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Slovensko rodoslovno drustvo
Slovensko rodoslovno drustvo (SRD) je bilo ustanovljeno marca 1995. SRD je
prostovoljno zdruzenje raziskovalcev in ljubiteljev na podrocju rodoslovja.
Povezovanje v drustvu temelji na amaterskem delu. Namen drustva je podpirati
raziskave na podrocju rodoslovja.
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Jlfitobnih

V dobrem letu nasega resnejsega delovanja smo prisli do desete stevilke biltena.
Okrogla stevilka, se bolj okroglo je stevilo prispevkov.
Razveseljivo je zlasti dejstvo, da je vedno vec takih, ki z veseljem sodelujejo.
Zgradba biltena ni plod premisljene uredniske politike; bolj so jo dolocale
potrebe in razpolozljivo gradivo . Vse skupaj se je zacelo zgolj kot nekoliko
razsirjeno vabilo na srecanje. Se vedno je tako . Bilten izhaja pribliino en teden
pred nasimi rednimi mesecnimi srecanji.
Navadno najavlja osrednjo temo srecanja in prinasa porocila o opravljenih
aktivnostih . Poleg tega so se uveljavile stalne rubrike: ~ , - raziskovalski
stiki, Kaj delamo - predstavitev clana in njegovega dela, lz tujega tiska, med

Seja Vpravnega odbora
Vpravni odbor se je sestal na svoji drugi seji 9.5.1995 ob 16.30 v sejni sobi
podjetja IMP.
Obravnaval je odgovor in tolmacenje Ministrstva za zunanje zadeve na nafo
poizvedbo o pravicah in moinostih, ki jih imamo raziskovaki ob vpogledu v
rnaticne knjige. lz odgovora je videti, da so zakonska dolocila dokaj restriktivna,
ceprav ponekod ohlapna in dopuscajo razlicne interpretacije, s tern pa tudi
razlicno obnasanje skrbnikov in raziskovakev v razlicnih primerih . Spoznali
srno, da ni smiselno poskusati spreminjati trenutnega stanja. V pripravi je
menda sprememba obstojece zakonodaje ali celo izdelava nove. Ob tern bo
drustvo imelo priloinost, da sodeluje s svojimi predlogi, prilagojeni zahodnirn
vzorom.
Na seji je bilo podano porocilo o stikih z Avstrijo in Svico oz. o spremembah,
ki so nastale zaradi ustanovitve drustva.

stalne rubrike pa bi lahko steli tudi projekt Cudeini mlincek - prenos arhivskega
gradiva na sodobne medije, serijo clankov o krajevnih raziskavah (v iupniji
Velenje), ter izvima razmisljanja o priimkih .

Vgotovljena je bila potreba, da drustvo dobi tajnika . Delo je (zaenkrat)
neplacano. lscemo prostovoljca .

Obljubljeno jz bilo, da bomo v tej stevilki objavili izhodiscni spisek (arhivskih)
virov, ki so rodoslovcem zlasti zanimivi. Obljubo izpolnjujemo z delno navedbo
na Slovenijo nanasajocega se fonda iz mormonskega arhiva.

Dru~tveno sretanje 9.5.1995
Na srecanju je bilo prisotnih 29 udelezencev.

Peter Hawlina

Osrednjo temo Pravni aspekti pri rodoslovnih raziskavah s poudarkom na
vpogledu v arhive je predstavil Janez T oplisek. Razloiil je zakonska dolocila in
ponovil sklep Vpravnega odbora (glej Porocilo o seji VO) .
Stalna tema Prenos arhivskega gradiva tokrat ni nacela kakih novih podrocij.
Zdaj je ie jasno, da je rnogoce vsaj s poskusnim delom zaceti brez odlasanja.
Tisti, ki bo pripravljen zaceti s poskusnim zbiranjem in poenotenjem po obliki
in vsebini (popolnosti) neenotnih zapisov, bo ie z razmeroma majhnim trudorn
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zbral nekaj tisoc zapisov. T aka zdruzena datoteka bi bila odlicno vodilo za
nacrtovanje naslednjih korakov. Brez odlasanja bi bilo tudi mogoce zaceti na
racunalnik prenasati Vodnik po maticnih knjigah in druge vodnike, krajevne
leksikone, zatem pa razlicne indekse, sezname, imenike, spiske in repertorije.
Qovorimo 'bi', ker za zacetek se vedno manjkajo odlocilne predpostavke. To so
zlasti pripravljenost za delo in financna sredstva.
Ponovno je bila izrazena potreba po prirocniku za delo z vsemi prilogami in
obrazci.

Predavanje prof. Stanislava Juinifa: Rodoslovne raziskave s
pomofjo urbarjev.
16.5 . je prof. Stanislav Jufoic v predavalnici Mercatorjevega blagovnega centra
na Slovencevi ulici v Ljubljani na nekaterih primerih urbarjev iz jugovzhodnega
dela Slovenije prikazal mofoosti in zagate pri raziskavah s pomocjo urbarjev.
Objavljamo povzetek. Predavanja se je udelezilo 19 clanov. Prispevek: Pol
tisocletja stari kocevarski in kostelski urbarji bo objavljen v naslednji stevilki.

Peter Hawlina
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PRENOS ARHIVSKEGA
GRADIVA NA SODOBNE
NOSILCE (MEDIJE)- IV. del
Res je ta tema pod tern naslovom v biltenu cetrtic. Vendar pa je bil v vsaki od
dosedanjih stevilk vsaj kak odstavek v prispevkih z drugim naslovom namenjen
isti temi. Zato lahko brez pretiravanja recemo, da je ta tema v nasem delu stalno
prisotna, tokrat torej ze desetic.
Cetrtic ali desetic, pozomost neki temi, sama po sebi, brez vidnega odziva in
rezultatov, ni kaj prida vredna . Z rezultati pa se zaenkrat se ne moremo
pohvaliti. Res je, da je marsikateri raziskovalec za lastne potrebe v svoje datoteke
prenesel ze na stotine ali tisoce arhivskih zapisov. Ce smo brez poizvedovanja
zvedeli za nekatere take primere, lahko z veliko gotovostjo sklepamo, da jih je
se precej vec. Kljub temu, da so vsi ti posamezniki svoje delo opravili vsak z
razlicnim delovnim pripomockom in v razlicno zasnovanem zapisu, teh zapisov
ne bi bilo tezko zdruziti v skupen enoten zapis. Taka datoteka sicer se ne bi bila
kak dragocen raziskovalni vir, sluiila bi predvsem kot testna in vzorcna datoteka
za nacrtovanje sistematicnega nadaljnjega dela .
V gomjem odstavku imamo spet stevilne ·ce" in 'bi". Za spreminjanje teh v
'je" in ·sem" niso potrebni veliki napori in skoraj nic denarja. Posamicne zapise
je treba zbrati, si jih ogledati in z razpolozljivimi pripomocki poenotiti.
Res nam kolegi iz tujine govorijo o posebnih programih, namenjenih za razlicne
potrebe, morda bomo tudi mi ugotovili, da brez teh ne gre. Nekatere celo ze
imamo, nekateri so dostopni prek omrezja, nekaj so jih narocili kolegi iz
velenjskega muzeja, ce bi se kaj rabili, se z manjkajocim ne bo teiko oskrbeti.
Med najveckrat oglasanim programom, ki naj bi sluzil za prepisovanje iz nekega
formata v drugacnega je QIPSI.
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QIPSI (okrajsava za Qenealogical Index Processing System and Interpreter) je
pripomocek za preoblikovanje datotek (File Conversion Vtility). Razbrati zna
naslednje podatke: 1. iz razlicnih obstojecih indeksov (v VSA jih je na pretek,
izdelujejo pa se novel, 2. iz programov, ki so sposobni izdelati QEDCOM
datoteko (standardni format za izmenjavo podatkov med razlicnimi
rodoslovnimi programi) in 3. iz polnilca raziskovalnih programov (silno neroden
in prisiljen prevod pojma Research Data Filler, krajse RDF, sicer sestavni del
programa PAF, sluii pa poenotenemu dokumentiranju virov in raziskovalnih
beleik) . Tako sprejete podatke po ielji zapise v formate, ki jih uporabljajo
programi za delo z bazami podatkov (dBase), preglednicami (spreadsheet),
razmejeni tekst (delimited text), oblikovani tekst (formatted text) in RDF. Tako
zapisane podatke lahko potem obdelujemo s sodobnimi orodji, kot so dBase,
PC-file, Paradox, Fox-Pro, Microsoft Access, Wampum, PC Tools Database,
Research Data Filler in stevilnimi drugimi. S tern lahko izvajamo dodatna
sortiranja, preiskovanja, grupiranja, filtriranja, izbiranja itd., kot to zmorejo
razlicni uporabljeni produkti.
Po leg tega prepise datoteke iz RDF v QEDCOM format. Ta moinost pa ie
mocno olajsa sestavljanje rodovniske evidence, kot jo predvidevajo programi za
vodenje rodovnikov, med drugim nas populami Brother's Keeper. Na ta nacin
bi si lahko prihranili mnoiicni vnos podatkov, poskrbeti bi morali le se za
vzpostavljanje sorodstvenih povezav.
QIPSI sam ugotovi format datoteke, ki jo ielimo preoblikovati. S tern je
omogoceno vsakrsno zdruievanje.
Programa oz. pripomocka se nismo kupili (stane 45 $ VS), ker menim, -da ga
zaenkrat se ne rabimo. Rabili pa ga bomo takoj, ko bomo imeli prve
zahodnjakom podobne datoteke indeksov. le danes pa bi ga ta ali oni (med
njimi so v prejsnjih stevilkah omenjeni gospodje Juinic, Hudales, Drame in se
kdo) lahko uporabil za prepis podatkov o osebah, ki bi jih moral le se
sorodstveno povezati.
Naj povzamem! Takoj lahko zacnemo z zbiranjem in zdruievanjem rezultatov
dela posameznih raziskovalcev. Za zacetek je potreben prostovoljec, ki ima
izkusnje z opisanimi opravili. Dobrodosle bodo vase pobude in priporocila,
predvsem pa konkretna dejanja .
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Za zakljucek in ilustracijo pa se svei primer iz prakse: V dosedanjih prispevkih
na to temo smo ie navajali stevilne primere prenasanja arhivov. V zadnji
stevilki Qenealogical Computing (glej povzetek vsebine v rubriki lz tujega tiska)
napovedujejo prenasanje podatkov o priseljencih v VSA. Zaceli bodo z
newyorskim pristaniscem (Ellis Island) od !eta 1924 nazaj. Delo naj bi za !eta
1897 do 1924 opravilo 4.000 prostovoljcev v treh letih. To omenjamo zato, ker
je po tern moc sklepati, da skeniranje kljub optimisticnim napovedim za tovrstno
delo se vedno ni uporabno in kljub temu, da so izvimi podatki stipkani.
Po tej vesti bi se morali vprasati, ali je smiselno se naprej sanjati, da bi sc
podobnih podvigov lotili tudi mi v Sloveniji. Ali ne bi bilo morda celo bolje
cakati, da bo delo opravil nekdo namesto nas! Saj se bodo zahodnjaki, ko bodo
prepisali vse svoje, zagotovo lotili tudi tujcev. Podatke ie imajo (glej clanek
Rodoslovni viri). Ko bo to narejeno, bomo posegli po rezultatih, morda celo
zastonj. Poleg tega le ni tako nemogoce, da bi podatkov ne bilo mogoce brati
strojno, o originalni resitvi mariborske Mikrodate smo ie govorili. Ali naj bomo
oportunisticno potrpeiljivi! Na taka vprasanja nase drustvo ne more in ne bo
dajalo odgovora, videti pa je, da ga prvi zastavljamo.

