otomanskim
Medžidi redom 5. stopnje. Mimogrede naj omenim, da se je
na Kreti borilo še nekaj slovenskih mož in fantov.
Oktobra 1899 je opravil izpit
za mornariškega topniškega oficirja. Marca 1899 se je izkazal,
ko je iz Anglije pripeljal torpedovko Kigyo. Nato je dobil dopust in že 1. oktobra 1900 začel
svoje enoletno potovanje proti vzhodnim obalam Severne,
Srednje in Južne Amerike, in to
s 40-tonsko jadrnico Taormino.
Med drugim je tedaj jadral tudi
okrog 200 km od ustja Orinoka
Slika 1: Paul Kajetan Maria Pachner
navzgor. Kmalu po vrnitvi je bil
1870, Maribor (Marburg) – 1937, Graz (Gradec).
Vir: Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichische
premeščen na lahko križarko
Admirale, 3. zv., str. 343.
Zenta, s katero je kasneje kot
poveljnik padel v črnogorsko
ujetništvo. Spet je šel na dolgo pot, in sicer je od 9. oktobra 1902 do septembra 1903 odplul iz Adena, mimo Mombase, Zanzibarja, Buenos Airesa
preko Tenerifa in Madeire do Gibraltarja.
Kot poveljnik je Pachner veljal za predrznega častnika in kot tak je imel
tudi nekaj nesreč. Tako je že 1900 s torpedovko XIV v Stato di Morta zadel
ob dno morja, 1905 se je s transportno ladjo Pluto zadel v Fažani, pa 1913 z
rušilcem Turul pri Splitu in z isto ladjo še v kotorskem zalivu pri Zeleniki.
Njegovi predpostavljeni so zapisali, da je sicer nagnjen k ekscentričnosti,
vendar je redoljuben, da je rad v službi in jo vodi brezhibno, je dobrovoljen
in živahnega značaja.
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Po začetku prve svetovne vojne je avstro-ogrska mornarica že 10. avgusta blokirala črnogorsko obalo. Pachner je 13. avgusta postal poveljnik
lahke križarke Zenta, ki je bila že 16. avgusta potopljena. Vojna na Jadranskem morju se je začela že 8. avgusta 1914, ko sta lahki križarki Zenta in
Szigetvár ter rušilec Uskok obstreljevali Bar, da bi uničili črnogorsko telegrafsko postajo in zaščitili gibanje avstrijskih ladij v Boki Kotorski. Močna
francoska eskadrilja 16 večjih ladij je 16. avgusta presenetila rušilec Ulan
in lahko križarko (4.000 ton) Zenta, ki sta patruljirali okrog Bara. Rušilec
se je še lahko umaknil, Zenta pa ne več. V boju je padlo 175 mož, rešilo pa
se jih je 139.2 Pachner je zadnji zapustil krov potapljajoče se ladje in prišel
v črnogorsko ujetništvo, kjer je ostal do 22. januarja 1916. O tej pomorski
bitki je poročal tudi Slovenski Narod, sicer šele 24. avgusta 1914, in zapisal,
da je bilo rešenih 14 štabnih oseb in 170 mornarjev, med njimi 50 ranjencev. Vsi, s poveljnikom Pachnerjem vred, so v črnogorskem ujetništvu.3
Da so bili na tej križarki tudi slovenski mornarji, pa priča notica v istem
časniku, ki pravi, da so bili rešeni tudi Franc Pak iz Pulja, Janko Šibenik iz
Postojne, Josip Krizmanič, Marcel Križman, Jožef Kajzer, Franjo Dunda,
Janez Gogila, Franc Šarec, Franc Ban, Karel Čuž in Pavle Robič.4
Po vrnitvi iz ujetništva je Pachner postal poveljnik lahke križarke Szigetvár, zatem ko je že marca 1915 za hrabro zadržanje v bitki pri Baru dobil
red železne krone 2. stopnje z vojno dekoracijo in temu redu so bili 1917
dodani še meči. Sredi avgusta 1917 je postal poveljnik oklopne križarke
Kaiser Karl VI, konec oktobra 1917 pa bojne ladje Babenberg. Zadnje leto
vojne je v glavnem prebival v Pulju, od oktobra 1918 do zloma monarhije
pa je bil še poveljnik mornarjev v Caorleju, nato 1. januarja 1919 upokojen.
Pachnerja so predstojniki v zadnji karakteristiki označili za poveljnika,
ki ima bogate izkušnje, ki vzdržuje strogo disciplino, je zelo vnet in prizadeven, inventiven, odločen in pogumen, strog, vendar pravičen, skrben,
zelo bojevit. Njegovo vojaško znanje so priznavali tudi Nemci in ga 1917
odlikovali z železnim križcem 2. stopnje.
Po koncu vojne pa se je začelo zanj bolj žalostno obdobje. Ker je bil brez
sredstev, mu je bilo že februarja 1919 odobreno, da je še naprej dobival plačo, poleti 1919 pa je bil povišan v kontraadmirala. Poleti 1920 je za kratek
čas vstopil v službo neke španske ladijske družbe, že naslednje leto pa je
na priporočilo španske kraljice matere Marije Kristine, sestre feldmaršala
nadvojvode Friedricha, postal potujoči inšpektor španskega ladjedelništva.
2
3
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Ko pa je njegova zaščitnica februarja 1929 umrla, je Pachner izgubil to
lukrativno službo, ker se ni hotel odpovedati avstrijskemu državljanstvu, ki
mu ga je v imenu države dodelila dežela Štajerska, vendar šele 11. decembra
1926, dotlej pa je od 1920 imel le domovinski list občine Mariazell, saj je
bila njegova prava domovinska občina že v Jugoslaviji. Po izgubi službe v
Španiji je bil Pachner tretji oficir na nekem jugoslovanskem parniku, nato
se je zaposlil na nekaj jahtah in plul po Jadranu, pa tudi v Anglijo in celo do
New Yorka. Nekaj časa je bil tudi poveljnik parne jahte egiptovskega kediva
Abasa Hilmija. Vsa ta leta je živel v Pulju, na Visu in na Lošinju, v zadnjih
letih pa se je iz zdravstvenih razlogov preselil v Gradec, kjer je v materialni stiski umrl 13. oktobra 1937. Ob smrti ni imel nobenega sorodnika
več, pokopan pa je na protestantskem delu pokopališča pri sv. Petru in na
njegovem grobu je le skromen lesen križ z napisom Tujemu mornarju.5
V Mariboru se je rodil 29. septembra 1868 kontraadmiral Konstantin
Radey. Njegov oče je bil znan mariborski notar Franc Radej (1832–1903), ki
je bil nekaj časa nemško usmerjen, potem pa je prešel na slovensko stran.
Konstantin je bil otrok iz prvega
zakona, njegova mati je bila Helena Latterer von Lintenburg (1841–
1885), ki je bila hči generalmajorja
Franza Ks. viteza Latterereja von
Lintenburg (1803–1863), ki je
umrl v Mariboru in bil eden od
štirih generalov te družine. Tudi
Konstantinov starejši brat Franz
je naredil vojaško kariero, in sicer
je bil general višji štabni zdravnik. Podobno kot Pachner je tudi
Konstantin Radey ostal samski.
Radey je eden tistih visokih
oficirjev, ki bi ga lahko prištevali
med vsaj na pol Slovence, čeprav
je v letih, ki jih je prebil doma,
najbrž užil le malo slovenske
vzgoje ob nemški materi in očetu,
Slika 2: Konstantin Radey
ki se še ni priključil slovenskemu
1868, Maribor (Marburg) – 1935, Graz (Gradec).
narodnemu gibanju. V Mariboru Vir: Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichische
Admirale, 3. zv., str. 374.
je obiskoval štiri razrede realke,
5

Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichische Admirale, zv. 3, str. 343–348.
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1884 pa je vstopil v mornariško akademijo na Reki, ki jo je končal 1. julija
1888 z dobrim uspehom. Istega dne je postal mornariški kadet 2. razreda,
1891 kadet 1. razreda, 1. maja 1898 poročnik, 1. januarja 1901 poročnik
1. razreda, 1. novembra 1909 kapetan korvete, 1. novembra 1912 kapetan
fregate, 1. maja 1914 kapetan bojne ladje in končno je 18. maja 1921 dobil
naziv, ne pa čina kontraadmirala. Odlikovan je bil večkrat, in sicer je 1908
dobil vojaški zaslužni križec in vojaški jubilejni križec, 1917 Karlov moštveni križ, že prej pa še tuja odlikovanja: 1910 komandni križ tunizijskega
Nisan Iftihar reda 2. razreda, 1911 otomanski Medžidi red 3. razreda in
1916 tudi komandni križ Albanskega reda 2. stopnje z zvezdo.
Na začetku službovanja je 1888–1889 s korveto Said plul preko Atlantika in Tihega oceana. Njegove prve karakteristike niso bile prav pohvalne,
ker da pri praktičnih vajah in pri manevriranju ne razume vedno pravilno,
zato ni povsem zanesljiv. Sicer da je mirnega značaja. Do leta 1892 pa se je
že razvil v prizadevnega mornarja, ki ga služba veseli, je zanesljiv, uporaben in dovolj nadarjen. Julija 1892 je obiskoval strelski tečaj v Brucku na
Leithi, avgusta 1894 pa je leto dni plul do Južne Afrike in obeh Amerik.
Tudi na tej plovbi ni dobil preveč laskavih ocen: je previden in pozoren,
manevrira kar dobro, če so razmere normalne, pri pisarniškem delu nima
dovolj vaje, nima koncepta. Svoje dolžnosti sicer izpolnjuje, vendar ne več
kot to, zato je uspeh povprečen. Ne stremi po višji izobrazbi, sicer je odkritega značaja, dobrovoljen, dovolj nadarjen, vendar brez samoiniciative.
Na koncu te enoletne vožnje se je očitno popravil, ker je nadrejeni zapisal,
da je napredoval pri pisarniškem delu, da se mu je izboljšal koncept, zdaj je
bolj iniciativen, vendar je njegov nastop nekoliko rezerviran. Še pred tem
potovanjem je opravil z dobrim uspehom oficirski topniški tečaj.
V naslednjih desetih letih pa se je le razvil v sposobnega oficirja, posebno se je izkazal na torpedovkah in podmornicah, tako da so mu predpostavljeni priznali uspešno manevriranje, imeli so ga za odličnega poveljnika
torpedovke, rekli so, da je uporaben za različne naloge in ga zato zelo priporočajo, izjemno vesten pri opravljanju dolžnosti, natančen, da je na tekočem z razvojem mornarice, zelo častivrednega značaja, energičen, prijazen
in vesel. Imel pa je tudi nekaj nesreč, ki so se končale, ne da bi se ladja poškodovala. Tako je 1898 s svojo torpedovko trčil v morsko dno pri Pulju in
1900 še pri Reki dubrovački. Med njegovim službovanjem naj omenim, da
je 1904 kot poveljnik plul s parnikom Taurus v Carigrad, 1909 na križarki
Kaiser Franz Joseph I. v vzhodno Azijo in 1912 na križarki Szigetvár spet
v vzhodno Azijo. V Pulju se je 1912 odlikoval kot direktor oborožitvenega
oddelka v arzenalu. Konec septembra 1913 je začel poveljevati križarki Admiral Spaun in vodil tudi eskadro torpedov. Po izbruhu prve svetovne voj-
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ne je 2. avgusta 1914 postal poveljnik bojne ladje Babenberg in je 24. maja
1915 obstreljeval Ancono. Potem pa je bilo iznenada konec njegove kariere.
Njegov predpostavljeni, Celjan viceadmiral Seidensacher, mu je očital, da
do nadrejenih vedno ravna neustrezno, da je v zadnjem času zagrešil nekaj
netaktnosti in neobjektivnosti ter napak pri poveljevanju. Ocenil ga je za
nesposobnega za poveljnika bojne ladje in da ne ustreza napredovanju, pač
pa je primeren za nižjo službo. Radey je takoj zaprosil za upokojitev, bil že
1. septembra 1915 upokojen, in sicer po superarbitraži kot invalid. Konec
novembra 1916 je bil še postavljen za vodjo vojaškega ribištva, zadnji mesec
vojne je bil poveljnik pristanišča v ukrajinskem Mariupolu. V Maribor se
ni več vrnil, konec marca 1919 je dobil domovinsko pravico v Gradcu in
tam umrl 9. decembra 1935.6
Iz stare vojaške družine izvira kontraadmiral Benno Heinrich Stephan
Millenkovich, ki je bil rojen v Slovenskih Konjicah 16. decembra 1869.
Že njegov ded Stephan je bil polkovnik, njegov oče pa kapetan 1. klase,
tudi Stephan (1836–1915), ki se je uveljavil tudi kot pisatelj pod imenom
Stefan Milow. Mati kontraadmirala je bila Elizabeta (Elza) Marija Jožefa
Karolina, rojena grofica Wimpfen (1846–1923),7 hči feldmaršallajtnanta
Josepha barona Reichlina von Meldegg (1804–1886). Kontraadmiral je bil
dvakrat poročen, ni pa znano, če je imel kaj potomcev. Umrl je na Dunaju
2. septembra 1946, kjer je tudi pokopan.
V letih od 1885 do 1889 je obiskoval mornariško akademijo na Reki, prej
pa je bil štiri leta gimnazijec v Gorici. Po končanem šolanju je bil do 1892
kadet, 1. novembra 1899 je postal poročnik 2. klase, 1901 poročnik 1. klase,
1. maja 1910 kapetan korvete, 1. maja 1913 kapetan fregate, 1. maja 1915
kapetan bojne ladje in 30. junija 1919 je dobil še naslov kontraadmirala.
Kot kadet je od septembra 1889 do decembra 1890 s korveto Fasana
obplul zemeljsko oblo, nekaj časa služil na več ladjah, od 1892 do 1893 je bil
inšpekcijski oficir v Pulju, opravil z dobrim uspehom tečaj telegrafista in
prav tako z dobrim uspehom tečaj o morskih minah, ki se jim je posvečal
ves čas svojega službovanja. Postal je strokovnjak za torpedovke in avgusta
1893 je že opravil enotedensko vožnjo s torpedovko iz Pulja v Šibenik. Leta
1896 je z dobrim uspehom končal tečaj za oficirje na torpedovkah. Prvič
je postal poveljnik torpedovke z novim letom 1904 in tudi vodja skupine
torpedovk. Marca 1906 je bil postavljen za poveljnika minolovca Basilisk.
1. septembra 1912 je bil premeščen na rušilca Scharfschütze in obenem
poveljeval oddelku torpedovk ter 1913 sodeloval pri blokadi Črne gore. V
6
7

Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichische Admirale, zv. 3, str. 374–378.
Nadškofijski arhiv Maribor. Rojstna matična knjiga (RMK) župnije Sv. Marije v Mariboru 1861–1874, str. 190.
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začetku avgusta 1914 je kot kapetan fregate prevzel poveljstvo na lahki križarki Admiral Spaun, istočasno je poveljeval tudi eskadri torpedovk. Kot
kapetan bojne ladje je 1916 prevzel poveljevanje lahke križarke Helgoland
in 1. eskadre torpedovk. Zadnje poveljevanje je opravljal na lahki križarki
Novara od srede junija do septembra 1917. Od tam je prešel v poveljstvo
operativnega odseka mornarice. Od konca februarja 1918 pa
do konca vojne je bil avstro-ogrski predstavnik v navtično-tehnični komisiji v Odesi.
S 1. januarjem 1919 je bil upokojen, potem pa julija 1919
spet aktiviran in imenovan za
strokovnega sodelavca za operativna in tehnična vprašanja
pri komisiji za ugotavljanje
vojaških prekoračitev dolžnosti za časa vojne. Dokončno je
bil upokojen 1. januarja 1921.
Millenkovich je bil večkrat
odlikovan. Tako je 15. julija
1915 dobil red železne krone
3. razreda z vojno dekoracijo
kot priznanje za odlično in
uspešno vodenje, tej so bili
1917 dodani še meči. Cesarsko
Slika 3: Beno Heinrich Stephan von Millenkovich
pohvalo je dobil 1915 za uspe1869, Slovenske Konjice (Gonobitz) – 1946, Wien (Dunaj).
šno iskanje in odstranjevanje
Vir: Bildarchiv Austria, inv. št. 203804-D.
sovražnikovih min, ko je bil
poveljnik lahke križarke Admiral Spaun. Konec julija 1914 je dobil komandni križec romunskega reda
krone, januarja 1917 pa nemški železni križec 2. razreda.
Čeprav rojen na slovenskem ozemlju, je bila Millenkovicheva materinščina nemščina, koliko je znal ali razumel slovensko, pa ni znano. Že
kmalu se je izkazal kot prizadeven mornar in ob plovbi okrog sveta so
ga predpostavljeni imeli za zelo prizadevnega in uporabnega za praktične
strani službe. Bil naj bi odkritega značaja, živahen, z dobrim spominom,
dobrodušen in nadarjen. Leta 1899 je bil nekajkrat kaznovan, ker ni bil
dovolj prizadeven, ker se ni dovolj brigal za podrejeno mu moštvo, ker se je
nevojaško obnašal in ker se je na zunaj ekstravagantno vedel. Leta 1904 pa
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je bil okarakteriziran kot miren in zanesljiv poveljnik torpedovke, čeprav
se je s svojo torpedovko XXVI na Brionih zaletel. Nekaj podobnega se mu
je zgodilo tudi v zalivu Traste, ko je zadel drugo torpedovko. V teh letih
je bil tudi precej zadolžen, na kar je bila armada še posebej pozorna. Zato
leta 1905 tudi ni napredoval in se je to zgodilo šele leta 1910, ko je dolgove
večinoma že odplačal.
Sicer je bil Millenkovich predvsem specialist za iskanje in odstranjevanje min in se je od 1904 do 1911 posvečal predvsem usposabljanju moštev
za to dejavnost. Bil je tudi avtor nekaterih izboljšav ali izumov, recimo, začetnik uporabe mrež za zaščito pred podmornicami. Veljal pa je za cinika,
ki je postal popularen zaradi gostilniških bratenj z nižjimi oficirji. Z dolgo
sivo brado je dajal vtis patriarhalnosti.
V prvi svetovno vojni se je odlikoval v bojih z Italijo. Že 23. maja 1915
je sodeloval pri obstreljevanju Vieste in Termolija, junija 1915 se je izkazal pri iskanju min okrog Trsta, 18. junija je sodeloval pri akciji v izlivu
Tagliamenta, 27. julija je bil poleg pri obstreljevanju obale od Ancone do
Sinigalie. Sodeloval je tudi pri obrambi pred letalskimi napadi Italijanov
v Pulju. V začetku februarja 1916 je z lahko križarko Helgoland in 6 torpedovkami skušal presekati preskrbovalno linijo Drač–Brindisi, vendar je
po izgubi ene torpedovke akcijo ustavil.8 Kot član mešane nemško-avstro-ogrske komisije v Odesi je sodeloval pri poskusu usposobitve ukrajinskih
rek za plovbo in ureditev plovbe v Črnem morju. Za uspešno sodelovanje
je že za časa prve avstrijske republike dobil tudi naziv kontraadmirala.9
Med spodnještajerskimi admirali je poleg Wilhelma Tegetthoffa imel
najvišji čin, in sicer viceadmirala, Karl von Seidensacher, rojen 17. marca
1862 v Celju pravniku Eduardu in materi Anni. Starši so mu kmalu umrli,
oče 1867, devet let kasneje še mati, ravno ko je končal peti razred državne
gimnazije v Celju, ki ga je končal z dobrim uspehom. Leta 1877 je vstopil v
mornariško akademijo na Reki in jo z odličnim uspehom kot prvi med 26
gojenci končal 3. julija 1881. Potem ko je bil štiri leta mornariški kadet je
1. novembra 1885 postal mornariški zastavnik, čez točno šest let poročnik
2. razreda, 1. maja 1895 poročnik 1. razreda, 1. maja 1905 kapetan korvete, že 1. novembra 1907 kapetan fregate, spet hitro, 1. maja 1910 kapetan
bojne ladje, 1. novembra 1913 kontraadmiral in 1. maja 1917 viceadmiral.
Upokojil se je s 1. avgustom 1918.
8
9

