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Rudi Bregar

VEDNO KAJ NOVEGA OB LEVSTIKOVI POTI
Levstikova pot je nastala leta 1987, ko se je na pot odpravilo 397
popotnikov iz vseh koncev Slovenije. Tako kot daljnega leta 1987 se
bodo mnogi tudi letos podali po novi, južni trasi Levstikove poti, ki
vodi skozi Ježni vrh, Vinji vrh in Poljane skozi Sevno, Gornji in Kamni
vrh naprej proti Moravčam. Vsako leto je število udeležencev večje,
zadnja leta se po nekaterih ocenah prireditve udeležuje blizu 20.000
mladih in starejših iz vse Slovenije in drugih evropskih držav.
Zato si v knjigi preberite Levstikov opis poti, v nadaljevanju pa boste
našli tudi vrsto zanimivih prispevkov s predstavitvami bogate
zgodovinske in kulturne dediščine tega območja. Posebej bi rad opozoril na prispevek o Juriju Humarju, ki ga je pripravil Tomaž Barbek,
profesor zgodovine in sociologije iz Litije. In na vse fotografije s
čudovitimi posnetki krajine in znamenitosti tega območja, mnoge od
njih je prispeval Boris Tomažič.
Prvi, skupni del popotovanja
Izhodiščna točka množičnega popotovanja (pot je označena tudi za
pohode med letom) je Levstikova ulica v starem mestnem središču
Litije. Prvi del poti se delno pokriva z Badjurovo krožno potjo. Po
rahlem vzpenjanju skozi Frtico pridete do križišča pri Zdravstvenem
domu, kjer pot nadaljujete proti Ustju do križišča. Križišče prečkate, a
zavijete z regionalne ceste mimo otroškega vrtca proti centru Šmartna.
Pri šmarski cerkvi zavijete levo po asfaltirani cesti proti Radečam. Ko
greste mimo tovarne usnja, zavijete z regionalne ceste levo in nadaljujete mimo klavnice na Slatno. Nekoliko višje se pred vami odpre lep
razgled na Šmartno. Kmalu pridete v gozd, kjer lahko sledite oznakam
Levstikove poti. Cela pot je označena z zaščitnim znakom na lesenih
tablah, belimi in rdečimi napisi LP (Levstikova pot) in usmerjevalnimi
puščicami.
Nekoliko kasneje spet prečkate regionalno cesto, ki vodi proti
Moravčam, pot pa nadaljujete skozi gozd do Jelše. Pot gre naprej po
odprtem slemenu z lepim razgledom do zaselka Rodni vrh s tremi
domačijami. Tu je pravo križišče markiranih poti. Z desne strani, iz
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smeri Velike Kostrevnice v dolini, vodita do križišča Badjurjeva krožna
pot in Zasavska planinska pot. Zasavska planinska pot prečka vozno
pot in se spusti čez sleme navzdol v Cerovico, Badjurjeva krožna pot pa
gre skupaj z našo potjo do vrha Preske.
Z Rodnega vrha je le 400 metrov do Liberške cerkvice s pokopališčem. Z leve se nam 100 metrov naprej priključi novejša cesta, ki
pripelje iz Velike Kostrevice. Tu je zaselek Bič (izg. B'č) z nadmorsko
višino 466 metrov. Na desni strani si lahko ogledate poldrugo stoletje
staro Medvedovo sušilnico sadja. Od tu sledi bolj strma pot do
gasilskega doma na Libergi, kjer je na množičnem popotovanju kontrolna točka za drugi kontrolni žig (prvi je ob prijavi v Litiji). Vasica
Liberga leži na desnem slemenu hriba. Sledi še nekaj strmine mimo
prvih stanovanjskih in počitniških hiš do osrednjega dela vasi Preska,
kjer je levi odcep za Tisje. Desno pod potjo je domačija Zamanovih. Od
gasilskega doma je do sem približno 20 minut.
Južna trasa popotovanja
Nekoliko naprej pridete do razpotja, kjer se odločite, ali boste nadaljevali pot do vrha Grmad in nadaljevali po t.i. severni trasi proti
Gobniku ali pa se boste odločili za precej zanimivejšo južno, novo traso
množičnega popotovanja. Vsekakor boste šli skozi najlepše predele
tega območja. Še pred Ježnim vrhom se vam odpre čudovit razgled
proti Šmartnem, gradu Bogenšperk, oko pa vam seže vse do tam, kjer
meglice morda ob slabšem vremenu zakrijejo vrhove.
Na Ježnem vrhu je za ogled zelo zanimiva nova cerkvica sv. Petra, ki
jo je zgradil Vinko Zadražnik. Vseskozi hodite rahlo navzdol, srečujete
pa prijetne domačine, uživali pa boste tudi ob pogledu na krajino,
predvsem pa na stare objekte (toplarji, kozolci, kašče, …), ki so marsikje že pozabljeni. Na Ježnem vrhu zavijete desno proti Vinjemu vrhu
(vsekakor si velja ogledati zidanico Jožeta Zadražnika) in Poljanam. Tu
pa se vam že odpre pogled na cerkev sv. Lucije v Mišjem dolu na desni,
dalje pa vam padejo oči na bližnje in daljne vrhove. Ni daleč do
Kopačije, stare in povsod znane gostilne. Če utegnete si lahko vrh
Primskove gore ogledate tri cerkve in tudi grob Jurija Humarja, čudodelnika s Primskovega. Sicer zavijete levo proti Sevnem, kjer si le oglej
te Galerijo Sevno, kjer je lastnik dolga leta zbiral stare predmete, slike
in listine in jih letos razstavil v svoji galeriji. Iz Sevna vam v lepem vremenu oko seže vse do Gorjancev, Kočevskega in celo do Snežnika.
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Gornji vrh, strnjena vas, ki v zadnjih letih dobiva novo podobo.
Skoraj muzej na prostem. Tu prejmete tudi tretji kontrolni žig v svoj
dnevnik. Od tod pa proti Kamnemu vrhu, malce navzdol in navzgor
skozi gozd in že ste v Gabrski gori in naprej v dolino Moravč, kjer se tik
pred prihodom v Moravče obe trasi poti združita.
Severna trasa popotovanja
V primeru severne trase poti nadaljujete do samotne kmetije pri
Lokarjevih (680 m). Med drugo svetovno vojno je tod mimo potekala
nemško – italijanska okupacijska meja, ostanki so vidni še danes.
Kasneje se Levstikova pot loči od glavne poti in na križišču na
Grmadah zavije levo po gozdni poti, ki je v času dežja precej razmočena in blatna. Tu so bili še pred nekaj leti vidni grobovi, t. i. grmade, po
katerih je hrib dobil svoje ime. Pot se nadaljuje skozi gozd, ki je prepreden s številnimi gozdnimi potmi in stezicami. Potrebno je slediti
oznakam Levstikove poti in biti malo previden. Tu je v Levstikovih časih
vodila glavna pot med Moravčami in Litijo, kamor so kmetje nosili prodajat češnje in druge pridelke. Sledi pot v moravško dolino.
Kmalu po prihodu na Gobnik se odpre pogled na okoliške domačije, vinograde in zidanice. Deset minut kasneje pridete do razpotja.
Desno lahko zavijete proti Bojčevi zidanici, kjer je nastajalo jedro
Levstikovega potopisa.
Skupaj do cilja
Preden pridete v moravško dolino na glavno cesto od Litije proti
Gabrovki se srečate popotniki južne in severne trase in skupaj nadaljujete do središča Moravč.
Na desni si lahko poleg nove hiše ogledate domačijo Tone
Zidarjeve, kamor je rad zahajal tudi Levstik. Nekaj metrov naprej je
Resn'kova kašča in kontrolna točka, kjer dobite tretji žig v svoj dnevnik.
Popotovanje se skorajda zaključi. Samo še nekaj sto metrov in
prispeli boste na cilj popotovanja, kjer dobite še zadnji, četrti kontrolni
žig.
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Ob tokratni knjigi se zahvaljujem vsem avtorjem besedil in
fotografij. Brez vas in tisoče udeležencev vsakoletne prireditve te knjige
zanesljivo ne bi bilo.
Levstikova pot tudi vnaprej čaka s prijaznimi domačini, krajino,
arhitekturo, običaji, šegami in navadami. Z vsem, kar lahko na tem
območju doživite, če se podate v katerem koli letnem času.

TRC Levstikova pot
Sevno 44, 1276 Primskovo
www.levstik.net
vas vabi na

1. HUMARJEV POHOD
v soboto, 5. junija 2003
Pot bo dolga približno 12 kilometrov. Tako kot na Levstikovem popotovanju
bodo med potjo za vas poskrbeli doma?ini na Primskovem, pot pa je primerna
za vse starostne kategorije. Še en dogodek, ki ga ne boste pozabili. Podrobnosti
bodo objavljene na internetnem naslovu www.levstik.net
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Fran Levstik

