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Strokovno predavanje o limbuških bukv(ic)ah in pisnem materialu župnika A. 

Lacha  

 

Besedilo: Patrik Vicman 

 

Dne, 13. marca 2014, je v veroučnih prostorih limbuške župnije potekalo strokovno 

predavanje o zapuščini limbuških bukv(ic)ah in analiziranega pisnega medija oziroma 

materiala župnika Antona Lacha, ki jo je priredilo Društvo za razvoj Lira, Ruše. Program je 

bil konceptualno razdeljen na tri dele, in sicer na uvodni prolog profesorja Vilija Rezmana, 

sledil je historični pregled obdelanih knjig, ki jo je predstavil bodoči magister zgodovine 

Matjaž Grahornik, na koncu pa je študent nemškega jezikoslovja Patrik Vicman podal 

analizo pisnega medija župnika A. Lacha.  

 

Profesor Vili Rezman je v začetnem prologu predstavil delo in na kratko predstavil historični 

potek dogodkov v času limbuškega župnika Antona Lacha. Njegovo življenje umeščamo v 

prvo in drugo polovico 19. stoletja, torej v čas, ko je naš deželni teritorij zasedala Habsburška 

monarhija, tj. habsburška Vojvodina (Spodnje) Štajerske ( = Herzogtum [Unter]Steiermark). 

Profesor Rezman je besedo predal zgodovinarju Matjažu Grahorniku.  

 

M. Grahornik se je metodološkega dela lotil z veliko mero strokovnosti in natančnosti. Iz 

fonda limbuške župnije je pregledal 310 knjig, od katerih je 119 napisanih v nemškem jeziku, 

102 v slovenskem, 53 v latinskem in ena v hrvaškem jeziku. Analizirane in časovno razvrščene 

knjige se raztezajo od 16. pa vse do druge polovice 19. stoletja. Osrednji predmet knjižne 

obravnave se v pretežni meri suče okrog slovarjev in leksikalnih priročnikov; glede na zvrst je 

večji del knjig sakralnega značaja, in sicer 221 knjig, profanega le 52. Po večini gre za 

leposlovna dela o življenju in delovanju krščanskih svetnikov in mučencev, o romanju v Sveto 

deželo Rim, o zgodovini Lavantinske škofije ... V bogatem knjižnem repertoarju je prav tako 

naletel na knjižno gradivo, ki razčlenjuje vsakdanje življenje kmetovalcev, to pomeni, kako 

najti ustrezen način izboljšanja kmetovanja, (inter-)tekstualna vsebina pa se suče okrog 

obrtniških izdelkov, kupčevanja in slabega vpliva alkohola. V nemškem in latinskem jeziku 

prevladujejo popisi dežel avstrijskega cesarstva, primerjalna – komparativna dela o splošni 
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latinski/nemški gramatiki (slovnici), najdejo pa se tudi ljudski slovarji in biografije, na primer 

življenjepis Aleksandra Velikega (Aleksander III. Makedonski). V nadaljevanju bom izpostavil 

nekaj najmarkantnejših knjig, ki jih je v svoji predstavitvi predstavil M. Grahornik.  

 

Najstarejši knjigi v fondu izvirata iz 16. stoletja – ena iz l. 1533, ki je bila natisnjena v 

znameniti in priznani Frobenovi tiskarni v Baslu v Švici, druga pa iz l. 1578, natisnjena v 

Benetkah, Italiji. Vsebini knjig se nanašata na curriculum vitae ( = življenjepis) 

rimskokatoliških mučenikov ter na predstavitev dela in življenja milanskega škofa 

Ambrosiusa (slo. Ambroža), ki je živel in deloval v 4. stoletju, in ga uradno prištevamo med 

četverico s strani Vatikana potrjenih cerkvenih učiteljev. Sledili so detajlirani opisi knjig, kot 

na primer Misal Jakoba Tirinija iz 17. stoletja, nemška knjiga Johanna Babtista Massillona iz 

18. stoletja, Gutsmannov Nemško-slovenski slovar iz l. 1789, 4-jezičen slovar Giovannija 

Veneronija, iz l. 1714, v katerem so obravnavani štirje glavni jeziki Evrope itn.  

 

Študent nemškega jezikoslovja Patrik Vicman je pred zaključnim epilogom podal analizo 

pridobljenega limbuškega pisnega materiala župnika Antona Lacha, kjer se je docela uprl na 

splošno tekstualno komparacijo in vsebinsko konkretizacijo na danih primerih. Skupna 

numera oziroma število pridobljenih listin je znašalo 19 in izredno bogata zapuščina je bila 

pregledana posamično, nato tudi v snopičih. Za večjo preglednost same analize, ki jo je 

izvedel, je knjižni material sistematično razdelil v tri (pod)kategorije oziroma (pod)zvrsti, ki so 

si z letno datacijo sledila po naslednjem zaporedju: sprva je pričujočim slušateljem podal 

nekaj informacij o splošnem izračunu župnijskih izdatkov (to so t. i. sumarični ekstrakti), ki jih 

je med seboj komparativno primerjal, sledila pa je župnijska finančna planunga, tj. finančno 

načrtovanje.  

Vsebina pridobljenega materiala je bila sodeč po P. Vicmanu (precej) homogena, kar pomeni, 

da med natančno analizo ni prihajalo do (večjih) intertekstualnih diferenciacij. Za lažje 

razumevanje bom podal nekaj izračunov primarnih parametrov župnijskih pridobljenih 

finančnih sredstev, ki so l. 1851 znašala 5.050 guldnov (tj. pribl. 227.250 evrov/leto), l. 1860 

pa 3.400 guldnov (pribl. 153.000 evrov/letno). Iz izračunov se da razbrati, da je ena 

monetarna enota guldna znašala približno 45 [± 5 evrov] današnjih evrov. Iz historičnega 

vidika se je gulden sprva imenoval florint, zato tudi oznaka fl., l. 1892 pa se je gulden 

preimenoval v krono. 
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P. Vicman je tudi ugotovil, da je zraven primarne dejavnosti župnika Antona Lacha, ki je 

obsegala dušnopastirsko skrb faranov, bila sekundarna dejavnost posvečena obdelavi 

okoliških vinogradov (tj. rezanje in cepitev trte, košnja itn.). Izdatki vzdrževanja so bili kar 

visoki, in sicer 952 guldnov in 17 krajcarjev letno (tj. pribl. 42.840 evrov/letno). K stroškom 

oziroma župnijskim izdatkom lahko prištejemo tudi nekaj ostalih del, ki so črpali župnijsko 

blagajno. To so bile predvsem različne potrebe cerkvene obnove – sanacijska dela in 

vzdrževanja ter obvezno plačilo deželnoknežjega davka. Kot zanimivost, naj omenim, da so 

izračune potrjevali v Mariboru v t. i. Habsburškem računovodstvu, ki jih je pregledoval 

(Nad/)Škofijski ordinat.  

 

Strokovno predavanje sta v zaključnem epilogu z zahvalo zaokrožila limbuški župnik g. Andrej 

Firbas ter neumoren kulturnik in spodbudnik profesor Franjo Šauperl. Ob zelo prijetnem 

klepetu in prigrizku, ki so jo pripravile limbuške gospodinje, se je debata o historiji in 

morebitnem sodelovanju razvlekla vse do poznih večernih ur.  

 

 

 