Halpern: Anton Haus, str. 278–280, 284.
Österr. Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Qualifikationsliste (odslej ÖstA, KA, Qual.) št. 264;
Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichische Admirale, zv. 3, str. 331–336; NA Maribor,
RMK Slovenske Konjice 1863–1877, str. 135.
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Seidensacher se je 1900 poročil s Pio Mario Josepho Herberto baronico
von Kettenburg, ki je bila dvorna dama princese Karoline von SachsenCoburg-Gotha, in v tem zakonu so se mu rodile tri hčerke. Po upokojitvi
je Seidensacher živel v Linzu oziroma bližnjem Marienbergu, kjer je 1960
umrla njegova 88-letna žena, on sam pa 7. septembra 1938 in je pokopan
na pokopališču sv. Magdalene v Linzu.
Seidensacher je že kot mlad kadet, potem ko je bil na akademiji vseskozi najboljši gojenec, s korveto Erzherzog Friedrich od 30. novembra
1881 do 30. maja 1882 opravil svojo prvo izobraževalno plovbo v Brazilijo, Južno Afriko, Zahodno Indijo
in Južno Ameriko. Po vrnitvi je
že sredi julija 1882 s topovnjačo
Nautilus odplul proti Egiptu in
se izkrcal pri Abukirju, in to v
času, ko so Angleži zasedli Egipt.
Arabci so ga imeli za Angleža in
ga imeli več dni ujetega, šele po
diplomatski intervenciji so ga izpustili. Čeprav je bil šele kadet, je
kot moralno odškodnino dobil
v začetku aprila 1883 osmanski
Medžidi red 5. stopnje. Od avgusta 1884 do srede aprila1886 je bil
spet na čezoceanskem potovanju
kot navigacijski kadet. To pot je
s korveto Frundsberg plul skozi
Rdeče morje proti vzhodni Afriki
in že tedaj dobil laskave ocene kot
Slika 4: Karl von Seidensacher
obetajoč oficir, še zlasti kot navi1862, Celje (Cilli) – 1938, Marienberg bei Linz.
gacijski oficir. Potem je uspešno
Vir: Antonio Schmidt-Brentano, Die
opravil tečaje o torpedih in morösterreichische Admirale, 2. zv., str. 514.
skih minah v letu 1885, naslednje
leto pa še tečaj o kompasu, oficirski tečaj za telegrafista, nazadnje pa še fotografski tečaj leta 1888. Leta 1891
je bil dodeljen princu Augustu Leopoldu von Sachsen-Coburg-Gotha, ki je
bil sin nemškega kontraadmirala, da bi ga pripravljal za mornariške izpite.
Po dveh letih se je vrnil, vendar je bil princu še nekajkrat dodeljen (1894,
1895, 1898 in 1900) in v tistih letih je tam spoznal tudi svojo bodočo ženo.
Vso drugo polovico leta 1897 je bil oficir na bojni ladji Wien v Londonu
in sodeloval tudi pri blokadi Krete. Leta 1895 se je z eskadro križark pod
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vodstvom nadvojvode Karla Stephana udeležil otvoritve kielskega kanala,
1897 pa tudi diamantnega jubileja vladanja angleške kraljice Viktorije. V
tem času je že veljal za zelo sposobnega in delovnega oficirja, ki je svoje
naloge izpolnjeval vedno v največje zadovoljstvo predpostavljenih. Leta
1900 je Seidensacher opravil še artilerijski tečaj za oficirje in bil čez dve leti
že predavatelj na tem tečaju. Leta 1905 je bil začasni poveljnik bojne ladje
Erzherzog Friedrich, nato je nekaj časa poveljeval eskadri križark, 1908 pa
je postal predstojnik poveljnikov mornariške akademije. Poveljnik bojne
ladje Babenberg in šef štaba eskadre je postal leta 1910. Kasnejši veliki admiral Anton Haus ga je 1912 imenoval za vojaškega referenta v Pulju, 1913
je bil že predstojnik operativne pisarne in avgusta 1913 Hausov adjutant
ter poveljnik flote rušilcev. Ko se je vzpostavljala vlada princa Wieda v
Albaniji leta 1913, je Seidensacher v Draču pomagal princu Wiedu.
Ob začetku prve svetovne vojne je postal poveljnik 4. divizije na bojni
ladji Babenberg in to ostal do marca 1917, ko je prevzel bojno ladjo Erzherzog Karl ter poveljstvo 2. eskadre. Konec maja 1915 se je udeležil napada na
Ancono in od maja do avgusta 1917 vodil obrambo pred letalskimi napadi
na Pulj. Spomladi 1917 je postal poveljnik 2. eskadre in v začetku februarja
1918 je na čelu 3. divizije bojnih ladij zatrl upor mornarjev v Boki Kotorski. Odločilno vlogo pri tem zatrtju je sicer igral Miklós Horthy, ki je po
smrti velikega admirala Hausa 8. februarja 1918 prevzel njegovo mesto in
s katerim se Seidensacher ni maral. Takoj je podal ostavko in se 1. avgusta
1918 upokojil. Še pred upokojitvijo je postal viceadmiral (pred Horthyjem)
in bil 4. novembra 1918 tudi poplemeniten.
Glede na visok čin je bil Seidensacher seveda večkrat odlikovan. Že
1898 je dobil jubilejno spominsko kolajno za oborožene sile, 1907 križec
za vojaške zasluge, 1908 jubilejni vojaški križec, 1911 red železne krone 3.
stopnje, 1916 vojno dekoracijo k redu železne krone 3. stopnje, ki so ji bili
1917 dodani še meči, 1917 Karlov vojaški križec, istega leta viteški križ Leo
poldovega reda z vojno dekoracijo in meči, ob upokojitvi 1918 red železne
krone 2. stopnje z vojno dekoracijo in meči. Od tujih odlikovanj je dobil
že omenjeni Medžidi red, 1893 viteški križec saškoernestinskega reda 2.
stopnje, 1912 otomanski Osmanijski red 2. stopnje, kitajski red dvojnega
zmaja 1. razreda 3. stopnje in pruski red rdečega orla 2. razreda, 1917 albanski red 1. razreda, 1917 nemški železni križec 2. stopnje in 1918 turško
srebrno medaljo Liakat in otomansko vojno medaljo.10

10

ÖstA, KA, Qual., št. 244; Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichische Admirale, zv. 1,
str. 514–519; Halpern, str. 79–85, 93–95; NA Maribor, RMK Celje 1858–1871, str. 118.
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Kontraadmiral Heinrich Josef Albert Seitz von Treffen, ki se je do avgusta 1901 pisal Sajiz in je tedaj njegov oče spremenil ime, je bil tudi doktor
političnih znanosti. Rojen je bil 15. maja 1879 v Celju, umrl pa je v Gradcu
le en dan po dopolnjenem sedemdesetem rojstnem dnevu, 16. maja 1939,
zaradi pljučnice. Njegov oče Heinrich (1824–1902) je bil svetnik višjega
deželnega sodišča, mati pa Maria Gressel (1850–1919). Zanimivo pri Seitzu
je, da se je za nekdanjega avstro-ogrskega oficirja povsem nepričakovano
pridružil NSDAP, 26. maja 1927, in v letih 1933–34 bil celo gauleiter za
Štajersko. Stranka mu je za rojstni dan 1930 pripravljala baklado, vendar je
bil tako pameten, da se je umaknil v Bruck an der Mur. Avstrijska policija
ga je nadzorovala in ga imela v registraturi funkcionarjev NSDAP. Kaže pa,
da po prepovedi nacistične stranke v Avstriji 1934 ni bil več dejaven. Kmalu je tudi zbolel za težko živčno
boleznijo, ki naj bi bila posledica
vojnih ran. Konec februarja 1934
je šel na zdravljenje v Nemčijo in
poleti 1937 je moral celo v sanatorij v Ballenstädtu v Harzu, od
koder se je vrnil v Gradec, kjer je
kmalu umrl.
Seitz se je najprej šolal v Ljubljani, kjer je končal 1884 četrti
razred gimnazije s samo zadostnih uspehom, istega leta pa nadaljeval šolanje na mornariški
akademiji na Reki, ki jo je končal
šele septembra 1888, saj je moral
zaključni izpit ponavljati.
Kot mornariški kadet je
oktobra 1888 s korveto Saida odplul v zahodno Indijo in Severno
Ameriko in 1892 naredil izpit za
Slika 5: Dr. rer. Pol. Heinrich Josef
Albert Seitz (Sajiz) von Treffen
oficirja za torpeda in morske mi1870, Celje (Cilli) – 1940, Graz (Gradec).
ne. Sredi februarja 1895, ko je bil
Vir: Antonio Schmidt-Brentano, Die
zastavnik, je s torpedovko Lusösterreichische Admirale, 3. zv., str. 277.
sin nasedel na otoku Calemota
in bil zaradi slabe orientacije in neupoštevanja pravil varnosti obsojen na
30-dnevni zapor na ladji, njegov predpostavljeni, kapetan fregate Pammer
pa je bil celo upokojen. Leta 1897–1898 je sodeloval pri blokadi Krete in 1.
maja 1898 postal poročnik 2. razreda, čez tri leta pa poročnik 1. razreda.
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Naslednje napredovanje je sledilo 1. novembra 1909, ko je postal kapetan
korvete, 1. novembra 1912 kapetan fregate, 1. maja 1914 kapetan bojne ladje
in 1. novembra 1918 še kontraadmiral.
Seitz se je izkazal pri zadušitvi boksarske vstaje na Kitajskem. Ko je s
težko križarko Kaiserin Elisabeth odplul proti Kitajski, je bil najprej poveljnik topniške baterije, potem pa je vodil mornariško četo ter sodeloval v
nekaj bojih. Za te zasluge je septembra 1901 dobil vojaški zaslužni križec z
vojno dekoracijo, ki so ji bili 1917 dodani še meči.11 Služil je tudi na različnih ladjah in admiral Haus, ki ga ni preveč maral, je 1913 zanj dejal, da je
trmast oficir, vendar iz pravega testa, iz katerega se pod dobrim vodstvom
dá marsikaj dobiti.
Po izbruhu prve svetovne vojne je Seitz poveljeval lahki križarki Helgoland in skupini torpedovk ter razvil živahno dejavnost. V začetku novembra 1914 se je pri Visu spopadel s francoskimi oklopnimi križarkami
in rušilci ter se uspel rešiti, čeprav je Helgoland zadel torpedo. Decembra
1914 mu ni uspelo potopiti francoske oklepne križarke Jules Ferry, ker je s
torpedovkami ni uspel obkoliti. Admiral Haus mu je to zelo zameril. Konec maja 1915 je pri Manfredoniji potopil italijanski rušilec Turbine, konec
julija 1915 je obstreljeval Palagružo, ki so jo zasedli Italijani, vendar se ni
mogel izkrcati in Avstrijci so otok zasedli šele, ko so se Italijani v začetku
septembra 1915 sami umaknili. Novembra 1915 je sicer potopil dve manjši
italijanski tovorni ladji, vendar so njegove torpedovke s tem izgubile mož
nost presenečenja za bojne ladje. Umaknil se je v Boko Kotorsko, kjer je bil
s svojo skupino ladij (bojna ladja Wien, lahki križarki Helgoland in Novara,
6 rušilcev in 6 torpedovk) stalna nevarnost za antantne preskrbovalne poti.
Že konec decembra 1915 se je Seitz izkazal pri obstreljevanju Drača, potopil
je še francosko podmornico, potem pa se je pred sovražnikovo premočjo
umaknil v Šibenik. Sredi marca 1918 je postal poveljnik bojne ladje Szent
István, ki pa je bila že junija 1918 torpedirana. Pri tem se je Seitzu posrečilo rešiti 977 mož posadke in je izgubil le 103 mornarje. Kljub temu so ga
kritizirali in je bil zamenjan, nasledil ga je kontraadmiral Millenkovich.
Seitzovo zadnje službeno mesto je bilo poveljstvo eskadre križark, ki jim je
poveljeval z bojne ladje Erzherzog Karl od avgusta 1918 do konca oktobra
1918, z novim letom 1919 pa je bil upokojen.
11

Gl. Sturm über China: Österreich-Ungarns Einsatz im Boxeraufstand 1900 (Hrsg. Peter
Jung). Wien 2001, zlasti str. 21–24 in 112–124 z opisom kaznovanja boksarjev; tudi Georg
Lehner in Monika Lehner: Österreich-Ungarn und der Boxeraufstand in China, Wien
2002, na več mestih, zlasti str. 723–726, kjer je navedeno, da je poveljeval topniškemu
oddelku 59 mož, od 16. oktobra 1900 do srede aprila 1901 pa četi mornarjev 140 mož;
Hans Hugo Sokol: Das Kaiser Seemacht, Wien–München 2002, str. 162, kjer piše tudi o
tem, da je kaznoval 28 ujetih in obtoženih boksarjev in 3 obsodil na smrt.
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Med odlikovanji naj omenim vojaško zaslužno medaljo iz leta 1913, red
železne krone 3. stopnje z vojno dekoracijo iz 1915 in še z meči iz 1917, nato
1917 Karlov križec, 1902 pa viteški križec italijanskega reda sv. Mavricija
in Lazarja.12
V Celju se je rodil tudi kontraadmiral Anton Adalbert Wilhelm von
Triulzi, in sicer 28. junija 1863 upokojenemu polkovniku Antonu (1826–
1891) in Wilhelmini Fassbinder. V Celju pa očitno niso bili dolgo, saj je
junija 1878 končal vojaško nižjo realko v St. Pöltnu, in to s prav dobrim
uspehom. Oktobra istega leta je odšel na mornariško akademijo na Reko,
ki jo je junija 1882 končal z odličnim uspehom kot 2. med 28 gojenci.
Čez deset let, leta 1892, je
postal poročnik 2. razreda, 1.
maja 1896 poročnik 1. razreda,
1. maja 1906 kapetan korvete, 1.
novembra 1908 kapetan fregate,
1. maja 1911 kapetan bojne ladje
in 3. novembra 1915 kontraadmiral.
Triulzi se je leta 1898 poročil
z Elisabeth Mohr, hčerjo bankirja in avstro-ogrskega konzula v Kielu. Zakon je ostal brez
otrok, žena pa ga je preživela za
skoraj trideset let. Oba sta umrla
v Gradcu, admiral 6. novembra
1926, žena pa 6. septembra 1955.
Triulzi je bil predvsem nadarjen za matematiko in naravoslovne znanosti in je tudi
objavil nekaj znanstvenih razSlika 6: Anton Adalbert Wilhelm
prav. Takoj po koncu šolanja
Edler von Triulzi
1863, Celje (Cilli) – 1926, Graz (Gradec).
je zadnje dni septembra 1882
Vir: Antonio Schmidt-Brentano, Die
do septembra 1883 s korveto
österreichische Admirale, 3. zv., str. 24.
Erzherzog Friedrich odplul čez
Atlantik in Pacifik. Že sredi julija 1885 se je s korveto Frundsberg odpravil na plovbo okrog zemeljske
oble, in sicer do aprila 1887. Kot kadet je veljal za sposobnega mornarja,
12

ÖstA, KA, Qual., št. 5253; Halpern: Anton Haus na več mestih, zlasti 270–279; Antonio
Schmidt-Brentano, Die österreichische Admirale, zv. 3, str. 277–282; NA Maribor, RMK
Celje 1858–1871, str. 415.
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vendar zaradi vzkipljivega značaja med kolegi za ne preveč priljubljenega. Kmalu pa se je že pokazal kot oficir z dovolj znanja in izurjenosti,
bil je temeljito izobražen, predvsem glede različnih področij navigacije,
bil je zanesljiv, zelo prizadeven za službo in uspešen. Zdaj je bil zaradi
svojega vedrega značaja že priljubljen v vsaki družbi. Možatega značaja,
zelo talentiran, ukvarja se je z višjo matematiko. Že 1887 se je odlikoval z
opazovanjem magnetizma v zvezdarni hidrografskega zavoda mornarice
v Pulju in sodeloval pri izdelavi atlasov za torpedovke. Med službovanjem
v hidrografskem zavodu je z odličnim uspehom opravil tečaj za oficirje o
torpedih in morskih minah, leta 1889 pa še potapljaški tečaj. Zaradi vzkipljivega značaja se je leta 1889 zapletel v pretep z mestno policijo v Pulju
in si zaslužil tritedenski zapor na ladji, vendar so mu to pri naslednjih
karakteristikah spregledali zaradi njegovih siceršnjih kvalitet.
Konec leta 1891 je bil poslan v Gdansk, od koder je v Pulj pripeljal pravkar tam splavljeni tender Najade. Od februarja 1892 do junija istega leta
je na Dunaju študiral splošno geologijo, teoretično astronomijo in meteo
rologijo, to pa je bila predpriprava za ugotavljanje težnosti na Jadranski
obali in med Rimom in Neapljem, kar je uspešno opravil do 1894 leta. Ta
opazovanja so potem izšla v znanstveni monografiji v izdaji dunajske akademije znanosti. Med drugimi znanstvenimi članki je omembe vreden še
obsežni članek o ekspediciji v Rdečem morju, ki jo je opravil s transport
nim parnikom Pola in je izšel v letih 1898 do 1901.
V letih 1899 do 1902 je na mornariški akademiji na Reki predaval navtiko. Sicer pa je bil v glavnem v hidrografskem zavodu v Pulju, nekaj časa
1896 pa tudi poveljnik torpedovke. Od septembra 1902 do oktobra 1903 je
bil na oklopni križarki Kaiser Karl VI navigacijski oficir v misiji v Vzhodni
Aziji. Od 1903 do 1906 je bil nekaj časa na lahki križarki Zenta, pa začasni
poveljnik korvete Frundsberg, komandant parnika Taurus in vodja tečaja
kadetov na šolski ladji Custoza.
Triulziju je sicer manjkalo daljše poveljevanje kakšne ladje, vendar ga
je ob poveljevanju Zente celo kontraadmiral Karl grof Lanjus kot njegov
predpostavljeni in s katerim sicer ves čas nista bila v dobrih odnosih, pohvalil, da je odličen štabni oficir. V začetku oktobra 1910 je postal predstojnik vojaškega oddelka na admiralatu v Pulju, 1. septembra 1911 pa šef
eskadre, vendar je nenadoma zbolel, moral je biti premeščen v admiraliteto
v Pulju. Končno se je moral zaradi bolezni 1. julija 1912 upokojiti.
Po izbruhu prve svetovne vojne je bil reaktiviran in imenovan za komandanta mornariške akademije na Reki, ki pa je bila takoj po izbruhu
vojne preseljena v Schlosshof pri Marcheggu, še istega leta 1914 pa v Braunau am Inn, kjer je bilo komaj mogoče izvajati kakšno mornariško prak-
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tično izobraževanje. Julija 1917 je Triulzija zamenjal kontraadmiral Arthur
Catinelli. Odtlej je Triulzi do smrti živel v Gradcu.
Med odlikovanji naj omenim: maja 1895 vojaški zaslužni križec, 1898
jubilejno spominsko medaljo za oborožene sile, 1908 jubilejni vojaški križec, 1912 red železne krone 3. razreda, 1917 komturski križec reda Franca
Jožefa I. z vojno dekoracijo, 1895 viteški križec italijanskega reda sv. Mav
ricija in Lazarja ter 1905 turški Medžidi red 3. razreda.13
O najpomembnejšem štajerskem admiralu Wilhelmu von Tegetthoffu
je pred kratkim izšla daljša razprava Igorja Grdine.14
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Admirals in the Austria-Hungary navy
from Lower Styria
Summary
The treatise presents six admirals, born in Lower Styria. The seventh admiral was vice
admiral Wilhelm Tegetthoff from Maribor, who has already been comprehensively disused and is not included in this paper. These six admirals were not present in the Slovene
historical memory. Three were from Maribor, Pachner, Radey and the above mentioned
Tegettoff, three were from Celje (Seidensacher, Seitz and Triulzi), Millenkovich was from
Slovenske Konjice.
Tegettoff and Seidensacher were vice admirals, the others were rear admirals. Only Radey’s
father was a Slovene, a well-known Maribor notary. It should also be mentioned that Seitz
was not only an officer but was also politically active in NSDAP; Triulzi was a very successful mathematician and natural scientist.

Admirale aus Untersteiermark in der
österreichisch-ungarischen Marine
Zusammenfassung
Der Artikel behandelt sechs Admirale, die in der Untersteiermark geboren wurden. Der
siebte ist der Vizeadmiral Wilhelm Tegetthoff aus Maribor/Marburg, der aber schon
sachgemäß öfters behandelt wurde und ist in diesem Artikel nicht vertreten. Diese sechs
Admirale gab es in der slowenischen Geschichtserinnerung nicht. Drei von ihnen waren
aus Maribor/Marburg Pachner, Radey und der schon oben genannte Tegettoff, drei waren aus Celje/Cilli (Seidensacher, Seitz und Triulzi), Millenkovich stammte aus Slovenske
Konjice/Gonobitz.
Tegettoff und Seidensacher waren Vizeadmirale, alle anderen Konteradmirale. Nur Radey
was väterlicherseits Slowene; sein Vater war ein bekannter Mariborer/Marburger Notar.
Es soll noch erwähnt werden, dass Seitz neben der Offizierskariere auch einige Zeit lang
politisch in NSDAP aktiv war; Triulzi war ein sehr erfolgreich in der Mathematik und in
den Naturwissenschaften.
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Planinska dejavnost na Spodnjem
Štajerskem v zadnjih desetletjih pred
prvo svetovno vojno s poudarkom na
planinstvu na Pohorju in Kozjaku
N i n a H r i b e r š e k Vu k *

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 061.2:796.5(436.4+497.12-18)"189/191"
Nina Hriberšek Vuk: Planinska dejavnost na Spodnjem Štajerskem v zadnjih desetletjih
pred prvo svetovno vojno s poudarkom na planinstvu na Pohorju in Kozjaku. Časopis

za zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 4, str. 46–76

Podobno kot mnoge druge dejavnosti se je v 19. stoletju pričelo društveno organizirati
tudi planinstvo. Prvo tovrstno društvo so ustanovili Angleži leta 1857, drugo najstarejše evropsko planinsko društvo pa je bilo leta 1862 na Dunaju ustanovljeno Avstrijsko
alpsko društvo (Österreichischer Alpenverein), predhodnik Nemškega in avstrijskega
alpskega društva (Deutscher und Österreichischer Alpenverein), ki je prek sekcij delovalo tudi na Spodnjem Štajerskem. Njegovi interesi so se tukaj prepletali z interesi
podružnic Slovenskega planinskega društva, zaradi česar je med njimi prihajalo do
stalne tekme za prevlado v spodnještajerskih gorah in hribovjih.
Ključne besede: planinstvo, planinska društva, nacionalizem, Spodnja Štajerska, Pohorje, Kozjak, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja
1.01 Original Scientific Article
UDC 061.2:796.5(436.4+497.12-18)"189/191"
Nina Hriberšek Vuk: Mountaineering in Lower Styria in the last Decades before
World War I. with Emphasis on Mountaineering on Pohorje and Kozjak. Review for

History and Ethnography, Maribor 81=46(2010), 4, pp. 46–76

In the 19th century in mountaineering, just like in many other activities, people started
with establishing first societies. The first such society was established by the English* Mag. Nina Hriberšek Vuk, prof. lat. in zgod., Ptujska c. 113, 2204 Miklavž na Drav
skem polju, ninavuk@hotmail.com
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men in 1857 and the second oldest European mountaineering society was established
in Vienna in 1862. The society was named The Austrian Alpine Society (Österreichischer Alpenverein) and was the predecessor of the German and Austrian Alpine Society
(Deutscher und Österreichischer Alpenverein), which was through sections also active
in Lower Styria. Its interests were interwoven with the interests of the Slovene Mountaineering Society (Slovensko planinsko društvo) subsidiaries and therefore a constant
rivalry for the supremacy over the Lower Styria mountains and hills was present.
Key words: mountaineering, mountaineering societies, nationalism, Lower Styria,
Pohorje, Kozjak, the end of the 19th century, the beginning of the 20th century