POPOTOVANJE IZ LITIJE DO ČATEŽA
Bilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjsko jaz
in moj prijatelj, ki ga imenujem Radivoja, ker ni vsakemu človeku všeč,
da se njegovo ime raznaša po knjigah od ust do ust. Vem, da jih je
dovolj, ki tega komaj čakajo; ali nikdar niso bili vsi ljudje enaki pa tudi
ne bodo.
Zjutraj ob osmih odrineva iz Litije, vzemši starikavo babo, da nama
je odnašala in pot kazala. Nisva šla zdaj šele prvič v te kraje, ali nikdar
še ne po tej poti; bila je tedaj obema neznana.
Iz Litije se pride najprvo v Šmartno, ki ni prevelika, pa čedna vas, da
bi se lahko imenovala trg. Do tukaj gre široka, gladka cesta, ki drži dalje
proti Šentvidu. Kakor hitro ostane Šmartno za hrbtom, precej se začno
stiskati hribje od obeh strani; njive in travniki med njimi so vedno ožji.
Kdor hoče iti na Čatež, kakor sva midva misel imela, mora v Kostrevnici
zaviti z ravne ceste na desno roko v hrib po grdem kolovozniku, da še
kmet ne vem kako drva po njem izpeljava; pa vendar je dejala baba, da
pride časi celó kočija sem dol, kadar se gospoda iz dolenjskih graščin
pelje do Litije, potem pa dalje po železnici. Zdaj neki merijo drugo
cesto, ki bo krajša, pa vendar ne bo imela tako zaprtih klancev.
Koračila sva z debelimi gorjačami po strugah in jarkih; babúza pa je
pravila to in to, vendar nič takega, da je vredno opomina. Vprašam je,
ali znajo v njenem kraju ljudje še kaj narodnih pesmi, pa mi ni vedela
povedati; le v Šmartnem je kazala eno samo ženico, ki poje od
Jezusovega trpljenja sedemdeset razdelkov dolgo pesem in tudi še
drugih takih.
Poezija našega naroda umira; samo kaka babuška še zna odlomek te
ali one stare junaške pesmi. Naselile so se med nami, posebno v
Gorenjcih, kratke vrstice, zložene po nemški navadi. S pravljicami je
skoraj tudi ravno taka. Minila je doba, ko se je skladalo in pelo. Kar se
ni še do zdaj nabralo, poslej se ne bo dobilo več dosti izvirnega. Ako bi
mi tudi imeli Vuka, nimamo pesmi, da nam bi jih zbiral, in ko bi prav
imeli pesmi, gotovo nam bi manjkalo Vuka; saj še to, kar je cvetelo med
ljudmi, nam je moral pokazati neslovenec - Korytko.
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Pot je bil zmerom enak. Šli smo zdaj skozi borovje in smrečje, zdaj
po golem nizkem grmovju. Malokje je stala majhna kočica revnega
osebenjka. Za nami so se dvigali ono stran Save beloglavi snežniki;
pred sabo pa, tako tudi na levo roko, imeli smo same gozde. Le na
desno, po daljnih gorah, vidiš tu in tam kako prijazno cerkvico.
Najbliže ti je grad Wagensberg, dobre pol ure za Šmartnom, tikoma ravnine, strugi podobne. Zidan je vrh strmega, pa ne previsokega hriba, ki
je enak seneni kopíci. Nekdaj ga je imel Valvasor in slovečemu pisatelju
v čast se imenuje še zdaj ena soba Valvasorjeva; v njej nihče ne stanuje.
Tako je ukazal knez Windischgrätz, ki je nedavno kupil to graščino.
Poldrugo uro od Litije klanec nekoliko poneha, pa ne za dolgo. Ni
dosti ravnine, pa tudi to si je obrnil človek v svojo korist, kakor ti kažejo
njive in hiše, tod in tam raztresene. Vidijo se tukaj že prvi vinogradje in
vesel se čutiš, da si na Dolenjskem; ali kapljica teh trt je še kisla; svet ni
še dovolj zaslonjen pred mrzlimi snežniki. Temu kraju se pravi na
Libergi. Tik pota stoji cerkvica brez duhovnega, pa ima pokopališče. Še
kmalu nisem videl na kmetih tako čednih grobov. Skoraj vsaka gomila
je otrebljena in posajena z okroglimi kamenci, kakor imajo navado pri
mestih. Ne vem, je li cerkovnik tako domiseln ali imajo ljudje toliko
spoštovanja do mrtvih.
Kolovoznik se je obrnil kmalu spet navkreber in čez majhne pol ure
pridemo do gostega bukovja.
“To je hosta turenske graščine”, pravi bábina.
Radivoj odgovori: “Saj se precej pozna, da ni kmetova, ker je gosta in
lepa. Kmetu ne dela nobena stvar tolikega nepokoja kakor lep, zaroden
les. Nima prej miru, da ga izpridi; zato je pa dandanes povsod že tako
malo drv. Prejšnje čase je bila marsikje dana kmetom pravica na grajskem sekati za domačo potrebo; tudi lastne gozde so imeli. Ali kako se
je ravnalo! Povénil je, potlej pa pustil, naj segnije na mestu, če se mu je
le zdelo, da klada ne pojde rada na dvoje. Še celó, kadar je šel zelenje
obirat, ako je naletel na dolgo bukev omladnih vej, kaj je storil, če ni
mogel ali hotel nanjo? Da le ni bila predebela, posekal jo je zavoljo koša
mladik. Videl sem nekdaj Laha, ki je bil zalezel visoko na okleščeni, lepi
smreki vranje gnezdo. Ker ni mogel do njega, hotel je po vsej sili drevo
izpodrobiti. Ravno tako grdo se je pri nas delalo. Dejali so: `Drv ne bo
nikoli pomanjkanja.` Pa že zdaj mora na kupílu kuhati in greti se skoraj
vsa spodnja dolenjska stran. Pa kaj šele bo?”
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Modrovanju svojega prijatelja sem se jako začudil, baba pa še bolj.
Vprašam je, kako se tukaj pravi.
“Na Preski,” odgovori.
Slovenec ima dosti krajev, posebno pa gozdov, ki jih tako imenuje.
Bržkone so bili ondod nekdaj preséki, narejeni za mejo hostam sosednjih gospodarjev, od tod menda ime.
Dalje grede smo videli tri grmade eno za drugo. Pravila je žena, da
so v tem gozdu nekdaj prebivali hudi tolovaji. Stregli so popotne, jemali
jim, kar se je zatélo, pa tudi pobijali jih. Ravno tukaj bi trije bili ubiti. Na
široko po slovenski zemlji je navadno, da se meče na tako mesto, kjer
je kdo z nesrečno smrtjo umrl, vejica ali kamen ter se govori: 'Bog se
usmili tvoje duše!' Lepo je, da se miluje še po smrti človek, ki je moral
nehotoma pustiti zemljo; morda še mlad in željan sveta in života, negotov za popotovanje do neznane dežele, ki se je boji vsak: bogat in siromak, pobožen in hudoben. Vselej sprelete človeka bridke misli, kadar
ide mimo take grmade. Narod sploh trdi in veruje, da se ne sme raznesti
ali zapaliti dračje, ki leži v žalosten spomin, ker bi mrtvec na onem
svetu potem ne imel pokoja; hodil bi strašit in klicat, dokler bi zopet ne
dobil novega kupa. Vendar časi poredni pastirji zanetijo ogenj ali pa
razmečejo veje; pa kmalu pride kdo, ki v novo suhovine in kamenja
navrhováti. Ta šega je še gotovo ostanek iz poganskih časov.
Ko do razpotja pridemo, vpraša žena, hočeva li čez Gobjek ali po
Štorovju.
Radivoj odgovori: “Le na Gobjek! Pravijo, da je krajša pot, in tudi je
Gobjek najbolj sloveča vinska gora, kar jih je tukaj v obližju.”
Hrib se je prevalil. Kakor je bilo dosihdob navkreber, tako smo zdaj
začeli iti navzdol. Bilo je blato in pot še neprijetnejša zato, ker ima skoraj ves ta hrib ilovo prst z drobečim se, belim laporjem. Hosta je kmalu
nehovala; samo še kak dob ali kostanj, ki ga je tukaj mnogo, nam je
zaslanjal razgled. Počasi zmanjka vsega drevja. Odpre se pred nami
dolenjska dežela. Proti jugu stoje Gorjanci, proti severu Kum, ki teh krajev prehude burje in mraza váruje; pred nami pa se na obe strani prijazno dviguje gorica za gorico z belimi zidanicami, z vinskimi hrami.
Na desno vidiš Zaplaški hrib z rdečo streho nove romarske kapele; na
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levo v dolini pojo zvonovi svetokriški, kjer sta dva duhovna. Zemlja
ima, posebno v tem kraju, ves drugačen obraz kakor pa na
Gorenjskem. Širokih polj, velikih travnikov ni; le ozka, zelena riža je tu
in tamkaj med hribi in goricami. Tudi vasi niso velike, hiše raztresene,
večidel zidane, pa tudi lesenih obilo. Kjer je bliže vinograda, ondi si
kmet najraje stavi poslopje, da le more in sme. Nekatera vas je pol ure
dolga, pa ima komaj trideset tod in tam raztaknjenih koč.
Ura je bíla enajst. Nismo šli več dolgo, kar pridemo do prve zidanice. Ker se je ravno praznoval svetega Martina dan, zato je bil hram tudi
odprt. Stalo je mnogo ljudi pred sodom v glasnem pogovoru; vino jim
je majalo jezike. Gledali so in kazalo je, da bi nam radi veleli pit; pa
menda si vendar nihče ni upal, ker smo bili čisto neznani.
Idemo dalje, pa ne predolgo; kmalu najdemo drugo zidanico
odprto. V nji so bili trije možje nakrižne dobe. Starec, hramu gospodar,
pokliče najino ženico: “Tara, ne pojdeš pit? Danes ga pije, kar leze in
gre, da ga le ima. Ne veš, da martínovamo? Nocoj ga bomo krstili, če je
božja volja.”
Tare je mikalo, pa vendar ni vedela, kaj bova midva rekla.
Starec, dejali so mu Bojec, brž vidi, kaj ima baba za bregom, pa se k
nama obrne: “Menda se tudi gospodoma ne bo storilo inako, če stopita bliže soda. - To bom sam izpil; potlej bomo pa drugega.” S temi
besedami nagne leseni vrč, dleskne z jezikom in pravi: “Letos je dobro,
hvala bogu!”
Bojec je bil čuden mož. Lice je imel rdeče, pa tako nabrano kakor
suha hruška. Trdno se je držal stare noše, zato pa tudi ni imel oprt in
platnene hlače so mu nizko opletale. Dandanes je že malo takih dedov.
Zginili so klobuki z dolgimi kraji pa nizkim oglavjem; mi le raje nosimo
oglavje bolj visoko. Veselil sem se časi že od daleč, ako je od kod po
cesti primigalo široko pokrivalo, ki je branilo dežja in sonca; veselil sem
se rdeče opasíce in čevljev, ki so imeli golenice proti gležnju zavihane.
Živel je pri nas možiček, stara grča, ki ni mogel dobiti pri nobenem
klobučarju, v nobenem sejmu, v nobeni starini klobuka po svoji všeči.
Kaj stori? Ureže si palico in gre noter v Kranj pa si ga da tamkaj delati.
Mi se trdoglavo držimo starih reči, zlasti pa Gorenjci, ki imajo pregovor: “Stara petica, staro žito pa star mož!” Rad bi vedel, ali se Ločanje še
nosijo tako, kakor so se nekdaj. Imeli so hlače do pod pazduhe, na
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hrbtu je pa čepela majhna záplata, ki so ji rekli jopič, da je bil ves človek
tak, kakor bi ga v brenti prinesel.
Rečem Radivoju, da le pojdiva za Taro, ki ni čakala, da bi se ji dvakrat
velelo. V hramu je bilo dosti razvlake: trije sodje, poldruga motika, stoli;
tu in tam kak vinjak, pol banjke, vrči; miza na treh polomljenih nogah;
držala je vse polno drobtin, črnih in belih, pa tudi polovico orehove
potice in lep kos gnjati. Dade nama vsakemu svoj stol in pila sva iz obilega vrča.
“Letos je lahko dobro,” veli Končina, prav nizek možič kakih
tridesetih let. “Saj smo pa tudi imeli vročino in sušo, da nas Bog vari!
Kdor je trgal šele po deževju, tisti ga ima več, kaj da je tudi bolj vodeno.”
“Štiriintridesetega, to je bila pijača, to! Letošnje vse nič proti onemu,”
pravi Hostnik, človek pri petdesetih letih, pa še jako trden in zelo velik.
- Tukaj so ljudje bolj majhni, ali čvrsti in zatrepáni.
“Enajstega je bilo pa še boljše,” zavrne Bojec. “Štiriintridesetno je
imelo preveliko moč, da je vznak metalo; še mrli so od njega, mrli; ono
pa dobro v ustih, zdravo v telesu. Ravno sem bil na Savi pri brodnikih;
nikoli ne bom pozabil, kako se je živelo tiste čase! Pil si ga za petico ti
pa še kdo poleg tebe, kdor si bodi, od jutra noter do večera; nazadnje
ti je pa še prinesel drobiža iz petice, tekma se ni rado sešlo. Zdaj se je
pa vse predrugačilo: brodnikov ni več, vino je drago! Naj bo, saj ga
pridelujemo. Do smrti bomo že kako! Petinosemdeset let niso mačkine
solze, kaj menite!”
“Pa ste še dečko še,” pravi Končina. “Če Bog da, še ga bomo zdravi
pili, da bi le trta spet rodila. Vinstvo je bilo že dolgo ničevo. Letošnjemu
res ne more človek, da bi dejal: 'Žal ti bodi!' Samo premalo ga je. Midva
z babo ga imava dve mali vedri manj od lani.”
Bojec odgovori: “Po tistih gorah, ki leže bolj nizko ali pa proti burji,
da ga je bil dosegel mraz,* tam ga je res nekaj manj. Kaj pa čemo? Kdo
si ga je bil še toliko v svesti? Jaz ga imam pa vendar več od lani; moj
nograd je dobro visoko in gleda proti poldnu. To ti je lega za trto, vidiš!”
Hostnik se oglasi: “Bojec, ne bodi hud, ako rečem, da je moje boljše,
* T. J. slana; Dolenjec nima te besede
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daravno mi nograd ne leži tako v zglavju gobenske gore kakor tvoj.”
Te besede niso ustregle. Dolenjec ne posluša rad, če se povzdiguje
drugo vino pred njegovim. Kadar si v hramu, hvaliti ga moraš, če te
prav za ušesom praska, sicer mu ne ugodiš. Tudi Bojec ni molčal.
“Hostnik,” pravi, “ti še ne veš, kako je dobremu vinu ime! Kaj meniš,
da tisto velja, ki je dolgo sladko? Le ti semkaj pogledi, kako se je moje
ubrisalo! Kje imaš ti takega? Res je bolj reznó, pa bo tudi bolj držéče.
Vaša sladkál vam bo še nagajala, preden bo leta konec. Saj vendar
pámetujem nekaj let, pa ne vem takega, da bi se bil mošt grénca branil
tako dolgo kakor letos nekateri, pa ne vsak. Gospodje tudi vedo, kaj je
dobro; le čaki, zdaj bomo pa onega.”
Urno podstavi leseno posodo in natoči beline, potem pa zopet
začne ponujati naju: “Le v slast ga! Saj ga je Bog dal, ni zrastlo na srcu.
Založje gnjati ali potvice bi tudi menda ne bilo odveč; saj imamo, hvalo
bogu, oboje, kar komu bolj dobrí. Po jedi se grlo nekako zaželi
mokrote. Ali ni res dobro?”
Hvalila sva, daravno se je upiralo, ker je bilo še dopoldne; pa tudi se
je nama zdelo premlado. Dolenjec pa ga ne pije nikoli tako rad kakor
jeseni, nikoli se mu ga tako malo ne smili. Takrat je vse dobre volje,
malo in veliko, mlado in staro. Kdor nima sam nograda, pa gre od
hrama do hrama okoli prijateljev. Tako je do blizu božiča. Šele potem,
ko sod poje, začno tudi skopovati z vinom. Po vinskih krajih so ljudje
sploh bolj radodarni - še preveč. Manj rezní so, bolj prijazni od
Gorenjca, pa tudi pokornejši. Človeka v suknji so veseli v hramu. Radi
ga poslušajo, če kaj pripoveduje, vendar ga ovínijo, ako le morejo, ker
je to górniku in njegovemu pridelanju velika čast, pa ne bom rekel, da
bi se jim tudi smešno ne zdelo, da ga ne more tako nositi kakor oní, ki
so iz mladega pri njem. Čudno pa je, da veseli Dolenjec tako malo poje!
Po nogradih je časi jesensko nedeljo popoldne vse živó pivcev; glasne
besede se slišijo notri do sogornih zidanic - ali petja vendar ni; malokateri zauka ali pa zakroži poldrugo vrstico od nove gorice. Brez
pesmi uživajo zlato kapljico možje in mladeniči, še žene so ž njimi; celó
dekleta ne ostanejo doma. Nekatere med njimi so prav zale in silo
postrežljive; tudi jim ni grdo iti časi, posebno ob nedeljah, v krčmo, ako
je v hramu poteklo. Kdo bi jim zameril? Vsaka dežela ima svoje šege in
običaje.
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Možje so si napravili tobaka in Bojec pravi: “Star kotar sem, pa vendar ga rad piti dajem. Človeku na stare dni od vsega, kar je imel, ne ostaja nič drugega kakor ta božji dar; vse prejme sin ali hči.”
Radivoj vpraša: “Pa vendar ne obdelavate sami? Le vino je menda
vaše, kolikor si ga izgovorite!”
“Kaj še,” pravi starec, “nograd je moj. V zemljo ga s sabo ponesem,
ko bi le mogel ali hotel. Kakor hitro pride nevesta ali zet k domu, niso
starši več dolgo ž njima pri eni mizi; to je tako gotovo kakor amen. Pri
nas je malo hiš, da bi se ne delili.”
“To ni lepo,” rečem jaz, “pri nas vkupaj žive do smrti.”
“Tako je le; kaj pa čemo?” odgovori oni. “Svet je hudoben; mladi ljudje radi zaničujejo starega človeka; ne pomislijo, da stara kost je modrost. Po naših deželah pa le vino gospodari; zanje skrbimo bolj kakor za
vso drugo poljščino. Zato pa izgovori vsak oče kos nograda sebi v last,
da ga uživa in dene, kamor hoče. Koliko je osebenjkov, da nimajo razen
koče in nograda nič, pa vendar hranijo sebe in družino, če niso letine
preslabe. Kadar pride ujma na trto, potlej seveda je bogpomagaj! Pa saj
zdaj tudi več radi ne dade‚ ženiti se na sam vinek.”
Na to pravi Radivoj: “Dolenjci ste dobri ljudje zlatih rok; ali varovati
znate premalo.”
“Zakaj?” odgovori Hostnik. “Tačas ga pijemo, kadar je pa kadar smo
ga vajeni. Saj mora človek trpeti, preden ga dene v sod: jeseni je plastíti,
spomladi se kolí, obrezuje in koplje prvič in drugič; nazadnje je pa
trganje. Tega se res ne boji nihče, pa vendar je dovolj opravka.”
“Veste kaj,” pravi Končina, “jaz bom pa tudi nekoliko pritegnil, da bi
si lahko drugače preúrili. Za najtežje delo ni časi kaplje pri hiši. Pride
prva in druga kop; kdo ima tačas moker sod? Prijel pa tudi ne bo nihče
za motiko brez pijače; saj ne dobimo delavcev. Kaj nam je početi?
Kupujemo ga prekleto dragó! V košnji in mlatvi je ravno taka.”
Na to veli Radivoj: “Pozimi pa imate časi hrame odprte na stežaj; kdor
mimo ide, pij ga, rad ali nerad. Nekateri še celó kurijo po zidanicah in vsi
mraza premrti delajo pokoro pred sodom. Kadar je pa čas okopavati,
gotovo se ne oglasi nihče zimskih pomagačev, da bi dejal: `Pozimi si ti
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meni, zdaj bom pa jaz tebi!`”

