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RRuuddii  BBrreeggaarr

PO 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 t.i. planinski južni trasi Levstikove poti, ki vodi skozi Ježni vrh, Vinji
vrh in Poljane skozi Sevno, Gornji in Dolnji vrh, naprej proti Zagriču in
Razboram do cilja na Čatežu. Vsako leto je število udeležencev večje, zadnja
leta se po nekaterih ocenah prireditve udeležuje blizu 20.000 mladih in stare-
jših 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 kul-
turne dediščine tega območja. 

PPrrvvii,,  sskkuuppnnii  ddeell  ppooppoottoovvaannjjaa
Izhodiščna točka množičnega popotovanja (pot je označena tudi za

pohode med letom) je Levstikova ulica v starem mestnem središču LLiittiijjee. 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 ŠŠmmaarrttnnaa. 

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 SSllaattnnoo. 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 ali rdečimi napisi LP
(Levstikova pot) in usmerjevalnimi puščicami. 

NNAAJJ  PPOOVVEEZZUUJJEE 3

Staro mestno jedro Litije Cerkev sv. Martina v
Šmartnem pri Litiji
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Nekoliko kasneje spet prečkate regionalno cesto, ki vodi proti
Moravčam, pot pa nadaljujete skozi gozd do JJeellššee. Pot gre naprej po
odprtem slemenu z lepim razgledom do zaselka Rodni vrh s tremi domači-
jami. Tu je pravo križišče markiranih poti. Z desne strani, iz 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 RRooddnneeggaa  vvrrhhaa 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 BBiičč (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 LLiibbeerrggaa leži na desnem sle-
menu hriba. 

Sledi še nekaj strmine mimo prvih stanovanjskih in počitniških hiš do
osrednjega dela vasi PPrreesskkaa, kjer je levi odcep za Tisje. Desno pod potjo je
domačija Zamanovih. Od gasilskega doma je do sem približno 20 minut. 

LLEEVVSSTTIIKKOOVVAA  PPOOTT4

Medvedova, 150 let stara sušilnica
sadja

Druga kontrolna točka ob gasilskem
domu na Libergi

Preska
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JJuužžnnaa  ttrraassaa  ppooppoottoovvaannjjaa
Nekoliko naprej pridete do razpotja, kjer se odločite, ali boste nadalje-

vali pot do vrha Grmad in nadaljevali po t.i. severni trasi proti Gobniku ali
pa se boste odločili za krajinsko precej zanimivejšo južno, planinsko traso
množičnega popotovanja. 

Vsekakor boste šli skozi najlepše predele tega območja. Še pred JJeežžnniimm
vvrrhhoomm 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 pri-
jetne 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 VViinnjjeemmuu  vvrrhhuu (vsekakor si velja ogle-
dati zidanico Jožeta Zadražnika) in PPoolljjaannaamm. 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 KKooppaaččiijjee, stare in povsod znane
gostilne. 

NNAAJJ  PPOOVVEEZZUUJJEE 5

Pogled z Ježnega vrha proti Šmart-
nem in Kostrevnici 

Cerkev sv. Petra na Ježnem vrhu

Marijina cerkev na vrhu Primskove
Gore (Gradišče)

Galerija Sevno
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Če utegnete si lahko vrh Primskove gore ogledate tri cerkve in tudi grob
Jurija Humarja, čudodelnika s Primskovega. Sicer zavijete levo proti
SSeevvnneemm, kjer si le oglejte Galerijo Sevno, kjer je lastnik dolga leta zbiral
stare predmete, slike in listine in jih zdaj razstavlja v zasebni galeriji.  

Iz Sevnega vam v lepem vremenu oko seže vse do Gorjancev,
Kočevskega in celo do Snežnika. 

Od tod pa do GGoorrnnjjeeggaa  in DDoollnnjjeeggaa  vvrrhhaa, do naslednje kontrolne točke,
edine na južni trasi. Velja si ogledati cerkev sv. Janeza Krstnika, nato pa
skozi gozd proti Zagriču in Razboram. 

SSeevveerrnnaa  ttrraassaa  ppooppoottoovvaannjjaa
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. 

LLEEVVSSTTIIKKOOVVAA  PPOOTT6

Čatež, še malo do cilja popotovanjaRazbore s pogledom na romarsko 
cerkev na Zaplazu

Cerkev sv. Janeza Krstnika na
Dolnjem vrhu

Pogled iz Sevnega proti Dolenjski
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Kasneje se Levstikova pot loči od glavne poti in na križišču na GGrrmmaaddaahh
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 gozdni-
mi 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 GGoobbnniikk 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. Vseskozi do Moravč pa se spuščate v dolino.

V Moravčah pridete do glavne ceste Litija - Čatež, zato ne bo odveč, da
ste pri hoji zelo previdni, saj po njej hodite skozi vso moravško dolino. Na
desni si lahko poleg nove hiše ogledate domačijo Tone Zidarjeve, kamor je
rad zahajal tudi Levstik. Nekaj metrov naprej je Resn'kova kašča (lastnik
Milan Resnik) in kontrolna točka, kjer dobite tretji žig v svoj dnevnik. 

Pot po moravški dolini je ravna, pelje vas po glavni cesti. Greste mimo
ostankov gradu Turn in nekoliko naprej zavijete z glavne ceste desno proti
naselju Okrog. Čaka vas vzpenjanje skozi gozd, pa spet navzdol in za

NNAAJJ  PPOOVVEEZZUUJJEE 7

Resnkova kašča - kontrolna točkaHiša Tone zidarjeve

Grmade, najvišja točka popotovanja
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konec dokaj strm klanec proti cilju. Že od daleč lahko vidite zvonik čateške
cerkve in na cilju dobite le še zadnji kontrolni žig v svoj dnevnik. 

KKaajj  ssttoorriittii  nnaa  cciilljjuu??
Ko prispete na cilj, si v dnevnik odtisnite še zadnji žig Levstikove poti.

Vsekakor potem nikamor ne hitite. Domačini na Čatežu vsako leto priprav-
ijo prijetno dobrodošlico s kulturno prireditvijo Razhodnjo ob 13. uri, prej
in potem pa ponudijo tudi svoje dobrote iz kleti in peči.

Od 11. ure s cilja na Čatežu vozijo posebni avtobusi neprekinjeno v
Litijo in naprej na Veliko Loko. V konici lahko pride do gneče, zato pri-
poročamo, da se z avtobusom odpravite čim prej. Ali pa malo počakate, saj
ste cilj tega dne že dosegli. Vse udeležence pa vsako leto odpeljemo s
Čateža najkasneje okrog 17. ure.

ZZaahhvvaallaa
Ob tokratni knjigi se zahvaljujem vsem avtorjem besedil in fotografij.

Brez vas in tisoče udeležencev vsakoletne prireditve te knjige zanesljivo ne
bi bilo. Posebna zahvala gre tudi generalnemu pokrovitelju Levstikovega
popotovanja Poslovnemu sistemu Mercator, d.d., iz Ljubljane in letos še
posebej tudi Občini Litija, Občini Šmartno pri Litiji in Občini Trebnje.

Levstikova pot tudi vnaprej ostaja s prijaznimi domačini, krajina,
arhitektura, običaji, šege in navade. Vse, kar lahko na tem območju
doživite, če se podate v katerem koli letnem času. In kot je zapisano v
naslovu: Levstikova pot naj povezuje.

LLEEVVSSTTIIKKOOVVAA  PPOOTT8
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FFrraann  LLeevvssttiikk

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 pove-
dati; 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.

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

NNAAJJ  PPOOVVEEZZUUJJEE 9

notranjost.qxd  2.11.2004  23:16  Page 9



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 posaje-
na 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 gnez-
do. 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?"

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 nes-
rečno smrtjo umrl, vejica ali kamen ter se govori: 'Bog se usmili tvoje duše!'

LLEEVVSSTTIIKKOOVVAA  PPOOTT10
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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 neho-
vala; samo še kak dob ali kostanj, ki ga je tukaj mnogo, nam je zaslanjal raz-
gled. 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 levo v dolini pojo zvonovi sve-
tokriški, kjer sta dva duhovna. Zemlja ima, posebno v tem kraju, ves dru-
gačen 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 naji-
no 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.
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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 noben-
em sejmu, v nobeni starini klobuka po svoji všeči. Kaj stori? Ureže si pali-
co 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 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.
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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,
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 ubrisa-
lo! Kje imaš ti takega? Res je bolj reznó, pa bo tudi bolj držéče. Vaša slad-
kál 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 vinom. Po vinskih krajih so ljudje sploh bolj radodarni - še pre-
več. 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 običa-
je.

Možje so si napravili tobaka in Bojec pravi: "Star kotar sem, pa vendar
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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 trgan-
je. 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 prek-
leto 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, goto-
vo se ne oglasi nihče zimskih pomagačev, da bi dejal: `Pozimi si ti 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
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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 pel-
jale 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 zak-
licale: "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 zas-
tonj, 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 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!"
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Hostnik veli: "Bogvedi kako je vendar? Duhovni res uče, da ni treba ver-
jeti; 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, 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 
*To je v Novem mestu

Rozalik, Cen, Konrád, Lojz; ravno tako se marsikateri moški imenuje
Karel, Rihar, Rafael itd. Ne bom pozabil, kako je bil pobožen kmet v Laščah
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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 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 poz-
abile, 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 kater-
ih 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
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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:
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 poz-
nal. 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.
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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,
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 pri-
jetne 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 najpr-
vo 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 opon-
ašati, 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 zanam-
cem v korist, da bi oni dovršili, česar prednjimcem ni bilo moči. Akotudi
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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 vrsti-
la 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 domači-
na, 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, igral-
išča 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 potu-
jčena? 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 nev-
erjetno, 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. 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.
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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 nar-
odna 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 zgodov-
ina 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 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 naro-
da 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 lepoz-
nanskih 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
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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 modrec,
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.
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Pred Roštanovo hišo sta v glasnem pogovoru stala dva človeka: oče
Roštan, rejen mož, pa še nekdo srednje postave in dobe pa rdečega obraz-
ka, 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.

"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 pok-
lical: '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 nar-
avnost 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
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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 goto-
vo, 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 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 ljubljans-
ki 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 ljud-
je 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 mar-
sikateri 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, poseb-
no 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.

"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 -
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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."