Začetki planinskega turizma
Koncept zahajanja v gore se je v drugi polovici 19. stoletja spremenil.
Naravoslovce in različne znanstvenike, ki so bili v preteklih obdobjih večinski obiskovalci gorskega sveta, so sedaj v vedno večji meri zamenjali
turisti, poletni počitnikarji ter planinci z željo po osvojitvi visokih gorskih
vrhov. K porastu obiska v gorah je pripomogla tudi železnica, ki je v štiridesetih letih 19. stoletja pričela povezovati kraje na Spodnjem Štajerskem.
Ti so s prihodom vlaka postali fizično in cenovno dostopnejši.
Ljudje so se odpravili v hribe, da bi se spočili, naužili svežega zraka,
okusili napor in veselje ob gorskih vzponih ter se družili. O takšnem načinu planinarjenja, ki je dajalo prednost užitku pred znanstveno dejavnostjo,
govori tudi Peter Carl Thurwieser, ki velja za enega prvih novodobnih
planincev: »Moj namen vzpona v gore je in bo 1. ohraniti, kar je do sedaj
ustvarila moja narava, 2. občudovati veličanstvo božje stvaritve, 3. se temeljito razvedriti in spočiti.«1
Gospodarski in družbeni napredek, ki ju je prinesla druga polovica 19.
stoletja, sta imela za posledico hitrejši in manj umirjeni življenjski ritem,
ki je ljudi vedno bolj oddaljeval od naravnega načina življenja. Eden od
ustanoviteljev Češke podružnice Slovenskega planinskega društva Karel
Chodounský je v enem od svojih člankov zapisal: »Naravno življenje onemogočujeta i krutost razmer i prenapeta kultura, ki prepad med človekom
in prirodo le globi in rajširja – s tem pripravljajoč degeneracijo. To nevarnost pa meščan instinktivno sluti in ji skuša uteči; vsled tega je prišlo do
ustanovitve stalnih dopustov v uradih, ki jih preživlja meščan najrajši na
deželi. Tu je iskati tudi vzrokov, zakaj se je razvil šport vprav v dandanašnjih dneh. Mestni človek je začutil, da se je nevarno oddalil od življenja,
ki bi mu jamčilo za trajno trdno zdravje in mu tako omogočilo pravo srečo
v življenju. […] Brezdvojbno si moremo okrepčati oslabele sile organizma,
1

Povzeto po: Steiner, Gehlüste, str. 197.
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če si jih osvežimo.«2 Rekreacija je povrnila moči in napolnila telo z novim
zagonom ter človeka fizično in psihično okrepila. Ljudje so zato iskali sprostitev v različnih športnih dejavnostih, o čemer pričajo mnoga telovadna,
kolesarska, veslaška in podobna društva, ki so se razmahnila v drugi polovici in konec 19. stoletja. Odlično sprostitev pa so seveda ponujali tudi
izleti v hribe in gore. Zgoraj omenjeni članek je Chodounský sklenil takole:
»Kdor je utrujen od duševnega dela, vkovan vse leto med štiri stene, komur
se toži po prostosti in prijetnem krepčilu – na gore! Pojdi na te solnčne gore,
oddaljene od ljudskega hrupa! Tam ti veličastvo prirode razbistri dušo, tam
bodeš z duškom vdihaval življenje in radost, tam te minejo skrbi in težave
in se ti vzbudi in okrepi živčevje.«3
Zaradi vedno večjega obiska gora je nastala potreba po organizirani
planinski dejavnosti, ki bi skrbela za urejanje in markiranje gorskih poti
ter postavljanje in vodenje planinskih postojank ter koč. Tako so pričeli
delovati planinske zveze, društva in sekcije. Na območju Spodnje Štajerske so se glede organizacije planinstva prepletali interesi tako nemških
kot slovenskih planinskih društev, zaradi česar je med njimi prihajalo do
tekmovalnosti in rivalstva pri vzpostavljanju gorske infrastrukture in pospeševanju gorskega turizma.
Nemško in avstrijsko alpsko društvo
(Deutscher und Österreichischer Alpenverein)
Začetki Nemškega in avstrijskega alpskega društva (Deutscher und
Österreichischer Alpenverein)4 segajo v leto 1862, ko so trije mladeniči, Paul
Grohmann, Edmund von Mojsisovics in Guido Freiherr von Sommaruga,
ki so na dunajski univerzi študirali pravo in so bili izredno navdušeni
nad Alpami, sklenili ustanoviti društvo, v katerem bi se ukvarjali z razi
skovanjem alpskega sveta. Tako se je istega leta na njihovo povabilo na
Dunaju sestala skupina mož, ki je utrdila temelje nastajajočega društva in
izvolila odbor sedmih predstavnikov, ki so izdelali osnutek društvenega
statuta. Za cilj delovanja novoustanovljenega društva si je odbor zastavil
širjenje poznavanja Alp, zlasti avstrijskih, pospeševanje zanimanja zanje
in omogočanje lažjih vzponov na alpske vrhove. Za doseganje slednjega je
društvo sklenilo, da bo dajalo poudarek izboljšanju bivalnih pogojev in
transportnih sredstev ter vzpostavitvi planinskega vodništva. Poleg tega
2
3
4

Chodounský, Turistika in zdravje, str. 37.
Prav tam, str. 43.
Povzeto po: Emmer, Geschichte, str. 177–358; Steiner, Gehlüste, str. 199–205.
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si je društvo zadalo, da bo objavljalo alpinistično literaturo, izdajalo zem
ljevide in topografske karte gorskih poti, se ukvarjalo z znanstvenim preučevanjem Alp, organiziralo planinske ture in prirejalo poljudnoznanstvena
predavanja.
Novembra 1862 je na Dunaju potekal ustanovni občni zbor, k društvu,
ki se je takrat imenovalo Alpsko društvo oziroma nekoliko kasneje Avstrijsko alpsko društvo (Alpenverein, Österreichischer Alpenverein) in je bilo za
britanskim planinskim društvom Alpine Club, ustanovljenim leta 1857,
drugo najstarejše v Evropi, pa je takrat pristopilo 627 članov. Zanimanje
za članstvo ni bilo veliko le v avstrijskih deželah, temveč tudi v nemških.
Centralistična organiziranost pa se je kmalu izkazala za bistveno oviro pri
širjenju zanimanja za včlanjenje še večjega števila pripadnikov v društvo.
Društvo je sicer v različnih krajih nastavilo zaupnike in poskušalo osnovati
podružnice, kot na primer v Steyru in Linzu, vendar večjih skupin ljudi
ni pritegnilo. Dejavnost so zatorej omejili na opozarjanje prebivalstva in
oblastnikov na pomembnost tujskega prometa v gorah. Na deželne zbore
so naslavljali prošnje, da bi poskrbeli za izboljšanje gorskih poti, ter pri
deželnih vladah poskušali doseči, da bi se vzpostavilo organizirano planinsko vodništvo. Uspešnejši so bili s slednjim. Leta 1863 je namreč izšel
prvi pravilnik o gorskem vodništvu za vojvodino Salzburg, v letu 1866 pa
je o skupnem zakonu, ki bi urejal gorsko vodništvo, razpravljalo celo notranje ministrstvo. Do sprejetja tovrstnega zakona v nadaljevanju ni prišlo,
v veljavi pa je ostal pravilnik iz leta 1863.
Delovanje Avstrijskega alpskega društva je bilo usmerjeno zlasti k propagandi in spodbujanju ljudi k samoiniciativnemu delovanju na področju
planinstva, zato se je le občasno posvetilo osnovni planinski dejavnosti, kot
je urejanje gorskih poti in postavljanje planinskih koč. Leta 1868 je v Kaprunski dolini postavilo prvo kočo v vzhodnih Alpah, ki pa je ostala tudi
edina, ki jo je zgradilo društvo kot institucija, saj so se s tovrstno dejavnostjo ukvarjali načeloma le posamezni člani. Nezanimanje društvenega
vodstva za praktično delovanje v planinah je razvidno tudi iz društvenega proračuna, saj je za urejanje poti in gradnjo koč društvo namenjalo le
okrog 3 odstotke vseh sredstev, medtem ko je večino svojih prihodkov,
okrog 64 odstotkov, porabilo za izdajanje društvenih publikacij, med katerimi sta bila časopisa Mittheilungen, ki je izhajal v letih 1863 in 1864, ter
Jahrbuch, ki je pričel izhajati leta 1865 in je prinašal poljudnoznanstvene in
strokovne sestavke predvsem s področij geografije, geologije in planinstva.
Nezadovoljstvo mnogih članov, med katerimi so bili tudi ustanovitelji Grohmann, Mojsisovics in Sommaruga, s prevladujočo usmeritvijo
društva na znanstveno in literarno področje je vedno bolj naraščalo. Del
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odbornikov je pozimi 1866 in 1867 pripravil predlog za korenito spremembo organizacije društva, ki je bil kasneje tudi osnova za ustanovitev
Nemškega alpskega društva (Deutscher Alpenverein). Glede na predlog
reorganizacije naj bi se Avstrijsko alpsko društvo razdelilo na sekcije s
samostojno upravo, glavno predsedstvo bi se letno izmenjevalo, na sedežu predsedstva bi v poletnih mesecih organizirali letni društveni občni
zbor, za izdajanje društvenih publikacij bi bilo odgovorno od glavnega
upravnega odbora neodvisno in za večletni mandat izvoljeno uredništvo
in del letnih prihodkov društva, okrog 20 odstotkov, bi dobile sekcije za
kritje lastnih stroškov. Ker je upravni odbor društva predstavljeni predlog
zavrnil, so predlagatelji iz njega izstopili, kar je bila za društvo velika izguba. Kljub temu pa so se nad predlagano reorganizacijo, ki je predvidela
večje povezovanje avstrijskih dežel zlasti z Bavarsko, pričeli navduševati v
nemških deželah. Tam se je zanimanje za Alpe širilo, iz leta v leto je naraščalo število obiskovalcev, v različnih nemških krajih pa so se že pojavljali
zametki alpskih društev.
Samostojno Nemško alpsko društvo (Deutscher Alpenverein) je 9. maja
1869 v Münchnu ustanovil tirolski duhovnik Franz Senn. Vanj je že ob
nastanku iz avstrijskega prestopilo več kot 100 članov. V okrnjenem Avstrijskem alpskem društvu je medtem nastalo še eno gibanje za ustanovitev
novega društva, ki sta ga vodila Gustav Jäger in Lambert Märzroth. Jäger
je pozimi 1868 pričel izdajati časopis Der Tourist, ki bi naj postal glasilo
novega društva.
Med nalogami, ki si jih je ob ustanovitvi zadalo Nemško alpsko društvo, štejemo raziskovanje Alp, omogočanje lažjega vzpona nanje ter izdajanje periodičnih publikacij. Društvo se je delilo na posamezne sekcije z
osrednjim vodstvom, ki se je letno izmenjevalo. Ob ustanovitvi je društvo
imelo 32 sekcij, med drugim tudi na Dunaju, v Gradcu, Pragi, Trstu in
Ljubljani.
Na pobudo Franza Senna sta se januarja 1872 Avstrijsko in Nemško
alpsko društvo združila v novonastalo Nemško in avstrijsko alpsko društvo (Deutscher und Österreichischer Alpenverein), ki je bilo razdeljeno
na sekcije s samostojnim vodstvom. Ob ustanovitvi je štelo 1387 članov,
dvanajst let pozneje, leta 1884, pa že 15.200 članov in 120 sekcij. 5 Skrbelo je za urejanje in markiranje gorskih poti, gradnjo planinskih koč,
organizacijo planinskega vodništva ter izdajanje publikacij, kasneje pa
tudi razglednic.

5

Marburger Zeitung (dalje MZ), 26. 8. 1885, str. 4.
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Zaradi razvijajočega se pohodništva in planinstva je bila zlasti potreba
po postavljanju planinskih postojank vedno večja. V društvenem časopisu
so kočam namenjali kar nekaj pozornosti. V enem od člankov jih je avtor
označil takole: »Ne gre za hotele, temveč za gradnjo preprostih turističnih
koč, ki bi naj ustrezale našim društvenim potrebam.«6 Društvo je imelo v
oskrbi tudi nekaj koč na slovenskih tleh, med drugim leta 1875 zgrajeno
kočo na Okrešlju in leta 1876 postavljeno kočo na Korošici.

Slika 1: Koča Nemškega in avstrijskega alpskega društva na Okrešlju (razglednica,
poslana 1905, založil Fritz Rasch, Celje; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Eno glavnih prizadevanj društva je bilo organizirano planinsko vodništvo. Ker so menili, da so lahko gorski vodniki le za to usposobljeni
in izkušeni ljudje, so v društvu zanje prirejali izobraževanja in izdajali
vodniške licence. Po poročilu iz let 1869 in 18707 naj bi bilo v vzhodnih
Alpah 236 planinskih vodnikov, med katerimi pa je bilo verjetno mnogo
stezosledcev in nosačev, ki jih ne moremo šteti med prave vodnike. Z organiziranim izobraževanjem je število vodnikov pričelo naraščati, tako
da jih je bilo leta 1894 že 1108. V društvu so določili tudi cenovne tarife
za vodenje, zaradi vedno večjega pojavljanja neusposobljenih vodnikov, ki
so v tej dejavnosti videli visoke dobičke, pa so za pooblaščene vodnike v
dokaz njihovi profesionalnosti izdajali posebne značke.

6
7

Stüdl, Über Hüttenbau, str. 167.
Emmer, Geschichte, str. 351.
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Mariborska sekcija Nemškega in avstrijskega alpskega društva
Mariborska sekcija Nemškega in avstrijskega alpskega društva (Section
Marburg an der Drau)8 je bila ustanovljena 15. maja 1876 na pobudo Josefa Ritterja von Scheuchenstüla, takratnega sodnega uslužbenca v Mariboru, in je tako postala 56. podružnica društva. Kot društvo si je tudi
Mariborska sekcija zadala za nalogo širjenje poznavanja alpskega sveta v
nemških in avstrijskih deželah, vzbujanje zanimanja zanje, omogočanje
lažjega vzpona nanje, organiziranje gorskega vodništva, markiranje gorskih poti in postavljanje planinskih koč. Predsednik sekcije je postal Josef
Schmiderer, njegov namestnik Karl Wittermann in blagajnik Alois Quandest. Sekcija je v prvem letu štela 23 članov, ki so morali za svoje članstvo
v društvu letno odšteti 6 nemških mark oziroma 3 goldinarje, za članstvo
v sekciji pa 1 goldinar.9
Mariborska sekcija je v skladu z društvenimi pravili prirejala srečanja s
predavanji. Prvo srečanje je bilo že 29. maja 1876, na katerem je Josef Ritter
von Scheuchenstül predaval o Ampezzanskih Alpah in vzponu na Monte
Cristallo. V začetku junija 1876 je sekcija organizirala prvi planinski izlet
na Hochobir (Ojstrc) v koroškem delu Karavank, člani pa so se istega leta
povzpeli tudi na Großglockner.10 Izletništvo je bila pomembna vsakoletna
dejavnost sekcije, saj so se na ta način krepile družabne vezi med samimi
člani, prav tako pa se je večala zavest članov o pripadnosti sekciji. Med izleti so bili pogosti zlasti pohodi čez Pohorje, ki so jih prirejali skoraj vsako
leto, ter večkratni pohodi k Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Izmed planinskih
izletov velja omeniti še vzpon na Uršljo goro v Karavankah spomladi leta
1877, izlet v Istro leta 1887, v Labotsko dolino z vzponom na Sv. Duh ter
spustom v Lučane in pohod na Hochlantsch s spustom v Passail in vrnitvijo čez Weiz leta 1890, izlet v Sv. Andraž v Labotski dolini, od koder je sledil
vzpon na Speikkogel v Koralpah junija 1895 ter izlet, ki so ga leta 1900 priredili v sodelovanju z Graško sekcijo, in sicer od Ehrenhausna čez Arnfels
(Arnež) do Kaple na Kozjaku ter čez Brezno in Sv. Lovrenc do Fale. Vsako
leto 23. junija je sekcija na Sv. Urbanu na Kozjaku priredila kresovanje, ki
se ga je udeležilo veliko ljudi. Leta 1894 jih je bilo celo več kot 150.
S trasiranjem in z markiranjem planinskih poti se je sekcija konkretneje
pričela ukvarjati leta 1880. Tega leta so se namreč odločili, da bodo trasirali
pot do jame Huda luknja pri Slovenj Gradcu. Leta 1889 so nameravali v
gozdu na severni strani Kalvarije urediti sprehajalno pot, kar pa jim zaradi
8
9
10

Povzeto po: Erinnerung.
MZ, 19. 5. 1876, str. 3.
ZDÖA, 1876.
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neuspelih dogovarjanj z lastniki gozda ni uspelo. Istega leta so na Pohorju
pričeli urejati markacije in postavljati smerokaze, poti pa so v naslednjih
letih označevali tudi na Kozjaku.
V letu 1909 je sekcija sklenila, da bo pri Sv. Bolfenku na Pohorju na
nadmorski višini 1.246 metrov postavila razgledni stolp.11 19,5 metra visok
stolp, zgrajen na zemljišču, ki ga je v ta namen odstopila benediktinska
opatija iz Sv. Pavla v Labotski dolini, so za javnost odprli 20. junija istega
leta.12 Podobno kot je bil Žigertov stolp simbol slovenskega planinstva in s
tem tudi slovenstva, je ta stolp simboliziral nemštvo in prizadevanje nemškega planinstva za aktivno udejstvovanje in primat na Pohorju. V enem
od otvoritvenih govorov pri Sv. Bolfenku je bilo namreč povedano: »Naj
ponosni stolp kot izstopajoče jamstvo nemškega čutenja in nemške ustvarjalne moči gleda navzdol čez bujne gozdove, posevke in zemljišča v deželi.«13

Slika 2: Razgledni stolp pri Sv. Bolfenku na Pohorju
(razglednica, poslana okrog 1908/1909, izdalo Društvo Bergverein
Marburger Hütte; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Zaradi tesnejše povezanosti z Graško sekcijo Nemškega in avstrijskega
alpskega društva, saj je bilo vanjo prvotno včlanjenih kar nekaj ustanovnih
članov Mariborske sekcije, in bližine obeh mest sta obe sekciji priredili
nekaj skupnih izletov in družabnih dogodkov. Eden takšnih je bil jesenski

11
12
13

MZ, 21. 1. 1909, str. 4.
MZ, 22. 6. 1909, str. 3–4.
Prav tam.
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izlet na Hochalpen v okolici Brucka na Muri in na Mugel leta 1893, ki se je
zaključil z družabnim večerom v hotelu Post v Leobnu.
Z denarnimi donacijami je Mariborska sekcija pomagala drugim sekcijam pri urejanju gorskih poti in izgradnji planinskih koč ter odpravljanju
škode, ki so jo povzročile naravne nesreče. Tako je na primer del sredstev
namenila za ureditev planinske poti v dolini reke Solde (Suldental oz. Val
di Solda) na južnem Tirolskem, dograditev postojanke v gorski skupini
Rieserferner na Tirolskem, ponovni zgraditvi v požaru uničene koče na
Korošici v Kamniško-Savinjskih Alpah, ublažitev posledic snežnega plazu z gore Dobrač, ki je leta 1879 uničil velik del Bleiberga pri Beljaku, ter
povodni, ki je v letih 1882 in 1885 prizadela tirolska in kranjska rodovitna
območja in uničila večino pridelka, za ureditev poti Kaprun–Moserboden
ipd.
Da bi pripomogla k dvigu tujskega prometa v Mariboru, je sekcija leta
1885 izdala turistični vodnik Fremdenführer durch Marburg und Umgebung (Turistični vodnik po Mariboru in okolici) ter sodelovala pri isto
imenski izdaji iz leta 1891. Poleg tega je na pobudo društvenega vodstva v
hotelu Stadt Wien v Mariboru in hotelu Günther v Slovenj Gradcu uredila
študentska prenočišča.

Slika 3: Uršlja gora (razglednica, poslana 1901, založil Ignaz Wonko,
Prevalje; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Število članov v sekciji se je z leti spreminjalo. S prvotnih 23 se je članstvo v naslednjem letu povečalo na 33, leta 1888 je sekcija štela 81 članov, v
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letih 1889 in 1890 pa se je njihovo število pričelo manjšati. V letu 1890 jih
je bilo le 62. V naslednjih letih se je število ponovno dvignilo. Leta 1895 jih
je bilo včlanjenih 74, 1909 pa že 95.14 Predstavniki so se vsako leto udeležili
letnega občnega zbora društva. Leta 1891, ko je bil društveni letni občni
zbor v Gradcu (Graz), je veliko udeležencev obiskalo tudi Maribor, kjer so
jih sprejeli in gostili člani sekcije. Goste so peljali do Sv. Bolfenka na Pohorju, kjer so zanje priredili družabno srečanje. Dan so sklenili z večerom
v mariborski kazinski stavbi. Naslednjega dne je sledil izlet v Slovenj Gradec, ki se je zaključil z družabnim večerom na eni od kmetij na Uršlji gori.
Zadnji dan so se gostje povzpeli na vrh Uršlje gore in se spustili v Prevalje,
od koder so se napotili proti domu.
Leta 1903 je Celjska sekcija izrazila željo po združitvi obeh sekcij v skup
no spodnještajersko sekcijo. Celjska sekcija je namreč zaradi majhnega
števila članov le s težavo postavljala koče in markirala poti v Kamniško‑Savinjskih Alpah, obenem pa ji je bilo veliko do tega, da se v Alpah ohrani
nemški vpliv, ki ga je imelo društvo, in zmanjša naraščajoči slovenski, ki
naj bi bil po mnenju članov sekcije do nemških turistov in nemških markacij, ki naj ne bi bili varni niti pred napadi, sovražno nastrojen. Predlog
Celjske sekcije so preložili v obravnavo na naslednje srečanje.15 Do zdru
žitve obeh sekcij pa v naslednjih letih ni prišlo.
Glede pobude o združitvi obeh sekcij in glede članka v Marburger Zei
tung o sovražnem odnosu slovenskih planincev do nemških je svoje stališče izrazil tudi Planinski vestnik. Avtor članka je zapisal, da se lahko le
redke avstrijske sekcije Nemškega in avstrijskega alpskega društva ponašajo
s konkretnimi uspehi pri gradnji koč in poti ter pri pospeševanju tujskega
prometa v gorah, ostale, med njimi tudi mariborska in celjska, pa samo
»životarijo in onegavijo z denarjem skupnega društva.«16 Tako je Celjska
sekcija od Štajerskega planinskega društva (Steirischer Gebirgsverein) prevzela v upravo koči na Okrešlju in na Korošici ter za njuno vzdrževanje in
popravila od društva prejemala denarno podporo, del nje pa porabila v neznane namene. Sekcija prav tako ni uredila lastninskih razmerij glede koč,
tako da je bila z lastniško-pravnega vidika lastnica posesti gornjegrajska
graščina. Avtor članka je na koncu pripomnil: »Če bodo torej nemškonarodni ali vsenemški ščuvalci le dalje sumničili vrle, dobrodušne Savince, se
kaj lahko – čas je že – razmere urede, sekcija ‘Celjska’ pa obvesti, da nima
v gorenji Savinski dolini nič več opraviti. Da članov sekcije ‘Mariborske’ ne
14
15
16