“Človek ne sme zapustiti ne sebe ne prijatelja,” zavrne Hostnik. “Ali
vsega pa tudi ne popijemo sami, s čim bi potlej davke plačevali?”
“To je tako,” pravi Bojec. “Kako bo človek jeseni brez vina? Zakaj
sem pa trpel in guzo napenjal? Poleti je voda dobra; jeseni bi je ne pil
za ne vem kaj. Vsakemu najbolj prav služi tako, kakor je vajen. Vse leto
sem upal: zdaj sem dežja prosil, zdaj sem se ga bal, posebno v strahu bil
zavoljo toče; pa bi še ne smel vedeti, kakovo slast ima? E, pojte, pojte!”
Tara ni poslušala, kaj mi govorimo; menila se je le s pijačo in ugrizačo. Ravno je poldne zazvonilo, kar pridejo po kolovozniku tri babe, ki
so peljale kure v Ljubljano. Dve sta vlekli, tretja pa rinila. Ena izmed njib
spozna Taro in reče: “Tara, tebi se dobro godi. Me pa vlečemo za žive in
za mrtve, nihče nam ne veli: `Pojte pit!`”
“Pa pojte,” veli Bojec.
Babe hitro podlože voziček in vse tri so bile v hramu, kakor bi trenil.
Komaj pijo vsaka enkrat, ali pa morda še ne, kar zlodej prinese paglavca, ki je držal bučo vina v roki. Ker je voziček stal brez varuha, naglo
odpre kurnik pa izpusti kopune in kokoši, ki so zagnale veliko kokotanje. Raztaknile so se po brajdah in po trtju. Ko babe to začutijo, planejo
vse tri čez prag. Kure so ráhtale, babe regljale; pa še Tara jim je pomagala, da se ni vedelo, kdo bolj vpije, babe ali kure. Paglavec se je pa smejal; tudi mi si nismo mogli kaj. Ena srdito poišče ocepek ter ga zakrepelí
na vso moč; ali za dečkom vendar ni potekla; menda je vedela, da ga ne
dojde. Tara pa ni le vpila ž njimi, temveč tudi loviti je pomagala. Vse štiri
so nekaterikrat zaklicale: “Pit, Pit!” in poskočile sem in tja po nogradih,
preden so vgnale družino do zadnje čopaste jarice, ki v noben kup ni
hotela k rokam zato so jo pa tudi srdito preklinjale. Prva reče: “Bog daj,
da bi te lisica požrla!” Druga pristavi: “Pa da bi tudi lisici nič ne zalegla!”
Videč, da je vsa lov zastonj, primeta dve za ojesce in najstarejša med
njimi se zaroti, da nikdar več ne pojde k Bojcu pit, ako bi jo tudi na
kolenih prosil. Tara, že jako rdeča, teka in mencoriti sem ter tja. Kazalo
je, da bi šla rada v tovarišiji domu; pa ker je bila najeta do Čateža, ni
vedela, kaj bi in kako bi.
Kar mimo nas pride človek srednje dobe, ki so ga vsi veselo poklicali: “Mrtolaz, pojdi pit!” Imel je na sebi ponošeno gosposko suknjo in
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kapo z motiko na glavi. Ravno sem jaz velel Tari: “Vem, da te pomiče; le
pojdi z babami, saj si lahko sama odnašava do Čateža.”
Mrtolaz pravi: “Baba, le zgubi se, kamor češ; jaz bom odnašal, jaz, ki
bolj vem, kje je Čatež kakor ti.”
Z nobeno rečjo bi se ji ne bilo bolj ustreglo kakor s temi besedami.
Plačava ji komaj, pa že skoči za kokošaricami ter pomaga riniti.
Ko so bábine zginile v hrib, veli Bojec: “Prav je, da so šle. Ena med
njimi je vešča, pa ne povem katera. Bojim se, da mi bo kaj nagodíla, ker
mislijo, kakor ste vsi slišali, da sem tudi jaz kriv kurjega bega.”
Ali hitro se oglasi Mrtolaz: “Kogá bo neki nahudíla? To je vse vkup
nič, le meni verjemite!”
Hostnik veli: “Bogvedi kako je vendar? Duhovni res uče, da ni treba
verjeti; drugi ljudje pa drugače pravijo. Pa naj bo, kakor če; jaz ne verjamem dosti.”
Na to odgovori Končina: “Kaj bi se to menil, kar ni besede vredno.
Raje pijmo!”
Ali Bojec jih zavrne: “Kar vem, to vem; saj nisem še pozabil, kar mi
je razkladal rajni Peckón, Bog mu daj dobro!”
Po teh krajih nekoliko gine babjeverstvo, posebno pri mladem zarodu; starci pa se še trdno držijo svoje stare glave, kakor povsod. Kdor je
prijatelj narodovega izobraženja, gotovo želi, da bi se zatrle prazne
vere; pa vendar je tudi res, da s takimi vražami zginejo obenem vsi narodni zakladi: pesmi in pripovedke, po nekaterih deželah celó
pobožnost.
Menila sva oba z Radivojem, da Mrtolaz gotovo govori nemški in to
je bilo tudi res; zato mi reče v latinskem jeziku, da pojdiva dalje, pa tega
človeka ne jemljiva, ker je že previnski. Ali on se oglasi nama: “Quoque
ego possum latinum linguam, pijan pa nisem.” Začudila sva se mu, daravno je tako slabo krpal in tolkel. Pravil je potem, da je v “mestu” (*)
sedel tri leta v latinskih klopeh, potlej pa učenost obesil na kljuko in
poprijel se šivanke. Ali kadar je vrhá dorastel, pride tudi njemu vrsta,
*To

je v Novem mestu
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da je moral na vojsko. - “Cesarja sem doslužil,” veli; “zdaj se pa tu po
hribih šivaje ukvarjam in otepljem z revščino. Tako se godi vsakemu,
kdor išče boljega kruha, kakor je bel. Ravno imam delo tukaj v obližju
pri bogatem domačinu - k revnim ne hodim rad - pa kdo bo na Martinji
dan vbadal in krpúcal?”
Zahvaliva se górniku za pijačo ter hočeva iti; on pa nama nikakor ni
dal od sebe. Skoraj se je bilo treba skregati, preden sva se mu izpulila.
Tudi Mrtolazu ni bilo pogodu. Kislo se je držal, čeprav ni vedel zakaj;
gotovo ga je že imel vrč ali dva čez mero. Ko vidi Bojec, da vse nič ne
pomaga, natoči zadnjič in nama prinese razhódnjo. Pokusiva, potem pa
odrineva urno. *
Mrtolaz je vzel, kar sva imela s sabo, in tedaj se obrnemo zopet navzdol po kolovozniku.
Dovolj hramov je bilo odprtih in voditelja so nama vabili tu in tam
na kozarec vina; toda on se je le naju držal, akoravno ga je težko stalo.
V neki zidanici je sedelo mnogo žensk in slišal sem, kako so se po
imenu klicale. V teh krajih je po kmetih dosti
Rozalik, Cen, Konrád, Lojz; ravno tako se marsikateri moški imenuje Karel, Rihar, Rafael itd. Ne bom pozabil, kako je bil pobožen kmet v
Laščah nekdaj razkačen, ko je hotela njegova ženica sina krstiti za
Silvestra, ker je bil ravno starega leta dan rojen. - “Kaj?” pravi mož, “ali
se ne bojiš, da bi te Bog udaril zavoljo tvojega napuha? Ni v pratiki
dovolj ponižnih imen, ki so med nami v navadi? Dokler se bo meni
mezinec gibal na moji roki, tako dolgo - dobro si zapomni, ne boš ti
krstila otrok po svoji glavi, ne! Jurij naj mu bo ime!” In tako se je tudi
zgodilo.
Čez majhne pol ure pridemo s hriba v raven. Pod hribom stoje
Moravče, vasica, jako raztresena; pa ima vendar nekoliko prav zalih hiš.
Zasuknemo se iz te vasi na desno cesto po ozkih, močvirnih travnikih,
ki leže med hribi, pa ne trtonosnimi; vsi vinogradje ostanejo zadaj ali
pa v strani.
Kmalu smo prišli do graščine, ki se ji pravi Turen. Bila je v nekdanjih časih dédina slovečih baronov Galov, zdaj pa je že na mnogih rokah.
Ne prav dolgo potem se je pot na Čatež zopet krebri obrnil. Mrtolaz
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pa se je menil po nemško in zmerom od pijače, kar je Dolenjčev
najljubši pogovor, ki ga ne konča tako hitro, ako se ga je polotil.
Nagovarjal je naju, da naj zloživa imenitno pesem letošnjemu vincu na
čast.
“Že sam sem se prtil ž njo.” pravi, “pa mi ni po volji, kar sem zverižil.
Časi je bil Kančnik; tudi šmarski šomašter je zaokrožil katero: zdaj ga pa
ni, da bi kaj znal. Kar sta le-ta dva pomrla, nimamo kaj peti; stare so se
pozabile, novih ni!”
Da se mi ne zameri, ako govorim nekoliko o pevcih, katere je imenoval Mrtolaz. Kančnik je imel, kakor je slišati, v mladosti čudno usodo.
Bil je dobro dolgo proti koncu svojega života učitelj in orglar v
Dobrépoljah, kjer je tudi umrl leta 1841 ali 1842. V pesmih pravijo, da je
vsakega prekosil. Zabrenčal je, kadar se je lotil, vsak praznik in vsako
nedeljo novo pesem; dajal je sam besede in napeve, ki so si bili pa vsi
jako podobni. Kančnikovo ime je slulo široko po Dolenjskem. Poleg
svetih je zdelal mnogo drugih, posebno zabavljivih in zdravic. Največ
so gotovo zabavljice vredne, v katerih kaj rad šéška žené; pa vendar si
ni mogel kaj, da bi se ne bi trikrat poročil. Prepevajo se nekatere njegove še zdaj po Dobrepoljah, po Laščah in po Ribnici. Najimenitnejše
so: Od svinjárjev, Od lončarjev, Mož in žena, Od uši in bolhe, Kaj nevesta prinese k hiši (posebno smešna in posebno - kosmata). Izmed
pobožnih tudi še zdaj hodi po deželi Od zvonov, zložena takrat, ko so
Dobrépoljci napravljali nove zvoní k cerkvi.
Gotovo ni bil praznoglav; ali uka je imel premalo. Vsako je zapel
tako, kakor jo je spisal; in vsako je spisal, kakor mu je prišlo pod palec
- zatorej tudi niso, da bi se iž njih učil jezika ali druge pevske umetnosti. Nekoliko je natisnjenih med narodnimi; toda najsmešnejše se
pogrešajo, ker jih Korytko morda ni slišal ali pa, kar je še bolj resnici
podobno, ker so se mu zdele prekosmate. Ljudstvo je v šalah robato, v
jeziku rado ohlapno; take so tudi Kančnikove pesmi. Skladal je časi tudi
verze (to ime jim je sam dajal), katerih pa ni pel, ampak samo govoril,
zlasti pri vinu, ki ga je vrlo čislal po navadi slehernega pevca. Dva taka
verza sta mi znana. Prvi vbada učene poete ter se glasi:
Vi pojete takó,
da vas nihče zastopil ne bó;
mi pa pojemo takó,
da nas zastopi vsaki lahkó:
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filozofi in poetje
in vsi drugi kmetje.
Drugi pripoveduje, kako v Laščah zvoni:
Vse stvarí
Bogá častí:
jerebíca,
kukavíca,
vsaki dán
tud' podgan;
še jaz ga bom - bom!