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."
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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.
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JJoossiipp  SSttrriittaarr
LEVSTIK (odlomek)

Levstika nisem še videl, ko mi je bilo dobro znano že ime njegovo. Ne
pravo ime, "Rétinski" so mu dejali samo, pozneje tudi "Rétinski gospod"; in
govorilo se je o njem kakor o neki čudoviti prikazni. Vse, kar sem slišal,
vzbudilo mi je v otroški duši močno željo videti in poznati skoraj tega tako
slavljenega junaka. Ta želja se mi je spolnila, še preden sem začel hoditi v
šolo. Neko nedeljo, ko smo šli po deseti maši iz cerkve, pokazali so mi ga
mati s prstom in besedo: "Rétinski". Naša mati so ga posebno čislali in
povzdigovali, zlasti meni v oči, menda ne brez posebnega namena. Videl
sem ga samo od zad, a bilo je dovolj. Še zdaj ga vidim, kako koraka po trgu,
bilo je ravno mimo šole, mesta slave njegove. Tako nisem nikoli ne prej ne
pozneje videl stopati nikogar; tako krepko in odločno, tako moško in
samosvestno! Tako je znal korakati samo Levstik! - Dolgo sem gledal za
njim, da mi je izginil izpred oči.

Da bi bil součenec njegov, te časti mi sreča ni privoščila. Jaz v laško
šolo, on pa v Ljubljano. Pač me je pozneje nekdaj o počitnicah ogovoril, a
tako na kratko in malo prijazno, da nisem mogel biti sreče svoje popolno-
ma vesel. Ko sem prišel pozneje v Alojzijevišče za njim, bil je že, dasi sto-
prav v četrtem razredu, če se ne motim, pravo duševno sredotočje, duša
vsemu življenju in gibanju v tem zavodu, kjer so se tedaj nahajale najbistre-
jše glavice gimnazije ljubljanske. In bilo je tisti čas res veselo življenje in
gibanje, kakršnega morebiti ni bilo ne prej ne pozneje med mladino
slovensko na gimnaziji, sosebno pa v deškem semenišču, kakor so zlasti
duhovni gospodje radi imenovali naš zavod. Tisti čas je vladal, to moram
posebno poudariti, v Alojzijevišču neki duh, kakršen ni navaden po enakih
zavodih. Tu ni bilo tiste duhomorne tesnoprsnosti, tistega samostanskega
sómraka, ki se tako slabo prilega mladim dušam in njih razvoju. Neko
blagodejno sonce je sijalo nad nami ter z gorkoto in svetlobo svojo budilo
veselo mlado življenje. Lepo so skrbeli za naš dušni in telesni razvoj in
prostost se nam ni omejevala po nepotrebnem. Še tega niso pisano gledali,
če je kdo, tudi brezplačno odgojen v Alojzijevišču, napotil se na Dunaj, a
ne v semenišče, ki je bilo vendar tako blizu; samo da je kaj poštenega
postal pa je bilo dobro!

Levstik je imel v Alojzijevišču lepo število zgolj odličnih sošolcev; žal,
da skoraj vsi niso imeli pozneje v življenju nič prave sreče. Pomrli so zgo-
daj; nekateri celo ponesrečili se in neslavno sklenili svoje življenje. Opasen
dar božji je mlademu človeku genialnost, ako ni krepke volje, neutrudne
pridnosti in jeklene značajnosti. Vendar ne sodímo nikogar!

Bistroglavi mladeniči so bili Levstikovi součenci, ali prava glava, vodja
in poveljnik jim je bil on; njega so radi imeli, ponašali so se z njim slušali
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in so ga vsi brezuporno, radovoljno. Ne samo oni, vse mu je bilo pokorno;
vsa hiša je bila njegova in on je često gospodoval precej prešerno in pored-
no. Sploh, to naj omenim že tu, imel je Levstik to, včasi precej neprijetno
posebnost, da je moral vedno imeti svojega "psička", kakor smo rekali
tedaj, človeka, navadno bolj kratke pameti, s katerim se je igral ter bril
svoje burke, iz katerega je kresal iskre svojih dovtipov. Vsa hiša, pravim,
bila je njegova; da, od samega vodje noter dol do hišnega hlapca; nič ni
bilo njemu nedotično. Katerega se je bilo bolj bati, vodje ali hlapca, ne
vem; on je spravil oba na oder: vodjo in slugo. Četrto- ali petošolec, spisal
je prizor, v katerem sta bila ta dva moža glavni osebi. Kdo drug bi si bil kaj
takega upal! Vodja, visoko izobražen mož in, poleg vseh slabosti svojih,
plemenita duša, pozneje vladika ljubljanski, ta bi se bil še dal pregovoriti,
ali sluga, sluga, ki ni bil ni eno ni drugo, pač pa je bil krepkih pesti in silno
nagle jeze! In mogočen je bil tudi! Ko je Aristofan na oder spravljal svoje
"Kónjike", ni si noben igralec upal igrati v tej komediji strahovitega Kleona.
Kaj je storil Aristofan? Sam ga je igral. Tako tudi naš Levstik! Sam je prevzel
vlogo našega Kleona, in kako jo je igral! Levstik - to sem imel še boljšo pri-
liko videti pozneje - imel je nenavadno komično žilo. Obraz je znal brez
kakega pripomočka spremeniti, da bi ga ne bila poznala rodna mati.
Govoriti je znal in gibati se karakteristično, vlogi primerno kakor najboljši
igralec. Mi smo gledali in strmeli, kako je kaj takega moči, pa veseli smo
bili in privoščili smo oblastnemu možu, da se tako neusmiljeno smeši.
Drugi dan je bilo hudo ropotanje; sluga je kar rohnel od jeze, vendar
tepeža, menim, da ni bilo. Tudi vodja je bil, kakor smo slišali praviti,
nejevoljen, a brez vidnih nasledkov za našega mladega Aristofana. Igra
tista se ni več ponavljala. A zato je Levstik spisal drugo: "Razbojniki" imen-
ovano, žaloigro, po kateri je vse strašno vrelo in kipelo. Precej robato se je
govorilo vmes in klelo se je tudi. Zaradi kletve je pogumnega pesnika, dra-
maturga in igralca hudo prijel neki posebno pobožen, zdaj že pokojni
mladenič iz Idrije, češ da je to velika pregreha, bogokletstvo in kaj vem še
kaj. Sam sem slišal, ko se mu je Levstik odrezal kratko in krepko: "Kaj
hočeš, da naj razbojniki govore kakor svetniki, káli?"

Tisti čas mi je prišlo, ne spominjam se več kako, nekoliko Levstikovih
pesmi v roko. To pa vem še, da so bile med njimi najlepše, kar jih je zložil
kdaj. Tako mlad ni tako po obliki dovršenih pesmi do sedaj pisal še nobe-
den pesnik slovenski. To je tudi ena in ne najslabša posebnost Levstikova.

Če pravim, da je bil Levstik vedno prvi v svojem razredu, vem, da to ni
še bogve kaj. Tega častnega mesta ne zavzemajo vedno najbistrejše glave.
Ali Levstik je bil v resnici in po pravici in brez ugovora prvi med svojimi
vrstniki. Ali vendar - in to je bilo usodepolno za vse življenje njegovo - on
ni nikoli opravil tistega strahovitega zrelostnega izpita! Zbolel je bil neko-
liko pred rokom, ko mu je bilo stopiti pred poslednjo sodbo. Ko je ozdrav-
el, tisto leto še ali pozneje, ne vem več, ni si upal - kakor se je govorilo, ker
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je hotel po vsi sili izpit napraviti z odliko; a bal se je matematike, s katero
sta se že prej nekako pisano gledala. Nesrečna častilakomnost pri sicer
tako pametnem človeku! In ko je enkrat pravi čas zamujen, kako rad je
zamujen za vselej! Tako se je godilo tudi Levstiku. Ali nekoliko, in še pre-
cej, samoglav je bil tudi! Kako so mu prigovarjali prijatelji, celo učitelji, vse
zastonj! Mnogo pozneje še je bilo vse pripravljeno in naravnano; kar šel
naj bi na Reko, pa oglasil se - čakali so ga tam narodni učitelji in zakonu bi
bilo ustreženo. Ali Levstik ni hotel! Človek kar misliti ne sme, kako drugače
bi se obrnilo Levstikovo življenje, ko bi se mož v nesrečni svoji trmi ne bil
branil izpolniti, kar, po pameti ali nespameti, zahteva zakon od mladih
ljudi, ki hočejo iti na vseučilišče. Toda kaj sem rabil tisto trdo besedo!
Možno tudi, da je bil naposled izgubil pogum.

V svoji obupanosti menda je storil čuden, skoraj nerazumen korak. Šel
je v Olomuc, v nemški viteški red; pač tako, kakor stopi popotnik, ko ga
zadene nevihta na polju, pod prvo bližnjo streho, ki jo ugleda. Ali tu
Levstik ni našel zaželenega zavetja pred hudo uro. Toda ne od tujih ljudi ga
je zadel novi udarec. Prijazno je bil sprejet v svojem pribežališču; vse ga je
rado imelo, kakor mi je tolikrat ginjeno in hvaležno pripovedoval; tovariši
- večinoma Čehi - kakor tudi "prefekt" in vodja sam. Mirno in zadovoljno je
živel ter učil se pridno, zlasti slovanskih jezikov. Z južne strani, kamor so
mu pač često uhajale na tihem misli in želje, iz drage domovine pripodil se
mu je pogubonosni oblak!

Pesmi njegove so bile vtem prišle v Ljubljani na svetlo. Zastonj bi vam,
častita gospoda, popisoval, kako so bile te pesmi sprejete, sosebno med
mladino, med nami. Jaz sem bil tedaj v osmem razredu, ne več v
Alojzijevišču. Izstopiti sem hotel že prej, konec šestega razreda, ker nisem
nameraval iti v semenišče, ali vodja me je bil pregovoril, naj ostanem še
eno leto. Bil sem torej prost in nič mi ni več branilo družiti se s tovariši svo-
jimi. Slovenska pesem, dobra pesem, bila je tedaj kaj drugega nego je v
naših časih. Čisto naravno. Težko si torej mislite, kako hlastno smo zgrabili,
kako slastno smo brali drobno knjižico: Levstikove pesmi. To vam je bil
pravi prevrat v šoli. Druge knjige so imele mir tisti čas kakor o počitnicah,
doma in v šoli. Tudi v šoli; kamor si pogledal, videl si tisto rdečkasto
knjižico v rokah. Ta jo je bral zase, ta drugemu. Učili so se pesmi na pamet
in deklamovali jih v slovenski uri. Ali to se ni videlo rado.

Bilo je tedaj v Ljubljani nekoliko mož, sosebno duhovnih gospodov -
eden na gimnaziji naši - ki niso bili tako navdušeni za mladega pesnika. Ne
samo to; v slepi gorečnosti svoji in bogoslužnosti so videli v nevarnosti
domovino in vero! Delati je bilo treba in delali so urno!