Peter Hawlina
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l<ako zdravo je tvoje drevo?
Jabolko ne pade dalec od drevesa, pravi pregovor. Na kratko pove, da smo
prenekatere zunanje in notranje lastnosti prek genov dobili po svojih starsih ali
pa jih kasneje posnemali in prevzemali. ~e lepse je to povedano po starem
ljudskem verovanju, da nam rojenice in sojenice ob rojstvu napovejo in dolocijo
usodo. V grski mitologiji, pa ne samo v grski, tej usodi nihce ni mogel ubezati.
V nasih biltenih smo ie veckrat povedali, da je izdelava rodovnika z imeni,
kraji in datumi samo ogrodje, brez katerega ni mogoce nadaljevati s tistim, kar
to ogrodje lahko nosi. Nosi pa lahko to ogrodje zelo veliko. Kolikor mu
naloiimo . Povedali smo tudi, da z uporabo sodobne tehnologije v eno samo
datoteko poleg klasicnih rodovniskih pregledov lahko dodajamo besedila
poljubne doliine, slikovno gradivo, kopije dokumentov, v zadnjem casu pa se
zvocne in video posnetke.
Ogrodje nam lahko sluii za bolj ali manj resne analize, lahko pa tudi za bolj
ali manj neresno poigravanje. Prestevanje prednikov in potomcev po razlicnih
kriterijih se z racunalnikom opravi v sekundah, brez njega se tovrstnega dela
najbri ne bi niti lotili. lzdelamo si lahko razlicne statisticne izracune in graficne
prikaze. Te lahko potem primerjamo s tipicnimi ali povprecnimi in podobnosti
ali razlike po svoje razlagamo . Komur niso dovolj prikazi povprecne starosti ob
poroki in smrti, pogostosti rojstev, porok in smrti po mesecih, povprecnega
stevila otrok v druiinah prednikov ali potomcev in se cesa, gre lahko morda
prestevat, v katerem znaku so bili rojeni njegovi predniki.
Za primer bo sluiila oseba z imenom Eva. Ta ima do sedaj evidentiranih dvesto
prednikov in se enega povrh, od teh je 146 razlicnih oseb, ostale se kot predniki
pojavijo veckrat. Ce bo kdo od bralcev naslednje statistike preverjal s
sestevanjem, bo ugotovil navidezna neskladja. To je posledica dejstva, da za
vse evidentirane prednike niso razpoloiljivi popolni podatki, pogosto manjka
dan, mesec ali leto rojstva.
Eva torej, ki je rojena v znamenju raka, je ugotovila, da so bili predniki, za
katere so poleg imen poznani tudi datumi rojstva, rojeni v naslednjih
znamenjih: 13 je bilo strelcev, 11 rib, po 8 skorpijonov in bikov, 7 ovnov, po
6 tehtnic in rakov, po 5 kozorogov, vodnarjev in devic in 4 levi. Po kitajskem
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pa 13 psov, po 9 bivolov, mack in opic, 8 kac, po 7 zmajev in tigrov, 6 petelinov,
po 5 konjev in podgan, 3 prasici in 2 kozi.
Nekateri verjamejo V bioritem in bi morda ieleli ugotavljati, v kaksni fizicni,
psihicni in custveni formi so bili njihovi predniki, denimo, ob smrti ali kakem
drugem usodnem dogodku v njihovem iivljenju.
Ko je Eva prestevala imena svojih prednikov, je nasla se stiri Eve, sicer pa so
bila pogostejsa imena takole razvrscena: Marija 17, Janez 14, Anton 7, Ana
in Jurij 6, Katarina 5, Franc, Helena, Marjeta, Matija, Vrsula, Luka in Jozef
4, Andrej, Franciska in Tomai 3 krat, ostala imena pa po dvakrat ali enkrat.
Zanimiv bi bil geografski prikaz krajev, kjer so bili predniki rojeni, kjer so iiveli
in kjer so umirali. Eva ima tudi v tern pogledu dokaj raztreseno sliko. Ravno
tako zanimivo bi bilo drevo opremiti s kraji, kjer so se borili in umirali njeni
dedje.
Za tri, vcasih stiri, bolj poredko pet generacij prednikov, so ohranjene
fotografije, za starejse vcasih portreti. lz njih je rnogoce ugotavljati rnarsikaj, ne ,
le podobnosti s potornci, ceprav je morda teiko dognati pravo barvo las in oci,
visino in telesno tefo. Po fizionomiji pogosto lahko vsaj zaslutimo znacaj, obleka
in oprerna irnata tudi svoje sporocilo. 0 njihovih navadah in razvadah nam
fotografije povedo bolj malo. Zlasti grde razvade in nagnenja se v posredovanju
druiinskega izrocila dosledno zarnolcijo, zato svojih razlicnih oblik poiresnosti
in drugih grehov najveckrat ne bomo mogli prirnerjati s predniki. Drugace je z
njihovimi vrlinami, te se ne pozabijo tako hitro.
Zelo pogosto se med predniki pojavljajo enakosti ali podobnosti v nagnjenjih
in poklicih. T udi pri Evi je tako. Najdejo se dvo, tro in vecclenske verige
raznovrstnih poklicev.
V nasih krajih niti ne bi bilo posebno zanirnivo prednike raziskovati po njihovi
rasni pripadnosti, tudi po verski pripadnosti bi bila slika za vecino nas dokaj
enolicna. Tako je tudi z ornenjeno Evo. Vseh njenih skoraj 150 evidentiranih
prednikov je bilo katolikov.
Malo drugace je pri narodnosti. Ne born tvegal in se poznavalsko spuscal v se
eno strokovno podrocje, vendar za nase namene lahko povrsno ugotovim, da
na narodnost lahko s precejsnjo gotovostjo skleparno ie po priirnkih raziskovanih

,
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Ugotovi natančno diagnozo

·srčna bolezen" ne zadostuje. Vgotovi posebnosti in način zdravljenja. Ce
je bil rak, je važno ugotoviti kje in kakšen je bil. Kakšni so bili prvi znaki!

--

• Kakna je bila oseba po zunanjem izgledu
Fizične značilnosti so lahko pomembne. ·Močne" osebe imajo pogosto visok

• Kolikokrat so bile prednice noseče in s kakšnim rezultatom
Tudi to je občutljivo področje, močno podvrženo prikrivanju in potvarjanju
dejstev. Tudi nosečniške težave so lahko dedno prisotne. Važne so tudi
informacije o porodnih defektih ali visoki smrtnosti novorojenčkov.

• Ali so bili predniki mentalno bolni
Družina navadno prikriva primere zdravljenja v bolnišnicah za duševne
bolezni, vendar se nekatere tovrstne bolezni ·držijo" v nekaterih družinah.
Vedenje o preteklosti lahko pomaga pri diagnozi in zdravljenju v
sedanjiosti.

• Je oseba kadila/ pretirano uživala alkohol ali mamila
Če je, je bolezen lahko posledica teh razvad in ni podedovana. Poizvedi,
kako dolgo so trajale take razvade.

•

• Katere boleznt kakšno zdravstveno stanje in katere operacije je imel
Tudi osebe, ki so doživele visoko starost, so lahko prebolele dedno bolezen,
ki se lahko pojavi pri potomcih,

• Pri kateri starosti se je bolezen pojavila
Vcasih ljudje obolijo deset ali več let pred smrtjo, podedovana rakasta
obolenja nastopijo prej kot pridobljena.

• Za umrle osebe datum/ starost in vzrok smrti
Če vemo datum in kraj, bomo našli tudi mrliški list. Pozorni bomo zlasti na
smrti v mladosti in zreli dobi.

l;J to delo, pravi avtor, morate združevati sposobnosti in znanja rodoslovca,
detektiva in psihologa. Poizvedovati boste morali pri sorodnikih, pregledovati
poročila o smrti in zdravstvene kartone.To zadnje ne bo �hko zaradi omejenega
_
vpogleda. Priporoča potrpežljivost in vztrajnost. NaslednJe podatke Je
potrebno
ugotoviti za čimvečje število prednikov:
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časopis LI FE prinaša v svoji aprilski številki v rubriki Odkritja prispevek z
naslovom Živa dediščina. V njem obravnava nekaj primerov dednih obolenj z
različnimi izidi. Qovori o vsaj .2.000 dednih boleznih in o verjetnosti, da se te
prenesejo na potomce. V članku zelo priporoča pravočasno ugotavljanje dednih
bolezni pri starših ali ostalih prednikih in zatrjuje, da je zanemarjanje družinskih
bolezni zagotovilo, da se bodo pojavile (v kasnejših generacijah). Navedene so
tako prednosti, kot neprijetnosti in ovire, ki jih lahko pričakujemo pri izdelavi
·medicinskega družinskega drevesa". Članek se zaključuje s sporočilom, da
raziskovanje zdravstvenega stanja prednikov lahko reši življenje potomcem, in
dodaja še navodila za delo.

S tem smo prišli do bistvenega vprašanja, ki ga nakazuje naslov in naj bi se
nanašal na podedovane lastnosti, ki se manifestirajo v našem zdravju ali
boleznih. Med ljudmi je razširjeno prepričanje, in stroka ga potrjuje, da vsaj
delno podedujemo po starših in prek njih po njihovih starših in prastarših poleg
nekaterih naštetih lastnosti tudi odpornost proti boleznim, po drugi strani pa
tudi nagnjenost k boleznim, ki so pestile naše prednike.

Doživeta (povprečna) starost in vzrok (zgodnje) smrti je lahko zanimiv, tudi ta
lahko služi za ugotavljanje podobnosti, če ne celo usodne povezanosti z dednimi
boleznimi.

Vzrok smrti za starše ali prastarše morda še kdo pomni, če bi hoteli ugotavljati
za starejše, bi bilo treba poskusiti s knjigami umrlih, kjer so zapisovali vzrok
smrti, morda bi ga našli še v kakih drugih arhivih.

Ob tem navadno vsakdo hitro postavi vprašanje: za čem pa so umirali!

Igraje lahko dobimo odgovor o povprečni starosti ob smrti. Za 141 Evinih
prednikov je ta 57 let, najmlajši je umrl star .23 let, najstarejši pa 98. Enak
pregled bi lahko naredili ločeno po spolih ali samo po določenih vejah in morda
celo odkrili zanimivo posebnost. Taka je n.pr. porod že pri 13 letu ali še pri
45-em. Ista oseba, ki je rodila prvega otroka, ko je bila stara 13 let, je isto leto
rodila še drugega in potem na vsako leto ali dve še enega, vse do
petindvajsetega.

oseb. Med Evinimi predniki jih ima slovensk<>' zveneč priimek nekaj več kot
četrtina.
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holesterol, suhci z visokim holesterolom kazejo na genetski defekt (druzinska
hyperholesterolemija). Po drugi strani je moina dedna srcna bolezen, ce je
bi! sorodnik cil in v fonni, pa kljub temu zbolel za srcno boleznijo.

•

Kje je oseba .live/a in de/ala
Krivda za slabse zdravstveno stanje in bolezen je lahko posledica
izpostavljenosti, ki jo predstavlja poklic ali okolje, ne dedovanje.

Tako svetujeta Carol Krause v svoji knjigi How healthy is your family tree in
Allison Adato v omenjenem clanku v Lifu. Kogar stvar resneje zanima, bo
prebral clanek ali celo knjigo. Moinosti genetske diagnostike so dostopne tudi
v Sloveniji na oddelku za genetiko v Vniverzitetnem klinicnem centru v
Ljubljani.
Qotovo pa je vsakdo ob branju gomjih vrstic pomislil na konkretne primere v
lastnem sorodstvu ali na primere med znanci. Tudi Eva bi lahko pripovedovala
o primerih iz svojega sorodstva, pa kaj, ko pa je vse to bolje driati zase.
Sicer pa so korenine Evinega drevesa po dosedanjih vedenjih videti kar zdrave.
(Ce se le ne bo spet od kod priplazila kaca) .