Pri zadnji vrstici je vselej izpraznil korarec, ako je sedel pri vinu. Vse
ga je rado imelo, ker je bil poln šaljivosti. Pripoveduje se, kako mu je
bilo enkrat primanjkalo kurjave, pa da je v nedeljo po deseti maši, ko
so ljudje ravno začenjali iti iz cerkve, zaorglal čisto novo poskočnico.
Dobrépoljci se ustavijo in vlečejo na uho, kaj ti bo. Hitro jim zabása
(debelo grlo je imel) čudno pesem, polno smeha. Toži jim, da ga zebe
še celó za pečjo, ker nima pri hiši toliko polena, da bi ga za psom vrgel.
Kmalu so mu napeljali veliko skládovnico drv.
Kakor vsak imeniten mož, tako je imel tudi on posnémalce, toda
zadela jih je navadna usoda - nobeden ga ni dosegel. Enega izmed njih
sem poznal. Reklo se mu je Bravinec in bil je kmet, blizu Turjaka doma.
Znal je brati in pisati, še orglati za silo. Ali gotovo bi Kančnik ne bil
nikdar zapel kaj takega, kakor je ta:
Častimo svetega Jurja
po suhem in po murji!
Njegove najslavneje pesmi pa vendar nisem slišal od kraja do konca,
ker je sam več ne poje - zdi se mu prehudobna, drugi je pa tudi nihče
več ne zna. Bila je zabavljica Pikcu (nekakemu biriču), ki je ubogega
siromaka preganjal in lovil, ko se je po hostah in brlogih skrival pred
vojaščino. Takrat si je obilo hudega skusil, kar pripoveduje še dandanes, ako ni umrl. Dve leti je, kar sem zadnjič videl jako postaranega.
Od šmarskega šomaštra, ki je bržkone tudi Kančnikov posnémalec,
ne vem nič razen kakih pet vrstic žalostne pesmi, zložene o prezgodnji
smrti njegovega sina, ki so mu ga bili vzeli na vojsko:
tam je muzicíral,
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pa se je ferdérbal,
ker je prešvah prsi bíl.