MZ, 21. 1. 1909, str. 4.
MZ, 12. 1. 1903, str. 3.
Planinski vestnik (dalje PV), 3/1903, str. 48–49.
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bo vlekla sla v kraje, koder baje niso varni pred napadi, to se razume samo
ob sebi.«17
Dejavnost drugih nemških planinskih društev na Spodnjem
Štajerskem
Med drugimi nemškimi planinskimi društvi, ki so delovala na Spod
njem Štajerskem, velja omeniti Avstrijski turistični klub (Österreichischer
Touristenklub), ki je bil ustanovljen leta 1869 na Dunaju. Ker ni imel takšnih nacionalnih pretenzij kot Nemško in avstrijsko alpsko društvo, so
se vanj pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva včlanili tudi
mnogi Slovenci. Leta 1906 je klub imel okoli 11.000 članov. Izdajal je časopis Österreichische Touristenzeitung. Svoje delovanje je razširil tudi na
planinstvo. Leta 1878 se je od njega odcepil Alpski klub Avstrija (Alpenklub
Österreich).18
Leta 1883 je bila v Rogatcu ustanovljena podružnica Avstrijskega turističnega kluba. Za prvo nalogo si je zadala, da obnovi planinsko pot na Donačko goro, ki je bila zgrajena že leta 1852.19 Spomladi leta 1884 je sekcija
na Donački gori postavila planinsko postojanko Fröhlichhütte, ki so jo poimenovali po slatinskem zdraviliškem zdravniku Fröhlichu.20 Postojanka
je bila vzidana v skale, imela pa je velik predprostor in spalnico z ležiščem,
polnjenim s slamo in senom.21 Kočo so odprli na binkoštni ponedeljek,
za kar so pripravili slavnostni program, po katerem so goste pričakali na
železniški postaji v Poljčanah, od koder so jih prepeljali v Rogaško Slatino.
Tam so jim razkazali zdravilišče in jim priredili večerjo. Naslednji dan
je sledil vzpon na Donačko goro, kjer je bila slavnostna otvoritev koče in
gostilne, ter kosilo v Rogatcu. Goste so popoldne pospremili na železniško
postajo v Poljčane.22
V letu 1912 se je med mariborskimi Nemci pojavila zamisel o postavitvi
nemške planinske koče na Pohorju. Tam je že stala Ruška koča, ki jo je leta
1907 zgradila Podravska podružnica Slovenskega planinskega društva. Ruško kočo so obiskovali tudi nemški pohodniki, bila pa je prva slovenska po17
18

19
20
21
22

Prav tam, str. 49.
Österreichischer Touristenklub. Pridobljeno 7. 11. 2010 s spletne strani http://www.zeno.
org/Meyers-1905/A/Österreichischer+Touristenklub; Alpenvereine. Pridobljeno 7. 11.
2010 s spletne strani http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Alpenvereine.
MZ, 8. 6. 1883, str. 3.
MZ, 23. 3. 1884, str. 3.
MZ, 18. 6. 1884, str. 3.
MZ, 21. 5. 1884, str. 4.
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stojanka na Pohorju, zaradi česar je bilo, kot poroča Marburger Zeitung,23
Nemcem vedno bolj nelagodno. Tako je Hermann Albinger, vnet pohorski
planinec, dal v mariborskem Moškem pevskem društvu (Männergesangver
ein) pobudo, da se na Pohorju zgradi majhna društvena koča. Ta pobuda
se je hitro razširila ter prerasla v željo po postavitvi velike skupne nemške
koče, ki bi se imenovala Marburger Hütte (Mariborska koča). V ta namen
so ustanovili Planinsko društvo Mariborska koča (Bergverein Marburger
Hütte). Ustanovitev društva naj bi med drugim zmanjšala stroške gradnje,
ocenjene na 10.000 kron. Ustanovne skupščine so se udeležili predstavniki
različnih mariborskih nemških društev. Zanimanje za članstvo je bilo veliko, saj je že pred ustanovitveno skupščino društvo štelo 70 članov. Predsednik društva je postal Mostböck, namestnik pa Makotter. Sklenili so, da se
bo Planinsko društvo Mariborska koča povezalo z Nemškim in avstrijskim
alpskim društvom. Obe društvi sta tako svojim članom nudili popuste.
Da bi v Mariborsko kočo prišlo čim več zlasti nemških pohodnikov in
planincev so se odločili, da bodo cene kar se da ugodne. Po predlogu, ki je
bil soglasno sprejet, je bilo potrebno za nočitev na postelji odšteti 2 kroni,
na pogradu pa 80 helerjev. Za člane Planinskega društva Mariborska koča
ter vseh sekcij Nemškega in avstrijskega alpskega društva, ki so članom
Planinskega društva nudili popuste, so bile pri cenah uvedene določene
ugodnosti.24

Slika 4: Otvoritev Mariborske koče (razglednica, poslana 1913, založil J. Massak,
Maribor; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)
23
24

MZ, 15. 8. 1912, str. 2–3, in 22. 10. 1912, str. 3–4.
Prav tam.
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V koči so uredili sanitarne prostore. Pitno vodo je koča dobivala iz
vodnega zajetja. Med gradnjo je bil izražen predlog, da bi se uredila pot
od Sv. Bolfenka do koče, na vrhu pa promenada. Gradbena dela je vodil
stavbenik Holzer, mnogi obrtniki pa so za izvedbo ponudili ugodne cene.25
V podporo gradnji so 18. aprila 1913 v Kazini organizirali koncert,26
8. junija pa Cvetlični dan (Blumentag), na katerem so želeli s prodajo cvetja
zbrati večjo vsoto denarja.27 Časnik Slovenski gospodar je ob tem pozval vse
Slovence, naj ne kupujejo nemških cvetlic in ne podpirajo gradnje nemške
koče na Pohorju.28
Kočo so dokončali in odprli 7. septembra 1913. Slavnostni govornik je
bil župan Johann Schmiderer, otvoritve pa so se udeležili mnogi Mariborčani. Časnik Marburger Zeitung je ob tem zapisal: »Mariborčani sedaj (na
Pohorje) ne prihajamo več zgolj kot gostje, ampak imamo tam tudi domovinsko pravico!«29
Slovensko planinsko društvo
Več kot trideset let za Avstrijskim alpskim društvom in dvajset let za
združenim Nemškim in avstrijskim so svoje planinsko društvo ustanovili tudi Slovenci. Čeprav so pobude za organizirano slovensko planinstvo
nastajale že veliko prej, ko je bilo leta 1872 v Bohinju ustanovljeno gorsko
društvo Triglavski prijatelji, sega nastanek krovne slovenske planinske organizacije v leto 1892, ko se je skupina slovenskih planinskih navdušencev, imenovanih piparji, odločila za ustanovitev Slovenskega planinskega
društva. Ustanovni občni zbor se je vršil 27. februarja 1893 v Ljubljani.
Njegov prvi predsednik je postal Fran Orožen, namestnik predsednika
Josip Furlan in tajnik Anton Mikuš.30
V prvem letu svojega delovanja je imelo društvo 225 članov.31 Istega leta
je bila v Kamniku ustanovljena prva podružnica. Kamniški je nato sledila
Savinjska. Predsednik Savinjske podružnice je postal njen pobudnik Fran
Kocbek, ki jo je vodil štiriintrideset let. Ob ustanovitvi je podružnica štela
25
26
27
28
29
30
31

MZ, 22. 3. 1912, str. 5.
MZ, 15. 8. 1912, str. 4.
Slovenski gospodar (dalje SGp), 29. 5. 1913, str. 4.
Prav tam.
MZ, 9. 9. 1912, str. 2–3.
Deržaj, Planinski pozdrav, str. 52–54; Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str.
137–149; PV, 12/1903, pril.; Tovšak, 100 let, str. 25.
Deržaj, Planinski pozdrav, str. 53.
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40 članov. Delovala je na območju Savinjskih Alp in njihovega predgorja,
kjer je trasirala in markirala gorske poti ter gradila planinske koče.32
Leta 1894 je bila zgrajena Kocbekova koča na Molički planini pod Ojstrico, ki je postala prva slovenska planinska postojanka v Savinjskih Alpah.
Kocbekovi so v naslednjih letih sledile še Mozirska (1896), Gornjegrajska
koča na Menini planini in Lučka koča na
Koritih (1898), Hausenbichlerjeva koča na
Mrzlici in koča na Boču (1899), koča na
Lisci, Frischaufov dom na Okrešlju (1908)
ter koča na Raduhi (1910). 33 Zlasti Frischaufov dom je bil za Nemce zelo sporen,
saj je stal v bližini nekdanje nemške koče,
ki jo je leta 1907 odnesel plaz, dom pa je
prav tako nosil ime po graškem univerzitetnem profesorju Johannesu Frischaufu,
ki je deloval v Avstrijskem turističnem
klubu ter Nemškem in avstrijskem alpskem
društvu, kjer pa se ni strinjal z njihovo
nacionalistično usmeritvijo. Frischauf je
pogosto zahajal v Savinjske Alpe in imel
velike zasluge za njihovo raziskovanje.
Slika 5: Fran Kocbek
(fotografija,
narejena 1978
Ime doma je bilo spotakljivo tudi zaradi
na podlagi fotografije v
tega, ker je bila pred tem po Frischaufu
Ilustriranem Slovencu iz leta
poimenovana koča nad Suhim dolom pod
1928, na novo fotografiral Viktor
Kokrškim sedlom, ki je bila last AvstrijBerk; Domoznanski oddelek
Osrednje knjižnice Celje)
skega turističnega kluba oziroma njegove
podružnice iz Železne Kaple, ki pa je kočo
odstopila Kranjski sekciji Nemškega in avstrijskega alpskega društva. Kočo
je zatem Kranjska sekcija zaprla, da ne bi delala konkurence novo zgrajeni
Zoisovi koči višje na Kokrškem sedlu.34
Savinjska podružnica je skrbela tudi za markiranje in obnavljanje gorskih poti. Tako je že leta 1894 uredila novo pot na Okrešelj in do leta
1900 dokončala plezalno pot skozi Turski žleb.35 Poleg tega je skrbela za

32
33
34
35

Prav tam, str. 108; Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 199–201.
Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 199–205; Deržaj, Planinski pozdrav, str.
108–114; PV, 12/1903, pril.
Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 108–109; Deržaj, Planinski pozdrav, str.
111–112.
Deržaj, Planinski pozdrav, str. 111.
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turistično propagando, prirejala družabne prireditve, izdajala zemljevide,
razglednice ter planinske vodnike.36

Slika 6: Frischaufov dom na Okrešlju (razglednica, poslana 1915, založila Goričar &
Leskovšek, Celje; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Kamniški in Savinjski podružnici so se v naslednjih letih pridružile še
Radovljiška v letu 1895, Soška leta 1896, Kranjska leta 1899, Ziljska leta
1900, Podravska leta 1901, Kranjskogorska in Ajdovsko-Vipavska leta 1903,
Idrijska, Cerkljanska, Šaleška in Tržaška v letu 1904, Litijska 1905, Istrska
1906, Selška in Ilirskobistriška 1907, Tržiška 1908, Goriška 1911, Dunajska in Trboveljska 1912, Vipavska 1913, svojo podružnico pa so leta 1897
ustanovili tudi Čehi v Pragi, ki so se že dolgo navduševali nad slovenskimi
planinami.37 Tako je bil eden prvih, ki se je že leta 1795 povzpel na Triglav,
moravski rojak Jožef Pinhak.38 Češka podružnica, ki jo je vodil Karel Chodounský, je imela kmalu po ustanovitvi kar 500 članov.39
Število turistov, ki so zahajali v slovenske gore, se je večalo tudi zaradi organiziranega delovanja Slovenskega planinskega društva in njegovih
podružnic. Po podatkih za Savinjsko podružnico iz leta 1906, povzetih po
vpisih v spominske knjige, ki sicer ne morejo podati celostne podobe, so
pa vendarle nekakšen pokazatelj stanja, je Kocbekovo kočo obiskalo 109,
36
37
38
39

Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 203.
Prav tam, str. 171–180; PV, 12/1903, pril.
Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 111.
Prav tam, str. 113.
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Lučko 19, Gornjegrajsko 112 in Mozirsko 120 ljudi. V Logarsko dolino
je k Piskerniku prišlo 413 turistov, v Solčavi jih je bilo 378, v Lučah pri
Radubi 418 in na Ojstrici 90.40 Za primerjavo služi podatek iz leta 1876,
ko se je v spominsko knjigo pri Piskerniku v Logarski dolini vpisalo le 86
obiskovalcev.

Slika 7: Ojstrica iz Robanovega kota (razglednica, natisnjena okrog 1910, v korist
Savinjske podružnice SPD izdala Goričar & Leskovšek, Celje;
zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Ker se je veliko pohodnikov v planine odpravilo neprimerno opremljenih, so v Planinskem vestniku že leta 1895 objavili članek s priporočili za
pohodniško in planinsko obleko, obutev ter opremo nasploh. O pomembnosti primerne oprave priča dejstvo, da so članek v letu 1908 ponovili.
Nasveti so se nanašali na primerno izbrane čevlje, ki so morali biti pravilno oblikovani, trpežni in udobni, nogavice, ki so bile najboljše iz domače
volne, kratke, do kolen ali malo čeznje segajoče hlače, primeren suknjič,
najbolje iz lodna, volneno spodnje perilo, manjkati pa niso smeli niti debele
volnene rokavice in lodnat klobuk. Med nujne planinčeve potrebščine so
sodili še nahrbtnik, močno okovana gorska palica, kompas, aneroid, toplomer, svetilka, zemljevid, osnovni šivalni pribor in priročna lekarna, po
potrebi pa še cepin, vrv in dereze. Priporočila so se nanašala tudi na hrano,

40

SGp, 1. 11. 1906, str. 4.
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ki je morala biti različna po vrsti in količini glede na načrtovano turo, in
pijačo, pri čemer so zelo odsvetovala pitje alkohola.41
Leta 1895 je društvo pričelo izdajati svoj časopis, Planinski vestnik. Prvi
urednik je bil Anton Mikuš, leta 1908 ga je nasledil Josip Tominšek. Leta
1908 se je zamenjalo tudi vodstvo društva. Novi načelnik je postal Fran
Tominšek. V letu 1910 so se pojavile zahteve po reorganizaciji društva, ki
bi se preoblikovalo v zvezo planinskih društev. Zvezo bi vodil centralni
odbor, osrednje društvo, ki je do sedaj odločalo o vsem in je bilo tako v
privilegiranem položaju, pa bi postalo ena od enakopravnih članic zveze.
Predlog sekcij ni bil sprejet, saj je do reorganizacije prišlo šele po drugi
svetovni vojni, leta 1948, ko je bila ustanovljena Planinska zveza Slovenije.42

Slika 8: Naslovna stran 1. številke Planinskega vestnika, 1895
(Univerzitetna knjižnica Maribor)
41
42

Wölfing, Obleka in oprava, str. 9–12 in str. 25–27; PV, 6–7/1908, str. 99–104.
Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 172–179, 282.
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Do prve svetovne vojne, torej v začetnem obdobju svojega delovanja,
je imelo Slovensko planinsko društvo velik narodno zavedni in združevalni značaj, saj je nastalo kot protiutež nemškim planinskim združenjem
na Slovenskem. Skrbelo je za gorske poti, planinske koče, pospeševalo
turistični obisk v gorah, izdajalo svoj časopis ter delovalo na področju
kartografije in meteorologije. Prav tako je z družabnimi prireditvami povezovalo Slovence in krepilo njihovo pripadnost društvu in slovenskemu
planinstvu nasploh.
Leta 1913 je društvo štelo več kot 3.300 članov in imelo 26 podružnic.43
Do leta 1903 je imenovalo 10 častnih članov, in sicer Franceta Kadilnika,
Johannesa Frischaufa, Jakoba Aljaža, Frana Kocbeka, člane odbora Češke
podružnice ter Simona Inzka.44 Med njimi je bil za slovensko planinstvo še
posebej zaslužen Jakob Aljaž, župnik na Dovjem, ki je leta 1895 od občin
Dovje in Mojstrana odkupil zemljišče na Kredarici in tam postavil Aljažev
stolp. Istega leta je postavil še Aljaževo kočo v Vratih, naslednje leto pa
Triglavsko kočo na Kredarici. S tem je na račun nemškega znatno okrepil
slovenski vpliv v Julijskih Alpah.
Ena izmed najpomembnejših dejavnosti Slovenskega planinskega društva oziroma njegovih podružnic je bila prav gotovo gradnja koč. Pred
prvo svetovno vojno jih je imelo društvo v lasti 34.45 O njihovem pomenu
pričajo tudi prispevki Frana Kocbeka v Planinskem vestniku o legi, načrtih,
zgradbah in opremi koč, ki so prinašali tudi z današnjega zornega kota
zelo koristne in sodobne napotke. Kot pravi, je nujno, da se koče zgradijo
v bližini studencev oziroma vodnega zajetja, ki nudi pitno vodo za kuhanje
in umivanje. Prostor mora biti dobro zavarovan pred snežnimi plazovi,
vetrom in udorom kamenja, prav tako pa je potrebno razmisliti, na kakšni
višini bo koča stala in temu prilagoditi gradbeni material, da gradnja ne bi
bila predraga. Koče je potrebno graditi z ozirom na gorske okoliščine, kar
pomeni, da je potrebno uporabiti dobre izolacijske in odporne materiale,
gradnjo pa prilagoditi vremenskim razmeram. V koči sta nenazadnje pomembna tudi oprema in pohištvo, med katerimi so nepogrešljivi pogradi,
ognjišče, velika miza in klopi, trpežna kuhinjska posoda in osnovne higienske potrebščine.46
43

44
45
46

Podatki o članih SPD v letu 1913 se razlikujejo. Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 180, navaja, da jih je bilo 3.385, medtem ko je na 226. strani istega vira naveden
podatek o 3.337 članih. Slednje število je povzeto po statističnem pregledu v 6. številki
PV iz leta 1951.
PV, 12/1903, pril.
Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 226.
PV, 5/1895, str. 68–70; 5/1896, str. 70–73, 9/1896, str. 148–150, in 10/1896, str. 164–166;
6/1897, str. 91–92 in 7/1897, str. 99–101.
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Slovenske planinske koče so bile simboli slovenstva in vsaka nova otvoritev je predstavljala majhno narodno zmago v boju z nemškim vplivom.
Planinski vestnik je ob desetletnici delovanja društva zapisal takole: »Da,
te naše koče so nam v ponos, v njih vidimo poglavitni in vidni uspeh našega
dela. V Bohinju in na Triglavu, v Grintavcih in Savinskih planinah so ta
gostoljubna zavetišča in tudi v Karavankah pa Polhograjskih hribih, da,
celo v najvzhodnejšem koncu slovenskega pogorja štejemo v last nekaj, kar
je v veselje in v uteho vsakemu, ki prime za palico pa gre v goste po širni
domovini.«47
Podravska podružnica Slovenskega planinskega društva
Na pobudo ruškega učitelja Davorina Lesjaka so leta 1901 v Rušah ustanovili Podravsko podružnico Slovenskega planinskega društva. Ustanovni
občni zbor je potekal 8. aprila v prostorih gostilne Mulej. Na njem so bili
izvoljeni: za predsednika Davorin Lesjak, podpredsednika Miha Sernec,
blagajnika Franc Grizold in tajnika Viktor Glaser. Podružnica je delovala
na širokem območju, in sicer mariborskega, slovenjegraškega, lipniškega,
ptujskega in ljutomerskega okrajnega glavarstva ter konjiškega sodnega
okraja. Med člani je bilo mogoče zaslediti še druge za slovenstvo pomembne može, kot so bili Fran Rosina, Karel Verstovšek, Matija Lichtenwallner,
Franc Robič, Henrik Schreiner in drugi.48
Podružnica je na 1. občnem zboru sprejela plan dela, ki je predvidel
postavitev planinske koče pri Sv. Arehu, markiranje in ureditev poti od
Sv. Areha do Šumika, markiranje poti po falskih gozdovih in poti od Ruš
prek Selnice do Sv. Duha na Ostrem vrhu, namestitev spominske knjige za
vpis planincev in turistov v pločevinast zaboj pri Arehu ter v gostilno na Sv.
Duhu na Kozjaku, organiziranje naslednjega občnega zbora v Mariborski
čitalnici in izvedba skupnega društvenega izleta k Šumiškim slapovom.49
V drugem letu svojega delovanja je podružnica štela 43 članov. V spominsko knjigo na Arehu se je vpisalo 138 obiskovalcev, v tisto pri Sv. Duhu
pa 42. Podružnica je prav tako izpolnila eno od namer, oblikovanih na
ustanovnem občnem zboru, in sicer ureditev poti od Areha do Šumika.
Otvoritvene slovesnosti se je kljub slabemu vremenu udeležilo veliko ljudi.
Največ jih je prišlo iz Maribora in Ruš, nekateri pa celo iz Ptuja in Gradca.
47
48
49

PV, 12/1903, pril. str. 4.
Tovšak, 100 let, str. 27–28; 85 let, str. 4–7; Teržan, Ob 65-letnici, str. 50; Teržan, Podravje,
str. 475.
Tovšak, 100 let, str. 27; 85 let, str. 6.
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Pot do Šumika je potekala čez ozemlje, ki je bilo v lasti grofa Alfonza Zabea. Grof Zabeo je bil velik ljubitelj planinstva in zelo naklonjen Podravski
podružnici in je zato dovolil, da so pot speljali čez njegovo zemljišče. V
istem letu je podružnica uredila in zaznamovala še pot od Stare glažute do
Sv. Areha (Alfonzova pot) in od Sv. Lovrenca čez Petelinjek, Brv in Pesek
pod Roglo do Kungote, od koder je bila nato le ura hoda do Zreč. Zaradi
markiranih poti je bilo Pohorje mogoče prehoditi brez pomoči vodnika od
Maribora do Bolfenka in nato čez Areh na Klopni vrh in v Sv. Lovrenc.50
Podružnica je prav tako sklenila, da bodo napisi na orientacijskih tablah v
slovenščini, s čimer je v slabo voljo spravila Nemce.51
Leto 1903 je bilo za Podravsko podružnico zelo delavno. V tem letu
so namreč sklenili, da na Žigartovem vrhu pri Arehu zgradijo razgledni
stolp. Zamisel zanj so dobili na izletu na Boč, kjer je leta 1899 Savinjska podružnica zraven koče v krošnji velike bukve postavila ograjeno razgledno
ploščad s klopmi in mizo. V ta namen se je konstituiral poseben odbor, ki
je skrbel za postavitev stolpa. V odboru so bili Franc Grizold, Miha Sernec,
Viktor Glaser in Davorin Lesjak. Zemljišče za gradnjo stolpa je odstopil
pohorski kmet in veleposestnik Marko Kapun, po domače Žigert (Žigart),
zato je stolp nosil njegovo ime. Žigert je iz svojih gozdov za stolp po ugodni ceni priskrbel tudi les. Stolp je meril 36 metrov, načrt zanj pa je izdelal
Dragotin Nerat. Tesarska dela so potekala pod vodstvom Ivana Škariča.
Stolp je bil dokončan v treh mesecih. Temelj je bil iz kamna, vezanega s
cementom, streha prekrita s pločevino, sam stolp pa obit z deskami in z
žicami na šestih mestih pritrjen na tla. Na vrh so vodile lesene stopnice,
kjer je bila miza s klopmi in vpisna knjiga. Ključi so bili najprej na voljo
le pri trgovcu Sernecu v Rušah, pozneje pa še na drugih krajih ob vznožju
Pohorja.52 Stroški za stolp so s predvidenih 1.200 narasli na več kot 3.600
kron. Ker so bili takšni stroški za podružnico preveliko breme, je pozivala
»rodoljube, da pristopijo k podružnici kot člani, oziroma da pošljejo denarnih prispevkov načelništvu v Rušah.«53
Slavnostna otvoritev je bila 6. septembra 1903 in je pomenila pravo narodno zborovanje, saj se je je udeležilo več kot 700 ljudi. Slovesno mašo je
v cerkvi sv. Areha daroval Anton Medved, slavnostni govorniki pa so med
drugimi bili Davorin Lesjak, Fran Rosina, Josip Sernec v imenu Savinjske