Peter Hawlina

Jjuuij 1993
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PRIIMEK, FAMILY NAME,
FAMILIENNAME - IV. del
Med prispevki opaiam vse vec zanimanja za racunalnisko obdelavo priimkov
in rodovnikov. Ker nimam in ne mislim imeti racunalnika, ie zaradi
dopolnjevanja ustvarjalnosti drugih, ostajam pri svojem nacinu obdelave, t.j.
iskanja zgodovinskih, kultumih in zemljepisnih korenin nasih priimkov - ce le
gre, na osnovi kontaktov z zivimi domacini.
Tokrat usmerjam zanimanje za osebna imena in priimke, ki se koncajo na -ko.
Dolga desetletja so dobivali sinovi osebna imena kakor Vojko, Branko, Z'arko,
Slavko, Zvonko, Stojko, Zlatko - ki najbrie nimajo krscanske osnove, kakor
Marko, Stanko, Hinko, Vinko, Janko. Znacilna je koncnica -ko kot ljubkovalna
oblika, saj bi lahko bili Z'arkoslavi, Vekoslavi, Zvonimiri, Vojislavi, Branimiri .. .
Vsiljuje pa se domneva, da so priimki dobro znanih Slovencev - potomcev starih
rodov, ki so se v zivljenju izkazali kot trdni in uspesni, prisli od nekod drugod,
morda tudi iz podrocja Kavkaza.
Kolega me je obvestil, da je bi! na potovanju po krajih ob kavkaskem primorju,
in so ga smatrali za domacina, ker je njegov priimek imel koncnico -ko.
Zbral sem torej priimke na -ko meni znanih oseb, ki so mi bile simpaticne in
kazale mnoge cloveske odlike: delavnost, nadarjenost, segavost itd.
Razvrstil sem jih takole:
Perko, Serko, Borko, Mihorko, Jurko, Arko, Zorko, Seserko, Murko, Meserko,
Mohorko, Lerko, Peperko
Benko, Pecenko, Jenko, Tanko, Stanko, lvanko, Banko, Ronko, Jonko, Penko,
Sinko, Marinko, Janko, Anko, Zelenko, Simenko, Jesenko, Jelenko, Kljucenko
Rojko, Stojko, Slejko
Mesko, Plesko, Cesko, Marusko, Bradasko

fe,tnm 16
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uglednemu slovenskemu glasbenemu ustvarjalcu Emilu Adamicu. Med drugim
pise (citiram):

Mavko, livko, Zovko
Acko, Vrecko, Vercko, Vracko, Bocko, Pocko, Bracko, Ficko
Matko, Cvetko, Telatko, litko

·veckrat sem cul domnevo, da priimek Adamic ni slovenski, da torej rodbina
Adamicev ni slovenskega izvora. K raziskovanju imena me je se posebno
spodbodlo pismo, ki so ga prejeli nekateri ljubljanski imenjaki iz Zagreba. V
njem trdi Ljerka Vitkovic, da so po njenem prepricanju Adamici 'poreklom
Vskoci, t.j. pribjezi iz Hrvatske". Nadalje prosi za opis specificnih svojstev, ki
se kaiejo v duhovnem iivljanju Adamicev, ces da hoce naslikati psiholoski
portret Emila Adamica, ki ga je osebno poznala.

•

tudi Rjedko, Recko, Pozavko, Zlobko, itd.
Svojedobno slovensko himno je uglazbil Davorin Jenko, slovenska zastava je
podobna oni svojedobne ruske trgovske momarice, sed~j Rusije.

V vseh treh delih slovenske zemlje pricno iupnijske matice okoli leta 1600,
urbarji pa malo pozneje, dajati naslednikom starejsih - radi laijega razlikovanja
- priimke s slovansko koncnico -ic. V maticnih knjigah dobrepoljske iupnije so
vpisani ie v prvi polovici 17. stoletja priimki Antoncic, Bostjancic, Babic,
Klemencic, Lencic, Miklaucic in po leg njih tudi Adamic. To so sama pristna
slovenska imena za slovenski rod; in razen Babica in Adamica jih ni mogoce
spravljati v zvezo z imeni hrvaskih ali srbskih beguncev. Da spada med
slovenska imena tudi priimek Adamic, dokazujem na podlagi radgonskih,
kamniskih in dobrepoljskih matic.

Ker je tezisce teh priimkov Notranjska do Ljubljanskega Barja, se vsiljuje
domneva, da so prav oni imenovali svojo najvisjo goro Krim po polotoku
Krimu .. ..

V krajih okoli Ribnice na Dolenjskem je priimek Rus zelo pogost, in ce poslusas
pojofo govorico starih domacinov, se zamislis v marsikaj.
Sestavek ima le namen raziskovati posebnosti nase domovine z vidika moinega
priseljevanja in asimilacije.

le prej sem sistematicno zbiral koncnice priimkov, da bi ugotovil, od kod
posamezni priimki prihajajo, npr. -seki so Stajerci, -cici so lstrani, itd.

V avstrijski Radgoni naletimo ie 16. marca 1628 na krscenca Jurija Adama,
leta 1630. na Ano Adam, rojeno pri Kapeli, 16. novembra 1631 na Johanna
Ada ma, ki je bil rojen v Cresnjevcih. Do leta 1661. je vpisanih se 8 Adamov.
Dne 3. aprila 1661 pa se pojavi naenkrat ime Marcus Adamitzch (v indeksu
Adamitz) iz Melja. Za tern Markom se vrste Adamici in Adanici do
danasnjega dne. lz iupnije Sv. Petra pri Radgoni so se Adamici preselili tudi v
Prekmurje. Ker pa Adami obenem za vedno izginejo, je verjetno, da so Adamici
krvni nasledniki starejsih Adamov, da je torej Adamic patronimik, ki pove, da
gre za sina po ocetu, kateremu je bilo ime Adam.

Bolj pozoren pa sem postal v casu osamosvojitve Slovenije, mitingov in
locevanja takratnih Jugoslovanov po poreklu, priimkih in naselitvah . Po
telefonu me je poklical iupnik, g. Petric, iz neke vasi nedalec od Ljubljane in
mi potoiil, da ga vascani nimajo za Slovenca, ker se tudi njegov priimek koncuje
na -ic.

V maticnih knjigah kamniske dekanije najdemo od 6. novembra 1630 dalje pa
do leta 1650 najrazlicnejse oblike tega imena, vse s slovensko koncnico, kakor
Adamizh (1636), Adami (ex patre Joanne), Adamizhe (1645), Adamizh,
Adizh, Aidamizh, Aidoniz. Od leta 1655. dalje se je pisava imena ustalila v
Adamizh, Adamezh, Adamitsch, Adamitsch, in Adamic.

Ali so staroselci s priimkom na -ic tudi kremeniti Slovenci!
Kolega dr. Stanko Juinic je ob razlaganju kocevskih urbarjev tudi nacel evolucijo
rodovnih imen v priimke in to prav na podrocju, kjer so pred 500 leti staroselci
stanovali V kocah - odtod Kocevje - se V plemenskih skupinah, ce se sme tako
reci .

Na to vprasanje je odgovoril leta 1936 ugledni slovenski skladatelj Lucijan
Marija Skerjanc v knjigi posveceni mojemu ucitelju petja in tudi sicer

j
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Od kod so prisli Adamici na trzaski Qomji Kras, ni moc ugotoviti, ker sta bili
iupniji Skrbina in lvanji grad s svojimi ze zdavnaj naseljenimi Adamici
ustanovljeni sele leta 1785., oziroma 1794.
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strasne kuzne bolezni,lakota itd., ki so pomorile ljudi. V maticah imamo dokaz,
da so v teh letih pomrla cela pokoljenja.
Kateri Adamici so Emilovi prednikil

Dokaz, da je priimek Adamic cisto domacega slovenskega izvora, najdemo tudi
v arhivih velikolaskega okraja. To je ze tretja vrsta priimka Adam in kasneje
Adamic, ki ni z radgonsko in s kamnisko v nobenem sorodstvu. Ob tej vrsti se
pomudimo posebno zato, ker so bili iz nje predniki Emila Adamica.
Najstarejsi razpolozljivi zapiski tega okraja so urbarji grascine Ortnek - Pekel.
V ·stotsurbarju" (Stockurbar!) iz leta 1589. je zapisan pod iupo Dvorska vas
(Supp Hofflem, Duorskhawaiss) posestnik Qregor Adam, v letih 1593 do 1598
pa se Jannsche Uanze) Adanz in Andrej Adam. Potem je vrsta hranjenih
urbarjev prekinjena, v dobi od 1660. do 1690. pa so pisali grajski pisarji spet
dosledno Adam. V teh urbarjih imamo posestnike Matijo, Stefana, Jurija,
Andreja in slednjic spet Jurija Adama, ki so vsi zapisani drug za drugim pod
iupo Dvorska vas. V mejah te bivse iupe je se danes pod sevemim vznozjem
Velike Slevice zaselje, ki nosi po ptvem doselniku Adamu ime Adamovo. Ptvi,
ki je vpisan s priimkom na -ic, je Jemej Odamitsch, potem Jurij Adamitsh,
posestnik na Veliki Slevici v letu 1691.
Poglejmo se dobrepoljske malice! Tu najdemo Mihaela, leta 1632. rojenega
sina Jakoba Adama iz Dvorske vasi. Sest let kasneje je Jakob krstni boter.
Qrajski pisarji so pisali do leta 1690. ime Adam, dobrepoljski prezbiter
Thominez pa je prilagodil ljudski govorici in zapisoval imena s koncnico -ic,
kakor jih je govorilo ljudstvo ze zdavnaj prej. Da, ze leta 1641. se je rodila
Janezu in Marjeti Adamiz ·sub Sileuiz" hci Marush, a Janezu dve in Juriju
Adamizh u do !eta 16 79. tudi se dve hceri, s pripombami •ex maiori", •ex
magna, ex magno Silleuza" in 'Sileuiz". Kakor v radgonskih in kamniskih izgine
tudi tu priimek Adam in mu slede samo Adamici. Nedvomno gre tudi tu za
patronimik.
Maticne knjige pa so pomanjkljive, in je nemogoce dognati sorodstveno
povezanost rodbin, ker ni skoraj nikjer zapisanih rojstnih krajev; kadar pa
vendarle so, so samo slucajno in nedosledno. Zanimivo je, da so v prvi polovici
17. stoletja vpisana v dobrepoljskih maticah vec mesecev zapored le zenska
krstna imena. Nekdo je menil, da so moske krscence prikrivali in vpisavali v
posebne, kasneje izgubljene zapiske. Povod temu so bile vecne hude vojne,

Z listinami je dokazano, da so bili njegovi predniki kmetje na Veliki Slevici.
Del njihove zemljiske posesti je prehajal iz roda v rod. Vcitelj je bi! ze ded Jozef
Adamic (1802-1855). T udi njegov brat Qregor je bi! uciteljski kandidat. Vstno
sporocilo pripoveduje, da sta si nekoc dva brata Adamica razdelila in zamejicila
posestvo. Bila sta to Anton in Jurij, Markova sin ova (okoli 1720 ali 1730).
Vgotovljeno je, da je na prvotni domaciji, zdaj hisni stevilki 1 in 2, ostal Anton,
brat Jurij pa si je pridobil hiso st. 4. Prav v tej hisi pa je bi! med sedmimi otroki
Jurjevega sina tudi ded Jozef. Od tega nazaj lahko zasledujemo rod do Marka,
ki se je rodil okoli leta 1680. Starejsi Adami in Adamici iz iupe Dvorska vas,
kamor je spadala tudi Slevica, so navedeni ze zgoraj. Med njimi je treba slutiti
tudi prednike Markovega rodu. 0 Adamicih, ki bivajo danes po prafarah
dobrepoljskih, ribniskih in smarskih, pa smemo trditi, da so vsem bili spocetniki
Adami, oziroma Adamici z Velike Slevice, v kolikor ne gre za Krasevce, ki pa
so brzkone prav tako star odcepek. V stari skupni rod spadajo med drugimi tudi
Adamici z Qaspinovega ter od Levstikov (S. Qregor) na eni, z Brankovega in
iz grosupeljskih Praproc in Blat na drugi strani."
Tako L. M. Skerjanc.
V zadnjem casu je po zemljevidih Slovenije mozno najti se kmetije z domacim
imenom Adam, Adamicev vrh po hribovju ob Dravi, tako Kozjaka kot Pohorja.
T udi tam so Svajgerji = sirarji, ki so zapisani v urbarjih, iz casov, ko pri nas se
ni bilo svinjine, masti in ocvirkov - temvec le govedo in drobnica.
Raziskovanje staroselskih imen in priimkov od izvira Drave do izvira Kolpe je
vsekakor se vedno velik izziv za rodoslovje.