Izmed Kančnikovih pesmi še zdaj slové tiste, kar je zabavljivih in
godčevskih. Narod šale ne čisla samo v navadnem pogovoru, kakor
nam kažejo mnoge ribniške smešnice, ki so ravno po Ribnici najbolj
znane; ampak Slovencu je dobrovoljnost všeč tudi v knjigah. Prepričan
sem, da prosti ljudje v Novicah radi bero, kar piše Kurnik; in ravno le-ta
pevec si je v rodu s Kančnikom. Kmetje imajo še celó veselje nad
Lažnivim Kljukcem (Münchhausen) in Nemškim Pavlihom v slovenski
obleki (Eulenspiegel), daravno je oboje le prestavljeno, pa še zelo po
vrhu.
Kaže nam vse to, da bi jako ustregel, kdor bi znal resnico zavijati v
prijetne šale. S takim pisanjem bi se ljudstvo najlaže budilo, najlaže bi
se mu dajalo veselje do knjig. Seveda bi se moralo pisati v domači besedi, v domačih mislih, na podlagi domačega življenja, da bi Slovenec
videl Slovenca v knjigi, kakor vidi svoj obraz v ogledalu. Takemu delu
pa gotovo ni kos, kdor ne ve, kako ljudstvo misli in govori, kaj ga
razveseljuje, kaj žali; kakove so mu kreposti, kakove napake. Hočeš li
biti pisatelj, moraš najprvo jezik imeti, kolikor je mogoče, pod svojo
oblastjo; moraš do dobrega poznati narod - sicer je vse puhlo, kar
pleteničiš, akoravno morda, sam sebe in svoje bistroglavnosti čez mero
vesel, meniš, da tvoje delo je s tem bolj izvrstno in gotovo nesmrtne
slave; da je vredno tvoje pero, naj bi se obesilo v kako cerkev ali na
široko razpotje za večen spomin, da bi se nad njim izgledovali pozni
rodovi in čudili se njegovi kreposti, kakor se tudi mi še zdaj čudimo
velikemu ajdovskemu rebru, ki visi na Gorenjskem v Crngrobu.
Mogoče je, da se ti plazi vse to po možganih, ali morda še tudi kaj
drugega; toda čas je veter, ki pleve razpiháva in le zrno pušča.
Marsikdo večkrat zavpije med nami: “Za ljudstvo, za ljudstvo!” Ali
vprašam: koliko je pravzaprav pisanih knjig za slovensko ljudstvo? Le
sami duhovni ugajajo dušnim potrebam v narodu in vsi naši tiskarji,
ako so imeli kaj dobička, gotovo si niso z drugimi knjigami tako opomogli kakor s pobožnimi. Koliko natisov je učakala sama Dušna paša!
Ne sme se oponašati, da Slovenec brati ne zna in noče, in kadar kaj v
roko prime, nikoli ne vpraša po drugačnih knjigah kakor po samih
pobožnih. - To ni tako! Res je, da starci po kmetih večidel še črk ne poznajo; ali starci mrjó in mi tudi ne pišemo zanje, ampak za mladi zarod,
ki se mora učiti; trudimo se zanamcem v korist, da bi oni dovršili, česar
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prednjimcem ni bilo moči. Akotudi mlajši ljud posvetne knjige še zdaj
gleda po strani, to je samo zato, ker Slovenci menijo sploh, da so prazne
vsake bukve, če niso duhovske; in kdo bi si upal tako biti predrzen, da
bi se prvi pripognil in kamen pobral zavoljo te misli? Opomniti pa tudi
moram, kako so kmetje moje domovine v slast prebirali Svetina. (*)
Komaj so dobili knjižico v vas, in brž se je vrstila od hiše do hiše; in
še zdaj se časi menijo pozimske večere, kako se je godilo dvojčkoma
Janezu in Pavlu. Sme se reči, da je bila ta knjiga skoraj do dobrega
postala narodna; škoda je le, da se ni tiskala drugič, ker je bilo gotovo
hitro zmanjkalo prvega natisa, kajti dandanes je ni več dobiti naprodaj;
še med ljudmi se redko nahaja. Tudi Robinzonova povest je prostemu
človeku jako pogodu, ali - jezik, jezik bralca straši! Kdor ni bil med ljudmi, ne verjame, koliko pisava pomaga bukvam, da se prikupijo ali
odkupijo. Minulo jesen sem videl kmeta, ki je srdit vrgel knjigo pod
klop, ker je zavoljo prekosmatega nemčenja ni mogel umeti, akoravno
je na čelu nosila lažnivo ime: za prosto ljudstvo. Na Dolenjskem sem
naletel domačina, ki je imel celó Robidovo Fiziko; skrbno me je izpraševal, česar ni mogel sam razumeti. Iz tega, kar se je opomnilo do zdaj,
vidimo jasno, da Ijudstvo bi že bralo, ko bi le imelo kaj, In kakor bi rastlo med nami število dobrih knjig, tako bi tudi rastlo med narodom
veselje do njih.
Res, da smo v veliki zadregi, kar se tiče snovi, katero naj bi izdelovali.
Za igre nam ne manjka drugega nič kakor zgodovinske podlage, igrališča in jezika. Sam širokopleči kmet brez težave pripoveduje svoje
proste misli v prosti besedi in slovenski dramatik bi le same kmečke
značaje lahko obrazil po življenju in po naravi. Kaj ti bo gospoda, ki je
vsa potujčena? Zato pa tudi nimamo lahkega izobraženega pogovora za
omikane osebe. Zdelo nam bi se gotovo preomledno, ako bi mlade
mestne šogice po slovenskih knjigah, s čašico kave pred sabo, v našem
“novojeziku” čudile se Prešernovim “visokomislim” in govorile od
“slavohrama slavitih Slavjanov”; smeh nam bi uhajal, ko bi se
gospodičem prilizovale s čisto slovenščino “ljubomile”,“krasnozorne”
ali “zornokrasne”, “nežnomlade” lepote, katerih “makordeča” usteca še
ne znajo izrekati črke ž, bilo bi neverjetno, ako bi uradnik v pisarnici
kmeta vprašal: “Kakšne so bile tiste vile?” namesto: “Kako so tiste vile
ven videle?”, ako bi klicarji po mestnih trgih ne vpili za bobnom:
“Ferlovtpórung! Na znanje bo dano!” itd.
* Ta knjiga se pravzaprav imenuje Sreča v nesreči, ali popisvanje čudne zgodbe
dveh dvojčikov. Podučenje starim in mladim, revnim in bogatim. Spisal in na
svitlobo dal Janez Ciegler, fajmošter per s. Tilni v Višnjigori, 1836.
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Kadar bi te reči pisali drugače, kakor so v resnici, lahko vidi vsak, da
bi obraževali čas, kakršnega ni med nami; ali vse to pa nam bi lahko
dajalo krasne zabavljice in šale. Ni mi treba opominjati, da poezija naj
bo idealna tudi v jeziku.
Vse ima svoje mejnike. Pevčevo delo mora biti zrcalo svojega časa,
mora stati na vogelnem kamnu narodskega života; sicer nima veljave,
ker je enako poslopju, na pajčino zidanemu.
Ko bi gledišče imeli, morda bi se naredile kake vesele igre iz
kmečkega življenja; pa samih oračev in mlatičev bi se tudi naveličali
kmalu. Kotzebue v svoje igre ni jemal kmetov, ampak prapornike,
tajnike itd., in vendar so mu očitali Nemci: “Kaj se pa more velikega
zgoditi le-tej siromačiji?” Gotovo pa bi imel Slovenec dosti veselja do
gledišča, ako bi vedel, kaj se govori, kaj se počenja. Igrali so pred tremi
leti v Laščah učenci kratko burko v domačem jeziku in videl sem, kako
so prosti ljudje na uho vlekli in kazali, da jim je všeč.
Skorajda ravno tako malo snovi imamo za roman; ali dejal bi, da
tukaj nam stojita odprti vsaj dve poti. Prva je pobožno-narodna, po
kateri je pisan Svetin; druga bi morda bila nekoliko zasuknjena po zgledu Župnika Wakefieldskega - ki je prestavljen že tudi v ilirsko narečje na čisti podlagi slovenskega življa. Vzeti bi se moral kak veljaven
domačin in k njemu bi se vrstile druge manj pomenljive osebe,
kakršnih nam bi ne zmanjkalo tako hitro. Saj vemo vsi, da šaljivi
Ribničan obide križem svet; da imajo Gorenjci dovolj pravljic od vojaških begunov, ki so se potikali po hribih in šumah; vsa naša dežél pripoveduje še dandanes, kako so nekdaj lovili mlade moške in dajali jih po sili
na vojsko. Celó rokovnjači in deseti bratje so narodna lastnina, akoravno zlasti prvih nihče ni vesel.
Dosti laže bi narejali povesti, ki jim velimo novele. Tu imamo dovolj
gradiva, dovolj pravljic, zlasti iz turških bojev. Takrat so se obnašali
Slovenci bolj samostojno kakor bodisi kadar koli hoče poprej ali
pozneje; zato so pa tudi naše najlepše narodne pesmi iz one dobe. Ali
vsa zgodovina teh časov pri nas leži še zdaj v celini. Dela je dosti, a
moža ni, da bi se ga lotil.
Morda bi ne bilo odveč, ako se opomni pri tej priložnosti, da mi naj
bi povesti ne skladali, kakor imajo navado vse duhovne hrane že presiti Francozje pa tudi Nemci za njimi. Junak naj dela in misli; njegovo
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dejanje ga naj znači. Gotovo ni glavna reč, kako mu je nos urezan, kakovo ruto je del za vrat; koliko ima las v brkah; kolikokrat se oddahne in
odrgne čevlje, preden prime za kljuko pri durih. Prvo je značaj in znanje človeškega srca in pa, kako se zgodba zaplete in zopet razdrása.
Ogibali naj bi se tudi silo obširnega popisovanja krajev še tako lepih,
ako ni potrebno in v pravo mesto postavljeno. Mislil bi, da je vsakemu
umetniku človek prva reč; vse drugo ima le toliko veljave, kolikor je
dobi po njem. Pesmi srbskega naroda nas bi naj učile, kako se popisuje. Moral bi znati vsak slovenski pisatelj izmed vseh narečij najprvo ali
vsaj tudi srbščino.
Če tenko preudarimo, res ne moremo tajiti, da je naše slovstvo lepoznanskih reči silo majhno. Saj imamo še povsod le trdo ledino; sama
lirika se je nekoliko povzdignila med nami. A lirika se večidel peča
samo z enim občutkom človeškega srca: z ljubeznijo; le redko se prime
kake druge snovi. Pa naj bo njeno sadje s tem lepše, vendar je vse v
koséh, celega velikega dela nam ne podaja. Tedaj narod, ki ima le izvrstno liriko, ne more hvaliti se, da ima zavoljo tega tudi že lastno, polno literaturo. Še manj pa je v tem obziru vredno to, kar je prestavljenega iz
tujih jezikov. Čas je, da bi se iz ljudstva zajemalo bolj kakor do zdaj.
Posebno mladi pisatelji, up naše književnosti, naj bi tega ne pozabili,
nestorji se ne dadé in tudi ne morejo več zasukniti iz navadnega pota.
V narodu je snovi dovolj, zlasti za šaljivo pisanje; ali da se ne zgradi
kaka zmes brez okusa, zopet opominjamo: učimo se jezika in ljudstva!
Kančnik je nas jako zamotil; čas je, da se vrnemo.
Mrtolaz je bil kaj vesel, ko je v Čatežu zagledal Roštanovo krčmo, ki
stoji nekoliko niže od cerkve tako, da se je videla že iz doline. Tudi ta
vas je na hribu, ki je precéj strm, zlasti na tej plati, od koder smo mi
prišli.
“Čast in hvalo Bogu,” veli šivalec, “Sante Roštan se je pokazal. Zdaj
bomo po debeli uri hoda prišli spet na mokro. Malo takega vina, kakor
je Roštanovo. Pokusiti ga moramo, če vse ne vem kaj! Saj človek ni za
vek; te ure, ki jih imamo, pa bi se kislo držali? Popred bo nas konec, preden vina. Trta rodi vsako jesen; pa če je starja, boljo kapljico ima. Pri
človeku pa ni tiste lastnosti; če je starji, kisleje se drži; in ko bi se časi ne
presladil z vinom, dobro vem, da bi nazadnje bil tak kakor vrisk!”
Radivoj reče: “Vendar je greh, da niste v šolah ostali! Vi bi bili mod-
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rec, da malo takih!”
“Jaz tudi pravim, da,” odgovori Mrtolaz. “Posebno zvezde, to je moje
veselje! Tako bi jim bil prišel na konec, da bi se čudili vsi malovedneži
na zemlji, zlasti pa kar jih je tod okoli Svetega Križa in Čateža. Kaj se pa
če? Saj veste, kako pravijo: 'Ti župan, jaz župan; kdo bo pa konja sedlal?'
Časi, kadar grem zvečer iz kakega hrama, pa tako premišljujem pri svoji
neumni pameti. Saj to je vendarle čudno, kako so te zvezde! Menda
imajo kako vojvodo kakor bučele v panju. Kaj pa tista, ki je v Skrivnem
razodenju pelin imenovana? Pisano je, da bo na zemljo pala. Tačas bo
čudna prikazen zavoljo naših grehov.”
Na to rečem jaz: “Ho, ho! Mrtolaz ve tudi sveto pismo!”
Oni odgovori: “Človek mora vendar premisliti, kaj bo za duše!
Morda vi res nič ne verjamete? Saj sem že slišal, da pri učenih ne išči
vere. Pa jaz tudi še nekaj vem, akoravno dosti ne.”
V takih pogovorih smo prišli do Čateža. V tej vasi imajo duhovnega.
Hiše so zopet raztresene, kakor je Dolenjcem navada; le za cerkvijo bolj
zdržema stoje. Opomniti pa se mora, da zlasti na Dolenjskem po vinskih krajih ni take nesnage, kakršno tujci radi očitajo; šele dobro čedno
je po stranicah, kjer ni prevelikega uboštva.
Pred Roštanovo hišo sta v glasnem pogovoru stala dva človeka: oče
Roštan, rejen mož, pa še nekdo srednje postave in dobe pa rdečega
obrazka, ki se mu je vedno držal na smeh. Imel je opaljeno hruškovo
gorjačo, na spodnjem koncu okovano; usnjata, umazana torbica mu je
visela ob strani. Mrtolaz ga hitro nagovori: “Kje si pa bil, Selšček?”
“E, saj veš,” pravi ta, “da mi smo le tam, kjer se kaj nápak naredi.
Drméljeva krava si je bila črevo prevrgla, pa so bili pome pisali.”
Iz teh besed smo precej videli, koga imamo pred sabo. Mrtolaz dalje
vpraša: “Kam pa zdaj?”
Oni odgovori: “Naravnost v grad na Kapijo, poltretjo uro hoda od
tukaj. Še ne morem poliča vina izpiti, akorawo me Roštan jako priganja.”
“Kaj pa je tako silnega tamkaj?” veli Roštan.
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“Neki da gospodično v gradu zob hudo boli; pa tudi junčka imajo,
ki je že velik.”
“Koliko vam bodo pa dali?” vprašam jaz.
“Dve smreki: od gospodične eno, od junca eno pa bo dobro.”
“Ali imate klešče, da boste zob izdrli?” reče Radivoj.
“Slab zdravnik bi bil, ako bi tega ne imel,” odgovori oni ter privleče
iz umazane torbe majhne klešče, z grdo capo ovite.
“Selšček,” pravi Roštan, “to pa že ne vem, če bo kaj. S temi kleščami
ne bo dala gospodična po ustih brbrati, če ne boš cunje stran vrgel.”
Selšček: “Cunja mora biti; če se boji tega, pa naj ima zob v čeljustih!
Mi imamo za vse ljudi ene same klešče.”
Na to pravi oče Roštan: “Pa vendar ne pojdeš mimo nas, da bi ne
pokusil, kakšnega je Bog dal Čatežanom?”
Mrtolaz veli: “Te misli sem jaz tudi. Veseli bodimo, dokler še kraljujemo. Saj smo slišali, kako pravijo, da po sedaj ne bo smel živine
ozdravljati nihče, kdor se ni v Ljubljani učil. Kaj bo, Selšček, če te primejo?”
“Kogá bo? Jaz imam pisma! Saj so me že skušali taki, da tudi kaj
vedo. Meniš da rajnik Bogotáj ni znal, koliko je dve in tri? Pa me je bil
enkrat poklical: 'Selšček, pogledi, pogledi! Živina mi je obolela. Ampak
jaz ti ne povem, katero je bolnó. Zdaj bomo videli, če kaj poznaš ali ne?'
- Jaz pa naravnost repe tipat! Šlatam, šlatam od prvega do zadnjega pa
besedice ne žugnem. Bogotaj si je mislil: 'Rad bi me, ali me ne boš!'
Kadar je bilo vse čisto potipano, veli Bogotaj: 'No kaj boš povedal?' Gospod, rečem jaz, vi menite, da je samo en vol bolan; jaz pa tako pravim, da sta dva: plavec pri kraju ima žabico, le-onemu roginu v sredi se
pa dela notranja bula! Dobro me poslušajte: samo še poldrugi dan bo
rad jel; čez tri dni bo pene tiščal, osmi dan ga boste pa iz kože devali, če
mu ne pomagam. To je tako gotovo, kakor bi odrezal; pa je mir besedi!
- Gospod se ustraši in reče: 'Pa si ga upaš?' - Kaj bi si ne! V petih dneh
vam ga bom v jarem dal! In tako se je bilo tudi zgodilo. Pa mi je bil tudi
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naredil tako pismo, v katerem vse le-to stoji od kraja do konca. Škoda
je, da ga nimam s sabo; videli bi, da nisem še vsega povedal. A sina bom
pa dal v Ljubljano, sina, da bomo tudi ljubljanski zmazek imeli pri hiši.
Ne da bi se koga bal; temveč svet je dandanes tak, da več verjame papirju kakor glavi in rokam in očem. Tako je ta reč.”
“Selšček,” pravi Mrtolaz, “na vso to jezo ga bomo poliček ali dva,
kajne? Danes bo vse mene bolelo, kolikor bomo zapili.”
Zdravnik odgovori: “Ne vem, kaj bo rekel zob na Kapiji.”
“Kaj bo rekel?” zavrne Roštan; “ne bo ti ušel ne, tega se ne boj! - Pa
prav dobrega imam; takega nisi še letos pil.”
Selšček odgovori: “E ti je šlo! Pa naj zob nocoj še potrpi; že vidim, da
se vam ne ubranim. Kaj pa je, če gospodična enkrat malo zacvili? Saj
taki ljudje tako ne vedo, kaj se pravi hudo na svetu.”
Plačala sva Mrtolazu, ki se je delal, kakor bi ne hotel vzeti, pa je vendar z veseljem roko nastavil. Potem jo nameriva naravnost v farovž.
Čateški fajmošter je gospod Kobe, znan vsem, ki bero Novice. Že
marsikateri lep in koristen sestavek je bil iz njegovega peresa tiskan.
Posebno marljivo zbira in razglaša narodne reči. Bil sem že popred
znan ž njim; tudi z Radivojem se nista prvič videla, zato je pa naju prav
dragovoljno sprejel. Hitro je poprašal, je li naju pot kaj užejala.
Odgovoriva, da ni ravno prevelike sile, ker stoje vsi hrami odprti.
“Pa vsaj malo prigriznilo bi se,” reče on ter naglo pokliče kuharico:
“Mica!”
Mica je prišla. In kmalu smo se po moško gostili. Noter do poznega
večera smo imeli pogovor. To in to je bilo na vrsti. Pretresali smo jezik,
po navadi sedanjega veka, in kazalo se je, kako tenko je Kobe poslušal,
posebno Bele Kranjce, od koder je doma; pa tudi se je videlo, koliko
imajo tamkaj besed, katerih ni pri nas, in sam ne vem, zakaj se jih branimo v pisanje. Prišle so tudi srbske pesmi na met in pravil je, da jih je
mnogo slišal za mladosti doma in kako se je čudil, ko je bral potem
ravno tiste med Vukovimi.
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“Tudi pri Laščah,” pravim jaz, “ni tega še dosti let, ko smo večkrat čuli
srbske pesmi. Res, da jih niso peli domači ljudje, ampak Beli Kranjci Laščanje so jim dejali Kostelci - ki so hodili s tovori v Ljubljano po
kramo. Nabralo se jih je osem, deset pa tudi več. Konjiči so šli pred
njimi, možje pa za njimi, prepevaje Kraljeviča Marka. Oponašali so jih
otroci: 'Kraljeviča majka, zelenega pajka!' In marsikrat je v smehu kateri
poskočil za njimi. Dandanes pa ti možje blago le raje vozijo in zdaj v
kratkem jih več nisem videl toliko zbranih, da bi v tovarišiji peli.”
Zasuknilo se je govorjenje tudi na Dolenjce in Radivoj reče: “Pri vseh
napakah so pa vendarle umételni. Čevljarji, šivarji se dobe sem ter tja
med njimi, ki še gospodu za silo napravijo obutal in obleko. In če
pomislimo Ribničane: kje se naredi toliko lénec in lesene robe! Res, da
se vedno drže starega kopita pri svojem delu; to pa le zato, ker jih nima
kdo podučiti.”
Že enajsta ura je tekla, ko smo šli spat.
Drugi dan je bila maša na Záplazu. Ta romarska sloveča kapelica stoji
na hribu, precej nad Čatežem. Novo zidana je in lepo zmalana. Po
Dolenjskem v teh krajih, ako se človek drži potov in cest, vedno pritiskajo hribje od vseh strani, da ne more videti daleč okoli. Zato sva
imela z Radivojem veliko veselje, ko se je na Zaplazu nama svet nekoliko odprl.
Po maši sta nas čakala pred kapelico dva možaka, cerkvena ključarja: Plotar pa Kamnikar. Obrnemo se počasi dol v Čatež. Ko pridemo k
cerkvi, pravi Radivoj: “Okoli farovža je pa kaj olikano; tudi stolp je nov.”
Na to reče Kamnikar: “To so naredili vse le-ta gospod. In pa še kako
hitro! Tam nekako okoli velike noči 1855 so prišli k nam in še tisto jesen
smo v griču pri farovžu lomili kamen za turn.”
“Hitro se je bilo zvršilo, hitro,” veli Plotar. “Precej svečana drugega
leta je bil posekan les, kolikor ga je bilo treba, in prvi dan velikega travna smo začeli zidanje ter o Mihelovem je imel turen že streho; samo beljenje se je bilo odvleklo noter do spomladi.”
“Pa vendar je stolp dobro visok,” rečem jaz.
Gospod mi odgovori: “Širjave ima tri sežnje, visok jih je pa enajst
brez klobuka, ki ima sedem sežnjev.”
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Kamnikar veli: “Tudi zvonove smo nove napravili, pa še tri.
Ljubljanski zvonar se nam je kaj obnesel; tako pojo ko strune; posebno
klenkajo prav lepo, klenkajo! Ali vsak jim ne ve glasu. Jožnjekov Martin
je mojster; tako jih ubere, da nihče tako. Šole pa menda še nista videla
gospoda? Le-ona velika hiša je le, ki se je ravnokar mimo nje šlo. Menili
smo, da bo to jesen že gotova, pa je vendar še nekaj dela ostalo. To je
tudi prav, da smo jo napravili, vsaj naši otroci ne bodo nam enako rastli
brez uka, ravno ko jurček med grmovjem.”
Gospod Kobe pravi: “Leta 1856 je bila hiša naprodaj, ko nalašč za to
postavljena: pa tudi nisem si mogel kaj, da bi je ne bil kupil. Kajpak, da
je bilo treba še nekaj prezidovanja, ker ni bila dovolj prostorna, in
Čatežanov res ni veliko; pa Bog nam bo vse pomagal!”
Iz teh pogovorov se je videlo, da se gospod Kobe ne trsi le s peresom za književnost, ampak tudi z dejanjem za božjo čast in za omikanje našega ljudstva.
Ključarja sta naju vabila v hram; ali izgovorila sva se, da ne utegneva.
Po zajtrku se zahvaliva za postrežbo; vzameva slovo ter odrineva:
Radivoj k svojemu bratu, ki je ondi blizu stanoval, jaz pa dalje proti
Novemu mestu. Preden se ločiva, kdo primiga ves potolčen, z odrtim
nosom, z blatno suknjo in potlačeno kapico? Mrtolaz je bil. Pravil je, da
je hotel iti sinoči od Roštana, pa kar naglo mu je zmanjkalo ceste in
vsega ter od tod je vsa ta nesreča.