V gimnazijo je udarila prva strela. Nekega dne pride naš vodja v razred;
dolg človek in roke so mu sezale do pod kolena; Čeh po rodu in po imenu;
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suh život, suha duša. Bil je dober človek, ali brez svoje volje. Voljo, krepko
voljo je imel - zase in zanj - gori v misel vzeti gospod, pravi vodja; vse se je
sukalo po njegovi volji. Bog mu daj mir in pokoj, on nam ga ni dal. Jaz sem
se mu bil posebno zameril - in odpustil ni on nikoli - ker se mu nisem dal
nikakor pregovoriti, da bi šel v semenišče. Posebnega popisa vreden bi bil
prizor, kako sva hodila po sobi na njegovem domu, kamor me je bil pokli-
cal, in kako mi je on prigovarjal, obetal, naposled tudi pretil. Toda to ne
spada sem! Vodja torej pride nekega dne k nam ter nas vpraša, nekako
čudno prijazno, kateri izmed nas imajo Levstikove pesmi. Oglasimo se z
nekim veselim ponosom - bila nas je večina. Mož si zabeleži imena, nato
nam ukaže z uradno strogim glasom, da naj prinesemo drugi dan vsi svoje
izvode. Spogledamo se: Kaj je to? Čul se je nejevoljen šum po klopeh, mož
nam še enkrat zabiči svoj ukaz, nato odide. Drugi dan pride zopet ter bere
zaporedoma zabeležena imena; in kakor je bil kateri poklican, korakal je
moško s svojim Levstikom v roki proti katedru ter položil ga krepko nanj,
češ tu-le ga imaš, pa beri ga, jaz si že drugega kupim. Tako nekako smo so
mislili vsi; ali drugega ni kupil nobeden.

Po šoli smo šli naravnost v tiskarno, kjer se je prodajala knjiga. Dva,
posebno gorečna, hitela sta nekoliko pred nami. Ko smo tako korakali v
pogovoru, kar nam prideta naproti od tiskarne: "Nič več Levstika, vse
razprodano!" Take novice se pač nismo nadejali, vendar smo se tolažili z
mislijo, da se je knjiga tako hitro razprodala! Vsaj jaz sem tako mislil in po
sebim sodim druge. Ali nič res, nič ni bilo vse razprodano, kakor smo
zvedeli skoraj pozneje. Udarila je druga strela, sedaj v tiskarno! Možu se je
bilo reklo kratko in odločno: "Ali Levstika v zapor ali pa ne bode več
zaslužka od nas!" Možu obrtniku - kdo ga bode obsojal zato? - bil je
zaslužek več nego Levstik. Da si ohrani zaslužek, zaprl je Levstika in
zapečatil. In tako je ostal ubogi pesnik v temini, leto za letom, dokler ni
prišel od nekod z Nemškega vitez, ki pa ni bil bogve koliko vreden, ter ga
rešil. Če pravim Levstika, pesnika menim seveda, knjigo njegovo. On sam
je mirno živel v svojem Olomucu. Toda ne dolgo; udarila je tretja strela,
sedaj v starodavno mesto moravsko, v Levstikovo pribežališče!

Ni čudo, da se je mladi pesnik živo zanimal, kako se godi njegovim
prvencem. Pridno mi je dopisoval ter me povpraševal, jaz sem mu pa
odgovarjal ravno tako pridno. Dopisaval je, pravim, meni; ali prejemnik
nisem bil jaz sam, vsak je hotel biti in je tudi bil vsakega lista deležen.
Kadar je prišlo pismo iz Olomuca - kdo bi ne bil spoznal tistega tako lepe-
ga in moškega pisanja Levstikove roke! - moral sem gor na kateder, kakor
hitro je bila prilika, ter glasno ga brati vsemu razredu. Tako pozornega
poslušalstva ni imel noben učitelj, tudi ne učitelj verozakonski! Če je bil
prej ropot, da ni bilo čuti grmečega Boga, ko sem nastopil s pismom v roki,
bilo je mirno in tiho vse kakor v cerkvi.
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To ni bila že več nepokorščina, to je bil upor! In upor se kaznuje z
najhujšo kaznijo, ki jo ima šola. Neki dan, ko je bilo zopet táko branje, bil
je večkrat že v misel vzeti gospod ravno v fizikalnem kabinetu poleg naše
sobe. Ko je po navadnem ropotu med urami mahoma nastala tišina, mislil
si je, kaj pač to? Uho torej nasloni na ključavnico vrat med sobama, in ker
je bilo branje dovolj glasno, ni mu ušla nobena beseda. Zdaj je bil črni
oblak nad mojo glavo. V sveti jezi svoji je šel mož, tedaj vsemogočen, od
tovariša do tovariša; vsak mu je moral dati besedo in roko, da bode v pri-
hodnjem posvetovanju glasoval za moje izpahnjenje iz šole! Pregovoril jih
je, samo enega ne. Ta - bil je naš učitelj latinščine in grščine, z Nemškega -
šel je ravno tako od tovariša do tovariša, da naj glasuje zame. In res, pri
prvem učiteljskem zborovanju je bila zame večina; in tako sem bil rešen!

Vse to se vam čudno zdi, kajne, častita gospoda, meni samemu sedaj, ko
se zamišljam nazaj. Ali bili so tedaj časi, ko so se godile druge čudne, sko-
raj neverjetne stvari. - Kako jaz vse to vem? Nič čudnega; po prav naravnem
potu sem, precej časa pozneje, zvedel, kaka nesreča mi je pretila. Rešitelj
moj je bil iz Ljubljane premeščen na Dunaj. Tu me je nekega dne poklical
k sebi na dom, po nekem rojaku, ki živi, in z veseljem moram reči, prav
dobro živi tam doli nekje na Dolenjskem; upam, da se bode še spominjal
tega dogodka. Iz ust omenjenega učitelja sem slišal vse to tako, kakor sem
tu povedal. Toda dovolj in preveč že o meni; vrnimo se v Olomuc k
Levstiku.

Nekega dne ga pokliče vodja k sebi. Pravi mu, kako ga osebno čisla in
rad ima, kako mu je žal - ali pomagati mu ne more; posebni razlogi, višji
oziri - skratka: prisiljen je, dati mu slovo. Levstik seveda hoče po vsi sili
vedeti zakaj. Naposled mu vodja pomoli knjižico, dobro znano Levstiku;
bile so pesmi njegove. Ali kakšne so bile te pesmi! Vse rdeče ob kraju,
popisane z raznimi opazkami in opombami: bogokletje, nevera, razuz-
danost, pohujšljivo, frivolno itd. po nemško seveda. Kako bi Levstik ne bil
vzplamtel o tem pogledu! Vse ni nič pomagalo! Vodja mu je res zagotavljal,
da mu verjame, ali - iti je moral vendar. In šel je še tisti dan. Rosne so mu
bile oči, ko mi je pripovedoval, kako se je poslavljal od "prefekta" svojega,
kateri ga je posebno čislal in rad imel, kako so ga tovariši vsi, v dolgi vrsti,
spremili daleč ven iz mesta.

Popotoval je peš, mudil se je nekoliko časa med Slovenci na Dunaju in
prišedši v Maribor, je vrgel, kakor je pravil, zadnji svoj krajcar v Dravo!… Ko se
oziram nazaj v preteklo življenje svoje, ko premišljam in primerjam, kaj mi je
dobrega prineslo in kaj hudega, tožiti pač nimam pravice. Mnogo lepega sem
užil v mlajših letih svojih, ali morda ničesar se ne spominjam tako rad, s tako čis-
tim veseljem, kakor tistega zlatega časa, ki sem ga nekoliko potem o počitnicah
z Levstikom preživel v ljubem svojem rojstnem kraju! Levstik je bil prišel
domov z Dolenjskega, kjer je bil za odgojitelja v neki graščini.
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Z Dolenjskega torej je bil prišel Levstik domov, jaz pa z Dunaja.
Roditelji njegovi so bili sicer prodali domačijo svojo v Rétjah ter preselili
se tja nekam dol na Dolenjsko; ali Levstik ni šel za njimi, ni se mogel ločiti
od ljubih svojih Lašč. Tudi mu ni bilo sile. Sosed njegov "Ilija", ki ga je
posebno rad imel, odkazal mu je prijazno sobico za stanovanje in sploh
skrbel zanj kakor za svojega sina. Starejši sin njegov ga je rad imel, da je bil
kar zaljubljen vanj, pa ponosen je bil, da ima takega vrstnika, takega sose-
da. Jaz nisem še nikoli videl tako ginljivega prijateljstva na kmetih!

Rekel sem, da sem tu tako lepe čase preživel z Levstikom, ali kako naj
vam popišem to življenje? Bogve kakih zanimivih, romantičnih dogodkov
pričakujete vi in kako je bilo v resnici vse preprosto, navadno, a vendar
meni tako milo, tako ljubo, tako lepo! Naj vam popišem en dan, saj so bili
skoraj vsi enaki, ali pravzaprav en popoldan. Kadar je bilo vreme količkaj
ugodno, napotil sem se po južini k njemu - zakaj ne prej? Zato, ker bi me
bil zapodil gotovo. Mož je bil silno priden in ni se dal motiti, preden ni
končal svoje dnevne naloge. Zameriti mu nisem smel, če kdaj ni slišal
mojega pozdrava, ko sem stopil v izbo. Pridno je pisal pa pušil je iz
lončene pipe z ono dolgo cevjo! Kadar ni bilo še delo dokončano, pokazal
mi je molče z roko… stol, njemu nasproti, naj sedem, in pa hleb črnega
kruha, naj si ga urežem z velikim nožem, ki je ležal poleg njega. Ne govo-
ril bi resnice, ko bi dejal, da sem bil posebno prijatelj tistemu črnemu
kruhu, vendar se ga nisem smel braniti, če nisem hotel, da bi me, kakor je
imel navado, pital z aristokratom! Kruha sem si smel,da, moral privoščiti;
ali listov, ki so ležali raztreseni po mizi - največ pesmi, nedovršene - nisem
se smel dotakniti; te pravice mi ni pritegnil poleg vse svoje staroslovanske
gostoljubnosti. Levstik namreč ni kar iz rokava stresal svojih lepih verzov,
kakor bi človek mislil; predelaval jih je, gladil in pilil neutrudno, nikdar
sam s sabo zadovoljen. V tem je bil popolnoma neenak meni, kar mi je
često poudarjal.