Rasto Svajger

Jjuuij 1993

Nekaj pogostih rodovniskih izrazov
V nemscini
)

izvor
predniki (tabla)
starost
kot (sin)
na dan (dne)
dojilja
potrjeno
pripadnost (veri)
poklic
vpis v listino
dokaz
brat
zakon, zakonski
poroka
vnos, vpis
starsi
vnuk
sledi dne
rodbina
rodbinsko ime
druiinski clan
gospa (iena)
nedonosenost
soprog (moil
rojstvo (leto)
rojstn i list
st. roj . registra
rojen dne
locen, razvezan
umrl dne
Bog (sluiba boija)
grob (nagrobnik)
pokopalisce
stara mama
stari oce (pra-)

Abstammung
Ahnen (-tafel)
Alter
als (Sohn)
am (Datum)
Amme
beglaubigt
Bekenntnis
Beruf
beurkundigt
Beweis
Bruder
Ehe, ehelich
Ehesch liessung
Eintrag
Eltem
Enkel
erfolgt am
Familie
Familienname
Familienmitglied
Frau (Ehe-)
Fruhgeburt
Qatte (Ehe-)
Qeburt (-sjahr)
Qeburtsschein
Qeb. Reg. Nr.
geboren am
geschieden
gestorben am
Qott (-esdienst)
Qrab (-stein)
Qrabstatte
Qrossmutter
Qrossvater (Vr-)

•
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Hebamme
Heimat (-schein)
Herr (-schaft)
idem (lat.)
ibidem (lat.)
Jahr (-gang)
Jenseits
Kind, Kinder
Kirche, kirchlich
Land (-esamt)
Leben (-slauf)
ledig
Leiche
Monat
Mutter (Qross-)
mOtterlih
Muttersprache
Name (Vor-)
Namenstag
Nachfolger
Nachlass
Neffe
Nichte
oder
Onkel
Ort (-sname)
Pate, Patin
Pfarrer
Pfarramt
Recht
Richtigkeit
Ruhe (-stand) -statte
Schlag (-anfall)
Schwager
Schwagerin
Schwiegerrnutter
Schwiegervater
Schwiegersohn
Schwiegertochter
Sch wester
Selbstmord
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porodna babica
domovina (list)
gospod (gosposka)
isto, enako
prav tam
leto (letnik)
onostranstvo
otrok, otroci
cerkev, cerkven
dezela (-ni urad)
iivljenje (-pis)
samski
mrlic, truplo
mesec
mati (stara mati)
po materi
matemi jezik
ime (priimek)
god
naslednik
zapuscina
necak
necakinja
ali
stric
kraj (-evno ime)
boter, botra
iupnik
iupni urad
pravica
pravilnost
mir, pokoj, navje
kap, infarkt
svak
svakinja
tasca
tast
zet
snaha
sestra
samomor

.
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Siegel
Stand (Ruhe-)
Standesamt
Stammbuch
Stammhalter
Stiefmutter
Stiefvater
Stadt, Staat
Tag (Qeburts-)
Tante
Taufe
Taufpate (-Patin)
Testament
Tochter
Toter, Leiche
T otenschein
T otengraber
Trauschein
Trauung (-szeuge)
Vn- (ausser-) ehelich
Vr- (-Qrossmutter)
Vme (-ngrab)
Vrkunde
Vaterschaft
Vater (-land)
vaterlich (-seits)
verheiratet
vermisst
vemichtet
verstorben
vergiftet
Veiwandter
veiwitwet
Vomame
Wappen
Witwe, Witwer
Zeit Uahres-)
Zwillinge
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zig, stampiljka
stan (pokoj)
maticni urad
rodovnik (knjiga)
naslednik
maceha
ocim
mesto, drzava
dan (rojstni dan)
teta
krst
krstni boter (botra)
oporoka
hci
mrlic, truplo
mrliski list
grobar
porocni list
poroka (prica)
ne- (zunaj) zakonski
pra (-babica)
zara (zami grob)
listina
ocetovstvo
oce (domovina)
po ocetu
porocen
pogresan
unicen
preminul, umrl
zastrupljen
sorodnik
ovdovel
priimek
grb
vdova,. vdovec
cas (letni cas)
dvojcki
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Rodoslovni viri.

r

Napovedani spisek virov, po katerih bi posegali raziskovalci, ko jim maticne
knjige (rojstne, porocne, umrlih) ne zadostujejo vet zacenjamo danes s
prispevkom ing. Kobija. Danes je ze postalo ocitno, da tudi tak spisek presega
obseg nasega biltena. Ko bo spisek popolnejsi, ga bo treba izdati samostojno ali
pa kot prilogo Prirocniku za rodoslovce.
To prepricanje je dodatno potrdila ponudba ameriike finne Ancestry, ki je izdala
revidiran in raziirjen spisek virov, ki so dostopni raziskovalcem v USA. Knjiga
ima skoraj 800 strani (A4 fonnata)! V prednarocilu jo lahko kupite za 40 $,
polna cena bo 50 $.
Peter Hawlina

Kakor je bilo v nasem biltenu ze veckrat opisano, se morajo rodovnikarji,
rodoslovci ali genealogi, kakorkoli pac ze imenujemo te, ki se bavijo z
rodoslovjem, posluzevati razlicnih virov, da pridejo do podatkov, ki jim posvetijo
kolikor je mogoce dalec v druzinsko ali rodovno preteklost. Seveda so
profesionalni genealogi najbolje informirani o tern, kje lahko najdejo potrebne
podatke in v kaksnih kombinacijah cloveskih dejavnosti so le ti zabelezeni:
sodni zapisi, posestni zapisi, obveznosti podlofoikov ali tudi fevdakev, cerkveni
zapisi itd. Poglejmo si torej, kaksno dokumentacijo in literaturo zbirajo v svojih
knjifoicah profesionaki na tern podrocju.

.

lz dunajskega mormonskega raziskovalnega centra smo dobili izpis iz zbirke
dokumentacije 'The Qenealogical Society of Vtah". Ta izvlecek je rezultat
poizvedbe pod geslom ·stovenija" in pod nekaterimi drugimi 'podgesli".
Prva alinea je avtor
druga alinea je naslov
tretja alinea je oznaka vsebine.

1.
Joie Qasparic

Sergij Vilfan, Joie Zontar; 1967
Arhivi: od pisame do zakladnice zgodovine
Studija o arhivih in posebej o slovenskih arhivih
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9.
Krainburg (Krain), Stadtrat
Civitatense 1500-17 47
Civilni zapiski za Kranj

Skupnost arhivov Slovenije 197'1.
Vodnik po maticnih knjigah SR Slovenije
Seznam cerkvenih in civilnih maticnih knjig Slovenije 1. in 'l.. del cerkvene,
3. del civilne maticne knjige
10.

Katholische Kirche, Bistum Laibach (Krain)
Kirchliche Angelegenheiten der Pfarreien des Bistums Laibach 1550-17 47
Dokumenti, ki se ticejo cerkve za dieceso . Ljubljana Kazianer Pfarr, Cillier
Pfarr, Krainburger Pfarr, Krainburger Kapuziner, Kronauer Pfarr, Kropper
Pfarr, Eisnem Pfarr,Erzpriestertum in Oberkrain, Qurkfelder Pfarr, Qairacher
Kloster,Qraser Jesuiten College & Kloster, Jauchner Pfarr,Kleine
Kallenberger Kapelle, Kleyer Pfarr, Kroyer Pfarr, Landstrasser Abtei,
Moeschnacher Pfarr, Mannsburger Pfarr, Marantscher Pfarr,
Mahrenberger Pfarr, Mueckendorfer Pfarr, Morancscher Pfarr,
Muehlstaetter Kloster, Muehlstaedter Stift, Nachleser Pfarr, Oberburger
Stiftung, Oberpoeriwicher Pfarr, Oberpenacher Pfarr, Poellaner Pfarr,
Radmannsdorfer Pfarr, Radmannsdorfer Beneficium, Stangen-Walder St.
Antrini Kirche, Steiner Pfarr Benefizium, Steiner Franziskaner Kloster,
Steiner Pfarr, Steiner Benefizium St. Johann, Selzaher Pfarr, Steiner
Benefizium, Sager Pfarr, Tschembschnicker Pfarr, Vittringer Stift, Waatscher
Pfarr, Weissenfelser Pfarr, Watscher Benefizium, Wurzner Qotteshaus,
Zeyrer Pfarr, Zirklaacher Pfarr

3.

Bischofslack (Krain), Handelskammer
Handelssachen der Staedte und Maerkte in Lack (Bischoflack) 1739-1763
Komercialni in financni racuni mesta Skofja Loka

4.
Bischoflack (Krain), Kirchpostamt
Kirchliche Angelegenheiten 1550-17 47
Dokumenti ki se ticejo cerkve v Skofji Loki, klarise, cerkve in kaplani,
Kapucini, Benediktinski red, briksenske fare na Tirolskem, 1550-17 4 7

5.
France Stukl
Knjiga his v Skofji Loki
Diskusija o hisah in njih prebivalcih v Skofji Loki; 'l dela

6.
Bischoflack (Krain), Herrschaft
Vrbare der Herrschaft Lagkh 1501 - 168'1.
Vrbar 1501, Buchdruckerei Vicedomarchiv 1600-1800, Vrbar 1568-1570,
1571-1573, 1581-1583, 1584-1588, 1604, 1610, 1636:1637, 164'1.-1645,
1660, 1664-166 7, 16 79-168'1.

11.
(autor I)
Qemeindelexikon der im Reichsrathe vertretenen Koenigreiche und
Laender: Bearbeitet auf Qrund der Ergebnisse der Volkszaehlung vom
31.1'1..1900
Qeografski leksikoni vsake od drzav avstrijskega imperija. (14 zvezkov:
4. Steiermark, 5 . Kaemten, 6. Krain, 7. Kuestenland, .... )

7.
Krainburg (Krain), Stadtrat
Handelssachen der Staedte und Maerkte in Krainburg 17'1.9 -1737
Trgovski in financni racuni mesta Kranja

8.
Josip Zontar
Zgodovina mesta Kranja
Zgodovina mesta Kranja

1'l.
Vinzenz Freiherr Schweiger von Lerchenfeld
Standische Adels-Matrikel des Herzogthums Krain
Register plemstva in grbov za Vojvodino Kranjsko (Camiola) AdelsMatrikel des Herzogtums Krain A- Z 18'1.4 Wappenbuch der freiherrlichen
Adel in Krain Wappenbuch der Standischen Familien, Qerstucken & Staedte
Krains 179'1.-1841
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13.