WWW.LEVSTIK.NET
VSE O LEVSTIKOVEM POPOTOVANJU 13. 11. 2004
in
HUMARJEVEM POHODU 4. 6. 2004
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Tomaž Barbek, prof. zgodovine in sociologije

JURIJ HUMAR - ČUDODELNIK S PRIMSKOVEGA
»Ni ga skoraj hriba na Dolenjskem, ki bi se dal od toliko strani videti, kakor je primskovski pri Litiji. V špičast valjar se končuje proti verhu
in krasen razgled se ti odpre od tod na vse strani. Prav na verhu stoji
lična, M.B. posvečena cerkvica z orjaškim, za malo cerkev skoraj prevelikim zvonikom. Krog in krog cerkve razprostira se močan zid. Služil
je prejšnje čase kristjanom v zavetišče pred krutim Turkom. Nižej doli
ob robu stoji nekaj hiš, poleg cerkve se nahaja le župnijski dvor z gospodarskim poslopjem.
Od vseh strani so pota uglajena na ta stermi hrib; znamenje, da je
bil močno obiskovan. Čemu neki? Posebnih naravnih krasot ni najti
ondi, zabave nikakršne in poleg tega je pot na Primskovo jako težavna.
Kaj so tedaj ljudje iskali ondi gori? Tolažbe in pomoči v raznovestnih
boleznih, nezgodah, nevarnostih telesnih in dušnih pri g. župniku
Juriju Humarju, in so jo postopoma tudi našli. Sedaj pa so osamela
pota na Primskovo, ne vidiš več tujca popotnika, hitečega v breg; mož,
ki je tolikim oterl solze, je izdihnil svojo dušo, 19. decembra minulega
leta se je preselil v večnost. Bil je velik dobrotnik človeštva in gotovo
zasluži, da se otme pozabljivosti spomin njegov. Pokojni Humar je bil
znan daleč čez meje Kranjske dežele; zato upam, da vstrežem marsikateremu njegovih znancev in poštovalcev, če priobčim nekaj čertic
iz njegovega življenja.«
Časopis Zgodnja Danica je v letu 1891 s takšnim uvodom izdala
zapis – nekrolog o življenju in delu čudodelnega župnika s skromne
župnije na Primskovem. Ta nekrolog je bil delo nekega Francisa; prevladuje mnenje, da se pod psevdonimom skriva oseba Frančišek
Lampe. Vsekakor pa je tovrsten povzetek iz omenjenega časopisa odlična iztočnica tudi za dandanašnji spomin na življenje in delo našega
slavnega, a žal premalo znanega prednika. Kako je Jurij Humar s svojim
delovanjem očaral svoje sodobnike, nam dovolj pove že dejstvo, da je
prerasel v legendo. Še danes se med okoliškimi prebivalci pripoveduje
mnogo takšnih in drugačnih zgodb, katerih konotacija je vedno in
povsod pomoč sočloveku. Zato je sporočilo Jurija Humarja tudi za
današnji čas zelo aktualno.
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Znameniti čudodelnik s Primskovega,
Jurij Humar, je predvsem zaradi svoje
zdraviteljske moči slovel kar kot nekakšen
ljudski svetnik. Ime čudodelnik se ga je
prijelo zaradi ljudske domišljije in
hvaležnosti za pomoč mnogim v vseh
mogočih stiskah. Za svoje delo namreč
nikoli ni zahteval nobenega plačila, kar je
njegovo »slavo« med navadnimi, večinoma
manj premožnimi množicami, le še
povečalo.
Jurij Humar,1819-1890