PV, 8/1902, str. 149–150.
Tovšak, 100 let, str. 28.
52
SGp, 20. 8. 1903, str. 6.
53
PV, 8/1903, str. 131; o stolpu na splošno PV, 2/1903, str. 27; Tovšak, 100 let, str. 29–30;
Šumljak, Razgledni stolp, str. 14–15.
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podružnice, Matija Murko v imenu graških Slovencev in drugi. Uradnemu
delu je sledila zabava z druženjem.54
Stolp je bil za tisti čas prava atrakcija, ki je privabljala mnogo obiskovalcev z različnih koncev. Leta 1903 se jih je v spominsko knjigo vpisalo 252,
naslednje leto pa že 1.043. Obiskovalcev je gotovo bilo še več. Vstopnina
na stolp je znašala 10 vinarjev. Največ ljudi je prihajalo ob nedeljah, ko so
bile ob stolpu prave veselice. Na eni takšnih, 19. junija 1904, so na stolpu
odkrili grb, ki je bil delo ruškega kaplana Antona Pintariča. Na grbu je
bilo napisano: »Zgradila Podravska podružnica SPD leta 1903. 37 m.«55 V
naslednjem mescu, 17. julija, so zabeležili rekordno število ljudi. Prišlo naj
bi jih okrog 1.000. Na stolp se je glede na plačano vstopnino povzpelo 820
ljudi. Število teh pa je bilo še večje, saj so revnejšim romarjem in otrokom
dovolili brezplačen vstop.56 Da so Slovenci prehiteli Nemce, ki so svoj stolp
postavili šest let kasneje, Mariborski sekciji Nemškega in avstrijskega društva gotovo ni bilo všeč. Kljub temu pa so, kot poroča Planinski vestnik,
Nemci stolp obiskovali »incognito« in se zaradi tega v spominsko knjigo
niso vpisovali.57 Marsikateri nemški turist je stolp občudoval. Takšen je
tudi primer enega izmed njih, ki mu je bil razgledni stolp tako všeč, da se
je iz navdušenja kar včlanil v Podravsko podružnico.58
V noči s 23. na 24. november 1904 je Podravsko podružnico prizadela velika nesreča, saj se je razgledni Žigertov stolp zaradi viharja porušil. Stolp
je bil obit z deskami in zato zelo težek, poleg tega pa so se pojavili očitki,
da naj ne bi bil pravilno konstruiran. Ker je bila presekana ena od vrvi,
s katerimi je bil stolp pritrjen na tla, se je pojavil sum, da so nasprotniki
stolpa viharno noč izkoristili kot možnost za sabotažno akcijo. Preiskava
je trajala osem mesecev, v kateri so morali načelnik podružnice Lesjak in
mnogi odborniki večkrat pred mariborsko in slovenskobistriško sodišče
na zagovor, kjer sta jih brezplačno zastopala odvetnika Franjo Rosina v
Mariboru in Urban Lemež v Slovenski Bistrici. Sodišči sta naposled razsodili, da je bil za porušenje stolpa kriv vihar.59
Že v naslednjem letu se je pojavila želja, da bi v bližini nekdanjega zgradili nov stolp. Z lastnikom tamkajšnjega zemljišča Markom Kapunom so se
dogovorili za služnostno pravico. Novi stolp bi bil zidan, načrte zanj pa je
54
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SGp, 20. 8. 1903, str. 6; Poljanec, Žigertov stolp, str. 148–150; Šumljak, Razgledni stolp,
str. 15; Tovšak, 100 let, str. 29.
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pripravil inženir Jaroslav Foerster. Da bi pridobili čim več denarne pomoči,
so izdali zadolžnice po 20 kron. Na ta način so v slabem letu zbrali 1.000
kron. Poleg tega so z denarnimi donacijami priskočile na pomoč posojilnice in hranilnice ter mnogi posamezniki. 15. julija 1906 so v Rušah v podporo gradnji stolpa priredili pevsko in narodno slavje. Pobudo za pevski
koncert je dal odbor ptujskega pevskega društva, Podravska podružnica
pa ga je razširila v splošno slavje v prid Žigertovemu stolpu. Prireditve se
je udeležilo okrog 4.000 ljudi, ki so prišli v Ruše z različnih koncev, od
Savinjske doline in Kranjske do Koroške in Podravja. Igrala je šoštanjska
godba in pelo okrog 150 pevk in pevcev Pevskega društva iz Ptuja. Podruž
nica je s prireditvijo zbrala več kot 1.300 kron. Kmalu se je v skladu za
gradnjo stolpa nabralo dovolj denarja, da bi lahko pričeli z delom, vendar
se je Podravska podružnica odločila, da bo zbrani denar raje namenila za
postavitev koče, ki je bila v tistem trenutku nujnejša od stolpa.60
V letu 1903 je Podravska podružnica štela že 86 članov. Zaznamovala je
nekaj poti in postavila 10 kažipotov. Enega od kažipotov je postavila tudi
na železniški postaji v Rušah. Na njem je bil slovensko-nemški napis, ki
ga je kljub mnogim nasprotovanjem dovolila uprava Južne železnice. Podružnica je v istem letu v lovski hiši grofa Zabea na Klopnem vrhu uredila
krčmo s prenočišči, od Savinjske podružnice pa je dobila v upravo kočo
na Boču, ki je bila ob prevzemu v zelo slabem stanju in potrebna obnove.61
Pred letom 1907, ko je bila dograjena Ruška koča, je imela podružnica v
uporabi še sobo v lovski koči Pri Samcu na Veliki Kopi, ki je bila last Franca
Pahernika. Ob koči so nameravali postaviti z deskami obit in 4 metre visok
razgledni oder.62
Kočo na Boču so odprli 18. septembra 1899. Bila je 16 kvadratnih metrov veliko preprosto zavetišče, ki je nudilo možnost za počitek in zavetje
pred nevihtami. Kočo so postavili na ravnini v bližini vrha na višini 960
metrov. Podstrešje so preuredili v spalni del s preprostimi ležišči. Kočo
so postavili na zemljišču v lasti uršulinskega samostana iz Studenic, ki je
za gradnjo poleg dovoljenja prispeval še les. Zraven koče, na vrhu košate
bukve, so uredili razgledno ploščad, kjer je bilo prostora za 10 ljudi. Prav
tako so na novo uredili pot, ki je vodila do koče.63
Število članov je v letu 1904 naraslo na 118. Podružnica je v tem letu pričela z načrti za gradnjo planinske koče pri Arehu. V ta namen je z
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Ivanom Robnikom za obdobje petdeset let podpisala pogodbo o najemu
zemljišča za gradnjo postojanke. Ivan Robnik je bil zaslužen tudi za mnogo markiranih poti na Kozjaku. Teh je bilo do leta 1906 na Kozjaku 15 z
38 kažipotnimi tablami, na Pohorju pa 18 s 43 tablami.64 V istem letu je
podružnica izgubila pravdo z grofom Thurnom zaradi markiranja poti od
Brvi čez Pesek na Roglo in v Mislinje, za kar je morala odšteti 100 kron.
Na zahodni strani Pohorja so namreč baron Rosmanit, Reiser in gozdarski
urad grofa Thurna prepovedali markacije na svojih ozemljih.65
Dejavnosti v zvezi z gradnjo koče Podravske podružnice na Pohorju pri
Sv. Arehu so dosegle vrh v letu 1907. Tega leta je bila namreč dokončana
Ruška koča. Do tedaj so se lahko pohodniki na Pohorju okrepčali in spočili
v lovski koči na Klopnem vrhu in pri Samcu na Veliki Kopi. Sv. Areh je
predstavljal pomembno točko pri prehodu čez Pohorje, zato je bila izbira
lokacije za kočo na tem mestu zelo primerna. Poleg tega so bili pri Arehu
večkrat letno veliki cerkveni shodi in ob slabem vremenu so morali romarji
in izletniki pogosto stati na dežju.66 Otvoritvena slovesnost je potekala
8. septembra 1907 in se je pričela z mašo in blagoslovitvijo koče, ki ju je
vodil Anton Medved, po končanem formalnem delu pa je sledila veselica
s pohorsko godbo in dobro postrežbo, za katero so bile zaslužne mnoge
ruške in smolniške gospodinje. Slavnostni govornik je bil Davorin Lesjak,
navzoče pa sta med drugimi pozdravila tudi načelnik Slovenskega planinskega društva Fran Orožen ter predstavnik Slovencem naklonjenega
nemškega socialdemokratsko usmerjenega turističnega društva Die Naturfreunde.67
Odločitev za poimenovanje koče je sprejel odbor Podravske podružnice
na predlog Franja Rosine. Po mnenju Planinskega vestnika je bilo ime dobro izbrano, »kajti ideja o stavbi koče je vzklila v Rušah in prebivalci ruške
fare so največ žrtvovali za faro.«68 Koča je bila velika skoraj 234 kvadratnih
metrov in je bila na treh straneh obdana s širokim hodnikom, kar ji je dajalo pravi planinski videz. Stala je na rahli vzpetini za cerkvijo sv. Areha.
Vsa zgradba in tudi streha sta bili leseni. Za streho so uporabili celo nekaj
desk s porušenega Žigertovega stolpa. Za vhodom je bila majhna veža, od
koder so vrata vodila v veliko gostilniško sobo, na levo pa v kuhinjo in v
oskrbnikovo sobo. Iz gostilniške sobe je bil prehod v prostorno spalnico,
64
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druga spalnica pa se je nahajala v mansardi. Kočo je postavil gradbeni
mojster Rajmund Glaser iz Ruš.69

Slika 9: Ruška koča
(razglednica, natisnjena 1913, izdalo Slovensko planinsko društvo, Ruše;
zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Njena prva oskrbnica je postala Ivana Sernčeva. Koča je bila odprta v
sezoni od maja do oktobra. Ob zaključku vsake sezone je bila v organizaciji
Podravske podružnice pri Sv. Arehu maša, ki ji je sledila manjša veselica.70
V letih 1908 in 1909 so v Podravski podružnici na novo markirali društvene poti in uredili nekaj novih, kot na primer od Miklavža do koče na
Boču. Večina aktivnosti podružnice je bila usmerjena v izpopolnjevanje
Ruške koče. Glede na vpisane v spominsko knjigo jo je v letu 1908 obiskalo skoraj 1.500, v letu 1909 pa 1.733 ljudi. V koči so dokončali prostorno
damsko in manjšo društveno sobo, tla so položili še v preostali del podstrešja, uredili so podstrešno stranišče, živilsko shrambo, postavili majhno
drvarnico ter veliko peč, nakupili nekaj blazin, posteljnine, prtov in posode
ter v bližini koče na primernem mestu zgradili 7 metrov visok razgledni
stolp. Stolp, ki je po dogovorih služil tudi kot razgledni, je v letu 1909 na
Žigertovem vrhu postavil vojaški zemljepisni zavod. Podružnica je nadalje uredila okolico okrog Areškega studenca in poskrbela za neoporečno
zajetje pitne vode, s katero se je oskrbovala Ruška koča. Studenec so v
letu 1909 po zaslužnem članu Romanu Trstenjaku prekrstili v »Romanov
69
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studenec«.71 Ta poteza se je v letu 1914 izkazala za nesrečno. Na dan umora
prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu so v Rušah skupaj z mariborskimi sokoli priredili veliko ljudsko slavje. Ker veselice kljub tragični
novici in pozivom komandirja žandarmerijske patrulje niso želeli prekiniti
in je več udeležencev celo vzklikalo slavo Srbom in Rusom, je komandir
sestavil obtožnico, ki je temeljila na preimenovanju Areškega v Romanov
studenec kot dejanju v čast ruski carski družini. S tem so Rušane obtožili veleizdaje. Oblast je na podlagi obtožnice odredila aretacijo ruškega
župana, njegove hčerke, ruškega kaplana Ilca, načelnika podružnice Lesjaka, učitelja Lichtenwallnerja, njegove žene ter mnogih drugih zavednih
Slovencev, jih zaprla in jih po dveh mesecih zaradi pomanjkanja dokazov
o veleizdaji izpustila. Ko se je Avstro-Ogrska zapletla v vojno s Srbi, so 16
Rušanov ponovno zaprli.72
Finančno je bila podružnica večinoma odvisna od lastne dejavnosti ter
podpore različnih slovenskih hranilnic in posojilnic ter posameznikov,
saj je država več finančnih sredstev namenjala nemškim društvom. Prvo
državno podporo v vrednosti 500 kron je po posredovanju senatnega predsednika dvornega svetnika dr. Ploja Ministrstvo za javna dela podružnici
namenilo v letu 1910, vendar se je sofinanciranje z Dunaja zaradi ostrega
nemškega nasprotovanja ukinilo leta 1913. Takrat je Bergverein Marburger
Hütte postavil prvo nemško planinsko postojanko na Pohorju, državna
denarna sredstva pa so se tako stekala k Nemcem.73
Leta 1911 se je obisk Ruške koče, sodeč po vpisnih knjigah, povečal
na 1.873 ljudi. V njej so uredili lekarno in knjižnico, ki je štela okrog 100
vezanih knjig. Zgradili so tudi nov hlev za več glav živine. Podružnica je
uredila pravna razmerja glede svoje posesti. Sklenila je kupiti nekaj ozem
lja na Boču, na zemljišču pri Arehu, ki ga je pridobila v preteklem letu, pa
postaviti še eno kočo. V njej so želeli urediti več ločenih sob in kopalnico.
Namenjena bi bila petičnejšim gostom, poletnim letoviščarjem, potrebnim
miru in svežega zraka. Načrte zanjo je izdelal Rajmund Glaser, stroški pa
so bili ocenjeni na 10.000 kron. V podružnici so med drugim izrazili željo
za ustanovitev nove, Dravinjske podružnice, ki bi v oskrbo prevzela Boč
in tako razbremenila Podravsko.
3. septembra 1911 je Podravska podružnica pri Ruški koči praznovala
desetletnico svojega obstoja. V tem obdobju si je pridobila velik ugled in
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lepo število privržencev. Vseh članov je bilo ob koncu 1911. leta 142, konec
leta 1912 pa že 165.74
Depandanso Ruške koče, poimenovano po pohorskem predelu »vila
Planinka«, so za javnost odprli 8. septembra 1912. Po ustaljeni navadi se je
prireditev pričela z mašo, ki jo je vodil Anton Medved, sledil je formalni
del z glavnim govornikom predsednikom Lesjakom, prireditev pa se je
zaključila s pravim narodnim slavjem. Planinko so uredili v najmodernejšem slogu. V pritličju je imela kopalnico z možnostjo mrzle, tople kopeli
ali prhe ter 10 eno, dvo, ali triposteljnih sob. Enoposteljni sobi v prvem
nadstropju sta imeli tudi balkon. Za sobo prvega razreda je bilo potrebno odšteti 2,5 krone, za sobo drugega razreda pa 2 kroni na dan. Člani
planinskih društev so imeli 25 odstotni popust, prav tako so bili 20–30
odstotnega popusta deležni gostje, ki so se odločili za daljše bivanje, 50
odstotnega pa stalni gostje. Otrokom, mlajšim od treh let, in bolnikom
bivanje v vili Planinka ni bilo dovoljeno. Ob rezervaciji je bilo potrebno
vplačati akontacijo v višini 1/3 cene. Gostom je bila na voljo dobra kuhinja,
lepa narava za sprehode, lahko pa so uživali tudi ob pitju čiste planinske
vode. Vila je bila odprta sezonsko, od pomladi do jeseni. Že v prvem letu
je kljub slabemu vremenu in kratki sezoni, saj so vilo odprli konec poletja,
v njej bivalo 29 oseb.75

Slika 10: Vila Planinka (razglednica, poslana 1924, brez navedbe založnika;
Zbirka drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor)
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Leta 1913 sta Ruška koča in Planinka dobili nemško tekmico – nemško
društvo Marburger Hütte je namreč nedaleč od Sv. Bolfenka zgradilo svojo
kočo. V podporo gradnji so organizirali Cvetlični dan. Podravska podružnica je nanj odgovorila z organizacijo dobrodelnega koncerta v prid Ruški
koči. Koncert je bil napovedan za 24. maj v Narodnem domu v Mariboru.
Ljudi so pozivali, naj kupijo čim več vstopnic in tako pokažejo »dostojno,
a krepko, da je Pohorje naše, slovensko!«76 Nemški Cvetlični dan po poročanju slovenskega časopisja naj ne bi prinesel takšnega izkupička, kot so
ga organizatorji pričakovali. Zbrali so nekaj več kot 2.000 kron. Slovenski
gospodar in Straža leta 1913 poročata, da naj bi bile mariborske ulice kljub
nedelji dokaj prazne, da odločnejši cvetlic naj ne bi želeli kupovati, strahopetnejši pa naj se ne bi niti prikazali.77
Poleg ljubiteljev pohodništva je na Pohorje v poletnih mesecih prihajalo
mnogo poletnih počitnikarjev oziroma »sommerfrischlerjev«, kar je bilo
razvidno tudi iz namembnosti vile Planinka. Kraji na Pohorju so tako v
poletnih mesecih gostili meščanske letoviščarje, ki so v naravi in svežem
zraku iskali želeni počitek.

Slika 11: Sv. Lovrenc na Pohorju (razglednica, natisnjena okrog 1898,
brez navedbe založnika; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana)

Med znane kraje »poletne svežine« se je uvrščal tudi Sv. Lovrenc na Pohorju. Trg, ki je na začetku 20. stoletja štel približno 1.200 prebivalcev, je
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zaradi mirne lege, ugodnih podnebnih pogojev, svežega, z ozonom bogatega zraka, čiste pitne vode in številnih smrekovih gozdov privabljal mnoge
turiste. Poletna stanovanja in sobe so bila na voljo po različnih gostiščih
ter zasebnih hišah tako v kraju samem kot v bližnji okolici. Cene sob so se
okoli leta 1900 gibale od 15 do 40 kron na mesec. V okolici se je bilo mogoče okopati, in sicer je bilo hladno kopališče urejeno ob potoku Radoljna,
toplo pa v bližnjih kopalnih kadeh. Letoviščarji so se lahko kratkočasili z
daljšimi ali krajšimi sprehodi, lovom ter igranjem tenisa. Trg je imel ugodno lego za pohodniške izlete po Pohorju. Poleg naravnih znamenitosti,
kot so Lovrenška jezera, je bilo v okolici tudi nekaj kulturnih znamenitosti.
Med najbolj ogleda vredne se je uvrščala romarska cerkev Marije v Puščavi. Kraj je bil prometno povezan z železnico. Do Maribora je vožnja trajala
približno tri četrt ure, vlak pa je med krajema vozil petkrat na dan.78
Slovenskemu planinstvu je uspelo v kratkem času od ustanovitve Slovenskega planinskega društva pa do prve svetovne vojne vzpostaviti dobro
organizirano mrežo področnih planinskih društev in pridobiti v svoje
vrste veliko število narodno zavednih Slovencev ter njihovih tujih somišljenikov. Nemški vpliv in želja po prevladi sta bila prisotna na celotnem
območju sedanjega slovenskega alpskega sveta, vendar sta se v večji meri
manifestirala zlasti na območju Spodnje Štajerske, kjer so med Nemci in
Slovenci nastajala vedno večja nesoglasja. Narodna zavest, ki se je krepila
tudi skozi planinstvo, je potencirala nacionalna čustva na obeh straneh.
Tako pozivi bodisi z nemške bodisi s slovenske strani k ohranjanju in pospeševanju nemškega ali slovenskega interesa v gorah niso bili redki. Če
se omejimo na Pohorje in Kozjak, lahko rečemo, da so Nemci vzpostavili
zlasti dobro organizirano ter vzdrževano mrežo planinskih poti, Slovenci
pa so jih s svojo dejavnostjo relativno hitro dohiteli ter na področju postav
ljanja planinskih koč tudi prehiteli.
Podravska podružnica je pred letom 1914 štela 156 članov. Kljub manjšemu finančnemu deležu ji je do prve svetovne vojne uspelo nadgraditi in
izboljševati že osnovano planinsko infrastrukturo, pri čemer se je nenehoma kosala z Nemci. Rivalstvo med obema narodoma je naraslo celo do
te mere, da je moralo vmes poseči c. kr. namestništvo v Gradcu in pozvati
slovensko Podravsko in nemško Mariborsko sekcijo, naj si društvi ne konkurirata pri markiranju in trasiranju poti ter gradnji planinskih objektov
v njuni neposredni bližini.79 Kljub temu je imela tekmovalnost med obema
sekcijama tudi pozitivno plat. Podravska hribovja so z urejeno infrastruk78
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turo postala prehodnejša, prepoznavnejša in zanimivejša za mnoge slovenske in tuje pohodnike, ki so v pohorskih in kozjaških lepotah uživali v
trenutkih miru in sprostitve ter na ta način prispevali k ekonomskemu in
družbenemu razvoju regije.
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Mountaineering in Lower Styria in the last Decades
before World War I. with Emphasis on Mountaineering
on Pohorje and Kozjak
Summary
Because of growing interest of general public in mountain world in the second half of the
19th century the need for organised mountaineering arose, which would not only scientifically research the mountains but also commit to more practical activities. In such a
way by routing and marking the mountain paths, by setting signposts, by organising the
mountain guiding and by building alpine posts, the alpine climbing would become easier
and safer and the mountain peaks more accessible.
In the 70ies of the 19th century in Lower Styria the subsidiaries of German mountaineering societies and two subsidiaries of the in 1893 established Slovene Mountaineering
Society were active. In the Pohorje and Kozjak region the interests of the Maribor section
of the German and Austrian Alpine Society (Section Marburg an der Drau), established
1876, and the Drava-Region Subsidiary of the Slovene Mountaineering Society, established
1901 in Ruše, were interwoven and clashed. Both sections were committed to building,
maintaining and marking of the mountain paths. The Drava-Region subsidiary made in
1907 a big step forward, for in this year the first Slovene alpine post by St. Areh was built.
The Germans got their alpine spot in this region in 1913, when the Mountaineering Society
Mariborska koča (Bergverein Marburger Hütte) built the Mariborska koča (Maribor Alpine
Spot) near St. Bolfenk.
Besides the basic task to promote the interest for mountaineering in both, i.e. the Slovene
as well as the German subsidiaries of the mountaineering societies in Lower Styria, the
national pretensions for the supremacy over the Lower Styria mountains and hills came
more and more to the front. The Slovene and the German newspaper played a significant
role in this process. Regardless to this fact all societies contributed to establishing the
mountaineering infrastructure, what made mountains accessible to more people.