17.

(autorl)
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana
(Vsebina kot v naslovu; .2 dela)

L.aibach (Krain), L.andschaftsarhiv
T uerkenkriege 1500-1800
Zapiski iz turskih vojn v Kranjski deieli (V posameznih zapisih je navedenih
in obdelanih cca 38 vojn in vojnih obdobij od 1548 do 1700)
18.
14.

L.aibach (Krain), Bergrichter
Bergwesen und Richter in Krain 1454-1800
Rudarske uredbe in dokumenti na Kranjskem

Adolf Mathias Hildebrand, Otto Titan von Hefner,Carl Qeorg Friedrich
Heyer von Rosenfeld
Der Adel in Kaemten, Krain und Dalmatien
Qrbi plemstva v Koroski, Kranjski in Dalmaciji
19.
15.

Evangelische Kirche in L.aibach (Krain)
Kirchenbuch 1843-1941
Zupnijski registri krstov, porok in smrti in prestopov (iz drugih ver) za
Ljubljano, Kranjska; Krsti 1846-1890; Krsti 1891-19.2.2; Krsti 19.23-1941;
Poroke 1843-1933; Poroke 1933-1941; Vmrli 1848-1941; Knjiga prestopov
Evangelsko-Katolisko 1856-1940; Knjiga prestopov Katolisko-Evangelsko
185.2-1941

L.aibach (krain), Handelskammer
Razna cehovska pravila iz Ljubljane in Kranja 1600-1800
Cehovski zapiski iz Ljubljane, Krskega in Kranja L.aibach: Lederer
Zunftordnung 1718 Quertler Zunftordnung 1758 Lederer Zunftordnung
1756
Rothgaerber Zunftordnung
1756
Krain:
Verschiedene
Zunftordnungen 1700-1800 Schneiderzunft 1399 (Qurkfeld=Krsko)
Verschiedene Zunftordnungen 1600-1800
16.

.20.

L.aibach (Krain), L.andesgericht
Maut Al<ten des Bezirks L.aibach in Krain 1550-17 4 7
Zapiski carinskih in mitninskih dajatev za Ljubljansko pokrajino, Kranjska:
Carfreyter Mauth, Crainburger Mauth, Cillier Mauth, Creuzer Mauth,
Huebner Mauth, L.aacker Vieh Mauth, L.andstrasser Vrbare & Bruchmauth,
L.andsschaftliche Bau & Feistrizer Bruchenmauth, Podpetscher Mauth,
Prieseneyer Mauth, Praenwaldter Mauth, Pettauer Mauth, Pontaffler
Mauth, Flitscher Mauth, Frautzer Obermauth Amt, L.aibach
Vicedomarchiv Mauthakten, T urriser Index, T ueffer Viechmauth in Steyer,
Tschlenaschienicker Mauth, Voetscher Aufschlag, Veldeser Holzaufschlag,
Raitmannscher Mauth, Ratschacher Mauth, Sallagerabgestellte & Bruck
Mauthe, Sagrischer Aufschlag Mauth, Schwarzenlager Mauth

L.aibach (Krain), L.andesgericht
Vrbare und Kameralien der Herrschaften des Bezirkes L.aibach in Krain
1550-1747
Zapiski deielnega in civilnega sodisca za fevdalna posestva v okroiju
Ljubljana, Kranjsko: Altenlaacke Pfarr, Asslinger Qereuth Zehend, Kreuzer
Amts Vrbare, Crainburger Vrbare, Rednicker Herrschaft Vrbare und
Kameralien, Flitscher Klausen Steuer, Eckk Herrschaft, Qallenbergischer
Herrschaft Kameralien und Vrbare, Qurgfelder Vrbare, Habach
Kameralien und Vrbare, Hoeflein Kameralien und Vrbare, Hartenberg
Kameralien und Vrbare, L.aibacher Teutsch-Ordens Kameralien, L.aacker
Herrschaft, Lustaller Suppl., L.aacker und Matthesdorfer Vrbare, Kisselstein
Kameralien und Vrbare, L.andstrasser Herrschaft Kameralien und Vrbare,
Neuler Amlitz Vrbare, Nachler und Primbsgauer Amlets Vrbare,
Obersteiner Haupt Vrbare, Nachles und Primssgau Amts Vrbare, Neuler
Amts Vrbare, Neuler Vrbare, Matthesdorfer Vrbare, Moettnicker Amt
Vrbare, Poellander Herrschaft Vrbare, Poellander Herrschaft,

Paumkirchner Turm, Pettauer Schloss, Primskau und Nachler Vrbare,
Ratschacher Herrschaft, Radmannsdorfer Herrschaft, St.Veiter Suppl.
Vrbare, Sallacker Suppl. Vrbare, Scharfenberger Herrschaft, Schleinitzer
Vrbare, Strucker Vrbare, Sieberecker Herrschaft, Siebenecker oder
Ratschacher Vrbare, Steiner Stadt, Stangenwalder Vrbare, Schleinitzer Amt
bei Qallenberger Herrschaft, Sallager Amts Vrbare, Sagarischer
Edelthumber Vrbare, Scharfenberger Herrschaft Cameralien und Vrbare,
Steiner Vrbare, Veldeser Herrschaft, St. Veiter Suppl, Weissenfelser
Herrschaft, Weissenfelser Amt, Weitsch und Wilderecker Vrbare, Zierlack
Vrbare
·

I

OOb ziheli b.o grohn

OD ZIBELi DO QROBA
lupnija Velenje po maticnih knjigah od leta 1790 do 1900
(nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Pise: Jot.e
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Zeni se pri pravi starosti

21.
Laibach (Krain), Landtag
Repertorien und verschiedene Offizielle Vrkunden fuer Kaemten, SuedKaemten und Steiermark, 1217-1747
Vradni zapiski Kranjske zakonodajne zbomice v Ljubljani, Kranjska:
Verschiedene offiziele Vrkunden 1217-1442, Verschiedene offiziele
Vrkunden 1442-1520, Verschiedene offiziele Vrkunden 1329-1600,
Repertorium 1510-1747, Register 1510-1747, Altes Repertorium A-R
1510-1722, Altees Repertorium S-Z 1510-1722, lnventionen
(Feuermaschine), Judenschaft 1770-1800, Ordenskommenden und
Ritterorden in Krain 1500-1747, Offizium des Baurichters in Krain
1600-17 4 7, Postwesen, Privilegien, Pollauer Markt Privilegien, Pettauer
Civitatense, Strassenbau in Oberkrain 1550-17 4 7, Strassenwesen in
Oberkrain 1550-1747, Kirchanwesen 1541-1748.

Lojze Kobi

Danes obicajno mislimo, da so se vcasih ienili in moiili v skorajda rosnih letih,
vsekakor pa dosti prej kot sedaj. Zlasti naj bi to veljalo za ienske, saj je Trdina
npr. za Dolenjce v drugi polovici 19. stoletja zapisal, da ·moi in iena se glihata
takrat, ce se uci ona hoditi, ko on kositi." Sicer pa je prepricanje o nekdanjih
zgodnjih porokah bolj odsev koncilskih predpisov iz visokega srednjega veka,
ki so zahtevali svatbo, takoj ko so dekleta in fantje dosegli leta pubertete ali pa
zaobljubo redovni vzdrinosti. T edaj so se namrec zavzemali za zgodnjo poroko,
da bi preprecili ·onanov greh" in mlade obvarovali drugih ·umazanih in
gnusnih grehov, ki so se jim vdajali vsi, ce se niso porocili mladi".

V 19. stoletju so cerkveni moije sicer nacelno se podpirali prepricanje, da je za
moralo bolje, ce se fantje in dekleta porocajo mladi, vsi pa so seveda ie vedeli,
da zgodnje poroke najveckrat niso mofoe, saj ie ljudski rek pravi: Najprej stalca,
potem kravca. Skof Anton Martin Slomsek je zato sredi stoletja zvito posvaril
mladino pred prezgodnjimi ali prepoznimi porokami: ·tenitev premladih ljudi
po navadi pridna ni; kako bi otroci otroke redili! Pa tudi pomoiitev prestarih
ljudi sploh dobra ni; prestari ienini zapustijo premlade sirote. Ako se ienis ali
moiis, ieni se pri pravi starosti ter oskrbi ieni in otrokom poprej dobro streho
in mizo obilno .. ."

V resnici pa so morali 'mladoporocenci" (vcasih bi jim morda bolj ustrezal izraz
·staroporocenci") pocakati na prilofoost za zakon. Mladim in manj mladim
fantom v velenjski okolici je tako prilofoost lahko ponudila smrt oceta ali morda
matere, pogosto mlada ali manj mlada vdova, ki je ostala sama na svoji kmetiji
ali v obrtni delavnici in brez moske pomoci ni mogla gospodariti; seveda pa tudi
seksualne potrebe vdov pri tern niso bile zanemarljive.
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Za ienske so bile priloinosti bolj omejene: ce niso uspele dobiti naslednika na
kmetiji, so morale cakati na vdovce, ki pa jih je bilo precej, zlasti med moimi
iz velenjske kmecke okolice. Ti so se vnovic porocali se bolj pogosto kot ienske.
Pogosto je bil kar vsak tretji ali vsaj vsak cetrti ienin prav vdovec. Kmecko
gospodarstvo brez gospodinje in matere otrokom pac ni moglo biti dolgo, in
ponovne poroke kmeckih gospodarjev so pogosto sledile smrti prve iene le z
nekajmesecnim razmikom.

Vzhodna Evropa:
Madiarska
Rusija
Bolgarija

Zato se ne zdi vec cudno, ce slovenski podatki o starostih porocencev ob poroki
kaiejo, da so starosti ieninov in nevest pri nas (podobno kot v Nemciji ali v
drugih driavah evropskega zahoda) potisnjene visoko v zrela !eta, v cas, ko so
bili moski in ienske ie precej vec kot desetletje seksualno dozoreli in vsaj v tern
pogledu sposobni za zakon. ~ bolj zanimivo je dejstvo, da so starosti slovenskih
ieninov in nevest proti koncu 19. stoletja se osupljivo narascale. Seveda pa ne
smemo prezreti, da je ravno nas najbolj zahodni vzorec • Dolina pri Trstu,
najbolj podoben porokam iz vzhodne Evrope in Balkana, kjer so se ienili precej
mlajsi.

V uveljavljeno podobo druiine preteklosti sodi tudi predstava, da so bili moski
nekoc precej starejsi od svojih iena. Tako bi lahko sodili tudi po ie omenjenem
Trdinovem zapisu, da se moski in ienska 'glihata takrat, ce se uci ona hoditi,
ko on kositi", kar pomeni starostno razliko okrog deset let v korist moskih .
Toliksno in se vecjo starostno razliko v resnici najdemo v precejsnem stevilu
zakonov sklenjenih v prvi polovici 19. stoletja v Velenju in njegovi okolici.