Zgodilo se je večkrat, da sem dlje časa tako sedel ter čakal, da je položil
pero ter sklonil se krepko pokonci. Za druščino sem imel samo veverico,
ki je smela, koder je hotela, skakati po sobi; a te živalce nisem bil kaj
posebno vesel, ker me ni tako rada imela kakor svojega gospoda. Ni čudo,
on je imel vedno kaj dobrega zanjo, kak oreh, lešnik, želod ali žir, jaz pa
nikoli nič.

Tudi ko je bilo delo njegovo končano, ni bilo kakega posebno
živega pogovora med nama. Zapustila sva prijazno izbico, jaz ne nerad;
kakor je bila prijazna, posebno prijetno ni dišalo po nji, ker Levstik ni pušil
najboljšega tobaka!

Šla sva v vežo, kjer je vedno stala košara - s krompirjem. Levstik je raz-
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grnil ruto na tla ter nabral nanjo - vsakega je dobro ogledal - tega ple-
menitega sadeža. Nato sva korakala v bližnji gozd na pripravno mesto. Tam
mi je zopet molče z roko odkazal parobek, naj sedem nanj ter mirno
čakam. On je urno nabral suhih vej in korenin ter znesel jih na kup. Jaz mu
nisem smel pomagati pri delu, ali so branili gostoljubnostni zakoni ali sem
se mu pa zdel preneroden. Ko je bilo drv dovolj nalomljenih in nanesenih,
ukreše, prav po staroslovansko, ogenj - žveplenke, dejal je, niso zato -
vtakne tlečo gobo v kepo suhega mahu, katero je nato v krogu vihtel toliko
časa, da se je prikazal najprej dim in potem plamen za njim. Čudovito je
bilo, kako lahko je naredil ogenj, kako rada so mu gorela drva, tudi če so
bila kar mokra po dežju. Ko je tako ogenj veselo gorel in prasketal, ovezal
si je namesto klobuka ruto okoli glave - nikoli brez tega - potem si je izrbral
in priredil priročno palico ter z njo izbrskal izpod ognja in razgrebel rdečo
žerjavico. Potem pa krompir nanjo! Lepo ga je bilo gledati, kako skrbno in
s kako resnim, modrim obrazom je prevračal s tisto dolgo palico krompir,
da se je lepo opekel, a ne sežgal. Kadar je vedel, da je čas, sunil je enega s
palico izmed drugih, pobral ga, ostrgal, stisnil in razklal ter podal ga molče
meni, ki sem mirno sedel pa čakal na svojem parobku. Ta duh pa ta slast! -
Velik jezikoslovec, dasi samouk, bil je Levstik; krepko, jedrnato prozo nam
je pisal kakor nobeden pred njim, ne za njim; prelepe pesmi nam je pel -
slava mu večna za vse, kar nam je storil, ali kdor ni okusil njegovega
pečenega krompirja, ne ve, kaj je dobro na svetu! Ali je človeštvu izgublje-
na ta draga spretnost in umetnost našega rojaka? Upam, da ne. Mnogo
stvari sem se jaz učil od Levstika, ali nobene menda s tolikim uspehom
kakor te slovanske umetnosti. Tu sem skoraj dosegel svojega učitelja. Od
mene se je učil Radovan, gospoda Mirodolskega prijatelj, drugega učenca
težko da bi imel kdaj.

Ko sva se lepo napasla in nasitila tega božjega daru, napotila sva je - in
tedaj stoprav so se začeli najini pogovori - naravnost v gostilno! Kam bi pa
neki šel drugam mlad človek o lepem poletnem večeru, ko je malo prej
sonce zašlo in tihi mrak zagrinja gozd in log. Spat iti, to bi bilo vendar še
prezgodaj!

Zunaj Lašč ob cesti proti Ribnici stala je in menda še stoji prijazna bela
hišica. V nji je gospodarila ter ljudi - popotne in domače - gostila stara,
malo grbasta ženica, na eno oko slepa - dovolj, kajne - popisovanja! Vendar
je vse kazalo, da je bila žena nekdaj lepa, vsaj po obličju. Toda to je bilo
malo mar njenim gostom. Ali poštena ženska je bila in dobra krčmarica. K
nji sva zahajala zvečer tudi midva; ne tolikanj zaradi pitja - ali tako prijetno
se je bivalo pod to gostoljubno streho, kjer ni bilo tistega neprijetnega,
včasi surovega hrupa in vpitja, kakor je navaden po takih hišah. Žena,
rekali smo ji sploh gospa, ker je bila vdova po laškem zdravniku, skrbela je
za red in spodobnost v hiši svoji. - Tu sva sedela največ časa sama ter pogo-
varjala se. - Imel sem priliko govoriti z mnogimi razumnimi, duhovitimi in
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učenimi možmi - vsakemu svoje! - ali Levstik je bil vendar le Levstik. Kake
zdrave, rekel bi, poštene misli, kaka krepka, določna, jasna beseda! Tu je
bilo vse pristno, izvirno, nič pogretega, ponarejenega, nič sleparskega, nič
fraze! Kar je rekel, to je bilo rečeno; kar je postavil, to je stalo. In znal je biti
vesel, šaljiv, dovtipen; po otroško naiven in zbadljiv, toda brez hudobnosti;
Levstik je bil plemenita duša in podlost je bila daleč od njega! - O čem sva
govorila? O vsem, kar more zanimati poštenega, izobraženega človeka,
iskrenega rodoljuba, Slovenca in Slovana! Največ, seveda, o jezikoslovstvu,
o slovenščini stari in novi, o slovstvu, o pesništvu tujem in domačem. Kako
je on umel svojega Shakespeara, Goetheja, Prešerna, kako zlasti srbske nar-
odne pesmi! Te so mu bile že celo prava svetinja. Vuk mu je bil pravi
"hodizmano" - vademecum. Kolikokrat ga je potegnil iz žepa v pogovoru
ter bral kaj posebno lepega iz njega! Lepo ga je bilo poslušati, lepo govoriti
z njim o resnih stvareh, ali tudi v veseli, glasni druščini ni mogel nihče tek-
movati z njim; vesel je znal biti, šaljiv in norčav do prešernosti. Tudi katero
debelo je včasih zarobil, nesalonsko, ali - in to je vredno posebnega
poudarka - nikoli ni zvonil tistega - zvonca, ki se tako pogostoma zvoni v
mladih druščinah in - starih.

Ni čudo torej, da je imel svoje posebno veselje s "Pikinim Jožkom". Ta
človek - Pika se je dejalo materi njegovi, kakor je sam pravil - pol trubadur-
ja, pol berača, ustavil se je, kadar je prišel zopet v naš kraj, vselej v naši gos-
tilni. Vse ga je rado imelo, tudi "gospa", menda zato, ker ji je tako lepo in
brezplačno kratkočasil goste; stregla mu je kakor drugim popotnim ljudem
in dajalu mu prenočišča, četudi v senu ali slami!

Imenoval sem ga berača, a tega priimka bi mu človek ne bi smel dati v
oči, tudi ga nisem nikoli videl, da bi bil prosil, vzel je pa rad, kar se mu je
dalo. Sam se je imenoval "generala kranjskih beračev" in nikoli ni nobene-
mu dovolil, da bi vpričo njega beračil pri gostih. Če je kateri glavo pomolil
skozi vrata, skočil je Pikin Jožek takoj, dal mu sam kaj, porinil ga ven ter
vrata zaprl za njim. Kruha si je služil in - žganja s petjem, piskanjem in razn-
imi norčijami, ki jih je uganjal. Pel je narodne, Kančnikove in - svoje. Zaradi
ene je bil, kakor Ovidij, pregnan iz rojstnega svojega kraja, sosedne nam
Ribnice. Zložil jo je bil rojakom svojim, Ribničanom v nečast, in zato so mu
prepovedali stopiti kdaj na ribniška tla. To je starega moža hudo bolelo, a
niso mu nič pomagale vse prošnje. Tudi pesmi tiste ni rad pel; in če se je
že dal pregovoriti in se je prepričal, da ni Ribničana blizu, treba mu je bilo
položiti prej "groš" na mizo; druge je pel po "črnem" krajcarju. Še neko
drugo je pel samo po grošu; in ta je bila Levstikova. V tistem času so bile
občine po deželi znova osnovane in gospodje župani so bili silno moški in
oblastni. Levstik pa je bil mož, ki ni rad zamudil prilike osmešiti kako
nerodnost, in človeku, ki je bil potreben, pod nos pokaditi. Zložil je torej
zabavljico županom - to je on znal kakor malokdo. In ko je bila zložena in
lepo prepisana, šel je, kakor je sam dejal, "izgubit" jo, seveda tja, kjer je
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vedel, da jo skoraj kdo najde. In res jo je našel nekdo, a kako je prišla
pravemu možu, Pikinemu Jožku, v roko, to sem že pozabil. Tudi te ni pel
nikoli, da bi ne bil prej dobro pogledal po hiši, če ni kje kakega župana.
Bili so namreč strašno razkačeni na ubogega trubadurja. Ko sem ga vprašal
nekdaj, zakaj jo poje samo po grošu, odgovoril mi je: "O, vi ne veste, koliko
časa sem vznak ležal za plotom, da sem se je naučil in pa zložil ji napev!".
To je Levstika silno veselilo!

Toda pustimo že Pikinega Jožka, dasi se ga z veseljem spominjam in bi
imel še mnogokatero veselo povedati o njem.

Najrajši pa je Levstik občeval z laškimi "fanti". Med njimi v kotu za mizo,
to je bilo pravo mesto njegovo; tu je sedel široko in oblastno kakor vojvo-
da med svojim ljudstvom. Mladi Laščanje - in tudi stari vmes - so ga pa
gledali kakor zamaknjeni pa poslušali! Kar samo se jim je smejalo od vesel-
ja in ponosa, da imajo takega gospoda med seboj, takega moža, rojaka! Tu
se je kazalo naše ljudstvo v vsi svoji ljubeznivosti. Ti ljudje gotovo niso
vedeli, kaj je pesnik; še imena tega niso morebiti slišali nikoli, a slutili so in
čutili, da je človek, kakršen je Levstik, neka posebna prikazen, mož, ki ga
ni smeti meriti z navadnim merilom. Levstik in jaz - tudi z menoj so ravnali
tako, sosebno pozneje - sva smela vse; dovoljena je bila nama vsaka raz-
posajenost in prešernost, tudi take, za katere bi bil kak drug, sosebno
gosposki človek, kaj drugega dobil. Menda sem se jaz prav od Levstika učil
tako z veseljem zahajati med preprosti narod in čutiti z njim. Spominjam se
še, kako je neki večer prilomastil v stransko sobo, kjer sem sedel med laško
gospodo - uradniki so tudi zahajali v našo gostilno - ter zgrabil me, poteg-
nil izza mize, porinil me v véliko izbo ter posadil v kmečko druščino, gov-
oreč: "Kaj boš tam? Semle sedi, duša, da boš videl, kaj je Laščan!"