ž ivljenjepis
Ž

Jurij Humar se je rodil 14.aprila 1819 pri Debevčevih na Vodicah pri
Mekinjah blizu Kamnika. V osnovno šolo je hodil v Kamnik, na gimnazijo v Karlovac, sedmi in osmi razred pa je končal na ljubljanskem
liceju. Po maturi je stopil v bogoslovje ter bil po tretjem letniku
posvečen v mašnika, novo mašo pa je opravil 31.julija 1847, star 28 let.
Iz njegovega otroštva je še posebej zanimivo dejstvo, da je šolo in šolsko znanje kmalu zasovražil. To je bila posledica tega, da so mu starejši
na vsako otroško razposajenost grozili s šolo: » Le počakaj, saj se bo
kmalu začela šola; tam ti bodo že dali, kar ti gre.« Tako so mlademu
Humarju šolo pristudili in osovražili, namesto da bi mu jo približali, kot
se je mnogo let kasneje sam izrazil v pismih svojim domačim. Kakorkoli
že, po nekajletnem premoru je Humar šolanje nadaljeval in dokončal;
tisto, kar je prej sovražil se je kasneje sprevrglo v svoje nasprotje.
Po končanem bogoslovju je nastopil
kaplansko službo v Adlešičih v Beli krajini,
nato pa v Črmošnjicah na Kočevskem, kar
je odločilno vplivalo na njegov nadaljnji
razvoj. Kot kaplan je deloval še v Sostrem,
kot župnijski upravitelj v Stari Oselici, zopet
v Črmošnjicah ter bil obenem upravitelj na
Planini nad Črnomljem. Končno je 14.aprila 1876 prišel na Primskovo pri Litiji, kjer je
bil 31.julija umeščen za župnika.Tam je
deloval do smrti 19.decembra 1890.
Marijina cerkev na Primskovem
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Po izobrazbi je Humar presegal večino sodobnikov. Poleg odličnega poznavanja teologije je imel še poseben dar za jezike. Poleg vseh
svetopisemskih, hebrejščine, grščine, latinščine in slovanskih je
obvladal tudi vse glavne evropske jezike. Preučeval je staroindijski sanskrt, v katerem je tudi korespondiral s svojci, predvsem zaradi tega, da
vsebino pisem niso prebirali vedoželjni in nezaželeni. Na podlagi sanskrta ter slovanskih in romanskih jezikov je Humar sestavil, menda prvi
v Evropi, nek mednarodni jezik z 2000 besedami in 200 oblikami, ki naj
bi služil predvsem misijonarjem pri svojem delu širom sveta.
Esperanto, danes najbolj razširjen mednarodni jezik, je njegov izumitelj
Zamenhof predstavil kar 17 let kasneje, namreč leta 1887. O Humarjevi
jezikovni izobraženosti govori tudi zgodbica, ko je pretendent na španski prestol Don Carlos v iskanju zdravja naposled prišel do Humarja na
Primskovo. S seboj je pripeljal tolmača in se nemalo začudil, ko mu je
Humar vskočil v besedo, rekoč: »Je vous prie, monsieur, we do not
need that..« Lahko si le mislimo, kako je osupnil Don Carlos, ko je slišal
te besede iz ust preprostega, hribovskega župnika.
Humar se je v svojih prvih pismih podpisoval Jurij Humar, kasneje
pa Oratimar Holmar.
Jurij Humarja so poleg izredne izobrazbe krasile tudi pobožnost,
nasmejanost, obilica humorja in dobre volje. Za humor je pravzaprav
trdil, da je polovico zdravja. Bil je močne in krepke postave, kakor
hrast, kot je zapisal Francis v Zgodnji Danici. Zaradi izrednega magnetizma v svojem telesu ni mogel nositi navadne obleke kakor drugi,
temveč je nosil le obleko iz domačega platna, ki ga je višnjevo pobarval. Nosil je tudi črn, potlačen klobuk, škornje pa je imel podkovane s
podkvicami. Do zadnjega dne je hodil brez palice.
Tudi sicer je Humar živel malone asketsko; v gostilno ni šel nikoli,
vina in drugih alkoholnih pijač ni nikoli pil. Spal je na slami in se odeval s platneno rjuho, štirideset dni pred veliko nočjo tudi ni jedel nič
toplega. Ko je šel skozi vasi, naj bi se tudi najbolj divji psi poskrili. Ko je
odšel na obisk k prijatelju v Ljubljano, je pri njem tudi prenočil. Takrat
je legel kar na tla in si pod glavo dal le škornje.
Svojo priljubljenost je Humar stopnjeval tudi s tem, da za svoje in
cerkveno delovanje ni skoraj nikoli zahteval kakšnega denarnega nadomestila. Zadovoljil se je le s kakšnim darilom, katere so mu prinašali
njegovi »pacienti« in farani. Med redke izjeme so sodili ženini, katerim
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je v šali dejal: »Ti pa le pripravi zame kak goldinarček, saj veš, da je vsak
ženin bogat.« Humar je naredil veliko novega tudi v svojem župnišču in
tudi v tem primeru vernikov ni prosil, da bi kaj prispevali, temveč je vse
financiral sam.
Jurij Humar je umrl 19. decembra 1890, star 72 let. Med enem izmed
mnogoterih obiskov svoje sicer zelo naporne župnije se je prehladil in
po osmih dneh bolehanja izdihnil. Njegova smrt je bila za župnijo zelo
hud udarec. Tudi ko je ležal na mrtvaškem odru, se je zdelo, da je živ in
da bo vsak čas spregovoril in vstal. Tik pred pogrebom so bile njegove
sklenjene roke gibljive kakor takrat, ko je še živel. Po poročanju
Francisa v Zgodnji Danici, se je v trenutku, ko so Humarja polagali v
grob in so ljudje ihteli in tarnali » čulo tuljenje, da bi se moralo smiliti
terdnemu kamnu.«
Tudi po njegovi smrti so ljudje romali in še danes romajo na
Primskovo na njegov grob. Nekateri ob grobu občutijo, kakor da bi jim
šli mravljinci po nogah ali rokah, podoben občutek imajo nekateri tudi,
ko se približajo listu papirja, katerega je Humar držal v rokah, spet
drugi se ustavijo ob grobu, utrgajo z njega nekaj travic in z mogočne
lipe, ki se bohoti na dvorišču, nekaj listov. Prav poseben spomin je na
Jurija Humarja naredila tudi župnija s sedanjim župnikom Pavlom
Spornom, saj vse od stote obletnice smrti vsako leto sredi oktobra slavijo tako imenovano Humarjevo nedeljo. Zamisli gospoda Sporna pa
segajo tudi do morebitne ustanovitve Humarjevega sklada. Nedvomno
prelepa zamisel, katera bi lahko pritegnila večjo pozornost vseh, ki jim
izročilo Jurija Humarja ni tuje. Pravzaprav bi se s tem še konkretneje
uresničile njegove lastne besede: » Ko bom pa v nebesih, bo pomen
ljubezni do bližnjega vsemogočen, in kolikor bom hotel dobrega storiti, bom storil, ker bom imel moč, ne samo voljo.«
Čudodelstva
Danes bi o Humarjevih sposobnostih v našem jeziku govorili
kot o bioenergetskih sposobnostih. Pa vendar je bil Humar mnogo
več kot to; bil je tudi jasnovidec, ljudi je lahko hipnotiziral na daljavo, ljudem je znal napovedati razne dogodke v prihodnosti, z nekaterimi se je z mislimi pogovarjal na velike daljave. Danes so mnenja o takšnih in podobnih sposobnostih močno deljena; eni prisegajo na njih, drugi jih popolnoma odklanjajo, nekateri o njih nimajo
lastnega jasnega mnenja. Ne glede na to, kaj si o teh pojavih mis-
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limo, pa le ti obstajajo. Jurij Humar, njegovo življenje in delo, je več
kot zadovoljiv dokaz za to.
Čas, v katerem je deloval Jurij Humar, je zaznamovalo kar nekaj ljudskih zdravilcev kot npr. Mesmer, začetnik teorije o zdravljenju z naravnim magnetizmom ali pa Sebastijan Kneipp, ki je za zdravljenje
uporabljal predvsem vodo in druga preprosta sredstva ter dosegal presenetljive uspehe. Pravzaprav sta bila tako Kneipp, ki je bil prav tako
kot Humar duhovnik, kot slednji, sodobnika. Kneipp se je rodil le dve
leti za Humarjem, umrl pa sedem let za njim. Na mladega, vedoželjnega Humarja je vse to močno vplivalo.
V Črmošnjicah je Humar prvič opazil svoj osebni magnetizem in
videl njegov učinek; od tedaj naprej je bila njegova nadaljnja pot jasna.
Zavedal se je svoje skrivnostne zdraviteljske moči, jo raziskoval in jo ob
precej pogosti uporabi izredno razvil. Učil se je in po mnogih izkušnjah spoznal nevarnosti in prednosti takšnega zdravljenja. Kmalu je
zaslovel in ljudje so prihajali k njemu po pomoč od blizu in od daleč.
Videl je, kako ljudstvo trpi zaradi bede in bolezni ter se na vso moč
trudil,da bi mu pomagal. Zdravil je največkrat brezplačno. S svojim
zdravljenjem je ozdravil nešteto ljudi, med njimi tudi take, ki so jim
zdravniki v kratkem napovedali neizbežno smrt. Mnogi so ga občudovali, drugi so ga opazovali skeptično, tretji so ga sumničili in mu
podtikali slabe namene.Vse to ga je bolelo, a je na takšne navedbe
odgovarjal: »Za svoje delo odgovarjam pred Bogom, za hudobne
jezike se pa ne menim.«
Čeprav je Humar z velikim zanimanjem sledil razvoju prirodoslovnih znanosti in astronomije, pa je glavno skrb vendarle posvetil
zdravilstvu. V pismu bratu Jerneju nam pove, kako se je pravzaprav
seznanil z zdravilstvom; le to se je pričelo s posnemanjem župnika, ki
je zobobol zdravil tako, da se palec pritisne na zob in se potegne od
zoba dol čez vrat, prsi, noge in čez palec na nogi. Humar je tovrstno
zdravilstvo preizkusil pri mežnarici in mu je tudi uspelo. To se je
razvedelo med ljudmi, ki so v vse večjem številu začeli prihajati k njemu
z vse bolj raznovrstnimi težavami.
S svojim izredno močnim magnetizmom, kakor ga je sam imenoval in čemur bi danes rekli bioenergija, je Humar dosegal prav
neverjetne rezultate. Če je v začetkih svojega zdravilskega dela vse
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skušal narediti manualno, pa je v svoji zreli zdravilski dobi za
pomoč največkrat uporabljal kruh ali papir, katerega je magnetiziral. Ljudem je dajal stroga navodila glede uporabe, saj so se v
neprimerni rabi oziroma zlorabi naredile tudi neljube reči. Ko je
nekdo pojedel ves magnetiziran kruh naenkrat, so ga zjutraj našli v
košu za listje vsega nezavestnega. Od tedaj je bil Humar bolj previden in je raje kot kruh magnetiziral papir.
Pričevanja mnogih, katerim je Humar pomagal, so bila že po njegovi smrti objavljena v časopisih Zgodnja Danica, Slovenec, Jutro,
Slovenski narod, Obisk in drugod. Vsem tem pričevanjem je skupno to, da iz njih razberemo veliko hvaležnost za njegovo vsestransko pomoč. Zahvala za pomoč pa je prihajala ne le iz slovenskih
dežel, temveč iz mnogo širšega evropskega prostora: današnje
Nemčije, Avstrije, Hrvaške ter celo iz Španjije, od koder mu je Jaime
Palan sporočal: »Odkar sem imel veliko čast, da sem vas, velečastni,
pred letom dni obiskal, sem zdrav kakor že dolgo ne. Sploh ne najdem besed, da bi se vam dovolj zahvalil…«
Jurij Humar pa ni zdravil samo bolezni, temveč je pomagal ljudem v vseh mogočih stiskah, v katerih bi jim nihče drug ne mogel
pomagati. Kako je Humar živel in delal, nam najlepše razodevajo
njegova pisma domačim, posebno bratom in nečakinji Filomeni
ter grofici Vay s Štajerske, ki je prav tako kot Humar zdravila in
pomagala številnemu prebivalstvu. Ker so pisma z navadno pisavo
»izginjala«, je Humar domače naučil brati cirilico in sanskrt. Teh
drugi niso znali brati, zato so pisma praviloma našla pot do
naslovnika. V njih lahko razberemo značaj tega čudovitega,
vedrega človeka, kateri je bil v prvi vrsti izreden človekoljub, kateri
je resnico ljubil nad vse.
Humarjeve sposobnosti torej niso bile omejene le na zdravilstvo. Iz njegovih pisem izvemo o skorajda neverjetnih sposobnostih,
katere nepoučenim in neuvedenim zvenijo malone kot zgodbice za
majhne otroke. O naravni simpatiji in antipatiji je Humar razpredal
s tem, ko je trdil, da mu kače ne morejo do živega: »…kača bi mene
in tebe ne pičila, ko bi jo vzela v roke. Vem, da sem včasih že kje
stal in je bila blizu kača; pa brž ko sem jo ugledal, se je obrnila in
zlezle v goščavo. Marsikoga kača ne piči; valja jo po žepu in za srajco, pa ga ne piči. Moj prednik, gospod župnik Škander, so kače
nosili v žepu, pa jih niso pičile.«
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O neke vrste telepatiji oziroma telepatskih sposobnostih, katere
je Humar znal prenesti tudi na druge, nam govori, ko razlaga kako
je cerkovnikovo hčer gladil vodoravno po čelu, dokler ni ugledala
svojega brata v vojašnici, kako je sedel pri mizi in z roko podpiral
glavo. Pisali so mu kaj je tisti dan delal, on pa je odgovoril:
»Žalosten sem bil, ko sem mislil na dom, ker je prejšnji dan bilo
doma tako veselo..«
Humar je poznal tudi skrivnost, kako videti v prihodnost. Tako
je svojemu kolegu magnetiziral kozarec vode, v kateri so se pričele
pojavljati popolnoma jasne slika za sliko, v katerih se je le ta videl
na potovanju, ki ga bo šele nastopil. Humarjev poskus naj bi se
docela posrečil, saj je omenjeni kolega na potovanju dejansko
doživel vse, kar je videl v čaši vode.
Humar je v pismih svojcem na več mestih izpostavljal, da
tovrstne moči oziroma talente nosi vsak človek v sebi, nekateri bolj
nekateri pa manj razvite: » Človek ima v sebi vse moči: moč ozdravljati, moč skozi hribe gledati v daljavo v daljne kraje, moč se še v
živem telesu pokazati na drugem daljnem kraju, moč se v zrak dvigniti in leteti, moč govoriti s človekom v daljnem kraju. Vse ter
moči ima v sebi vsak človek, toda ne razvitih; v sebi ima le kali teh
moči. Ob ugodnih priložnostih se pa pri kakem človeku razvije ta
moč, pri drugem pa ta.«
Tudi sicer Humar ni nikoli mistificiral svojega delovanja.
Velikokrat je le navajal, da so med nebom in zemljo reči, o katerih
se nam niti ne sanja…
Jurija Humarja pa je na nek način ovekovečil že pisatelj Janez
Trdina, ki je znan zlasti po svoji knjigi Bajke in povesti o Gorjancih.
V dvajseti bajki z naslovom Zagovorniki piše o črmošnjiškem
župniku, ki je ozdravil nekega Tolminca. Le - ta o župniku navaja:
»Zdaj sem se sam uveril, da mora imeti posebne darove od Boga.
Govorica ni prazna, da mu je dal papež največji blagoslov, kajti
tega, kar on, ne zna storiti noben mašnik vse ljubljanske škofije. In
tako rad in z veseljem pomaga vsakemu, ki ga česa prosi!…« Trdina
je Humarju tudi vsaj dvakrat pisal, a sta se obe pismi izgubili.
Uredniku Ljubljanskega Zvona prof. Levcu je Trdina 26.februarja
1884 pisal: »Pošiljam Vam nadaljevanje in konec 20. bajke. /…/
Mističnega in napol mističnega župnika in magnetizerja Holmarja,
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ki ga nekateri ostro sodijo, sem pohvalil, ker ga poznam, da je jako
pošten in blag človek in z dušo in s telesom naš.«
Etika
Tisto, kar pa je pri Humarju najbolj občudovanja vredno, je prav
njegova etična drža. Ne le to, da je s svojim delovanjem nesebično
služil mnogim, temveč je svoje znanje skušal deliti tudi drugim.
Svoje sorodnike, predvsem nečakinjo Fiilomeno, je skušal uvesti v
skrivnost zdravilstva in ji v pismih večkrat navajal nasvete kot tudi
vzpodbude za tovrstno delo: »Le rabiva to moč v čast Božjo in
bližnjemu v korist iz ljubezni do Boga.« in »Zmogla bosta vse to kar
jaz.« V pismu grofici Vay je zapisal: »Pomagajmo človeštvu v tej
dolini solz in otirajmo solze; tega daru ne smemo pustiti
neizrabljenega!«
Humar je bil v nasprotju z mnogimi današnjimi zdravilci
pripravljen pomagati vsakomur. Tako je sam zapisal, da je zdravil
tudi njive, sadno drevje, vinograde, ki so z njegovo pomočjo postali
rodovitni. Pomagal je v mnogih zakonskih težavah, pri porodih ter
obolelost živine. Četudi je pomagal premnogim, pa vsem le ni
mogel. Zakaj, tudi sam ni mogel doumeti. Svoje omejenosti se je
Humar zavedal. Le ta je najbolj prišla do izraza, ko samemu sebi ni
mogel pomagati: »Ko sem bil bolan, sem drugim pomagal, sebi pa
nisem mogel nič pomagati; zdaj upam, da zopet ozdravim.«
Seveda se je mnogim, predvsem nevoščljivim in škodoželjnim,
zdelo delovanje Humarja nedostojno in nedopustno. Le ti bi raje
videli ljudi trpeti, kakor pa da jim pomaga nekdo, ki po formalnih
predpisih tega ne bi smel. V tem primeru se je Humar trmasto držal
evangelijskega vodila, ko je popolnoma posnemal Kristusa. Dilema,
ali je človek zaradi sobote ali sobota zaradi človeka, v očeh
Humarja sploh ni bila dilema. Ljubezen do bližnjega je bila tista
zapoved, kateri so bile podrejene vse druge. Vendar je zaradi
takšne drže imel težave tako z državnimi kot tudi cerkvenimi
oblastmi. Tako prvi kot drugi so mu očitali mazaštvo ter ga pozivali,
naj s svojim delovanjem preneha. Humar pa je bil kot že rečeno
očitno svojeglav; iz kronologije njegovih pisem lahko razberemo,
da se tovrstnemu početju ni odrekel vse do konca svojih dni. O
napadih nanj je pisal tudi grofici Vay: »Kar se tiče moje osebe, sodijo nekateri, da sem napol svetnik, drugi, da sem napol vrag, drugi
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me zopet imajo za šarlatana, nekateri za prismojenega človeka –
neka babnica je celo trdila, da sem antikrist. Eni me imajo za heretika, drugi za čarovnika. Ali se Vam, cenjena gospa, tudi godi tako?
Če je tudi pri Vas tako, naj bo! Naju vodi le ljubezen do bližnjega;
pustiva lajati pse in hodiva mirno svojo pot dalje.«
Tudi v pismu nečakinji Filomeni le to opogumlja, naj se nikakor ne
boji uporabljati tovrstnih moči: »To ni nobena coprnija, je naravna
moč in brez greha – še dobro delo je to.«
Za konec
Sodobni parapsihologi, bioenergetiki, radiestezisti in mnogi
drugi še danes občudujejo Jurija Humarja in si želijo njegovih
darov in sposobnosti. Njegova moč in želja pomagati sočloveku je
bila brezmejna, kakor je bila brezmejna tudi njegova ljubezen do
bližnjega. To je glavno sporočilo tega veličastnega človeka, kateri je
v ljudska srca vrnil toliko izgubljene radosti. Tiste prvinske radosti,
katero nam je tuja takrat, ko jo imamo in si jo želimo, kadar jo zgubimo. Malikovanje moči in denarja je sodobno družbo toliko prevzelo, da s(m)o mnogi to enostavno pozabili. Zato je tudi prav, da
ta prispevek tudi zaključim s Humarjevimi besedami: »Zdravje je
največje bogastvo. Naj je kdo kralj vsega sveta, zdravja si ne more
kupiti, če ga Bog ne da; miru srca, miru vesti tudi ne; strahu pred
smrtjo in onim svetom si tudi ne prežene; pobožnosti bogastvo
tudi ne da, zadovoljnosti tudi ne, dobrih zakonskih otrok tudi ne in
še več reči ne. Na tem svetu je srečen, kdor ima živež, obleko,
stanovanje, dobro ime in upanje, da po smrti pride v nebesa.
Pripomoček za to srečo pa ima vsak človek, če ga hoče rabiti, to je:
če skrbi, da si pridobi pobožnost, kar je ljubezen do Boga in do
bližnjega;potlej mu pa tudi Bog da toliko časne reči, kolikor mu je
za nebesa potrebno, koristno ali vsaj ne škodljivo.«
To sporočilo Jurija Humarja je sporočilo tudi za današnjega
človeka, oziroma rečemo lahko kar: predvsem za današnjega človeka. Pri tem sploh ni pomembno, ali se tovrstne zadeve tičejo verujočega ali neverujočega; to sporočilo je namenjeno vsem tistim, ki
živijo oziroma verjamejo v religio mentis - religijo duha. V tem se
tudi izraža vsa veličastnost tega, Slovencem premalo poznanega,
ČUDODELNIKA S PRIMSKOVEGA.
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Viri in literatura:
- Janez Žurga – Stanislav M. Maršič: Čudodelnik s Primskovega. Jurij
Humar 1819-1890. Druga, popravljena in dopolnjena knjige Janeza
Žurge iz leta 1969., 1998, Mohorjeva založba, Celovec – Ljubljana Dunaj
- Rod se za rodom vrsti: zbornik Župnije Primskovo na Dolenjskem
ob 250 – letnici začetka župnije, Primskovo : Župnijski urad, 2003

ROD SE ZA RODOM VRSTI
Rod se za rodom vrsti, zbornik Župnije Primskovo na Dolenjskem je
leta 2003 izdal župnijski urad, v njem pa je na več kot 550 straneh
prikazana bogata zgodovina krajev na Primskovem v zadnjih 250 letih.
Vsekakor bogat prispevek k ohranjanju zgodovinskih virov, med kateri
mi bi radi še posebej opozorili na prispevke o Juriju Humarju, čudodelniku s Primskovega. Če bi knjigo radi naročili, pišite na Župnijski
urad Primskovo, Gradišče, 1276 Primskovo.