Tabela: Povprelna slarosl moikih in fensk ob poroki

Kraj

16.st.
MIZ

Anglija:
Canterbury 27/25
Nemcija:
Wuertenberg 25/21
Slovenija:
Paski Kozjak
(1784-799)
Cma na Koroskem
(1784-1800)
Slov. Bistrica
(1784-1800)
Slov. Bistrica:
(podeielje)
Velenje (trg)
Velenje (podeielje)
Dolina pri Trstu

17.st.
MIZ

26/21

18.st.
MIZ

1800-50
MIZ

28/27

26/23

29/24

31/25

1850-99
MIZ

33/28

30/25
29/26

Starostne razlike med .teninom in nevesto

Povprecna starostna razlika med moskim in iensko je v zakonih, v katerih so
bili moski starejsi, namrec res znasala 8,4 !eta v kmecki okolici in 8, 1 !eta v
Velenju. V drugi polovici stoletja so se razlike povecale na 9 let v okolici in 8,2
v Velenju. lz tega povprecja pa je seveda izstopalo skoraj 10% zakonov, v
katerih so moije, v vecini vdovci, jemali v zakon vec kot dvajset let mlajse
neveste. Kar 35 let je bi! starejsi od svoje iene Elizabete Sedovnik iz Smartinskih
Cirkovc Oibalt Pefovnik, vdovec, ki se je porocil na torek 17. junija daljnjega
!eta 1788.

35/30

32/27
33/30
23/24*

Redki podatki iz drugih krajev Slovenije so podobni; na Paskem Kozjaku je bilo
od !eta 1784 do 1799 zakonov, v katerih so bile ienske starejse od moskih,
32%. Tudi v delavski Cmi so bile v celotnem obdobju od !eta 1784 do 1940e
neveste starejse od ieninov v 31, 7% primerov. V Kranju pa so bili leta 1754
moije starejsi v 73% zakonov, ienske pa dokaj podobno kot v Velenju v 18%
zakonov.

34/30
31/28
27/23
33/26

19
25/21
26/22

Toda presenetljivo veliko je bilo zakonov, v katerih so bile iene starejse od
svojih moi. Nekako proti pricakovanju je bilo takih zakonov precej vec v kmecki
okolici Velenja kot pa v trgu. V kmecki okolici je bila v prvi polovici 19. stoletja
vsaka tretja nevesta (30.5%) starejsa od ienina, v drugi polovici stoletja pa je
njihovo stevilo se naraslo (34,5% zakonov). Povprecna razlika v korist iensk je
bila med sest in sedem let. V Velenju je bilo zakonov s starejsimi ienami precej
manj; v prvi polovici 19. stoletja 22,4%, v drugi polovici stoletja pa se manj
(20,2%). T udi povprecna starostna razlika je bila niija, okrog stiri !eta.

29/24
36/30

8
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Po tern pregledu starosti porocencev in starostnih razlik med njimi se je seveda
potrebno vprasati, o cem nam podatki slovenskega vzorca sploh porocajo.
Najprej seveda lahko ugotovimo, da smo v tern pogledu vsaj v osrednji Sloveniji
bolj ·zahodni" od zahoda samega. Starosti nasih ieninov in nevest so v glavnem
visje od povprecij v Angliji ali sevemi Franciji. Delez iensk, starejsih od moz,
ki ga nekateri raziskovalci zgodovine druzine stejejo za najbolj konsistenten
indikator ·zahodnosti" druzine in se na zahodu giblje med 20% in 25%, je v
Sloveniji visji in se giblje med 20% v urbanih naseljih in vec kot 30% v
kmeckih okoljih.

V vsakem primeru pa navedeni podatki pomenijo prevlado t.i. zakona iz razuma,
pri katerem je ljubezen igrala dokaj nepomembno vlogo. Sicer pa bi bila, kot
pravi J. L. Flandrin, francoski raziskovalec zgodovine druzine, poroka iz ljubezni
pravo hudodelstvo do bodocih otrok, ce bi se par porocil sicer v "pravih letih",
zato pa brez sredstev za prezivljanje.
Precejsne razlike v starosti med obema partnerjema seveda tudi niso bile cisto
brez vpliva na socialni poloiaj in vlogo ienske in moskega v druzini. Zakoni,
v katerih se je zrela zenska z bogatimi zivljenjskimi izkusnjami porocila z znatno
mlajsim moskim, zagotovo niso poznali povsem servilnih in ubogljivih iensk,
ki bi se svojim moiem pokoravale v vsem. V vsakem primeru visok delez iena
starejsih od moz pomeni doloceno samostojnost iensk in zakon, ki se nagiba
bolj k partnerstvu kot pa k slepi pokorscini in neomejeni avtoriteti druzinskega
poglavarja.
Potemtakem bi slabsi (brezpravnejsi) poloiaj ienske lahko pricakovali v mestih,
kjer je bilo zakonov mlajsih moskih s starejsimi ienami bistveno manj, vsaj
kakor potrjujejo podatki za Kranj sredi 18. stoletja in za Velenje skozi celo 19.
stoletje. T udi sicer ugotavljajo, da je t.i. mescanski zakon v zakonsko skupnost
prinasal mnoge poteze, ki bi jih sicer na pamet prej pripisali
·tradicionalisticnemu in robatemu" kmeckemu okolju kot pa bolj 'kultiviranim
in omikanim" mescanom.

Jjuuij 1995
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Druzine v 19. stoletju

Potem ko smo spremljali usode nasih prednikov iz 19. stoletja skozi rojstva in
poroke, je ze cas, da spregovorimo nekaj besed o druzinah v tern casu. Ne samo
zato, ker vsi dogodki, ki jih matifoe knjige spremljajo (rojstva, poroke in smrti),
sodijo v krog take ali drugafoe druzine, ampak zato, ker se v mednarodnem letu
druiine, ki se ze izteka, spodobi, da bi zvedeli se kaj vec o druzinah nasih
prednikov.
Zelo obicajna predstava o druzini v svetu evropske predindustrijske dobe, toreJ
nekje od zaceka 19. stoletja dalje, je nekoliko idilicna predstava o rodovni ali
veliki druzini. T udi pri nas je prevladovalo mnenje, da so nasi predniki, zlasti
na kmetih, ziveli v takih druzinah .
Za rodovno druzino je bilo znacilno, da je ukoreninjena v eni hisi, ki je bila v
njeni lasti in se je prenasala iz roda v rod. Druzinski oce, edina avtoriteta v
druzini, jo je ob svoji smrti predal nasledniku, obicajno ie porocenemu
najstarejsemu sinu. Vsi drugi sinovi in hcere, ki se niso porocili ali pokazali
dovolj podjetnosti, da bi osnovali nov rod, so ostali doma. Sprejeli so oblast
novega druzinskega poglavarja, delali na druzinskem posestvu ali obrtni
delavnici za skupno dobro, sodelovali pri vzgoji necakov in necakinj in se seveda
sprijaznili s tern, da si sami druiine ne bodo nikoli ustvarili. T udi posli, tam kjer
so jih sploh potrebovali, so bili del druzine in so ji bili predani ter so neredko
v hisi ostajali vse zivljenje.
Vzgoja otrok je potekala doma, v druiinskem krogu, in je dajala trdno poklicno
in moralno vzgojo, ki je temeljila na tradicionalnih moralnih normah
bogabojefoosti, upostevanja hierarhije, spostovanja starejsih in zagotavljala
stabilnost in trdnost druzine in druzbe. Druibena in industrijska revolucija naj
bi ta sistem rodovne druiine v temeljih zamajala. Napoleonov Code civil je
uzakonil nujne dedne deleze in naenkrat je bilo vse negotovo; sinovi so odhajali
od hise in si takoj ustvarili druzine, bratov in sester nic vec ni vezalo na
tradicionalno domace ognjisce in drug na drugega, prepiri ob dedovanju so bili
pogosti, rodovna tradicija je izginjala. Velike druzine so razpadle v male, zakonci
pa so omejili svojo plodnost, stari svet je bil izgubljen.
Pred dobrima dvema desetletjema pa so se zaceli mnoziti glasovi, posebej
britanskih zgodovinarjev iz Cambridga, ki so z racunalnisko analizo vec kot sto
popisov prebivalstva dokazali, da v svetu predindustrijske druibe zahodne
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Evrope take druzine preprosto niso obstajale ali pa so bile zelo redke. T eze o
rodovni druzini pa so vendar ostale tudi se potem mocno upostevane, zlasti pri
sociologih.
Deloma jim je podlegla celo Alenka Puhar v svoji imenitni knjigi o zgodovini
otrostva pri Slovecih (Prvotno besedilo zivljenja, Zagreb 1982), ceprav je sicer
v tej knjigi razkrinkala celo vrsto mitov o druzini in se zlasti o materinstvu.
Pisala je namrec, da lahko v slovenskih druzinah 19. stoletja vidmo ·strahotno
potrebo" po ustvarjanju novih zivljenj, o desetih, petnajstih ali celo dvajsetih
otrocih, ceprav jih vec kot polovica ne bo prerasla najnefoejsih otroskih let.
Nemogoce je zanikati, da so take druzine v 19. stoletju (pa tudi prej in kasneje
seveda) pri nas res obstajale. Sam poznam primer izjemne druzine na Paskem
Kozjaku, kjer je ena mati povila 22 otrok. Toda o takih druzinah lahko beremo
v casopisju tudi danes (v Braziliji ali ltaliji npr.), pa vendar vemo, da so to
izjeme.
Podobno izjemne so bile druzine s petnajstimi ali dvajsetimi otroci tudi v 19.
stoletju saj iz doslej znanega gradiva (zupnija Velenje in Cma na Koroskem)
ne poznam primera druzine, ki bi imela vec kot 13 otrok, zelo redke pa so bile
tudi druzine z 10 otroci. Navsezadnje o tern govori ze ljudsko izrocilo, ki
poudarja izjemnost in posebnost desetih bratov in desetnic, ki so morali iti od
doma po svetu s trebuhom za kruhom, saj - kakor je zapisal Oroslav Caf leta
1844 po ljudski pesmi nekje na Stajerskem:
'Marija pravi, govori:
Kaj je le desetega,
Vse mora v desetino iti." (18)
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RODOSLOVJE IN KRAJEVNA Z(iODOVINA

Janez Smitek
Rodovnikarji obicajno obravnavajo rodovnike v obsegu posameznih rodovnih
debel, kolikor jim pac omogocajo dosegljivi viri, oziroma kamor segajo njihove
sorodstvene zveze . Pri raziskovanju krajevne zgodovine pa se pokaze potreba
ugotavljanja sorodstvenih zvez v obsegu celotnega naselja, dokler je to se mofoo
v obvladljivih mejah . Tak obseg ima staro fuzinsko naselje Kropa, ki je v dobi
ob koncu fuzinskega zelezarstva stelo sto his in okoli 1300 prebivalcev.
S kroparskimi druzinami se je na pobudo krajevnega zgodovinarja, zadrufoega
ravnatelja Joie Qaspersica, pricel ukvarjati zupnik France Kanduc; opise sta
objavljala v glasilu Zadrugar z zacetkom v st. 2/1940, vendar je njuno delo
prekinila vojna, tako da sta obdelala samo druzine z zacetnico A do Q . lz
zbranega gradiva je v prvi povojni stevilki Zadrugarja (nov. 1945) Qaspersic
objavil se rodovnik slavne fuzinarske druzine Mazollov. Za svoje raziskave je
imel Kanduc na razpolago ves zupnijski arhiv, zlasti maticne knjige od
ustanovitve fare po letu 1627; po potrebi je vzdrzeval pisemske zveze s
sosednjimi iupniki.
Ko sem pred 24 leti postal upokojenec ali ·svobodni raziskovalec", sem se price!
ukvarjati z raziskovanjem kroparskega in kamnogoriskega zelezarstva in s tern
v zvezi se je pokazala potreba po pregledni ureditvi rodovnikov. Za objave mi
je bilo na razpolago tovamisko glasilo Plamen. V stevilkah 6/77 do 1 /80 sem
obdelal okoli 200 kroparskih druzin, skupaj s posameznimi clani pa sem
registriral okoli 300 druzinskih priimkov. Na srefo sem delo na grobo zakljucil,
dokler so bile maticne knjige na maticnem uradu in v iupnijskem uradu v Kropi,
sedaj pa tako poseganje v ·osebno integriteto" ni vec dovoljeno; maticne knjige
so prenesene v centralne arhive v Ljubljano.
Za raziskovanje krajevne zgodovine Krope so pomembni viri:
•
maticne knjige (rojstne, porocne, mrliskeJ,
•
urbarji radovljiskega gospostva (1498, 1579, 1780),
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rudarski (fuzinski) redi (1381, 1550, 1575),
podelilne knjige rudarskega urada (1668-1880) ,
zupnijski arhiv (status animarum 1839),
arhiv Kovaskega muzeja, glasilo Zadrugar
in razne objave krajevnih zgodovinarjev .