Povsod se čisla junaštvo in korenjaštvo; posebno ima pogum in telesna
moč veljavo svojo med kmečko mladino. Tudi na to stran je bil Levstik
Laščan od nog do glave. "Metati se" je znal in rad se je metal kakor kateri si
bodi, za šalo in tudi zares, če je bilo potreba. Tekel ni nikoli. Z veseljem in
ponosom je pripovedoval, kako je bil na tla treščil nekega mladega dolgo-
petca, ki mu je zabavljal in ga nadlegoval na poti iz Vodmata v Ljubljano. -
V našo gostilno je zahajal tudi poveljnik žandarmerijskega oddelka v
Laščah, silno dolg človek, Korošec; Levstik mu je bil komaj do rame. Pa se
je govorilo o metanju. Kar sta se imela, on in Levstik! Malo se zavrtita in
zdajci ga položi Levstik kakor žrd na tla in v znamenje zmage poklekne
nanj! Nato vstane mirno, kakor bi se ne bilo nič posebnega zgodilo; samo
suknja mu je bila razparana, da je bilo treba takoj šivanke. To bi samo ob
sebi ne bilo še nič tako hudega; ali polno omizje mladih Laščanov je vide-
lo ta prizor! Vedeti je treba, kaj so bili tedaj po deželi žandarji in potem si
je lahko misliti, kaj so čutili gledalci, ko so videli mogočnega, ne posebno
ljubljenega orožnika na tleh, Levstika pa na njem! To je bila zmaga, to je bil
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junak! - Še neko drugo znamenito dogodbo so tisti čas Lašče zapisale v kro-
niko svojo. Igra, gledališka igra, se je igrala, menda tedaj prvič v tej pošteni
vasi. Imenovala se je "Juntez", spisal jo je bil Levstik, a igrali smo jo: on, jaz,
neki uradnik, neki dijak, pa neka znana deklica iz Kočevja. Za gledališče je
bila naša gostilna. Nekaj dni pred tistim večerom in nekaj dni potem se ni
skoraj nič drugega govorilo po laškem okraju. Ko je prišel čas, privrelo je
bilo ljudstvo od vseh strani, od daleč in od blizu. Hiša je bila natlačena, da
ni bilo gibati se moči; po cesti in po vrtu so stali ljudje ter vzpenjali se, da
bi kaj videli ali vsaj slišali skozi odprta okna.

Igrali smo, dejal sem, igro. V resnici smo mi drugi kaj malo igrali. Ko je
nastopil Levstik, govoril je skoraj sam, mi smo bili kakor statisti, ali bolje
rečeno, sami smo bili bolj gledalci in poslušalci nego igralci. Ali kakšen je
pa tudi bil in kako se je vedel in govoril! Jaz sam ga nisem spoznal takoj, ko
sem ga ugledal, tako je bil našemurjem. Povsod okoli je, kakor nam je
pozneje sam pravil, iskal potrebne oprave za starega kmeta, kakor si ga je
on mislil. Ali takega klobuka, iz preteklega stoletja, z onimi širokimi maha-
jočimi kraji, pa tudi res nisem videl ne prej ne pozneje. In za tisto zakrivl-
jeno palico je več časa lesa iskal po gozdih. In kako se je grdo jokal in pel
stari Juntez! Ko je naposled mož, truden in malo vinjen, naslonil glavo na
mizo ter zaspal, začul se je hrup v stranski izbi. Kaj je bilo? Neki kupec
gorenjski, ki se je bil tisti večer ustavil v gostilni in je gledal čudni prizor,
menil je, da se vse res tako godi. "Ne, tega pa ne!" vpil je srdito! "Ti
potepuhi - dva dijaka pa gospod ´komisar` - so upijanili moža, zdaj ga
bodo pa okrali." (Juntez je bil namreč, preden je zaspal, svoje srebro - bile
so res okrogle črepinje - iz pasa raztresel po mizi.) Komaj so ljudje udržali
Gorenjca, da ni šel ter vse razpodil. Tudi ko je bila igra končana, ni se dal
pregovoriti. "Kaj menite, da sem tako neumen, da ne vem, kaj vidim," srdil
se je poštenjak. In krčmarici je rekel: "Veste, gospa, tolikrat sem se že
ustavil pri vas, a nikoli več se ne bom. Mislil sem, da je vaša hiša poštena
hiša, zdaj pa vidim, da ni, ker se take reči v nji godé." In ko se mu je Levstik
pokazal, da je on tisti Juntez, ki so ga upijanili ter mu vzeli hčer, Žefrančku
namenjeno, da se je poročil dijak z njo, bil je strašno hud, da ga imamo za
takega tepca.

Lepa večerja, katero nam je bila napravila hvaležna krčmarica, končala
je lepi večer. Obenem smo tu obhajali Levstikovo slovo. Odhajal je na
Pivko za odgojitelja k znanemu, jako čislanemu pesniku in skladatelju
slovenskemu. Tu je imel priliko, seznaniti se s krepkim ljudstvom na Pivki
in nepopačeno govorico njegovo. Ali tudi omenjenemu možu ni bilo
bivanje njegovo na Pivki brez posebne koristi, sosebno pa pesmim nje-
govim. Levstik sploh ni mogel nikjer bivati nekaj časa, da bi ne zapustil
dobrotnega sledu za seboj; tudi to je bila neka posebnost njegova.
Sosebno pa, kdor je hotel poslati pesmi ali tudi kako drugo knjigo po
svetu, a si ni prav upal, tu ni bilo boljšega pomočnika, ranocelnika in
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zdravnika, nego je bil Levstik. Svet slovenski bi strmel, ko bi se mu odkrila
in razodela vsa ta skrivna delavnost Levstikova; ali kdor je iskal pomoči
njegove, on je molčal, Levstik pa tudi.

Minila so leta. Jaz sem bival na Dunaju, Levstik v Ljubljani. Želja, toliko
časa gojena in premagovana, premagala me je naposled, želja, videti
domovino svojo, sosebno pa videti Levstika! Čudno se Vam bode zdelo, a
vendar je res: z večjim hrepenenjem ne hiti mladenič dragi svoji naproti
kakor jaz svojemu Levstiku! Ko izstopim, pridem na kolodvor, oziram se po
množici zbrani, nič Levstika! Kako je to mogoče! Saj sem mu vendar pisal,
naznanil dan in uro prihoda svojega! Gotovo je bolan!

Žalosten se napotim sam proti mestu. Ko sem šel nekaj korakov, kar ga
ugledam, ki koraka počasi proti meni. Hladan pozdrav! Naj ne bodem hud,
ure gredo navzkriž! - Kaj je to posebnega! Ali mene je vendar v srce bole-
lo. Takega sprejema se nisem nadejal, da, zdelo se mi je, da ga nisem
zaslužil! Kar tu naj že naravnost povem, kako je bilo med Levstikom in
menoj. Lepo, ginljivo bi bilo, ko bi govoril o nekem vzornem prijateljstvu
med nama; lepo, ginljivo bi bilo, a ne resnično. In resnica me vodi tudi v
mojih spominih. Prijateljstvo, katero naju je družilo, bilo je enostransko.
Rekel sem: prijateljstvo, bolje bi bil rekel: ljubezen, to je bila prava, srčna
ljubezen! Jaz sem Levstika rad imel, da, ljubil sem ga, ne pravim: strastno,
a prav iz srca sem ga ljubil. On me je čislal, tudi rad me je imel, ne pravim,
da ne; a ne tako kakor jaz njega. Neka stena, ne vidna, ali tolikanj bolj
čutna, bila je vedno med nama. Levstik je bil, kakor sem sam v sebi dejal z
nekim žalostnim humorjem, edina moja nesrečna ljubezen. In vendar so
bila zopet trenutja, ko me je, rekel bi skoraj, strastno objel in poljubil, a
potem je bil zopet hladan kakor prej. - Toda nazaj v Ljubljano! Kako sem se
veselil na Dunaju lepih pogovorov s svojim Levstikom, ki ga nisem videl
toliko časa! Vse bode zopet kakor prej; z njim preživim še enkrat tiste lepe
čase, ki so se mi bili še zlepšali v spominu! Ali človeku ni dano, da bi stopil
dvakrat v eno reko, kakor pravi globokoumni modrijan! Pogovor se ni
hotel nikakor ogreti, Levstik je bil čuden, ne neprijazen, hudomušen, ali
beseda ni hotela nič prav iz njega. Nerazumno se mi je zdelo zlasti to, da
me ni hotel nikakor vesti v znane domorodne kroge, tudi v čitalnico ne.
Vselej, kadar sem kaj takega sprožil, obregnil se je nejevoljno. "E, kaj boš!"
Čakalo me je še nekaj neveselega! Prinesel sem s seboj pisano knjižico -
bile so moje pesmi, komu naj bi jih bil pokazal prej nego njemu? Pod
Golovcem sva hodila nekod, ko se ojunačim in mu pomolim knjižico: "Na,
poglej, kaj je to, če so pesmi, káli". - Nikakega veselja ni bilo videti na
obrazu njegovem. Ko ni vedel, kaj bi storil s knjižico, prosim ga, naj jo
vzame s seboj, pregleda o priliki, pristavi opomnje in opazke, kakor se mu
zdi, ter pošlje mi zopet na Dunaj. Spravi jo, nič prav zadovoljen; potem ni
bilo več govora o tistih pesmih, ne ustno ne pismeno, dolgo časa. Čez leto
in dan sem dobil, skoraj s silo, knjižico nazaj, táko, kakršno sem mu bil
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izročil. In še eno veselje mi je šlo po vodi. Zdavnaj že sem želel popotovati
z Levstikom na Bled, ki ga tako ljubim. Kako bo to lepo, z Levstikom na
Bledu, kaj si moreš želeti še, srce? Prosil sem ga, rotil - seveda bi bil jaz za
vse skrbel - vse zastonj! Šel sem sam, ali Bled ni nikoli tako malo ugajal
mojim očem.