Die Bergsteigaktivitäten in der Untersteiermark in
den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg
mit der Betonung auf Bergsteigen auf Pohorje/
Pachern und Kozjak/Kosiak
Zusammenfassung
Wegen dem immer steigendem Interesse der Menschen für die Bergwelt, wuchs in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Bedürfnis nach organisierten Bergsteigaktivitäten,
die nicht nur für die rein wissenschaftliche Recherchen sorgen, sondern sich auch den ganz
praktischen Aufgaben in den Bergen widmen sollten. Auf diese Weise würden die Berge
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mit dem Trassieren und Markieren der Bergwege, mit der Aufstellung der Wegweiser,
mit organisierten Bergführer und dem Bauen der Berghütten zugänglicher und sicherer
sein. In der Untersteiermark waren in den 70er des 19. Jahrhunderts die Zweigstellen der
deutschen Bergvereine und die zwei Zweigstellen des im Jahre 1893 gegründeten slowenischen Bergvereins tätig. Auf dem Pohorje/Pachern und Kozjak/Kosiak Gebiet verflochten
und kreuzten sich die Interessen der Mariborer/Marburger Sektion des Deutschen und
Österreichischen Alpenverein (Section Marburg an der Drau), die im Jahre 1876 gegründet
wurde, und der Drava-/Drau-Region Sektion des Slowenischen Bergvereins, den man im
Jahre 1901 in Ruše gründete. Beide Sektionen widmeten sich dem Ausbau, der Pflege und
der Markierung der Bergwege. Die Drava-/Drau-Region Sektion machte 1907 eine großen
Schritt voraus, den in diesem Jahr wurde bei Sv. Areh die erste slowenische Berghütte zu
Ende gebaut. Die Deutschen bekamen ihre erste Berghütte in dieser Region im Jahre 1913,
als Planinsko društvo Mariborska koča (Bergverein Marburger Hütte) in der Nähe von Sv.
Bolfenk die Mariborska koča/ Marburger Hütte fertigstellte.
Neben der primären Rolle der Motivation für das Bergsteigen manifestierten sich in den
deutschen sowie in den slowenischen Sektionen der Bergvereine in der Untersteiermark
die nationale Prätentionen für das Prädominieren in den untersteirischen Bergen immer
stärker und dazu trugen im großen Masse auch die damalige deutsche und slowenische
Periodika bei. Unabhängig davon trugen alle Vereine zu der Herstellung der guten Berginfrastruktur bei und das war auch der Grund, warum immer mehr Menschen in die Berge
gingen.

77

Zgodovina lanarstva na območju
občin Destrnik in Trnovska vas
Aleš Marđetko*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 39(497.12-18):677.11
Aleš Marđetko: Zgodovina lanarstva na območju občin Destrnik in Trnovska vas. Ča-

sopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 4, str. 77–96

Avtor v članku obravnava dejavnost, ki je bila nekoč na območju današnjih občin
Destrnik in Trnovska vas zelo razširjena, in sicer pridelavo in predelavo lanu. V njem
na podlagi razpoložljivega arhivskega gradiva, literature in predvsem ustnih pričevanj
prikaže zgodovino, načine dela ter družbeni in gospodarski pomen te dejavnosti na
obravnavanem območju. Pri prikazovanju teh vsebin je bil namen biti čim bolj izviren,
zato so skoraj vsi izrazi za orodja, pripomočke in delovne postopke poleg knjižne oblike
zapisani še v izvirni domači obliki.
Ključne besede: lan, lanarstvo, lanišnica, Destrnik, Trnovska vas, noša, platno, domača obrt
1.01 Original Scientific Article
UDC 39(497.12-18):677.11
Aleš Marđetko: The History of Flax-Growing in the Destrnik and Trnovska vas Municipality. Review for History and Ethnography, Maribor 81=46(2010), 4, pp. 77–96

In this article the author discusses an activity, which was very widely spread on the
today’s region of the Destrnik and Trnovska vas municipality, namely the flax-growing.
On the basis of available archival materials, literature and mostly oral statements the
history, the working methods and the social and economic importance of this activity on the chosen region are being presented. The basic idea behind presenting these
contents was to stay as original as possible and therefore almost all expressions for
tools, accessories and working methods are next to the standard language form also
written in the original “local” form.
Key words: flax, flax-growing, Destrnik, Trnovska vas, national costume, linen, trade
* Profesor zgodovine in geografije na JVIZ Destrnik-Trnovska vas, Janežovski vrh 45,
2253 Destrnik. ales.mardetko@volja.net
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Uvod
Na območju občin Destrnik in Trnovska vas je bila tradicija pridelave
ter predelave lanu do srede 20. stoletja zelo razvita. Dele njiv in vrtov je
s svojim modrim cvetom krasil lan, terilje so jezile ter s sajami mazale
predvsem moške, iz hiš se je v dolgih zimskih nočeh slišala pesem predilj
in njihovih kolovratov, ljudi so grela, ščitila ter krasila oblačila iz lanu.
Danes tega ni več, živi le še v spominih starejših ljudi, toda tudi spomini
vse bolj bledijo.
Materialnih koristi, razen oblačil in drugih (predvsem tekstilnih) izdelkov, dejavnost ni prinašala, ker izdelkov niso prodajali, ampak so jih
imeli za lastne potrebe. Lanarstvo je imelo velik pomen v življenju ljudi
nekje do polovice prejšnjega stoletja, ko je začelo zaradi novih tkanin in
spremenjenega načina življenja izginjati, da bi v 60-ih letih (s prenehanjem
izdelovanja vrvi) dokončno izginilo kot dodatna dejavnost ljudi z obravnavanega območja.
Zgodovina in geografija lanarstva na Slovenskem
Terice pogače, potice jedo,
lanovi Slovencem cekine neso …
(V. Vodnik)

Prav nič pretiravanja ni v teh verzih, saj je bilo še vse do druge polovice
19. stoletja domače laneno in konopljeno platno ter sukno edino blago za
izdelovanje obleke in perila. Od druge polovice 19. stoletja dalje je začelo
vedno bolj prodirati industrijsko blago, s čimer se je začel proces propadanja in opuščanja pridelovanja ter predelovanja lanu in konoplje.1
Dejavnost pridelave in predelave lanu ima na Slovenskem zelo dolgo
ter bogato tradicijo, na Slovenskem pa pomeni prepoznaven delec skupne
dediščine lanu.
O prvih sledovih uporabe lanu na ozemlju današnje Slovenije je mogoče
govoriti od prazgodovine dalje. Najdbe, ki naj bi pričale o izdelovanju platna, sodijo v materialno zapuščino bakrenodobnih koliščarskih naselij na
Ljubljanskem barju. Čeprav za naslednja stoletja ni na voljo neposrednih
virov, ki bi pričali o lanarstvu na našem ozemlju, skorajda ne kaže dvomiti
v njegov kontinuiran razvoj – vsaj v času rimske dobe ne. Nedvomno lahko
1

J. Bogataj: Domače obrti na Slovenskem. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989, 63.
(Dalje: Bogataj, Domače obrti …)
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enako trdimo tudi o prednikih Slovencev, da so na vsem poseljenem ozem
lju od naselitve, tj. od 6. stoletja dalje, poznali in gojili lan.2
Sodeč tudi po poznosrednjeveških urbarjih so lan gojili skoraj povsod
v tedanjih slovenskih deželah.
Na napredovanje lanarstva sta od druge polovice 18. stoletja vplivala
merkantilizem in še posebej širjenje fiziokratske miselnosti. K povečanju
in izboljšanju lanarstva pa je prispevalo tudi delovanje kmetijskih družb,
ki so bile v posameznih slovenskih deželah ustanovljene v 60-ih letih 18.
stoletja.
Kljub vsem pospeševalskim prizadevanjem je pridelovanje lanu od srede 19. stoletja dalje le še nazadovalo. Vzporedno se je uveljavljalo bombažarstvo, ki naj bi s strojno proizvodnjo in cenenimi izdelki že ob koncu
18. stoletja dušilo trgovino z lanenim platnom. Sicer kaže glede upadanja
pridelovanja lanu poleg bombaža omeniti še nekatere druge dejavnike
splošnega razvoja, na primer propad jadrnic dolge plovbe (to je povzročilo
zmanjšanje trga v primorskih mestih, ki so ga z jadrovino in vrvmi zalagale le slovenske dežele) in izgradnjo železnic (ki so kmetom prinesle druge,
donosnejše oblike dodatnega zaslužka).
Po letu 1875 se je površina z lanom posejanih njiv še hitreje zmanjševala. Kultura lanu se je poslej ohranjala le na najrevnejših delih slovenskega
ozemlja; še posebej v Beli Krajini, v Prekmurju in na Kočevskem. Podatek
iz leta 1929, recimo, priča o 1444 hektarjih njiv, posejanih z lanom, deset
let kasneje pa le še o nekaj nad 1000 hektarjih.
Po 2. svetovni vojni se je pridelava lanu kljub večkratnim prizadevanjem za njegovo širjenje leto za letom zmanjševala. Danes, ko ga tu in tam
seje le še kak posameznik, pa nekateri slovenski agronomi poudarjajo, da
je napredek poljedelstva ob koncu 20. stoletja v širjenju kolobarjev tudi z
vlaknatimi rastlinami in da je za Slovenijo pomembna usmeritev v tehnološko čistejše načine pridelovanja, pri čemer je večji izbor poljščin (tudi
lanu) ter njihova uvrstitev v kolobar temeljnega pomena.3
Zgodovina in geografija lanarstva sta na Slovenskem kar najbolj neposredno povezani s platnarstvom. Poglavitni proizvajalci platna so bili
namreč skozi stoletja slovenski kmetje; njihov izdelek je veljal za eno izmed
pomembnejših podložniških naturalnih dajatev.
Platnarstvo je bilo avtarkično kmečko opravilo, podeželska domača
obrt, ki nedvomno sodi med najstarejše na Slovenskem. Izdelovanje platna
2

3

I. Smerdel: Dediščina lanu in platna na Slovenskem. V: Linen on net, The Common roots
of the European linen patterns. European Commission’s raphael programme. Brussels
1998, 75–77. (Dalje: Smerdel, Dediščina lanu …)
Prav tam, 78–79 in 82.
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je bilo tudi najbolj razširjena oblika domače obrti v vseh slovenskih deželah in že proti koncu srednjega veka so se v njenem okviru pojavljala večja
lokalna območja, prava tkalska središča. Tkalstvo naj bi v času fevdalizma
spadalo pač med tiste obrti (poleg tesarstva, krojaštva, čevljarstva, kolarstva …), ki jih ni bilo mogoče monopolizirati v mesta – ker ni bilo mogoče
monopolizirati surovin – razširjene so ostale povečini na podeželju.
Najstarejši pisni vir, ki za slovensko ozemlje omenja tkalce platna, pa
je iz mesta, iz Pirana, in sicer iz leta 1281. V mestih so nastajale tudi prve
tkalske združbe (bratovščine in cehi).4
Zaslužek za delo in zaslužek od prodaje platna nikakor nista mogla
biti majhna. Ugotovljeno je bilo, da so si na podeželju v fevdalni dobi posamezni kmetje pomagali prav s kupčevanjem s platnom (poleg kupčije z
živino).5
Postopek predelave lanu in kultura lanu v življenju
Na Slovenskem je bilo na kmetih še vse do druge polovice 19. stoletja domače laneno (in konopljeno) platno poleg sukna edino blago za izdelovanje
obleke ter perila. In stihi, kakršna sta: »Le tako dekle naj velja, ki gvant iz
domače preje ima« ali pa »Sama predla, sama šila, so najlepša oblačila«
odkrito izražajo odpor do prodirajočih sprememb.
V strukturah življenja slovenskega kmečkega prebivalstva je imela kultura lanu in platna ves čas svojega obstoja nedvomno dokajšen gospodarski
in družbeni pomen. Za Gorenjsko se lan na primer omenja kot »v starih
časih glavni pridelek« tamkajšnjega kmeta. Dela, povezana z lanom, so bila
v središču hišnega življenja in so veljala za ena pomembnejših v letnem
ciklusu gospodarskih opravil. Povedno so odražala mnoge oblike vaških
medsebojnih odnosov (na primer medsebojne pomoči) in še posebej družabnih odnosov, svojevrstne šege in celo s spolnim življenjem povezane
navade.
Na Slovenskem je bila najbolj razširjena setev navadnega, slepega ali
jarega lanu, ki je zrasel od 70 do 130 centimetrov visoko in dajal močno
predivo. Bolj za olje kakor za predivo so v manjšem obsegu sejali nižjo, starejšo in v naših krajih od nekdaj udomačeno zvrst lanu, prezovec, neslepi
ali jesenski lan, ki je zrasel do višine okrog 45, največ 59 centimetrov. Vse
tri vrste so sejali v dobro pognojeno zemljo. Od setve do žetve je jari lan
potreboval okrog 105 dni, jesenski okoli 85 in zimski 320 dni. Prvega so
4
5

Prav tam, 83.
Prav tam, 84–87.
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sejali od začetka do konca aprila, drugega od konca maja (ob Urbanovem,
25. 5.) in tretjega od konca avgusta do srede septembra (povečini ob Jernejevem, 24. 8.).6 V nekaterih delih Slovenije so ugotavljali, ali so pogoji za
setev lanu ugodni, tako da je gospodinja dala čez noč na drog mokro krpo
in če ta ni zmrznila, je bilo vreme primerno. O sejanju lanu je bil znan rek:
če so v starem letu bile na strehi dolge ledene sveče, tedaj bo zrasel dolgi
lan; če pa pred Gregorjevim (12. marca) pojejo žabe, tedaj zaregljajo lan.
Nekako najbolj razširjeno mnenje pa je bilo, da je lan najlepši, če so ga sejali
stoti dan v letu.7
Ko je bil lan populjen, njegov delovni krog ni bil še niti na polovici. »Lan
je lan, z njim je posla leto in dan.« Začela so se opravila, ki so na Slovenskem
veljala za izrazito ženska; še posebej teritev in preja.
Lanu niso želi, ampak so ga pipali ‘pulili’. Polagali so ga na travo v tanke
plasti, da se je s pomočjo jutranje rose plehal ‘ulegel’. Če ni bilo rose, so ga
polivali z vodo. Tako so ga pustili približno teden dni. Potem so to laneno
steblovje spet povezali v snope, ki so jih spravili na suho (pod streho nad
gumno) in tako pustili do začetka teritve.8
Pred začetkom teritve so lan najprej dobro posušili. To so delali v posebnem prostoru, imenovanem lanišnica.
Sledila je teritev. Nekoč je veljala vraža, da se teritev ne sme pričeti pred
»veliko mašo« (15. avgust), ker bi kmalu prišlo do velike toče.9 Čas teritve
je marsikje veljal kot praznik. Dekleta in žene so se takrat praznično oblekle; gospodar in gospodinja, ki sta jih vabila, sta se za težko delo poleg s
plačilom (tudi v predivu) ali z vračilom oddolžila z obilo dobre jedače in
pijače. Ob takih priložnostih naj bi se ponekod pojedlo in popilo več, kot
je bila vrednost celotnega pridelka. Terice so slovele po svoji požrešnosti
in razposajenosti. Potratne teritve so bile označevane celo kot eden izmed
vzrokov za usihanje lanarstva.10
Namen teritve je bil, da so iz lanenih stebel odstranile pezderje oziroma
kozderje in pridobile nežna vlakna ali predivo, ki so ga predice predle v
prejo.
Čas teritve pa je imel v okviru vaškega življenja še drug pomen. Tradicio
nalne moralne norme, ki so sicer določale vedenje deklet in žena, so bile
tedaj za nekaj dni pozabljene. Teritev je bila namreč tudi eno izmed najbolj
6
7
8
9
10

Prav tam, 89–91.
V. Novak: Lan in njegovi izdelki v Slovenski krajini. Časopis za zgodovino in narodopisje,
31=20, 1936, št. 1, str. 34. (Dalje: Novak. Lan in njegovi izdelki …)
A. Lajh: Od lana do obleke. Novice občine Juršinci, december 2008, leto XIII, 12. (Dalje:
Lajh, Od lanu do obleke …)
Novak: Lan in njegovi izdelki …, 34.
Smerdel: Dediščina lanu …, 91.
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priljubljenih družabnih srečanj neporočenih mladih deklet in fantov, pri
katerem med delom, petjem ter plesom ni manjkalo namigovanj in šal –
pogosto z erotično vsebino.
Podobno opravilo je bila glede tega preja. Z njo so po navadi začenjali
okrog božiča in novega leta, končevali pa v drugi polovici marca, ko se je
znova začenjalo delo na polju, oziroma do pusta. Preja je na Slovenskem
pomenila praznično središče zimskega družabnega življenja na vasi; bila je prizorišče posameznih šeg in navad, iger, petja, zastavljanja ugank,
pripovedovanja pravljic, bajk, pripovedk ter smešnic. Ob zimskih večerih
so se namreč predice dobivale na skupni preji, v hišah, kjer je bilo veliko
domačih deklet, ali pa vsak večer pri drugi hiši. In v »vas« so jim radi
prihajali fantje, ki so v času preje svojim izvoljenkam pogosto poklanjali
ljubezenska darila.11 Že Valvazor leta 1689 na zanimiv način poroča o preji.
V kratkem poročilu prikaže tudi vse razsežnosti in pomen tega delovnega
ter družabnega opravila: »… po sv. Treh kraljih gredo ljudje na prejo, pri
tem pa plešejo in pripredejo tudi kakega otroka!«
Valvazor omenja tudi »razdiranje« preje, kakor poskuša na simbolen
način označiti zaključek delovnih opravil, ki pa je povezan s pitjem, plesom
in pesmijo. To »delo« so po navadi opravljali na pustni ponedeljek. Dekleta
in fantje so zbrali denar za nakup sodčka »laškega« vina, ob katerem se je
zvrstilo razdiranje preje, torej veselje, jedača, pijača, ples in ljubezen. O
tem Valvazor nazorno razmišlja: »Poštenju, sramežljivosti res ni slabšega
varuha ko požrešnost, močno vino, grešen poljub, ples in noči … Po taki
mokri razhodnji se ne shajajo več na preji, temveč vsaka prede poslej doma.
Tu se čez nekaj časa pokaže, da si je ta ali ona pripredla kaj živega, ko ji
je bilo predivo zastonj dano …!« Seveda pa je bilo v preteklosti kar nekaj
dni, ko se ni smelo presti – tega so se predice strogo držale. Ti dnevi so bili
povezani z godovi nekaterih svetnikov. Najbolj običajni dnevi za prejo so
bili ponedeljki, srede in petki, nikakor pa se ni smelo presti na god sv. Vincencija (22. 1.) in sv. Jedrti (17. 3.). Ta dneva sta bila za prejo najpogosteje
prepovedana na Štajerskem, drugod pa so prepoved upoštevali še na god sv.
Boštjana (20. 1.) in sv. Neže (21. 1.). Posebno stroga prepoved preje je veljala
tudi ob večerih pred kvartnimi dnevi, ki so bili po pratiki v tretjem tednu v
adventu in v tednu po prvi postni nedelji. V teh dneh je bil predpisan strogi
post. Že večer pred nastopom posta je bila preja zelo strogo prepovedana.
Preja se je zaključila nekako sredi marca, ko so spet stekla dela na polju.12
11
12

Prav tam, 89–93.
E. Berk, J. Bogataj, J. Pukšič: Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Domus, Ljubljana 1993,
60. (Dalje: Berk. Ljudska umetnost …)
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Lanarstvo na območju občin Destrnik in Trnovska vas
Dejavnost pridelave in predelave lanu na območju današnjih občin Trnovska vas in Destrnik je zelo podobna značilnostim in razvojnim fazam
te dejavnosti v drugih delih Slovenije. Toda obstajajo tudi določene razlike.
Dejavnost pridelave in predelave lanu je bila na območju zelo razširjena.
V bistvu skoraj ni bilo hiše, ki ne bi gojila lanu. Kako daleč v zgodovino
sega ta dejavnost v naših krajih, ni konkretnih podatkov. Zaradi pomanjkanja virov (ustnih in pisnih) je konkretna določitev začetka izvajanja te
dejavnosti nemogoča. Po navedbah Janeza Žampe naj bi se prebivalci teh
krajev z lanarstvom ukvarjali že od 15. oziroma 16. stoletja dalje,13 zagotovo pa lahko trdimo, da so se z lanarstvom ukvarjali od 18. stoletja dalje,
kajti takrat je svoj cehovski red dobil Ptujski ceh tkalcev platna. Ta ceh je
namreč dobil svoj red 11. februarja 1714, ko ga je graški ceh podelil svojemu
podružničnemu cehu na Ptuju. Cesar Karel VI. je 26. oktobra 1712 podelil
cehovski red graškim tkalcem. Ceh tkalcev platna v Gradcu je podelil in
poslal na prošnjo zastopnikov ptujskih tkalcev, mestnega cehmojstra Jurija
Frühwirta, mestnega mojstra Andreja Haassa ter podeželskega cehmojstra
Jakoba Pfeiferja potrjen cehovski red tkalskim obrtnikom na Ptuju. Tega
so v Gradcu sestavili na podlagi lastnega cehovskega reda, kakor so jim ga
potrdili cesarji Ferdinand II., Ferdinand III., cesar Leopold (14. avgusta
1660) in cesar Jožef (9. decembra 1705).
Ptujski ceh je bil le podružnica graškega »Viertl Laade«. Delovni okoliš
ptujskega ceha je obsegal poleg Ptuja tudi ozemlja župnij: Sv. Vid, Podlehnik, trg Ptujska Gora (Nova Štifta), Sv. Lovrenc na Dravskem polju,
Hajdina, Št. Janž na Dravskem polju, Sv. Rupert, Sv. Urban, Sv. Lovrenc
v Slovenskih goricah, Sv. Marjeta niže Ptuja in vse do Velike Nedelje in
Borla.14
Cesarica Marija Terezija je obnovila in potrdila cehovski red 5. julija
1745. Overjen prepis za tkalce iz Ptuja so dobili 29. marca 1765.15 V opisu
teritorialnega obsega ceha je omenjena tudi fara sv. Urbana, današnjega
Destrnika. Cehovski tkalski mojstri so torej material za svoje delo dobivali
tudi z območja Destrnika in Trnovske vasi. Toda če gledamo preostali del
Slovenije, kjer so dokazi, da je ta dejavnost živela že precej pred tem časom, lahko trdimo (ker se naši kraji od drugih delov po dejavnostih niso
razlikovali), da so tudi pri nas lan sejali in predelovali pred 15. stoletjem.
13
14
15

Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Zgodovinski arhiv Ptuj (dalje ZAP), CR-14, Ceh tkalcev na Ptuju, Cehovski red tkalcev
platna na Ptuju.
ZAP, CR-17, Ceh tkalcev na Ptuju, Cehovski red tkalskega ceha v Gradcu.
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V obravnavanih krajih so po navadi sejali navadni, jari lan. Sejali so
ga zgodaj spomladi, v aprilu. Vendar prebivalci setvi lanu niso namenjali
celotnih njiv. Lanu je bilo na posamezni njivi, na kateri je bila po navadi
koruza, namenjenih le nekaj vrst, en »ogon« oziroma »slog« njive, to je približno 5–6 vrst, nekateri pa so z njim posejali tudi del domačega vrta. Površine, namenjene lanu, niso bile velike, ker ta dejavnost ni bila usmerjena
v veliko proizvodnjo, ampak so izdelke iz lanu izdelovali samo za domače
potrebe.16 Tu je treba omeniti tudi pridelavo konoplje. Površine, namenjene
tej kulturi, so bile še manjše, kajti konopljo so največkrat uporabljali za
izdelovanje zajle ‘vrvi’.17
Ko je lan dozorel, po navadi konec julija ali v začetku avgusta, so ga
spipali ‘populili’. Potem so naredili snope in lan dali na pleho ‘uležti’. Splehali so ga, da se je s pomočjo jutranje rose ulegel. Če ni bilo rose, so ga
na plehi zalivali sami. Med postopkom so ga tudi obračali. To delo je po
navadi trajalo dva tedna. Ko je bil lan splehan, so stebla zgnetli med prsti,
da so se zmehčala in da je odstopilo kozderje. Po tem so lan spet pobrali,
ga zvezali v majhne snope in jih zrihlali na posebnem glavniku. S tem so
odstranili semenske glavice s stebla in dobili lepo gladko steblovje. Potem
so lan spet povezali v snope in ga spravili na suho, po navadi na gumno18
ali pa v listnik,19 nekateri pa so ga spravili kar na lanišnico, do druge polovice novembra ali začetka decembra. Pri tej fazi obdelave lanu je po navadi sodelovala vsa družina,20 tudi otroci, ki so najpogosteje sodelovali pri
puljenju lanu.21
Pred začetkom teritve so lan najprej dobro posušili. Sušili so ga približno 24 ur. To so delali v posebnem prostoru, imenovanem lanišnica.
To je bila hiška, zidana z opeko in premazana z blatom. Ostrešje je bilo
na štirih lesenih stebrih. Streha je bila velika okoli 6 x 4 metre. Del, v
katerem so sušili lan, je bil velik okoli 3 x 2 metra. Streha je bila (zaradi
nevarnosti požara) pokrita z opeko, nekatere pa so bile kljub temu pokrite
s slamo.22 Glavni del lanišnice je bila peč, imenovana bik. Bila je zidana z
opeko. Videti je bila kot tunel, bila je precej dolga, široka pa od 2 do 3 m.
Peč so kurili z zunanje strani lanišnice, za gorivo pa so uporabljali lesene
16
17
18
19
20
21
22

Ustna izjava Ivanke Muršec. Ločič, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri in ustni izjavi Lovrenca in
Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustna izjava Elizabete Horvat. Biš, 7. 3. 2009 ob 10. uri.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Ločič, 25. 2. 2009 ob 11. uri in ustna izjava Janeza Žampe.
Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustna izjava Janeza Muršca. Biš, 10. 3. 2009 ob 16. uri.
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štore. Zaradi podolgovate oblike so vanjo lahko dali tudi do tri štore. Ti
so ustvarili visoke temperature, vse tja do 80 ali celo do 100 ˚C. Vendar
je bilo treba biti pri kurjenju izredno pazljiv. Kurjenje peči so zato zaupali
res izkušenim moškim, kajti če je kurjač v lanišnici preveč naglo kuril, je
lahko v peči nastala luknja in tako bi jo uničil. Moral je biti tudi izredno
pazljiv, kajti hitro je lahko prišlo do požara.23 Nad pečjo je bil lesen gater
‘okvir’, prepletem s šibjem (vrba, pintovec), na katerega so dali še posebne
lese ‘pladnje’, na katerih se je sušil lan.24 Ko so zaključili predelavo lanu, so
v lanišnicah sušili klojce ‘sadje’. V odprtem delu lanišnice, obzidana je bila
samo peč, je bil tram, ki so ga uporabljali za pritrditev trlic. V nekaterih
lanišnicah je bilo prostora tudi za 15 teric.25
Danes na tem območju ni več nobene lanišnice. Zadnja je bila pri družini Maguša v Sovjaku, toda tudi to so zaradi dotrajanosti pred nekaj leti
podrli. Na območju današnje občine Trnovska vas so bile lanišnice v petih
vaseh. V Bišu pri družinah Muršec, Šalamun, Murko,26 Šketa, Šalamun (v
»Kotu«), v Bišečkem Vrhu pri Požegarju (pri današnjem Turizmu na kmetiji), v Trnovskem Vrhu pri družinah Ornik in Kramberger ter v Sovjaku
pri družini Maguša,27 (nekoč Potrč) in pri družini Brumen (danes je tam
domačija Kuhar).28
Na območju današnje občine Destrnik so bile lanišnice v Levanjcih,
in sicer pri Janezu Zeleniku, Jožetu Zeleniku in pri Alojzu Pihlerju. V
Levanjcih je bila lanišnica tudi pri Žampovih, a je zgorela v 1. desetletju
20. stoletja in je niso več obnovili.29 Lanišnica je bila še v Ločkem Vrhu,
in sicer pri Janezu Muršcu. Ta jo je uporabljal od 1946 do 1970, zadnjih 15
let le še za sušenje sadja. To lanišnico so zaradi dotrajanosti in pridobitve
prostora na dvorišču podrli leta 1981.30
Ko je bil lan posušen, so ga začeli treti. Ob lanišnici so terice postavile
svoje trlice in trle lan.
Trlica je lesena naprava, narejena v obliki noža, ki je imela izdolben
žleb, v katerega je udarjala lesena letev. Na koncu je imela lesen ročaj, ki je
»poganjal« napravo. Preden so terice dobile lan v obdelavo, ga je bilo treba
še malo potolči. Ko je bil lan popolnoma suh, ga je najprej moški na hrastovem štoru s posebnim lesenim klinom, imenovanim kuč ali kučaj, potolkel,
23
24
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30

Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ta je pogorela. (Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.)
Ista.
Ustni izjavi Janeza in Marije Kuhar. Biš, 10. 3. 2009 ob 10. uri.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustna izjava Janeza Muršca. Biš, 10. 3. 2009 ob 17. uri.
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da je rastlino popolnoma zdrobil. Moškemu, ki je opravljal to delo, so na
našem območju pravili tokač ali tukač, v nekaterih krajih pa tudi mastjak
(Levanjci, Destrnik),31 zaradi umazanije, ki je nastajala pri delu, pa so ga v
nekaterih krajih imenovali tudi gnüs (Trnovska vas, Ločič).32 Najbolj znana
tukača na območju občine Destrnik sta bila Lenart Štefan iz Destrnika in
Muršec Franc iz Ločkega Vrha.33
Zdrobljeno rastlino so potem dali na peč. Ko se je zopet segrela, so jo
vzele v obdelavo terice.
Te so rastlino strle tako, da so dobile vlakna, ki so jih potem česali s
posebnimi glavniki. Iz prvega posnetega prediva so tkali rjuhe, ponjave,
nekakšne prevleke za vzmetnice, ki so jih potem napolnili s slamo ali z ličjem, po domače imenovane štrozoki. Iz drugega vlakna so izdelovali prte,
včasih pa tudi hlače. Iz vlakna, ki je na glavniku ostalo tretjič, so izdelovali
boljše namizne prte, uporabljali so ga za obleko, srajce. Iz najboljšega, ki je
ostalo zadnje in so ga imenovali povesmo, so izdelovali platno za praznične
obleke.34
V tej fazi dela je nastajal tudi odpad, ki so mu na našem območju pravili
kozderje ‘ovoji lanenih vlaken’. Te ostanke so uporabili na različne načine.
Nekateri so jih skurili,35 nekateri so jih potrosili po njivah,36 pri nekaterih
domačijah so jih uporabili za steljo domačim živalim,37 najzanimivejši način uporabe pa je bil, da so jih posuli po cestah, ker so nekako vezali blato,
nastala je »odpornejša« zmes in ceste ob dežju niso bile več tako blatne.38
Lanišnice so bile samo pri nekaterih družinah. Toda lan in sadje so v
njih sušili tudi drugi vaščani. Gospodar lanišnice jo je v uporabo odstopil
drugim družinam. Te usluge pa ni zaračunal v denarju, ampak je morala
družina, ki je lanišnico najela, vrniti lastniku uslugo z delom ali je gospodar dobil majhno darilo, včasih pa je od najemnika dobil simbolično
denarno vsoto, ki je zadoščala »za cigarete«.39
Pri delu v lanišnici je po navadi sodelovalo pet oseb. To so bile štiri
ženske, ki so trle lan, in moški, ki je skrbel za peč ter stolkel lan, preden so
ga terice obdelale. Število ljudi pa je bilo odvisno od količine lanu, ki ga je
imela posamezna družina. Delo so začeli opravljati že zgodaj zjutraj. Če je
31
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Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustni izjavi Marije Tašner in Anice Fras. Ločič, 19. 3. 08 ob 19.45.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 25. 3. 2009 ob 17. uri.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustna izjava Elizabete Horvat. Biš, 7. 3. 2009 ob 10. uri.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
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bilo lanu več, so začeli že okoli 6. ure zjutraj. Moški, ki je skrbel za peč, pa
je svoje delo začel že kakšno uro ali dve prej, da je »pripravil peč«. Delo so
zaključili zvečer, če je bilo lanu precej, pa so včasih »potegnili« tudi pozno
v noč. Glavno besedo pri delu je imel po navadi moški – bodisi lastnik
lanišnice ali moški, ki je bil prisoten pri trenju.40
Trenje lanu je bil poseben dogodek. Za terice se je bilo treba še posebej
potruditi pri pripravi hrane. Med tem delom so jedli bolje kot po navadi,
in sicer kar petkrat. Že kmalu po začetku dela je bil froštikl ‘zajtrk’. Kmalu
je sledila južna ‘malica’, obvezno je bilo kosilo, popoldne je sledila južna in
na koncu (po opravljenem delu) še večerja.41 Pri vseh obrokih so jedli svinjsko meso, zaseko, meso iz zaseke, krompir, gospodinje so spekle pogače
in gibanice, sirove krapce … Pili so vino (šmarnico) in tuklo ‘jabolčnik’.42
Nenasitnost teric je bila znana po vsej Sloveniji in tudi pri nas niso bile
drugačne. Opevana je bila v številnih pesmih. V Destrniku in Trnovski
vasi so dostikrat peli eno, ki izvira iz bližnje Svete Trojice:
Pred kak trlca se začǘje,
vse za njeno rit skrbi.
Cela hiša že gladǘje
pred že štirnajst dni …43

Poleg »požrešnosti« so bile terice znane tudi po svoji »navihanosti«.
Predvsem so rade kaj ušpičile moškim. Zaradi teh dejanj so jim pravili
tudi »babe iz pekla«.44 Tega vzdevka si niso zaslužile samo zaradi velike
vročine, ki je nastajala ob kurjenju bika, ampak predvsem zaradi nagajanja
moškim. Gnüs oz. tokač je moral biti pri svojem delu izredno pazljiv, kajti
hitro so ga lahko namazale s sajami po obrazu, da je bil ves črn. Varni pa
niso bili niti mimoidoči moški, kajti tudi njih so lahko ujele in kmalu so
bili črni kot dimnikar.45 Toda tericam tudi moški niso ostali dolžni. Če so
katero ujeli, so ji pod krilo in v žepe natlačili kozerje, da jo je srbelo. Včasih
pa so fantje tericam namazali tudi trlice, »da ne bi dobile žule.«46
40
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Ustne izjave Ivanke Muršec, Janeza Žampe, Marije Tašner, Anice Fras, Lovrenca in Frančiške Šalamun.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustne izjave Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri. in Ivanke Muršec.
Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri. ter Elizabete Horvat. Biš, 7. 3. 2009 ob 10. uri.
Berk. Ljudska umetnost …, 66.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri, ustni izjavi Lovrenca in
Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri, Ivanke Muršec.
Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
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Med delom pa je bil čas tudi za pripovedovanje različnih zgodb in dogodivščin prisotnih. Ker je bilo prisotnega tudi veliko alkohola, smo prepričani, da so bile te zgodbe včasih precej »sočne« in pretirane. Zanimive
zgodbe, nagajivost in nenazadnje sama teritev so bile zelo privlačne za
otroke. Otroci pri tem delu niso bili prisotni, toda zaradi dogajanja med
delom so se zelo radi sukali okoli lanišnic in opazovali ter poslušali dogajanje.47
Po teritvi je prišla na vrsto preja. Ko so terice iz lanu dobile vlakna, so jih
prevzele predice. Glavno orodje predilj je bil kolovrat. Na njem so spredle
predivo. Predle so samo v zimskem času. S prejo so po navadi začele ob 17.
uri, delo pa so zaključile okoli 23. ure.48
Predivo so predice najprej potolkle z lesenimi palicami, da so odstranile
še zadnje ostanke kozderja in naredile kodle. Te so potem dale na rogovilo,
ki je bila zataknjena na kolovrat. Z vrtenjem kolovrata je predica kodlo snemala, navijala na špulo in tako je nastajala nit. Ko je bila ena špula polna,
je predica nastavila drugo. S špul so nit premotali na motovilo, posebno
leseno pripravo. Prste so si predice močile z vodo ali s slino, da se je nit
lepše sukala. Kasneje so nit snele z motovila in naredile štreje. Te so potem
prale. Nesle so jih k potoku na perišče. Perica je tako dolgo tolkla po štrejah s peračo, leseno desko z ročajem, dokler ni spravila ven vse vode. Štreje
so nato posušili na peči, če je bilo lepo vreme pa tudi na soncu. Sledilo je
namakanje v pepelu in prekuhavanje, da je postala bolj bela; pobeljeno
so položili na garnoge, leseno navijalo za navijanje niti, in jo s pomočjo
štrütifa, lesene naprave, s katero so si pomagali pri navijanju, da si zaradi
ostre niti niso porezali prstov, navili v klopko. Laneno nit so tudi barvali
in iz nje so ženske pletle.
Ko so bile suhe, so jih zvile v klopke.49 Te so potem nesli k tkalcu.
Tako kot teritev je bila tudi preja vesel družabni dogodek. Med delom
so predice prepevale, na obisk so prihajali tudi fantje, ki so bili pri tem
delu bolj za zabavo kot za pomoč. Zato so včasih tudi rekli, da so prišli
fantje »svetit za kolovrat«. Čas preje je bil zabaven tudi za moške. Ker se
je preja dogajala pozimi,50 ko ni bilo dosti dela na kmetiji, so se dobili v
hiši, v kateri je potekala preja, dolgo v noč igrali karte, pili in kadili. Mlajši
fantje pa so »osvajali« dekleta, ki so jim bila všeč.51 Pri nekaterih hišah
47
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Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Ustna izjava Marije Murko. Ločič, 24. 2. 2009 ob 15. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri in Ivanke Muršec.
Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Poleti so predle samo stare gospe. (Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob
16. uri.)
Isti.
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pa so, medtem ko so ženske predle, drugi luščili in prebirali fižol, luščili
bučna semena, tolkli orehe …52 Ko so predice končale svoje delo, je zadnji
dan, ko so »razdirali prejo«, gospodar včasih k hiši poklical muzikanta,
da so zaplesali in se igrali različne šaljive družabne igre; »rihtara stavli«,
»pripovedovali šale«, »doživetja« …53
Hrana za predilje ni bila tako obilna in dobra kot za terice. Po navadi
so dobile le malico – kos kruha, žgance ali jabolko.54
Vse orodje, ki so ga uporabljali pri teritvi in preji, je bilo leseno ter izdelano doma.
Veščine teh dejavnosti so se prenašale iz roda v rod. Dekleta so se že
kmalu pridružila delu teric in predilj ter se naučile dela. Deklice so se začele tega dela učiti, ko so dopolnile 13 let.55
Ko so predilje končale svoje delo, so klopke odnesli k tkalcu, da je iz njih
stkal blago, ki so mu rekli tudi hodno platno.56 Prebivalci s tega območja
so hodili k dvema tkalcema. En del je hodil k Čehovim v Selce,57 drugi pa
h Kocuvanu v Cerkvenjak,58 ker so tkalci s območja prenehali delati na
začetku 20. stoletja (so umrli).59
Ko so prinesli klopke k tkalcu, jih je ta najprej stehtal na posebni tehtnici
„na funte».60 Stranki je izdal poseben tkalski špan ‚potrdilo‘. To je bila na
leseno deščico urezana številka, količina prejete preje.
Tkalec je deščico prelomil po dolžini, dal polovico kot potrdilo lastniku
prinesene preje, sam pa je obdržal drugo polovico za »knjigovodstvo« v
tkalnici. Ko je bilo platno izdelano, ga je lahko prevzel samo tisti, ki je v
dokaz prinesel drugo polovico potrdila. Tkalec je s klopčiča niti najprej na
navijalnem kolesu navil na posebne valje, imenovane tudi motki, te pa so
potem namestili na statve. Na njih je bilo navadno 12 takih motkov. Niti
so potem na poseben način napeljali po statvah, če so bile preveč kosmate,
jih je tkalec škrobil s škrobom, skuhanim iz ržene moke.61 Kakovost platna
52
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Ustna izjava Marije Murko. Ločič, 24. 2. 2009 ob 15. uri.
Ustne izjave Anice Fras in Marije Tašner. Ločič, 19. 3. 2008 ob 19.45 ter Elizabete Horvat.
Biš, 7. 3. 2009, ob 10. uri.
Ustna izjava Marije Murko. Ločič, 24. 2. 2009, ob 15. uri.
Ista.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009, ob 11. uri.
Ustni izjavi Lovrenca in Frančiške Šalamun. Biš, 25. 2. 2009 ob 12. uri, Ivanke Muršec.
Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri ter ustni izjavi Anice Fras in Marije
Tašner. Ločič, 19. 3. 2008 ob 19.45.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 25. 3. 2009 ob 17. uri.
funt ima 56 dekagramov. (M. Slana. Kako so naši predniki tkali oblačila, Lesene statve v
Andrencih. Večer 39, 1983, št. 205, 5. IX., str. 3.)
J. Lorber. Le predi dekle, predi. Tednik 29, 1976, št. 31, 5. VIII, str. 9.
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je bila zelo odvisna od niti, ki jo je spredla predica. Če je bila nit gladka, je
imel tkalec lažje delo in je bilo platno lepše.62

Fotografija 1: Predice iz Trnovske vasi med delom
(50-a leta; osebna zbirka Marije Tašner)

Tkalec je na statvah tkal platno za rjuhe, ponjave, štrozoke, prte, hlače,
namizne prte, obleko, srajce za vsak dan in za praznične obleke.63
Platno, ki ga je izdelal, je bilo sivkaste barve. Da so dobili belo platno,
so ga morali razgrniti po travi in ga večkrat na dan škropiti z vodo. Potem
so ga spet večkrat oprali s peračo. Prali so tako dolgo, dokler ni postalo
popolnoma belo. Platno so potem posušili na soncu in bilo je pripravljeno
za nadaljnjo predelavo – za krojača ali šiviljo.
Platno ali pa izdelke iz njega so včasih tudi okrasili. Če so hoteli imeti barvno volno, so šli v Čakovec na Hrvaško. Tam se je gospod Đuro
Sakovic(ć) ukvarjal z barvanjem ovčje volne oziroma preje iz lanu.64 Pobarvane niti so potem nesli k tkalcu, da jih je vtkal v platno,65 ali pa so kupili
različne barvne niti in jih »našivavali« na bolj fino platno.66
Izdelke iz platna so prebivalci uporabljali za lastne potrebe. Niso jih
prodajali, tako da jim niso prinašali zaslužka. Nekaj malega pa so platna le