Dolenjska spomladi
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Občina Litija,

GEOSS - dobrodošli v središču Slovenije
Občina Litija leži v središču Slovenije, vzhodno od Ljubljane, v
zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko
Savo. Občina meri po površini približno 227 km2 in šteje 14.300
prebivalcev. Njeni hriboviti predeli so redko poseljeni (Dole,
Gabrovka, Polšnik, Vače), večja naselja (Jevnica, Kresnice, Hotič,
Litija, Sava) so nastala v dolini reke Save, kjer potekajo tudi večje
prometnice in železnica.
Občinsko središče je
mesto Litija, ki se je razvilo
iz nekoč pomembne brodarske postojanke na reki
Savi, po kateri je potekala
živahna trgovska pot med
Trstom, Ljubljano in Hrvaško.
Kraj se prvič omenja v
cerkvenih zapisih leta 1145,
trške pravice je dobil v
14.stoletju, po Valvazorjevem
tolmačenju pa naj bi ime
GEOSS - dobrodošli v središču Slovenije
izhajalo iz latinskega imena
litus, kar pomeni obrežje. V okolici Litije so bila nahajališča
različnih rudnin (živosrebrne, svinčene, bakrene, cinkove, železove, baritne, idr.); stara rudarska najdbišča in materialni ostanki
takratne kulture pa pričajo, da je bilo rudarstvo tod razvito že za
časa Ilirov, Keltov in Rimljanov. Največji med rudniki in tudi eden
med najstarejšimi v Zasavju in Sloveniji je bil Sitarjevec, kjer so
rudo kopali vse do leta 1965. Na gospodarski razvoj Litije, zlasti
rudarstva, tekstilne in lesne industrije je zelo ugodno vplival prihod Južne železnice po letu 1849, a so z njenim prihodom hkrati
zamrle številne dejavnosti in obrti, tesarstvo, barvarstvo, vrvarstvo,
ki so bile povezane z rečnim ladjarstvom. Izmed pomembnejših
dogodkov iz preteklosti omenimo še, da so tudi Litijo 1528 opustošili Turki, da kraju v 16.st. tudi ni prizanesla kuga, niti v 17.st hudi
požari. Prvi most čez Savo je bil zgrajen leta 1852, leta 1952 pa je
Litija dobila tudi mestne pravice.
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Današnje mesto se razprostira na obeh bregovih reke Save in
šteje približno 6.000 prebivalcev. Jedro stare Litije je deloma še
ohranjeno, med najstarejšimi in najznamenitejšimi zgradbami v
starem delu mesta sodijo grad Turn ali Farbarjev grad, stara litijska
sodnija, kjer je dandanes osnovna šola, Plečnikov spomenik NOB,
župnijska cerkev sv. Nikolaja oziroma sv. Miklavža, ki pa se je v
zadnjih letih prenovila, med lepše zgradbe v mestu pa prav gotovo
sodita tudi prenovljena matična knjižnica dr. Slavka Gruma, nekoč
sedež okrajnega glavarstva, ter nova Gimnazija v Litiji. Mesto ima
tudi veliko in sodobno športno dvorano.

Litija

V Litiji se je rodilo ali pa
v njej živelo in delalo tudi
nekaj znanih Slovencev, kot
so bili denimo: Luka Svetec (
pisatelj in narodni buditelj),
Metod Badjura (1932 posnel
prvi slovenski celovečerni
film Triglavske strmine),
Peter Jereb (skladatelj in
pevovodja), Mira Pregelj
(slikarka), Nace Simončič
(lutkar in igralec) in številni
drugi.

Med gospodarskimi dejavnostmi v današnjem času prevladuje
drobno gospodarstvo, zlasti različne kovinarske in gradbene obrti,
največja tovarna v Litiji je Predilnica Litija, največ ljudi pa se še
vedno vozi v službe v Ljubljano.
Med najbolj znanimi
izletniškimi kraji v občini
Litiji, kakor tudi v širši regiji, so Vače, znane po vaški
situli in drugih arheoloških
najdbah iz obdobja 5. in
6.st. pred n.št. ter po
geometričnem
središču
Slovenije - GEOSS.
Litija
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Razgibana pokrajina ponuja tudi številne možnosti za izletništvo
in rekreacijo, celotno območje je prepredeno s kolesarskimi in
pohodnimi potmi ter turističnimi kmetijami z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi. Najbolj znane pohodniške prireditve so:
Levstikova pot, Oglarska pot na Dolah pri Litiji in pohod Od
cerkvice do cerkvice na Polšniku, ki povezuje pet okoliških hribov
in njihovih cerkva. Mnogi obiskovalci prihajajo v Litijo tudi zaradi
znanih tradicionalnih prireditev, kot so Pustni karneval, Pohod in
kolesarski vzpon na GEOSS-geometrično središče Slovenije,
Viteške igre na gradu Bogenšperk , festivalske prireditve (kot npr.
Brežiški festival-Ars Ramovš) ter druge kulturno zabavne prireditve
v Litiji.
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Simona Tomažič

MARTINOVA
Prihaja k nam spet svet' Martin,
vzel nam bo mošt, dal nam bo vin',
vse leto se pridno trudimo,
da novo vince lahko poskusimo.
Smo trto z ljubeznijo crkljali,
vse najboljše smo ji dali,
zdaj nam se hvaležno oddolži,
grozde žlahtne porodi.
Iz preše sladki mošt nam teče,
na žerjavici se kostanj peče,
postoj, popotnik, pridi k nam,
tole je poseben dan.
Na zdravje! bomo rekli si,
in si pogledali v oči,
v dolino bo pesem zadonela,
mrazu navkljub srca ogrela.
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Rudi Bregar

LEVSTIKOVO POPOTOVANJE V SLIKI
Skupna pot

Litija- staro mestno jedro,
kjer je tudi začetek popotovanja

Šmartno pri Litiji, cerkev svMartina

Lepo obnovljena stara hiša
na Jelši

Stiskalnica za grozdje ob
kmečkem poslopju na Jelši

Kmečka idila na Jelši

Konji na Jelši
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Cerkev na Libergi

Pogled na zaselek Bič

Medvedova sušilnica sadja na Biču

Kontrolna točka ob gasilskem
domu na Libergi

Starost ni merilo za udeležbo
na popotovanju

Preska: stara hiša z vinsko trto
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Preska: Simbioza starega in
novega

Popotnika tudi na Preski toplo
sprejmejo

Kapelica v Preski

Ozrite se na prehojeno pot in
čudovit pogled na Presko

WWW.LEVSTIK.NET
info@levstik.net
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Severna trasa

Že na začetku Gobnika vas pričaka
Ivan Sotlar

Grmade, najvišja točka
popotovanja

Postrežba prav ob vsakem
domu
Popotovanje je kot sprehod v
živalskem vrtu

Veselo proti cilju

V Weissovi zidanici na
Gobniku
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Južna trasa

Ježni vrh, ob stari hiši je bila
vedno posajena trta

Pogled z Ježnega vrha proti
Kostrevnici in Šmartnem v ozadju
Cerkev sv. Petra na Ježnem vrhu. V začetku
marca 1999 so jo začeli graditi bratje Nace,
Tine, Vinko in Jože Zadražnik, 29. junija pa je
bila posvečena. Zgrajena je bila v zahvalo, ko
so bili leta 1945 odpeljani trije člani družine in
njihov oče se je zaobljubil, da bodo zgradili
cerkev, ker so se vsi vrnili živi. Za ogled cerkve
se oglasite pri Vinku Zadražniku na Ježnem
vrhu.

Star kozolec v Vinjem vrhu

Lipe kot ta na Ježnem vrhu rastejo
na mnogih kmetijah
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Ohranjena stiskalnica grozdja
pri zidanici Jožeta Zadražnika

Mnoge zidanice so poslikane
z vinogradniškimi motivi. Ta slika
je na zidanici Vinka Zadražnika

Leseno gospodarsko poslopje med
Vinjim vrhom in Poljanami

Občudujete lahko vrsto starih
objektov ob pot

Skozi Primskovo se srečate tudi
konje s čisto pravo konjsko vprego

Gostilna Kopačija
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Pogled v Sevno in Gornji vrh z
Gradišča

Marijina cerkev na Primskovi gori

Sevno, od zidanice do zidanice

Pogled na Primskovo goro iz Sevnega

Galerija Sevno

Pogled iz Sevnega proti Dolnjem
vrhu in naprej proti Gorjancem
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Toplar Marka Kordiša na Gornjem
vrhu

V Kamnem vrhu

V dolini pod Kamnim vrhom

Kot v pravljici

TRC Levstikova pot
Sevno 44, 1276 Primskovo
www.levstik.net
vas vabi na
1. HUMARJEV POHOD
v soboto, 5. junija 2003
Pot bo dolga približno 12 kilometrov. Tako kot na Levstikovem popotovanju
bodo med potjo za vas poskrbeli domačini na Primskovem, pot pa je primerna za vse starostne kategorije. Še en dogodek, ki ga ne boste pozabili.
Podrobnosti bodo objavljene na internetnem naslovu www.levstik.net
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Skupaj do cilja v Moravčah

Hiša Tone Zidarjeve v Moravčah

Resn'kova kašča

Pri Resn'ku v Moravčah prejmete
tretji kontrolni žig

Stara hiša v Moravčah, tudi s trto
ob steni

www.levstik.net
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PRIMSKOVO

Sevno
Sevno je prijetna vas na pobočju Sevniškega hriba, od koder sega
pogled proti Gorjancem, Kočevskem in Snežniku. Pa je povsem blizu
Litije... Je naselje v južnem, gričevnatem delu Posavskega hribovja in
leži na prisojnem pobočju vinorodnega Sevniškega hriba (577 metrov)
med številnimi zidanicami.
Gradišče pri Primskovem
Gradišče je razloženo naselje z gručastim jedrom. Leži na pobočju 590
metrov visoke Primskove gore. Na vrhu hriba stojijo božjepotna cerkev
Marijinega rojstva ter dve manjši cerkvi sv. Nikolaja in sv. Petra. Kraj je
priljubljena izletniška točka.
Gornji vrh
Gornji vrh je gručasta vas nad izvirom in dolino potoka Bratnica na
južnem delu Posavskega hribovja na nadmorski višini 505 metrov.
Dolnji vrh
Dolnji vrh je gručasta vas nad izvorom in dolino potoka Bratnica na
južnem delu Posavskega hribovja na nadmorski višini 480 metrov. V
vasi je cerkev sv. Janeza Krstnika.
Kamni vrh
Kamni vrh je na južnem delu Posavskega hribovja na nadmorski višini
490 metrov. Naselje je na izrazito lapornatem območju.
Ježni vrh
Ježni vrh leži na nadmorski višini 540 metrov na slemenu med
ponikalnico Temenico na jugu in Kostrevniškega potoka na severu.
Poljane pri Primskovem
Poljane so razloženo naselje z gručastim jedrom na nadmorski višini
565 metrov. Leži med rekama Mirna in Temenica v južnem Posavskem
hribovju.
Vinji vrh
Vinji vrh leži pod hribom Grmada (699 metrov) nad Mišjim potokom
na nadmorski višini 510 metrov.
Informacije: www.levstik.net
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Od 14. 12. 2003 naprej

v Benetke
hitreje in udobneje
z vlakom ICS
Inter City Slovenija
Odhod (vlak Euro City 50)
Ljubljana
Benetke/Venezia Mestre
Benetke/Venezia Santa Lucia

10.25
14.13
14.25

Vrnitev (vlak Euro City 51)
Benetke/Venezia Santa Lucia
Benetke/Venezia Mestre
Ljubljana

15.44
15.56
19.40
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Z vlakom v Beograd
Vsak dan neposredna povezava čez Hrvaško
Odhodi: LJUBLJANA
02.50
06.15
08.35
14.10
21.05
Odhodi: BEOGRAD
06.00
10.30
13.30
15.30
21.40

Prihodi: BEOGRAD
12.13
15.27
17.21
23.03
06.32
Prihodi:LJUBLJANA
15.40
20.31
23.15
03.07
07.28

LJUBLJANA - BEOGRAD 2. razred
Vrsta ponudbe

Cena v tolarjih/osebo

Enosmerna vozovnica
Povratne vozovnice:
Navadna povratna vozovnica
CityStar International
(če potuje 5 odraslih oseb)
oziroma
Skupina (če potuje 6 ali več oseb)

9.040
14.483
56.427
11.285/potnika
11.470/potnika

Doplačilo za ležalnik/spalnik Ljubljana-Beograd (po želji)
Cena v tolarjih/osebo
Ležalnik (šest postelj)
Touriste (tri postelje)
Double (dve postelji
Single (ena postelja)

2.430
2.916
3.645
9.234

OPOMBA: Cene so izračunane na podlagi cen v evrih in preračunane po tečaju za oktober 2003. Ob spremembi tečaja evra se spremeni tudi cena v tolarjih.
Vse podrobnejše informacije o voznem redu, cenah, dodatnih ponudbah in o
vsem, kar vas še zanima, dobite na vaši železniški postaji, spletnih straneh
Slovenskih železnic www.slo-zeleznice.si in po e-pošti
mednarodni.promet@slo-zeleznice.si
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LEVSTIKOVA POT
Sevno 44, 1276 Primskovo
tel. *386 1 899-52-51, faks *386 1 899-52-50
http://www.levstik.net, http://www.narava-b.si
E-pošta: info@levstik.net
Za organizirane šolske skupine, skupine planincev ali druge
skupine vam lahko organiziramo popotovanje kadarkoli med
letom. Levstikova pot je vedno zanimiva.
Množično popotovanje je vedno drugo soboto v novembru
ne glede na vremenske razmere. Kljub temu nekaj prihodnjih
datumov: 13. november 2004, 12. november 2005, 11. november 2006, 10. november 2007, …
Smo pa vedno na voljo tudi za vse dodatne informacije v
zvezi z zanimivostmi in kraji, ki so omenjeni v tej knjigi.
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TRC Levstikova pot
Sevno 44, 1276 Primskovo
www.levstik.net
vas vabi na
1. HUMARJEV POHOD
v soboto, 5. junija 2003
Pot bo dolga približno 12 kilometrov. Tako kot na Levstikovem
popotovanju bodo med potjo za vas poskrbeli domačini na
Primskovem, pot pa je primerna za vse starostne kategorije. Še
en dogodek, ki ga ne boste pozabili. Podrobnosti bodo objavljene na internetnem naslovu w w w . l e v s t i k . n e t

Galerija Sevno

Jurij Humar

Ostanki obzidja iz časov turških
vpadov

Sevno
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Geodetski inštitut Slovenije
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Trasa 17.Popotovanja
po levstikovi poti
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LEVSTIKOVA POT
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Rudi Bregar: Vedno kaj novega ob Levstikovi poti

3

Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža
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prof. Tomaž Barbek: Jurij Humar – čudodelnik s Primskovega

28

Občina Litija: GEOSS - dobrodošli v središču Slovenije

38

Simona Tomažič: Martinova

41

Rudi Bregar: Levstikovo popotovanje v sliki in besedi
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Zemljevid Levstikove poti
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