In minila so zopet leta. Živela sva kakor prej; jaz na Dunaju, on v
Ljubljani. Meni se je dobro godilo, njemu slabo. Sovraštva, preganjanja mu
še ni bilo konec. Prevzel je bil tajništvo pri "Slovenski Matici", mesto, kakor
stvarjeno zanj in zanje on. Delal je, kakor je znal delati samo Levstik. To bi
se mu bilo še odpustilo, ali hotel je tudi živeti. Tega pa ne, suhe skorje ne
temu človeku! In izpodrinili so ga, izgnali! - In zgodilo se je čudo. Dalo se
je pravemu možu pravo delo v roke! Levstiku se je izročil slovar. Kdor ve,
kaj je slovar in je poznal Levstika, reči je moral, da je Levstik res kakor
rojen za to imenitno nalogo. Človeku se res zdi, kakor bi bila nebesa v
milosti svoji nalašč za to poslala nam Levstika na svet. A to se ni zdelo tako
možem, katerim je šla beseda. Bili so kakor otroci, ki ne morejo čakati, da
bi bilo jabolko zrelo. Vedno so popraševali in drezali, kdaj pride vsaj prva
črka na svetlo; sploh jim Levstik ni bil po volji. Koliko je treba študij in
preiskav za tako delo, o tem niso imeli pojma. Ime "Grimm" jim je bilo pač
popolnoma neznano. Jaz vem, kako se je Levstik pripravljal na to delo,
koliko se je učil jezikov in narečij, od bavarskega noter do albaneškega,
kako korenite so bile njegove preiskave! Dobro mi je znano da so neki
učenjaki, jezikoslovci pri nas, kateri imenujejo Levstika z nekim milovan-
jem, da ne rečem: zaničevanjem, samouka. Jaz pa pravim: Bog nam daj
mnogo takih samoukov ali pa vsaj enega! Levstik si je bil postavil vzvišen,
vzoren smoter s svojim slovarjem; njemu je bil posvečen ves trud, vse živl-
jenje njegovo; nanj so merile vse misli njegove in skrbi. Srce mu je bilo
navezano nanj in tisti čas, ko so ga siloma ločili od njega, bilo je končano
pravo življenje njegovo. Ta rana mu je krvavela do zadnjega trenutja. Živel
je po tem zbegan, izgubljen, brez pravega smotra, brez veselja. Res, da tega
ni kazal očitno, zato je bil premoški, ali jaz sem mu videl na dno srca. To
sem posebno spoznal takrat, ko mi je v svojem stanovanju na Dunaju
pokazal velik zaboj, poln raznoterih spisov ter rekel: "Glej, siromak sem,
nič nimam; a tegale, kar tu vidiš, ne dam, če se mi je pri tej priči položi dva-
jset tisoč zlatov". Bili so zgolj spisi za slovar. In to je bilo rečeno s tako
globokim prepričanjem, da bi mu bil verjel najhujši sovražnik!

Ko sem zvedel, da je ta pravi narodni mučenik brez podpore, brez
upanja v nehvaležni domovini svoji, zdelo se mi je, da je prišla prava prili-
ka, ko se mi uresniči želja, katero sem gojil že dolgo časa. Živeti, delati z
Levstikom, sprehajati, pogovarjati se z njim, kaj si morem želeti lepšega na
svetu!

Neki rojaki moji, ne najslabši možje, so mi prigovarjali, da, prav silili so
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sem, naj začnem izdajati lepoznanski list slovenski. Jaz nisem bil nikoli za
taka podjetja, a tisti čas so bile razmere moje tudi take, da nisem imel
dovolj časa in moči za tako težko nalogo. Vendar sem se naposled odločil;
mislil sem si: "Morebiti pa bode kaj pametnega iz tega". In ko je bilo pod-
jetje na trdnem, ko je "Zvon" imel toliko podpore - hvaležen sem za to še
sedaj rojakom svojim - da je mogel pošteno živiti svojega lastnika, poklical
sem Levstika - tisti dan je bil eden najlepših v življenju mojem - naj mi
pride pomagat. In prišel je, ali kar sem želel in nameraval, ni se mi spolni-
lo. Ko se mi je zdelo, da je čas, šel sem k njemu na dom ter prosil ga, naj
gre malo sprehajat se z menoj. Ko sem ga imel na svoji strani, rekel sem
mu: "Glej, ustanovil sem `Zvon`, toda ne zase; jaz nisem za to. List je bil
zate ustanovljen, tvoj je. Toliko ima že zdaj naročnikov, toliko je dobička.
Bog daj srečo!" Levstik, da ne! Nikakor ne! - "Zakaj ne?" - "Za teboj jaz ne
morem prevzeti in uredovati lista". - "Prazne besede!" - "Nikakor ne!".

Vse tisto popoldne sva hodila po Lichtensteinovem parku pa pregovar-
jala se, da so naju čudno gledali ljudje. Vse zastonj. Silno nejevoljen sem se
vrnil domov. Torej vse zaman! Pa bodi! "Zvon" pa je bil ustavljen; minilo me
je bilo vse veselje. Tako menda ni bil še nikoli list ustavljen niti ustanovljen.
Zakaj pa ni Levstik nikakor hotel "Zvona"? Prišel je bil na Dunaj z
namenom, da hoče izdajati humorističen list. Kaj sem si jaz prizadel, da bi
mu iz glave izbil to nesrečno misel! Vse besede moje so bile bob v steno!
Mož je bil kar zagrizen v to misel. Preveč žolča se mu je bilo nabralo in
Levstik ni lahko odpustil! Naposled sem mu moral celo obljubiti pomoč pri
novem listu. Ta pomoč ni bila velika. Kar je mojega v "Pavlihi", to je naslov
sam in pa uvodna pesem v prvi številki. 

Čez leto ni bilo ne "Zvona" ne "Pavlihe". Dolžnost moja je bila skrbeti za
Levstika. Posrečilo se mi je spraviti ga za silo pod streho. V državnega
zakonika pisarno je prišel, kjer jc delal več let, s konca v mojem, pozneje v
svojem imenu. In kako je delal! Jaz sem bil pravi lenuh proti njemu. Delo
je bilo njemu veselje, poklic, mene je samo silila dolžnost. Še zdaj ga imajo
v pisarni v dobrem spominu. - To je bilo nekaj, za silo; ali treba je bilo kaj
zadostnega, stalnega. Tudi to se je posrečilo. Káko veselje je bilo med
dunajskimi Slovenci, ko je prinesel "Dunajski časnik" - prvikrat tedaj nam
ni bil dolgočasnik - imenovanje njegovo na knjižnico ljubljansko! To je bil
zopet lep večer, ko smo - vsa družina je bila zbrana v njegovem imenu -
obhajali imenovanje njegovo, a zaeno tudi odhod. Težko nam je bilo res,
da ne bodemo več videli ljubega Levstika med sabo; a kaj mi! Mož je bil
preskrbljen za vse življenje svoje! Bog mu ga daj še prav dolgo in veselo! -

Tu sem zopet enkrat videl rojake svoje, da sem jih bil vesel - nikoli se mi
niso videli tako ljubeznivi, nikoli jih nisem imel tako rad; na obrazih se jim
je bralo vsem, kako ljubijo svojega Levstika!

Spremil sem ga v vozu do Badna - treba se je bilo posloviti, ločiti;
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Levstiku se je milo storilo. - Objame me solzan. V živem spominu so mi še
besede, ki sva jih govorila ob slovesu - bile so zadnje! - - "Veš, prijatelj,
toliko si storil zame - nikoli pozabil - vse povrnil!" - "Levstik, ali si ti prijatelj
moj ali nisi?" - "Kako moreš tako govoriti!" - "Prijatelj ne posoja prijatelju, ti
mi nisi nič dolžan, bognedaj!" - "Zbogom!" - "Zbogom!" - Nisva se več videla
na tem svetu! - -

Več let ni dal glasu od sebe. Pisal sem mu večkrat, prijazno, naj se me
vendar včasi malo spomni, poroči mi, kako se mu godi, da mi ne bode
treba vedno drugih popraševati. Nič odgovora! To me je bolelo, kaj bi tajil.
- Še več - naj se tu očitno spovem za pokoro - bila so trenutja, ko sem začel
skoraj dvomiti o značaju, o moštvu njegovem. Nisem ga več nadlegoval z
dopisovanjem. Lepo se je maščeval. Ko sem se ga najmanj nadejal, pride mi
od njega pismo in z njim tri sto goldinarjev. Oprostite, častita gospoda, da
govorim tu o novcih - to ni lepo, imenitno, vem. Ali potrebno je tukaj, brez
tega bi podoba Levstikova ne bila resnična, popolna. Pravica me sili gov-
oriti. - Sedaj mi je bilo vse jasno; to pismo, ves Levstik je bil v tem pismu!
Boga hvali s konca, da mu je dal doživeti to trenutje; zdaj more zopet gov-
oriti z menoj. Bral bi vam to pismo, ali ne morem, lahko bi mislil kdo, da
hočem samega sebe poveličevati. In vendar poveličuje to pismo najbolj
Levstika. Solze so mi prišle v oči, ko sem ga bral. Čez leto mi je prišlo drugo
pismo, zdaj je bilo priloženih dve sto goldinarjev. Obljubil mi jih je bil v
prvem pismu in poslal sedaj, nič ni pomagalo vse moje protestovanje.
Kdor pozna svet, vedel bode, kaj je to, jaz vem. Tu mi morebiti poreče kdo:
Vse lepo, ali tega pa ne veš, kaj je morebiti prav o tistem času govoril o tebi
po Ljubljani! Vem, vem; slišal sem praviti mnogo čudnih stvari o Levstiku,
morebiti več, nego je bilo res. In bodi, da je bilo vse to res in še več; vse to
mene čisto nič ne moti. 