62
63
64
65
66

Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Ista.
Ustna izjava Marije Murko. Ločič, 24. 2. 2009 ob 15. uri.
Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustna izjava Ivanke Muršec. Biš, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
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prodali Hrvatom iz Zagorja ali Medžimurja,67 ki so ga kupovali za izdelavo
svoje noše, zelo podobne noši, ki so jo nosili tukajšnji prebivalci.
Noša Pesničarjev
Ker je s predelavo lanu neposredno povezana tudi narodna noša, značilna za kraje ob reki Pesnici, podajam tudi njen opis. Ta je bil izdan leta 1848
v Kmetijskih in rokodelskih novicah z naslovom Slovenska obleka pravih
Pesničarjev na Štajerskim.
Gre za opis »… tako imenovane Pesničarje, … ki na južni reki Pesnici
prebivajo. Ta reka, katero imenujejo tudi Slovenski Nil, zato ker travnike
večkrat poplavi in pokali, je med med Muro in Dravo najimenitnejša. – Taka
je obleka Pesničkega Slovenca: Na visoki bistri glavi nosi zeleno žametno
kapo, zadaj z velikim grebenom – pravi Štajerec na zelenih rodovitnih poljanah, pozimi pa zeleno ali modro kučmo iz sukna s kosmatimi okrajki, ki
se lahko potegnejo preko ušes. Namesto hlač ali bregeš ima bize68 (behete ali
dolanjščice), ki niso preveč košate, vendar segajo precej preko kolen, narejene iz domačega belega platna. Vrh teh biz pa nosi srajco iz enakega platna,
dolgo skoraj do kolen, po kateri se Pesničar od Ščavničarja loči, ki ima zelo
kratko srajco – bi rekel do pasa. Potem ima okoli života širok rdeč pas, da mu
dolga srajca ne plahta in ga pri delu ne moti. Nad srajco nosi pozimi ali tudi
ob nedeljah rdeč telovnik ali kamižolo,69 zelo kratko, da se pas lepše vidi. Kar
pa Pesničarja posebno razloči, njegov modri plajš iz sukna, ki ga nosi poleti
in pozimi, razen pri delu, ko je zelo vroče, ker drugega jopiča nima. Kar je
Ščavničarju črni kožuh, to je Pesničarju modri plašč.«70
To je pravi Štajerski Slovan po barvah.
»Ženske so imele modre kikle z rdečimi debelimi robi in visoke škornjice
z visokimi lesenimi petami. Na glavah so imele … bele peče.«71
To nošo je leta 1851 celovška Slovenska Bčela označila kot »… za poletno
delo ni prikladnejše obleke, kakor je pesnička narodna: Razen škornjev in
širokokrajnega klobuka, samo široke berguše (hlače), robača do pol stegna

67
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Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Široke hlače iz belega platna.
Kratek moški jopič, navadno oprijet.
Novice 6, 1848, št. 41, str. 173.
A. Baš. Opisi kmečkega oblačilnega videza na Slovenskem v 1. polovici 19. stoletja – Gradivo za narodopisje Slovencev. Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Razred za
filološke in literarne vede, zvezek 2, Ljubljana 1984, 18, 31–32.
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prepasana z rdečim ali modrim pasom in rdeč ali moder perslek (telovnik),
kateri pa se pri delu odloži.«72
Za Pesničarko pa je bila značilna noša takšna: »ob delavnikih so ženske
nosile kratko srajco (rokavce), belo ali barvano platneno krilo (janka), bombažno, rdeče progasto ruto čez prsi (na nadrah), belo ruto na glavi (peča),
oprijeto doprsno jopico (proslik), pozimi kožuh in škornje, poleti podvezanke
(punčuhe). Ob praznikih so nosile krilo iz pisanega blaga (pisana janka),
moder ali črn predpasnik (fortuh) iz svile, čez prsi svileno ruto, na glavi
so imele belo ruto, ki se je zavezovala zadaj, široke rokavce, svileno jopico,
pozimi škornje, poleti podvezanke. Deklice (do starosti 10 let) so imele lase
spletene v kiti, starejše deklice in žene pa v dolgo kito.«73

Fotografija 2: Zelo redka upodobitev noše Pesničarjev, upodobljene na Ledinski
karti Ormoža iz leta 1807 (ZAP, Ledinska karta Ormoža iz leta 1807)

Predelava konoplje in ovčje volne
Poleg pridelave in predelave lanu so se prebivalci teh krajev ukvarjali z
dvema podobnima dejavnostma. To sta bili pridelava in predelava konoplje
ter ovčje volne. Čeprav ti dejavnosti v naših krajih nista bili zelo razširjeni,
ju kljub temu omenjam, saj sta precej povezani z lanarstvom.
Konoplji so na njivah namenjali še manj prostora kot lanu. Zelo redko
so jo uporabljali za izdelavo oblačil ali tkanin za domačo uporabo. Najpogosteje so iz nje izdelovali vrvi. Pridelovali in obdelovali so jo podobno kot
72
73

Prav tam, 32.
Prav tam, 18.
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lan, tudi orodja ter pripomočki, ki so jih uporabljali za predelavo, so bili
enaki kot pri lanu. Nekaj pripomočkov je bilo vseeno drugačnih, imeli pa
so večinoma nemške nazive oziroma popačena imena nemškega izvora.
Za zajlanje ‘sukanje’ vrvi so uporabljali kšir in zajlvagen, za grebenje pa
greben. Očiščeno konopljo so potem predli. Lepšo so uporabili za izdelavo
boljših vrvi, slabšo pa za vože/a, ki so jih uporabljali za povezovanje sena
na vozu, za prevažanje šibja iz gozda, za prevoz stelje.74
Gojenje ovac za pridelavo ovčje volne in izdelavo oblačil iz nje je bilo še
manj razširjeno kot pridelava ter predelava konoplje. Na območju Trnovske
vasi nismo zasledili podatkov, da bi kdo gojil ovce z namenom izdelovanja
preje in oblačil iz ovčje volne. Skromne podatke sem dobil za območje
Destrnika.
Ovco so najprej postrigli, nato so volno oprali in posušili, predice so iz
nje spredle niti. Iz teh so spletli šale, rokavice, kape, nogavice in druga topla
oblačila, ki so jih uporabljali v zimskem času.75
Zaton dejavnosti
Predelava lanu in šivanje oblek iz lanenega platna sta je začela zmanjševati že kmalu po II. svetovni vojni. S prodiranjem cenejših bombažnih
tkanin in z možnostjo njihovega nakupa v trgovinah in nenazadnje tudi
zaradi spremenjenega načina življenja (odhodi v mesta, zaposlovanje v mestu, opuščanje kmetovanja) se je lanarstvo dokončno umaknilo iz življenja
prebivalcev nekako do konca 50-ih let 20. stoletja.
Nekoliko dlje kot lanarstvo se je obdržalo konopljarstvo. Iz konoplje so
namreč še na začetku 60-ih let izdelovali vrvi, takrat so tudi to opustili in
so raje kupovali že izdelane vrvi.76
Zaključek
Zagotovo lahko rečemo, da sta pridelava in predelava lanu na Slovenskem pustila globoke sledi v življenju človeka. To lahko trdimo tudi za
obravnavano območje. Tudi tukaj je lan v življenju prebivalcev igral pomembno vlogo – materialno in tudi družbeno. Poleg težkega dela je ljudem
prinašal tudi zabavo, razvedrilo in nekaj denarja.
74
75
76

Ustna izjava Janeza Žampe. Levanjci, 18. 2. 2009 ob 16. uri.
Ustna izjava Marije Murko. Ločič, 24. 2. 2009 ob 15. uri.
Ustna izjava Ivana Lorenčiča. Biš, 26. 2. 2009 ob 10.30.
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Dejavnost predelave lanu je tudi na območju raziskave zelo stara. Ustni
viri navajajo že 15. stoletje, toda prvi oprijemljivi dokaz o obstoju te dejavnosti na našem območju sega v 18. stoletje. Glede na razvoj te dejavnosti v
preostalih delih Slovenije pa smo lahko prepričani, da so se s z njo ukvarjali tudi že pred tem.
Ljudje na tem območju lanu in tudi konoplji niso namenjali večjih njiv
skih površin, ampak so lan sejali ob drugih kulturah ter mu namenili le del
njiv (en »ogon«). Kljub temu pa je v življenju prebivalcev igral pomembno
vlogo.
Spravilo lanu in njegova predelava (sušenje, trtje ter na koncu tudi preja)
so veljali za družabne dogodke na vasi. Ljudje so se ob njih družili, uganjali
norčije, to je bil tudi čas dobre hrane, uživanja pijače in tudi spletanja ljubezenskih vezi med mladimi.
Iz lanu so izdelovali predvsem oblačila za lastne potrebe in izdelkov
niso prodajali, tako da jim ta dejavnost ni prinašala zaslužka.
Lan je imel na tem območju tudi drug pomen, in sicer je vplival na
identiteto kraja. Iz lanu je bila namreč narejena noša »Pesničarjev«, ki je
dajala in še danes velja za simbol območja.
Uporaba cenejših tekstilnih materialov in spremenjen način življenja
(odhodi v mesto, zaposlovanje v tovarnah, zmanjševanje kmetijske proizvodnje, spreminjanje modnih smernic) v 50-ih letih prejšnjega stoletja
so vodili do opuščanja proizvodnje lanu in s tem posledično do opuščanja
izdelave oblačil iz lanenega platna (nekje na začetku 60-ih let 20. stoletja).
Z zamrtjem lanarstva sta zamrli tudi vrvarstvo (konoplja) in delno tudi
ovčereja za proizvodnjo volne.
S tem je z njiv izginila modrina lanu, utihnila je pesem teric in predic,
zamrla sta glasba in ples ob zimskih dnevih v dnevih preje. Bledi tudi
spomin ljudi, materialni dokazi (orodja, pripomočki, delovni prostori) pa
so bili uničeni ali so izginili.
Viri in literatura
Arhivski viri
Zgodovinski arhiv Ptuj (dalje ZAP), CR-14, Ceh tkalcev na Ptuju, Cehovski red tkalcev
platna na Ptuju.
ZAP, Ledinska karta Ormoža iz leta 1807.
Ustni viri
Anica Fras, 19. 3. 2008 ob 19.45.
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Elizabeta Horvat, 7. 3. 2009 ob 10. uri.
Janez Kuhar, 10. 3. 2009 ob 10. uri.
Marija Kuhar, 10. 3. 2009 ob 10. uri.
Ivan Lorenčič, 26. 2. 2009 ob 10.30.
Marija Murko, 24. 2. 2009 ob 15. uri.
Ivanka Muršec, 25. 2. 2009 ob 11. uri.
Janez Muršec, 10. 3. 2009 ob 17. uri.
Frančiška Šalamun, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Lovrenc Šalamun, 25. 2. 2009 ob 12. uri.
Marija Tašner, 19. 3. 2008 ob 19.45.
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The History of Flax-Growing in the Destrnik and
Trnovska vas Municipalities
Summary
The article deals with an economic activity that was widespread in the area of today’s municipalities Destrnik and Trnovska vas, the harvesting and growing of flax. On the basis of
archival records, literature and most of all oral reports of people, who used to work in this
industry, I showed the whole history, ways of working, and social and economic influence
that the flax industry had on people in this area. I have put together the entire picture of
this activity: from its historical development, ways of flax recasting, to the customs that
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were typical at this work and the importance of the products for the life or the way of
people’s life. I showed what people used to do with the remains that were produced at
work, how they acquired knowledge about the work, what they did with products and how
they amused themselves during the work. I tried to make my presentation as authentic as
possible, therefore I wrote all of the names of tools, accessories and work methods in the
standard language as well as in the original ˝domestic˝ form. I also named the reasons
for the fall of this industry.
I found out that people used to work in this industry in almost every house. The activity of
flax growing was not only an event, which people got their material benefits from, but also
a social event where people got together, made new acquaintances and had fun. It brought
amusement and variegation to the long autumn and winter nights
My research is the first one in this region that deals with this topic. I e put it together just
in the right time, as people, who used to work in this industry, have already forgotten a
lot of facts and unfortunately, many of them also passed away. Many pieces of the material evidence got lost, especially tools and accessories, which were used in these activities.

Die Geschichte des Leinanbauens in der Region
der Gemeinden Destrnik/Desternik und Trnovska
vas/Ternovetzdorf
Zusammenfassung
Der Artikel behandelt die Tätigkeit, die in der Vergangenheit in der Region der heutigen
Gemeinden Destrnik/Desternik und Trnovska vas/Ternovetzdorf sehr verbreitet war, und
zwar war das das Leinanbau und die Leinbearbeitung. Auf der Basis der vorhandenen
Archivmaterialien, Literatur und vor allem der mündlichen Überlieferung von Menschen,
die sich mit dieser Tätigkeit beschäftigten, wird im Artikel die Geschichte, die Arbeitsvorgängen sowie die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung vom Leinanbau für die
Menschen in der ausgewählten Region präsentiert. Auf der Grundlage der zugänglichen
Quellen (vor allem mündlichen) gelang es uns, das gesamte Bild dieser Tätigkeit zusammenzustellen, von deren geschichtlichen Entwicklung, den Arten der Leinbearbeitung,
den Bräuchen, die für die Bearbeitung charakteristisch waren, bis zu der Bedeutung der
Produkte für das Leben bzw. die Lebensweisen der Menschen. Es wird auch gezeigt, was
die Menschen mit den Resten, die übrig blieben, machten und wie sie sich bei der Arbeit
unterhielten. Bei der Präsentierung dieser Inhalte war das Ziel, so originell wie möglich
zu bleiben und deswegen sind fast alle Benennungen von Werkzeugen, Hilfsmittel und
Arbeitsvorgänge nicht nur in der Standardsprache sondern auch in der originalen „heimischen“ Form niedergeschrieben. Es werden auch Gründe genannt, die zu dem Untergang
dieser Tätigkeit führten.
Mit dem Leinanbau beschäftigte man sich in der Vergangenheit fast in jedem Haus. Der
Leinenanbau war nicht nur eine Tätigkeit, die wegen dem materiellen Nutzen für die
Menschen ausgeübt wurde, sondern spielte diese Periode auch eine große gesellschaftliche
Rolle, denn das war die Zeit des Beisammenseins, der Bekanntschaft-Schließungen und
der Feier. Neben dem finanziellen Nützen brachte es den Menschen auch Vergnügen und
Belebung der langen Herbst- und Winternächte.
Dieser Artikel ist der erste, der sich mit solcher Thematik in der genannten Region beschäftigt. Er ist noch zu richtiger Zeit entstanden, denn die Menschen, die sich mit dieser
Tätigkeit beschäftigte, vergaßen schon viele Tatsachen und viele von ihnen starben schon.
Sehr viele materielle Beweise gingen auch verloren, vor allem die Werkzeuge und Hilfsmittel, die benutzt wurden.
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kongresi in simp oziji –
congresses and symposia

Štirideseti mednarodni kulturnozgodovinski
simpozij Mogersdorf/Modinci v Celju
od 6. do 9. julija 2010
Če bi šlo po utečenem redosledu, jubilejni 40. modinski simpozij
ne bi smel biti v Sloveniji, pač pa na
Madžarskem. Zaradi nezainteresiranosti mariborske univerze, ene od
ustanoviteljic tega simpozija, da bi
še sodelovala, lansko leto ni bilo mogoče pripraviti simpozija v Sloveniji.
Namesto nas so prijazno priskočili na
pomoč Madžari in organizirali simpozij. Prepričan sem bil že, da je s slovenskim sodelovanjem konec, potem
ko v Mariboru ni bilo nobenega zanimanja za ta simpozij več. Pripomnim
naj, da je v času, ko je bila mariborska
univerza v nastajanju, bil ta simpozij
prva vsakoletna mednarodna prireditev nastajajoče univerze. Reči je tudi
treba, da so vsi rektorji do sedanjega
ta simpozij podpirali. Namesto mariborske univerze so bili letos simpozij
pripravljeni organizirati Celjani, in sicer Regijsko študijsko središče Celje,
Zgodovinsko društvo Celje, Osrednja
knjižnica Celje, Pokrajinski muzej Celje, Zgodovinski arhiv Celje in celjska
mestna občina – in letošnji simpozij
so uspešno izpeljali. Po tem prvem,
finančno in logistično najzahtevnejšem uvodnem koraku, se je vrnilo

upanje, da bo slovenska udeležba na
teh simpozijih ostala tudi v bodoče
v celjskih rokah. Vse navedene institucije in občina so pokazale zvrhano
mero pripravljenosti, da so bili udeleženci zadovoljni, da je vse potekalo
brez težav in nevšečnosti, zato velja
zahvala vsem, posebej pa še direktorici Regijskega študijskega središča v
Celju gospe Katji Esih, ki je na svoja
ramena prevzela največji del logističnega bremena.
Tema letošnjega srečanja je bila
»Človek in okolje od 18. do 20. stoletja v panonskem prostoru.« Celjski
organizatorji so sicer v začetku želeli
še bolj moderno temo, in sicer o ekologiji danes, vendar se je mednarodni
organizacijski odbor odločil nekoliko
drugače. In referenti so se posvetili
v glavnem vprašanju regulacije rek,
vodovodu, tudi turizmu, opozorili
pa so tudi na danes pereče ekološke
probleme, ki so nastali kot posledica
prejšnjih posegov v naravo, katerih
namen je bil večji izkoristek naravnih
bogastev. Splošno mnenje udeležencev in mednarodnega organizacijskega odbora je bilo, da je simpozij lepo
uspel, da so bili referati kakovostni
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in zanimivi, da so prispevali mnogo
novih pogledov na panonski prostor,
ki je razdeljen na več držav in ki je
bil na tako širokem področju doslej
znanstveno manj osvetljen. Ker nisem
strokovnjak za to področje raziskav in
je to tudi precej oddaljeno od mojih
zanimanj, zato o referatih ne morem
meritorno soditi, naj jih le naštejem po
tistem vrstnem redu, kot so bili predstavljeni na simpoziju.
Uvodni referat je navadno namenjen predstavitvi kraja ali širše okolice kraja simpozija in tako je direktor
Osrednje knjižnice Celje mag. Branko Goropevšek predstavil Celje kot
mesto na meji med evropskim vzhodom in zahodom od antike do konca
druge svetovne vojne. Imre Halász iz
Pécsa je predstavil Načrte osuševanja
Blatnega jezera v 18. in 19. stoletju. O
zgodovini regulacije Drave je poročala
Mirela Slukan Altić iz Zagreba. Celjan
Andrej Studen je razpravljal o dolgotrajni poti do izgradnje sodobnega vodovoda v Celju od 1889 do 1908. Prvi
gradiščanski referent je bil Reinhard
Reiter, ki se je ukvarjal z reguliranjem
mejne reke Leithe med Nickeldorfom
in Guttendorfom in osvetlil čas od
1745 pa do zadnje poplave 2009. Madžar Bertalan Radvánsky je poročal o
izkoriščanju zemljišč v Transdanubiji
od 18. do 20. stoletja. Rudolf Grasmug
iz Gradca si je za temo izbral predloge za izboljšanje podeželja, rudarstva
in prometa v duhu fiziokratizma.

Zoltán Kaposi in István Lengvári iz
Pécsa sta razpravljala o spreminjanju
pokrajine in reguliranju okolja v južni
Transdanubiji v 19. stoletju. O posledicah kmetijske proizvodnje velikih
obratov na spreminjanje podobe podeželja na severnem Gradiščanskem
je referiral Herbert Brettl iz Eisenstadta, Gergely Kristián Horváth in
Károly Halmos sta pripravila referat
o poskusu osušitve mokrišč okrog Soprona, Vasa in Wieselburga v 20. letih
19. stoletja. Hrvoje Petrić iz Zagreba
se je spoprijel s hrvaško Saharo, peščeno puščavo okrog Djurdjevca, Franz
Mittermiller pa z okoljskim problemom na Štajerskem, ki jih predstav
ljajo opustela polja, onesnažene reke
in izsekani gozdovi. Zadnji referat je
imel Borut Batagelj, ki ga je tudi posvetil Celju, in sicer o tem, kaj je bila
v 30. letih 20. stoletja dilema razvoja v
Celju – turizem ali industrija.
Omenim naj še, da je bil simpozij
v Domu sv. Jožefa, da nam je župan
g. Bojan Šrot pripravil sprejem v atriju
muzeja, da smo obiskali celjski grad in
celjske mestne znamenitosti ter imeli poldnevno ekskurzijo po Savinjski
dolini, obiskali Žalec in tamkajšnji
muzej pivovarstva in se povzpeli na
grad Žovnek.
Prihodnji simpozij bo na avstrijskem Štajerskem v Fürstenfeldu, tema
pa najbrž služabniki in posli.
Franc Rozman

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV ZA ČZN
1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humanistiko in družboslovje. Izdajata jo Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 in Zgodovinsko
društvo v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 5.
2. Prispevke za ČZN sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo ČZN, Univerzitetna knjiž
nica Maribor, Gospejna 10, 2000 Maribor (vlasta.stavbar@uni-mb.si).
3. Prispevki, ki jih objavlja ČZN, so v slovenskem jeziku, povzetki v angleškem in nemškem
jeziku, sinopsisi v angleškem jeziku.
4. V koliko gre za razpravo ali članek, mora prispevek obvezno vsebovati povzetek (največ
30 vrstic) in sinopsis (največ 6 vrstic).
5. Prispevek mora biti oddan v dvojni obliki: na disketi ali CD-ju (ime datoteke) in odtisnjen
na papir. Obsega lahko do dve avtorski poli po 30 vrstic na stran.
6.	Opombe naj bodo pisane enotno, pod črto, na dnu vsake strani. V opombah uporabljamo
krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literatura.
Pri arhivskih virih uporabljamo ustaljene kratice za arhiv, nato navedemo kratico fonda
ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote ali ime
dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšan naslov (ne letnice
izdaje) in številko strani.
		Prispevki drugih znanstvenih panog (torej nezgodovinski) lahko izjemoma uporabljajo
ameriški način citiranja APA (Stavbar 2006: 23) in seznam literature na koncu prispevka.
7.	Citiranje virov in literature – če je na koncu objavljeno poglavje viri in literatura morajo
biti sistematično navedeni vsi viri in literatura, ki smo jo navedli v opombah. Ločeno
navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne vire ipd. V teh sklopih
je potrebno gradivo navajati v abecednem vrstnem redu.
		Arhivski viri – navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številko fascikla ali
škatle.
		 Literatura – monografije – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov (in podnaslov) dela
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.
		 Literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka. Naslov periodike
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko oz. datum in
strani, za zbornik, kraj in leto izida, strani.
8. Priloge (slikovno gradivo, fotografije, zemljevidi …) naj bodo črno-bele in priložene
posebej. Legende (podnapisi) k slikovnemu gradivu naj bodo natisnjeni na posebnem
listu in v elektronski obliki. Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga
objavljena. Skenirane naj bodo najmanj v resoluciji 300 dpi in shranjene v obliki tif ali
jgp.
9. Vsak prispevek mora vsebovati točen naslov avtorja: ime in priimek, akademski naslov ali
strokovni naziv, delovno mesto ali ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni naslov
elektronske pošte.
10. Za prevode povzetkov in sinopsisov v tuje jezike poskrbi uredništvo revije.
11. Za trditve in znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji prispevkov. Prispevki so lektorirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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