Rodovniki kroparskih druzin so koristni zlasti pri topografiji kroparskih his, po
njih je mozno zasledovati lastnistvo, naseljenost in stanovanjski standard. Za
zadnjih dvesto let je ostalo lastnistvo v istem rodu samo pri eni hisi (Kr. 22).
Presenetljivi so podatki o naseljenosti; npr. v Fovsaritnici (Kr. 70) jih je nekoc
zivelo 70, danes ena oseba . Po maticnih knjigah je mozno preveriti podatek A.
Mullnerja (Zgodovina ieleza, str. 314), da je bilo proti koncu 19 . stoletja v treh
hisah in treh druzinah (Pesjak, Pibrovc, Valand) 70 druzinskih clanov.
Po rodovnikih lahko ugotavljamo istovetnost •tegendamih" z 'zgodovinskimi"
osebami. Joie Bertoncelj v Kroparskih zgodbah (1973) opisuje Putapajo kot
borca za staro pravdo; popis dus (1839) pojasni, da je bil to Blaz Hrovat
(1809-1870) . Mullner (str. 263) navaja med zadnjimi kroparskimi rudarji
Parjatla in njegove jame, to je bit Blaz Dobre (1808-1875) . Nekak kroparski
Tantadruj je bit ljatata, uradno France Kvas - Capov France; s ponosom sem
ugotovit, da sva si bila v sorodu. Pa tudi castne nazive zasledimo: porocna knjiga
pise, da je bit leta 1736 Anton Stergar ·supremus in superiori fericudinae
magister", po domace ogomostar (Obermeister) zgomje fuzine .
Bolj kot po druzinskih imenih so se poznali ljudje med seboj po ' partiklih", zato
je Franjo Solar, dolgoletni ravnatelj lebljarske zadruge, vpisoval clane tudi po
vulgamem imenu. Rodovniki so pomembno dopolnito za Slovenski biografski
leksikon. V Potocnikovem rodovniku dobimo sorodstveno zvezo med slikarjem
Janezom (17 49-1834), pravnikom Jozefom (1753-1808) in gradbenikom
Francetom (1811-1892). S podatki iz rodovnikov dopolnjujemo preglede
kroparskih fuzinarjev, fuzinskih sodnikov, kovaskih podjetnikov in obrtnikov,
na kratko - bolj ali manj 'znamenitih" Kroparjev.
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Oenealogicko - heraldicky Hlils
(glasilo slovaskih rodoslovcev in grboslovcev) .
V svoji zadnji stevilki (letnik 5, st. 1) med drugimi prispevki avtor Andrej Fiala
v prispevku z naslovom Kraljica Barbara, rod celjskih in njihovih dedicev povezava s Slovasko, obravnava del njihove zgodovine, ki je prek Celjanov
poveza na z naso.
Prispevek se zacne takole: '17. maja, leta 1395, ko je bit ogrski kralj Sigismund
Luxemburs1<i na vojni odpravi proti T urkom pri Malem Nikopolju, je kraljica
Marija, ki je jezdila v budimskih hribih, padla s konja . Sigismund je po desetih
letih zakona postal vdovec."
Avtor nato pripoveduje, kako je cez nekaj let skoraj prislo do poroke s
petnajstletno Marjetico, hcerko grofa Henrika z Brega in nadaljuje z zapleti in
razpleti, ki so privedli do tega, da je vdovec zasnubit devetletno Barbaro, hci
Hermana II. Celjskega in jo kmalu nato porocil.
Tu nimamo namena ponoviti vsega, kar Fiala objavlja v Hlasu, ce povzamemo,
clanek govori o okoliscinah, ki so mlado Barbaro Celjsko pripeljale na ogrski
prestol. Opisuje njen izvor, sorodstveno razmerje in grbe Celjanov. Prisotnost
Celjanov v juzni Stajerski zasleduje v 12. stoletje. Za itustracijo dodaja kraljeve
in celjske grbe, ki so ohranjeni v srednjeveski literaturi, zigih in spomenikih na
Ogrskem (grad Buda, Czesznek, Ozor, Nyek) in Slovaskem (gradova Trencin
in Bratislava, cerkev v Devi nu) .

Peter Hawlina
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c;enealogical Computing
Zadnja stevilka vodilne ameriske ·racunalnisko rodoslovne" revije je tematsko
posv~cena neposrednemu dostopu do knjiinic prek (telefonske) linije. 0 tern
govori naslovni prispevek Po liniji do knjiinice (Qetting a Line on Libraries),
objavljenih je prek 11 0 knjiinic z njihovimi elektronskimi naslovi in navodili
za pristop, poleg tega pa se spisek okrog sedemdesetih drugih knjiinic brez teh
navedb. V posebnem kazalu je nanizanih 50 podatkovnih zbirk (database), ki
vsebujejo od nekaj tisoc do nekaj milijonov raznovrstnih zapisov. Nekateri so
dosegljivi prek linije, drugi prek disket in CD-jev, nekateri osebno ali po pisni
poizvedbi. Nekateri so zastonj, drugi razmeroma dragi, spet tretji so na razpolago
za zamenjavo. CD-ji z nekaj miljoni zapisi stanejo 200-300 dolarjev. V ta sklop
bi lahko uvrstili tudi Vodic po lntemetu za zacetnike (na tern podrocju po
predavanju dr. Pisanskega niti ne zaostajamo, skoda le, da lahko uporabnike
lntemeta med clani prestejemo na prste ene roke), nato opis novosti na lntemetu
in opis projekta avtomatiziranja arhivov, ki se ga je lotila firma Banner Blue, to
so avtorji tudi pri nas znanega in uporabljanega programa Family Tree Maker.
Se marsikaj porabnega je najti, prvic pa se je pojavil clanek, ki sicer zelo na
kratko in povrsno obravnava vprasanje varovanja podatkov (The Privacy
Problem).
Pregled vsebine te revije zakljucujem s tremi temeljnimi pravili, ki nam jih na
srce polaga Jim Willard:
1. Dokumentiraj vire
2. Dokumentiraj vire
3. Dokumentiraj vire
(Ce si pozabil tretje pravilo, se spomni drugega!). Kdor ima le kaj izkusenj z
rodoslovjem, mu bo brez oklevanja pritrdil, malo teie sledil in se teie
nadoknadil zamujeno.

Peter Hawlina

Rodoslovje v A vstraliji
Prek svetovnega racunalniskega omreija tudi Avstralci propagnaJo svoje
rodoslovje. Ceprav je Avstralija dalec, je nemara le zanimivo vedeti, kako je
tam organizirano rodoslovje, saj smo tudi Slovenci pognali svoje veje dalec prek
luie. Poznavanje organizacijskih oblik rodoslovja v tujini pa nam lahko pomaga
tudi pri lastnem organiziranju. V Avstraliji obstaja vec rodoslovnih zdruienj.
Navedli bomo zgolj tista, ki jih objavljajo v hipertekstovni obliki po mreiju.
Eno med njimi pa si bomo tudi pobliie ogledali.
Australian Institute of Qenealogical Studies
PO Box 339
Blackbum Vic 3130
(03) 877 3789
Qenealogical Society of Queensland
PO Box 423
Woolloongabba Old 4102
(07) 891 5085
Qenealogical Society of Victoria
5/252 Swanston St
Melbourne Vic 3000
(03) 663 7033
The Heraldry and Qenealogy Society of Canberra
QPO Box 585
Canberra ACT 2601
(06) 295 1141
Queensland Family History Society
PO Box 171
lndooroopilly Old 4068
Society of Australian Qenealogists
Richmond Villa
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1.20 Kent St
Sydney NSW .2000
(0.2) .247 3953

South Australian Qenealogy and Heraldry Society
QPO Box 59.2
Adelaide SA 5001
(08) .27.2 4.2.2.2
Western Australian Qenealogical Society
5/48 May St
Bayswater WA 6053
Seveda spisek ni popoln. Sedemnajstmilijonska Avstralija premore torej vsaj
osem aktivnih rodoslovnih drustev. Dodatne informacije o rodoslovju v
Avstraliji je mogoce dobiti na elektronskem naslovu:
coh erent@ozemait.com .au
Podrobenje si poglejmo eno od omenjenih drustev:
The Heraldry and Qenealogy Society of Canberra Inc.
QPO Box 585, CANBERRA ACT .2601
Drustvo je bilo ustanovljeno leta 1964. Clani si izmenjujejo informacije, tisti,
ki imajo posebna znanja, jih delijo z ostalimi na drustvenih delavnicah in
predavanjih. Enkrat na leto drustvo priredi julijski uvodni seminar za zacetnike,
z nasveti pa je na voljo vse leto. Sestanki so enkrat mesecno. Na njih predavajo
gosti o posameznih specializiranih temah. Drustvo izdaja cetrtletno publikacijo
z naslovom: The Ancestral Searcher. Na mesecnih srecanjih je mogoce kupiti
tudi nekatere publikcije, ki so zainteresiranim v pomoc pri rodoslovnih
raziskavah.
Drustvo v Canberri ima svojo knjiznico, ki med drugim vsebuje: referencne
knjige, biltene drugih avstralskih in mednarodnih rodoslovnih drustev, podatke
pokopalisc in pokopov, podatke o ladijskih prevozih iz kolonialnih casov,
podatke o rojstvih, smrtih in porokah ter mednarodni rodoslovni indeks.
Knjiznica si izmenjuje podatke z drugimi vecjimi rodoslovnimi drustvi v
Avstraliji.
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Drustvo nudi nasvete in poizvedbe o rodoslovnih zadevah zastonj svojim
clanom. Neclani placajo najmanj .25 avstralskih dolarjev za nasvet oz.
poizvedbo. Neclani lahko za .25 dolarjev na uro brskajo po ze zbranih podatkih,
ki jih hranijo v knjiznici.
Bilten drustva prinasa rodoslovne novice, informacije o manj znanih
rodoslovnih virih, vprasanja bralcev - ki za neclane seveda niso zastonj, novice
iz pobratenih drustev po svetu, novice o racunalniskih obdelavah rodbinskih
arhivov in ocene knjig. Bitten tudi objavlja besedila ali povzetke predavanj iz
rednih srecanj.
Drustvo pozna se dodatne aktivnosti. Po javnih knjiinicah prireja razstave o
svojem delu in v svoji knjiinici prireja dneve odprtih vrat. V lokalni skupnosti
organizira rodoslovna predavanja, delavnice, seminarje in tecaje, obcasno tudi
ekskurzije oz. delovne piknike.
Drustvo ima dve interesni skupini: za racunalnisko rodoslovje ter za kaznjence.
Zavedati se moramo, da je Avstralija nekoc Angliji sluzila v podobne namene
kakor Sibirja Rusiji: za izgon kaznjencev.
Knjifoica je odprta stirikrat na teden po tri ure. Neclani placajo za vsak obisk
6 avstralskih dolarjev (studentje in upokojenci pa 4 dolarje) . T elefon: (06) .295
1141.
Clanarino pobirajo enkrat na leto, 1. julija. Zanimivi so zneski: clan $30,
upokojenec $.25, druzina $50, zakonca, upokojenca $35, student $.25,
organizacija $50. Vsi zneski so v avstralskih dolarjih. Drustvo je vclanjeno v
dve zvezi: Australasian Federation of Family History Organisations in NSW
Association of Family History Societies.
Podatki v omrezju, ki govore o tern drustvu, so bili nazadnje aiurirani 9. maja
1995 .
Menim, da bi tudi v Sloveniji nujno potrebovali knjiznico, ki bi bila usmerjena
predvsem v rodoslovno raziskovanje. Seveda bi morali dobro premisliti, ali je
potrebno ustanavljati novo, privatno knjiznico, ali pa bi !ahko ob kateri od
obstojecih splosnih knjifoic postavili na noge rodoslovni oddelek.
T omaz Pisanski
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Spodnji, na videz nepregleden spisek, je standardna mednarodna zgoscena
oblika posredovanja bistvenih podatkov nekega raziskovalca. Za tak spisek se
je uveljavil mednarodni naziv Tiny tafel, skrajsano TT. Prve stiri vrstice so
identifikacija raziskovalca, naslednje tri so identifikacija uporabljene strojne in
programske opreme (namenjeno posebnim progamom za iskanje mofoih
povezav), zadnja je datum izdelave tabele. Vmes pa so vsi znani priimki
prednikov neke osebe, krajev prvega in zadnjega pojavljanja, letnice prvega in
zadnjega zapisa, na zacetku pa se sifriran zapis priimka, ki skusa odpravljati
tezave zaradi razlicnih zapisov istih priimkov (Kranjc, Kranjec in podobno).
Oseba, ki objavi tako tabelo, v konkretnem primeru Janez Toplisek, pricakuje,
da bodo raziskovaki pozomi na mofoe sticne tocke v svojih raziskavah in se v
takem primeru povezali s posiljateljem.