Levstik je bil bolan, dolgo je že nosil bolezen svojo v sebi; in to je bila
bolezen, ki dela človeka posebno hudomušnega, nezadovoljnega.
Naposled se je prijela, kakor je znano, tudi njegovega duha. Pisava moja,
katero je prej tako povzdigoval, bila mu je sedaj mehkužna, neslovanska!
Spisov, pesmi mojih prej ni mogel prehvaliti; ko je zapustil Dunaj, preo-
brnilo se je mahoma vse na slabo. Kaj je slovansko, to vprašanje mu je roji-
lo vedno po glavi. Pravega slovanstva je iskal povsod, v jeziku, v poeziji, v
mišljenju in dejanju. In čim bolj ga je iskal, tem bolj je bežalo pred njim!
Naposled ni mu bilo že nič več slovansko; tudi svoja pisava ne! (S tem je
Levstik pri nas mnogo zakrivil.) Kdor ne ume te patologične prikazni,
temu se bode mnoga stvar kar nerazumna zdela v Levstikovem življenju. In
kar je tu posebno žalostno, da, res tragično: blagi, plemeniti mož, ki je tako
iz srca ljubil narod svoj - saj ni imel druge ljubezni - njemu je posvetil vse
svoje moči, vse življenje svoje; njemu je zvest ostal, ko ni našel mesta,
kamor bi položil glavo, v svoji domovini - ta mož ni bil brez nekega nes-
rečnega vpliva, zlasti naš mladi rod, poslednji čas svojega življenja! Tisto
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nesrečno radikalstvo se je rodilo ne daleč od njega. Ali to naj nam ne kali
nikakor v spomin svetle, jasne podobe tega vzornega moža, moža,
kakršnega jaz nisem videl in ga ne bodem! -

Završimo! Toliko lepega je podaril Levstik svojemu narodu; pesmi nje-
gove so pravi dragi biser; proza njegova čisto zlato. In vendar najlepši dar,
ki ga je podaril Levstik domovini svoji, bil je on sam, značaj njegov. Levstik
je bil mož; kaj so proti temu vse tiste male hibe in slabosti njegove! Moško
je bilo na njem vse: obličje in hoja, mišljenje in dejanje, govor in pisanje.
Podla misel, zvijača ni imela mesta v srcu njegovem. Kar je rekel, to je stalo,
fraze ni bilo iz njegovih ust, niti iz peresa! Klanjal se ni; ni se mogel, pretrd
mu je bil vrat. In kar je največ: zgled, kako ljubímo svoj narod, zapustil nam
je Levslik, sijajen zgled; Levstik je bil vzor rodoljubja za vse časel -
Rodoljubje! Življenje nam kaže dve različni vrsti rodoljubov; eni vpijejo,
drugi delajo; eni se gosté za mizo, drugi strežejo; eni imajo sad, drugi trud;
enih je mnogo, drugi so redki. Med te, imenoval bi jih tihe rodoljube, ne
med one glasne, spadal je Levstik ves čas življenja svojega in med njimi je
bil prvi. Imenoval sem ga "narodnega mučenika"; to ime mu ostani! Med
narodne svetnike - mučenike zapišimo Levstikovo ime. Sonca potrebuje
plemenita rastlina, da se veselo razvija; sonca je imel Levstik premalo v
življenju; od tod, kar je neveselega, trpkega na njem. Preden sklenem, še
eno besedo v svojem imenu:

Levstik! - če gledaš iz jasnih svojih višav, s poštenim svojim, ljubim
obličjem, dol na nas, ki smo zbrani nocoj v tvojem imenu, name, ki se te v
ljubezni in hvaležnosti spominjam pred svojimi rojaki: jaz sem te tako rad
imel od tistega trenutja, ko mi je mati moja prvič te pokazala: "Rétinski"- a
ti mi nisi spolnil zadnje prošnje moje! Glej, ko sem si gradil hišico svojo,
nisem zábil tebe. Pod streho gori se je zidala prijazna sobica, nekako taka,
kakor tista tvoja v Retjah, kjer si tako pridno pisal in pušil. Namenjena je
bila tebi. Ko je bilo vse gotovo, pisal sem ti: Pusti vse ter pridi in živi z
menoj; skupaj, prijatelj, preživiva dni, kar nama jih ostaja. V življenja svo-
jega večerni zarji hočeva sprehajati se družno, pogovarjati se prijazno. Pod
eno streho končajva svoje dni! Nič nisem dobil povoljnega odgovora; ven-
dar sem upal in čakal! Zdaj je vse minilo! - Nobene želje nimam več zate.
Pač, še eno: Narod tvoj, ki si ga ljubil tako, ki si mu posvetil vse: ljubezen
svojo vso in svoj trud, svojo srečo in življenje svoje - ta narod naj te spoz-
na in časti, kakor si vreden. Posnema te naj in vodijo naj ga povsod zlate
besede tvoje:

"Skrbi záse, ljubi brata,
dvigni ga, odpri mu vrata,
in sodnik naj bo srcé!"

NNAAJJ  PPOOVVEEZZUUJJEE 41

notranjost.qxd  2.11.2004  23:16  Page 41



Občina Litija, GEOSS - dobrodošli  v  središču
Slovenije

Občina Litija leži v središču Slovenije, vzhodno od Ljubljane, v zahod-
nem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Občina
meri po površini približno 227 km2 in šteje 14.300 prebivalcev. Njeni hri-
boviti 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 tol-
mačenju pa naj bi ime 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 najd-
bišča 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 lad-
jarstvom. 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.

Današnje mesto se razprostira na obeh bregovih reke Save in šteje prib-
ližno 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 osnov-
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na 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.

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 str-
mine), 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 tovar-
na 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.

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 od Litije do Čateža,
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 prired-
itve (kot npr. Brežiški festival-Ars Ramovš) ter druge kulturno zabavne
prireditve v Litiji.
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Število prebivalcev: 18.424; 9.100 moških in 9.324 žensk
Število krajevnih skupnosti: 16 
Površina: 317,1 km2 - 221 naselij
Telefon: ++386 7  3481 100
Telefaks: ++386 7  3481 131
E-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si 
Internetne strani: http://www.trebnje.si  
Županja: Marica Škoda
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

Turistične in druge informacije: Turistično informacijski center 
Trebnje, Baragov trg 1, 
8210 Trebnje, 
tel. št.: ++386 7 304 47 17, 
e-pošta: tictrebnje@volja.net, 
internet: www.trebnje.si in 
www.slovenia-tourism.si 

V občini Trebnje je veliko naravnih in kulturnih zanimivosti, dobrih
gostiln in turističnih ter izletniških kmetij, prijaznih ljudi in še vrsto drugih,
za turiste zanimivih možnosti ter še dovolj čisto in neobremenjeno okolje.
V pokrajini je najbolj vznemirljiva in skrivnostna nežna mehka lepota v val-
ovanju gozdov, travnikov in vinorodnih gričev. Lepota in doživetje se skri-
vata v širokih razgledih s Čateža, Apnenika, Homa, Trebelnega, Debenca,
Vrhtrebnjega, Šumberka, pa tudi v objemu samotnih tihih dolin Laknice,
Radulje, Bistrice, Vejerja in zgornjega toka Mirne. To je svet, kjer sta si nebo
in zemlja zelo blizu in kjer tudi ljudje vedo za ta objem. 

Obeležje 15. poldnevnika na
Vrhtrebnjem predstavlja kamnito
mizo z bronastim reliefom
Slovenije, na katerem so označena
večja mesta, pomembnejše raz-
gledne točke po Sloveniji in potek
15. poldnevnika. V okviru obeležja
je tudi informativna tabla z osnovn-
imi informacijami o 15. pold-
nevniku in ortofoto karta občine
Trebnje. Poleg slednjega se nahaja
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tudi sončna ura in prikazuje čas ter daje v sozvočju z okoliško naravo
privlačno turistično točko. 

Jurjeva domačija na Občinah 11, je ena
najzanimivejših kulturnih znamenitosti v
občini Trebnje iz sredine 18. stoletja. Nahaja
se v neposredni bližini mesta Trebnje.

Obsega stanovanjsko hišo, ki je pritlična
delno zidana in delno lesena, s črno kuhin-
jo, hišo, kamro in štibelcem, vsi ti prostori pa
imajo tudi dobro ohranjeno notranjo opre-
mo.

Ohranjeni so tudi svinjaki, kašča, vodnjak
ter pod. Vabljeni na ogled domačije na
obrobju Suhe Krajine, ki dobro predstavlja
življenje naših prednikov.

Trebnje je znano po galeriji likovnih samorastnikov; od leta 1968 je
vsakoletni Tabor - mednarodno srečanje naivnih umetnikov, samotnih ust-
varjalcev, ki so ostali in ostajajo še naprej jasno razpoznavni in samosvoji.
Tabori so iz nekakšne množične delavnice prerasli v dneve spoznavanja z
življenjem, kulturo in umetnostjo raznih narodov. S tako razsežnostjo
prispevajo k utrjevanju mednarodnega sodelovanja in prijateljstva. 
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MMaarriinnkkaa  VViiddggaajj

PRIMSKOVO

Primskovo je razloženo vinorodno naselje na pobočju Gradišča in
Primskovškega hriba. Leži 18 kilometrov jugovzhodno od Litije, kjer je bilo
do leta 2002 občinsko središče, odtlej pa je občinsko središče v novi obči-
ni Šmartno pri Litiji. Celotno področje zajema šestnajst zaselkov in spada
med demografsko ogrožena območja v naši občini. 

Na stožčastem vetrovnem vrhu 592 metrov visoke Primskove gore so
ostanki obrambnega tabora iz časa turških vpadov. Po ustnem izročilu je
bil tabor nepremagljiv. 

Sredi ostankov tega obzidja stoji lepa božjepotna Marijina cerkev. V
jedru je srednjeveška gotska stavba iz 14. stoletja. Na vzhodni strani obzid-
ja stoji manjša cerkev sv. Petra. Ta je bila med 1. svetovno vojno restavri-
rana. V njej je grobnica bogenšperških graščakov. Tretja cerkev sv. Nikolaja
z ravno zaključenim prezbiterijem je spremenjena v šolsko stavbo. V njej je
potekal pouk do 2. svetovne vojne. Danes je stavba zapuščena in ne služi
več svojemu namenu. 
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Ostanki obzidja iz časa turških 
vpadov na slovensko ozemlje 

Leta 2004 prenovljena zunanjost
Marijine cerkev na Primskovem
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Primskovo zajema hribovski svet, kjer prehaja alpsko predgorje v dolenjs-
ki kras. Pokrajina je brez širših dolin in ravnin. Geološka zgradba je zelo
razgibana. Med kameninami prevladujejo karbonski skrilavci, peščenjaki,
triasni dolomiti in propustni apnenci. 

Prst je peščena, kamnita, ponekod tudi ilovnata. Njivskih površin je
malo, več je košenic. Na prisojnih pobočjih je veliko manjših sadovnjakov
in vinogradov. Gozd je v večini mešan in bogat z gobami. 

Zemlja na Primskovem ne nudi dovolj možnosti za preživetje doma.
Ljudje se vozijo na delo v Šmartno, Litijo, Ljubljano, Šentlovrenc in Ivančno
Gorico. 

Najbližja železniška postaja je Veliki Gaber, oddaljena od Primskovega
7 kilometrov. Zaradi bolj ugodnih prometnih zvez se največ ljudi vozi na
postajo v Litijo, pa čeprav je do tja 21 kilometrov. 

Primskovo slovi kot dolenjski razglednik, saj se od tu vidi velik del
Dolenjske, zato je dobro obiskana izletniška točka, ki bi jo lahko domačini
za večji obisk turistov še bolj izkoristili, zlasti za enodnevne izlete. 

Z vrha najvišje točke lahko občudujemo na jugu in jugovzhodu
Gorjance in kočevske hribe, na zahodu Julijce in na severozahodu
Kamniške Alpe.
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Sevno Pogled seže proti Dolnjem vrhu in 
naprej proti Dolenjski in Gorjancem

notranjost.qxd  2.11.2004  23:16  Page 47



SSiimmoonnaa  iinn  BBoožžoo  ZZuuppaannččiičč

POPOTOVANJE . . .

Oblaki so po meglenem jutru velikodušno

Dali na ogled neskončno nebesno modrino

Listi na drevju so ošabno zažareli v svojih barvah

In se jezili, ko jih je veter zazibal proti tlom

Trave so se še oklepale svoje zelene barve

In še zadnje rože so razkazovale svoje cvetove

Jesen je veličastno vstopila v našo deželo

Ej, da bi trajala in trajala.......

Dolenjski grički so darovali žlahtne grozde

Od zidanice do zidanice je plesal omamen vonj

Črički in murni so pospravljali svoja glasbila

A v toplih večerih so še zagodli v neizbežno slovo

Tudi postavni klopotci so postajali iz dneva v dan tišji

Ej, pogrešali bomo vse to v dolgi zimi

Žar jeseni nam je pocrkljal in ogrel dušo in srce

A nič ni večno, poslavlja se tudi ta jesen.....
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CESTA SPOMINOV 

Cesta, 

prašna, 

polna spominov. 

Lepih in grdih. 

Veter jih prenaša 

in slabe izbriše. 

Izbriše slabe ocene, 

propadle ljubezni, 

solze žalosti.... 

A lepi spomini ostanejo. 

Prepletajo se 

in postanejo 

iz leta v leto lepši. 

Le kaj bi bilo, 

če ne bi imeli 

te svoje ceste 

polne spominov?
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RAJ NA ZEMLJI

Noč se spušča in počasi se mesec prebuja,

zvezde na nebu nežno žarijo,

a moje srce za teboj hrepeni,

vsaka mišica trepetaje se trese močno.

Kapljice znoja na čelu drsijo,

in nemir v meni postaja vse večji,

globoko v sebi začutim, da nekaj me grize,

topi se volja, ki je nekoč kakor jeklo bila.

Postajam nemočen in peša mi moč,

ko mislim na tebe rajsko gričevje

kako me ljubkuješ in nederjih zibaš,

kako me pričakuješ in dušo masiraš.

Utonem utrujen v globoki spanec,

ne neham te sanjati, da si z menoj,

v snu začenja se novi dan,

poln ljubezni, brez otožnih spominov.

Traja dolgo in brez prestanka

in počutim se dobro, popolno sem srečen

od  daleč se sliši tiho zvonjenje,

čustva vrejo in postajam zaspan.

Ne želim se prebuditi, naj sanje sanjajo,

ne želim te izgubiti,

to mi moč za življenje in ljubezen daje

in potem zbudim se v tvojem objemu.

Na koncu vseeno odprem oči

iščem s pogledom,prisluhnem tišini,

nežnih ptičev pev, zvonika zvon,

Primskovo, ti si moj dom.
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Nikjer nisem doma,ker vem da si tu

v mojem srcu živiš. 

Rečem: "Vse bi naredil za te

ti si moja rešitev".

Vse kar želim, za veke in zdaj, 

da tukaj končam ta prekrasen svoj čar

Naša ljubezen je še mlada,

a vseeno dovolj, da čutim in vem,

na zemlji sem našel svoj raj.
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VEČNA JESEN

Kot da jesen žari le za naju

in nama prinaša najlepše spomine,

opomni naju, da živiva v raju,

spet zbudijo se v nama stare skomine.

Z žarečimi se barvami listje ponaša,

dlan v dlani se nežno prepleta,

iz daljave nekje že zimo prinaša

in zaveda se, da prehitro minevajo leta.

A je tudi lepota jesenska minljiva,

v deželo nam našo zimo prinese,

vendar se z upanjem vanjo zazriva,

saj ljubezni najine nikdar ne odnese.
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SSllaavvii  BBaašš,,  MMiijjaa  BBeerrnniikk,,  BBllaažž  PPlleetteerrsskkii,,  MMaarrttaa  KKoovvaaččiičč,,  MMaatteejj  KKoollššeekk,,  UUrrbbaann
DDrrnnoovvššeekk,,  BBoojjaannaa  IIllnniikkaarr::

JURIJ HUMAR - ČUDODELNIK S PRIMSKOVEGA

Jurij Humar je bil rojen 14. aprila 1819 na
Vodicah nad Kamnikom. Šolal se je v
Kamniku, Karlovcu in Ljubljani. Po maturi je
stopil v bogoslovje in "pel" novo mašo v
Mekinjah, star 28 let. 

Svoje nenavadne moči in sposobnosti, ki
si jih tudi sam ni znal popolnoma razložiti, je
uporabljal po pameti in vesti. Uporabljal je
več vrst zdravljenja; najpomembnejše in
najuspešnejše pa je bilo njegovo zdravljenje
z magnetizmom, z lastno močjo. Uspešno je
bilo tudi njegovo hanemansko zdravljenje
(danes homeopatija). 

Da bo človek zdrav, naj tole uporablja, je dejal:
1. Uživaj z mero, pa vendar izdatno zdrave jedi.
2. Glej, da se ne prehladiš.
3. Pazi, da se ne udariš.
4. Varuj se, da se strupa ne nalezeš.
5. Varuj svoje srce jeze, strahu in žalosti.
6. Bodi zmeren v vseh dejanjih.

Bil je tudi zaveden Slovenec, saj je v enem od pisem zapisal: "Sveta vera
je dar božji; zato pa Slovenci delamo, da mora biti v cerkvi, v šoli in pisarni
slovenski jezik. Če bo vladal v pisarnah, šolah in uradih nemški jezik, kakor
do zdaj, bo ošabni Nemec zmeraj med nas prihajal in vero pačil…". 

Pričevanja govorijo, da je Humar neki obupani materi natančno
povedal, kje v Ameriki se nahaja njen izgubljeni sin, kaj dela, kako se mu
godi in kdaj bo prišel domov. 

Čeprav denarja ni preveč maral, je neki revni ženski povedal prave
loterijske številke. Zadela je več tisoč goldinarjev in s tem denarjem
povrnila dolgove, ostanek pa odnesla v samostan in postala redovnica. 

Namagnetil je koščke kruha ali papirja in jih delil bolnikom, ki so jih
jemali kot zdravilo. 
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Primskovški gospod je neki ženski magnetiziral srajčko za otroka, ki je
bolehal za hudo božjastjo. Ko je mati hčerko oblekla v srajčko, je božjast
prenehala. Hči je bila za vedno ozdravljena, bolezen se ji ni nikoli več
povrnila. 

Čudodelnik s Primskovega je imel takšno moč, da je pomagal tudi žival-
im, izkazal pa se je še posebno v boju proti naravnim nadlogam:
podganam, kačam in drugemu. 

Pokopan je ob cerkvi na primskovškem pokopališču. Ljudje, ki prihaja-
jo na njegov grob, so še vedno trdno prepričani, da celo iz groba veje
skrivnostna moč čudodelnika s Primskovega. 

Vir: Pod primskovško lipo, Raziskovalna šola, Primskovo, 2.10. - 4.10. 1997
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RRuuddii  BBrreeggaarr

2. HUMARJEV POHOD NA PRIMSKOVO - 6. JUNIJ 2004

2. Humarjev pohod na Primskovo bo v soboto, 6. junija 2005. Start pohoda
bo na dveh lokacijah in sicer z Dolenjske v Velikem Gabru in iz smeri Litije na
Vratih pri Bogenšperku (na zemljevidih boste verjetno prej našli Leskovico) ob
glavni cesti Litija - Bogenšperk Radohova vas.

JJuužžnnaa  ppoott
Južna pot je primernejša za udeležence, ki bi se z vlakom pripeljali iz

Ljubljane ali Novega mesta, saj bo start ob 8:30 uri v Stranjah le 200 metrov od
železniške postaje Gaber. Od tam vas bo pot vodila proti Žubini in naprej skozi
prijazen gozd do Dolnjega vrha, kjer si lahko ogledate staro cerkev sv. Janeza
Krstnika. Od tu je že lep razgled po Dolenjski in naprej na Primskovo.

Pot nadaljujete po obronkih do Gornjega vrha in naprej skozi Sevno, kjer se
pot prekriva z južno inačico Levstikove poti. Zato si le oglejte tudi Galerijo
Sevno. In potem naprej na Gradišče in do vrha Primskove gore, kjer bo cilj
pohoda. Pot do sem je dolga 6 kilometrov.

Skozi gozd na PrimskovoŽubina

Primskova goraSevno

notranjost.qxd  2.11.2004  23:16  Page 55



LLEEVVSSTTIIKKOOVVAA  PPOOTT
®®56

Na izhodišče se vrnete po isti poti, vendar vseskozi navzdol. In od tam
odpelje vlak proti Ljubljani okrog 14. in 16:30 ure.

SSeevveerrnnaa  ppoott
Severna pot se začne na Vratih pri Bogenšperku. Za udeležence, ki bodo

prišli z vlakom do Litije, bo na start organiziran posebni avtobusni prevoz.
Podrobnosti bodo objavljene na naslovu www.levstik.net. S starta pa skozi
Višnji grm in Razbore do Vinjega vrha in naprej skozi Poljane do
Primskove gore. Pot je dolga 12 kilometrov, s cilja pa bodo nazaj Vrata in
Litijo organizirani avtobusni prevozi.

Ne glede na smer bodo udeleženci torej premagali 12 km dolgo zelo
prijetno pot.

CCiilljj
Na cilju bo možen ogled vseh treh cerkva, eno najstarejših lip v

Sloveniji in Humarjev grob (o njem si lahko preberete tudi v tej knjigi).
Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo, domači župnik pa bo imel za vse,
ki bodo želeli, tudi mašo v Marijini cerkvi.

Pogled s Poljan nazaj na prehojeno
pot

Vinji vrh

Ostanki obzidja iz časa turških
vpadov

Marijina cerkev
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LLEEVVSSTTIIKKOOVVAA  PPOOTT
SSeevvnnoo  4444,,  11227766  PPrriimmsskkoovvoo
tteell..  **338866  11  889999--5522--5511,,  ffaakkss  **338866  11  889999--5522--5500
hhttttpp::////wwwwww..lleevvssttiikk..nneett,,  hhttttpp::////wwwwww..nnaarraavvaa--bb..ssii
EE--ppooššttaa::  iinnffoo@@lleevvssttiikk..nneett

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: 12. november 2005, 11. november 2006, 10. novem-
ber 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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KAZALO
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