N Janez T oplisek
A T rzin, Pemetova 13
A 61234 Menges
T 061/713-188
D /IBM/
F Brother's Keeper 5.2
Z 25 Brother's Keeper MP
B500 1843:1843 BAN\Ravne 21/Ravne 21
B220 1839:1885 BIZJAK\Kobile/Qolek
B620 _ . _ _ BRACKO\!/!
B624 1837:1863 BRQLEZ\Drumlafoo/Drumlafoo
Q640 1833:1833 QRIL\Drumlafoo/Drumlafoo
Q622 _ : _ QROSEK\!/!
H252 1857:1896 HOJNIK\Ljubecno/Stanovsko-Poljcane
1112 1845:1845 IPAVEC\Qolek/Qolek
J252 1875:1973 JESENEK\/Celje
K650 _ . _ KERIN\!/!
K360 1869:1869 KODRIC\Maerchendorf/Maerchendorf
L165 1878:1920 LAVRINC\Recica nad Laskim/
M621 _ . _ MIROSAVEC\l/l
0562 1804:1804 OMERZV\!/l
P600 _ . _ PIRS\l/l
P436 1818:1818 PLETERSKl\!/l

P320 1868:1971
R165 1879:1879
T142 1804:1972
Z122 1879:1879
W 21 Maj 1995

.
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POTISK\Sp. Poljcane/l
REBERNIK\Buce/Buce
TOPLISEK\!/Ljubljana
ZABVKOSEK\!/!

•

Zelo me zanimajo rodoslovne in druge zgodovinske raziskave na
obmocju Kozjanskega in V sirsem prostoru med Krskim in Podcetrtkom.
Zlasti bi me zanimali kakrsnikoli podatki o posameznikih, ki so bili
udelezeni v kmeckih uporih v 16. in 17. stoletju na tern obmocju. Kje
so shranjeni pisani viii o tistem casu: porocila, sodni, vojaski, grascinski
dokumenti, kronike ipd! Janez Toplisek, Trzin, Pemetova 13, 61234
Menges, tel.:0611713-188.

•

John Kozjak isce podatke o svojem dedu Johnu Kozjaku, ki je bil rudar
v Ameriki. Po nepopolnih podatkih naj bi bil John (Ivan, Janez, Johann)
rojen v Ljubljani leta 1877 ali po drugih podatkih leta 1872. Porocen je
bil z Mary Debelak, ki naj bi bila tudi rojena v Ljubljani leta 1881. Kraj
poroke ni man. lnformacije posredujte gospe Nadji Valentincic,
Zavetiska 8 (pri Bevel, 61000 Ljubljana ali telefonsko na tel.: 1233208.

•

Krenner (Skofja Loka) ! Morebitne informacije posljite na naslov
Wofgang Hubert Qalle, Petersbergenstrasse 2, Qraz, Austria.

•

lscem podatke o Henriku in Elizabeti LIPNIK. Rojena sta bila v letih
1840-1850 najverjetneje na podrocju med Bistrico in Rusami pod
Pohorjem. Andreja Zavodnik, Smrtnikova 5, 61000 Ljubljana, Tel.:
061/ 573-3.25.
Stefania Michels, 5900 Magnolia Lane, Plymouth, Minnesota 55442
VSA, ali e-mail: smichels at aol.com poizveduje po prednikih ali
sorodnikih za Joseph Spreitzer, * 17.10.1879, Strafoi vrh, starsi Michael
Sprietzer in Marija Banovec, brat Matt; Katherine Judnich,
* 11.11.1888, Cudno selo, starsi Joseph Judnich in Barbara Stayer, brata
Joe in John, sestre Mary, Anna, Neza, Ivana; Janez Japelj, * 20.10.1867,
Tomiseljl; Vrsula Sustarsic, * .20.10.1870, Tomiselj. J. Japelj in V.
Sustarsic sta se porocila v Sloveniji, leta 190.2 sta se s tremi otroki Uanez,
Anton, Marija) izselila v VSA.
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zacenJam uporabljati racunalnik, je delo na rodovniku po programu
Brother's Keeper zelo olajsano, o koristnosti ne govorim . .Zito naj se
bodoci udeleienci naslednjih tecajev korajfno udeleiijo. Qospodu
Toplisku pa se za potrpefljivost in trud zahvaljujem.

@hbtstila, nobii'he, bahila

•

Naslednje srecanje clanov Slovenskega rodoslovnega drustva bo v torek,
15.6.1955 ob 18 uri v sejni sobi podjetja IMP na Dunajski cesti 7 v
Ljubljani. Srecanje bomo, kot smo ie vajeni, razdelili na hi sklope:
1
tekoce aktualnosti in administracija
.2
strokovni de!: Spisek virov - ing. Kobi; nacrti drustva
3
klubski de!: vec clanov je izrazilo ieljo, da bi si ponovno ogledali
na prejsnjih srecanjih razstavljeno gradivo, zato ste vabljeni, da
nekaj svojega (reprezentativnega) gradiva razstavite.

•

Tefili za delo z rodoslovnim racunalniskim programom. V centru za
racunalnisko usposabljanje v Mikro Adi, Parmova 41 bo v drugi polovici
junija ponovno tecaj za tiste, ki bi pri svojem delu ieleli uporabljati
racunalnik in v slovenscino prevedeni program Brother's Keeper. Tecaj
bo v vecemih urah in bo skupaj trajal okrog sest ur. Vdeleienci bodo
dobili krajsi prirocnik, poleg tega pa se prevedeno verzijo programa BK5.
.Ztinteresirani naj se najavijo oziroma pozanimajo za podrobnosti pri
Janezu Toplisku na tel. 061/13.28.298 (dopoldan) ali na 713-188
(zvecer).

•

Pred dopusti nacrtujemo se julijsko stevilko billenil in srecanje 13 .7.
Avgusta bomo prosti. Naslednja (dvojna) stevilka bo izsla pred
septembrskim srecanjem 1.2.9 .

•

Odmev. Franc Cankar nam je poslal naslednji komentar:
Kratek tecaj racunalnistva za zacetnike z uporabo programa Brother's
Keeper. Prvi tecaj za nas zacetnike (starejse), je bit uspesen . Zelo
potrpeiljivo ga je vodil g. Janez T oplisek. V sestih urah tecaja pridobljeno
znanje racunalnistva je osnova na kateri bo potrebno se veliko dela in
truda. Pomoc bo potrebna tudi od mlajsih domacih . Lahko recem, ko

•

V petek in soboto, .26. in .27. maja, je bila v Sticni predstavitev
raziskovalnih nalog, ki jih je Zveza prijateljev mladine Slovenije
razpisala na temo lz druiinskega arhiva. Prispelo je 108 nalog. Komisija
je avtorjem podelila zlata, srebma in bronasta priznanja. Posebej se je
izkazala Osnovna sola Cvetko Qolar iz Skofje Loke.

•

Vsem, ki jim pri raziskovanju rodovnikov povzrocajo tefave maticne
knjige in listine, pisane v nemski gotici, a jim je navodilo v februarskem
biltenu preskopo, sporocam, da bomo v jeseni priredili izpopolnjevalni
tetaj v branju gotice. lnteresenti naj se prijavijo na rednem mesecnem
sestanku, da bomo lahko, glede na stevilo, priskrbeli ustrezen prostor in
cas. Znanje nemscine ni pogoj, je pa priporocljivo. T ecaj je predviden za
3-krat po .2 uri . Ce kdo nima februarske stevilke rodoslovnega biltena,
lahko posredujem fotokopijo. Joie Eng. Qasparic, Qlavarjeva .20, 61000
Ljubljana (tel.: 061/ 343-480 ali 063/ 814-.290) .

•

Lt proucevanje (povezavo sorodstev) evropskih vladarskih rodbin
potrebujem rodovnike evropskih vladarskih hg: angleske, francoske,
danske, norveske, italijanske, spanske, grske, albanske... V zameno
nudim svedski in nemsko-avstro-ogrski debelni rodovnik . Lt spominski
zbomik potrebujem podatke naslednjih plemiskih rodbin: grofij Celjski,
Frankopani, Zrinski, Attems, Windichgratz in Tattenbach . Lt gomje
rodovnike born poravnal stroske za fotokopiranje in ustrezno postnino.
Joie Eng. Qasparic, Qlavarjeva .20, 61000 Ljubljana (tel.: 061/ 343-480
ali 063/ 814-.290) .
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Zaradi laije komunikacije med avtorji, urednistvom, tiskamo in braki biltena
prosimo vse avtorje, da upostevajo naslednja navodila pri pripravi prispevkov:
•

Prispevke v enem izvodu posljite na naslov: Peter Hawlina, Lipica 7,
64220 Skofja Loka in to ndjkdsneje do Zdk/jufkd reddkcije lj. do 15.

vmesecu.

•

Ce pisete prispevke z racunalnikom, priloiite tudi disketo z besedilom .
Diskete so lahko ·male" (3,5") ali ·velike" (5,25"). Na disketi naj bo samo
besedilo prispevka . lme besedila naj bo priimek avtorja. Tudi na nalepki
naj bo jasno oznaceno ime avtorja. Prispevki so lahko na kateremkoli
fonnatu diskete in napisani z enim od znanih urejevalnikov.

•

Za reference v besedilu uporabite modemi nacin. Ce gre za citat ali tocno
navedbo, damo v oklepaj priimek avtorja in leto izdaje ter stran. Ce gre
za splosno navedbo, izpustimo stran.

•

Seznam literature uredite po abecednem redu avtorjev. Predlagamo
naslednjo ureditev:
a
knjige: priimek in ime avtorja, leto
izida, naslov, kraj, zaloiba.
b
clanki v revijah: priimek in ime
avtorja, leto izida, naslov, ime revije,
letnik, strani.
c
prispevki v zbomikih: priimek in ime
avtorja, leto izdaje, naslov prispevka
in nato popolni podatki o knjigi ali
zbomiku kot v tocki a.
Vrednistvo

