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»PO BEČELAH SE VIŽEJ!«  
Tako piše na enem od slovenskih čebelnjakov, pa tudi na letaku, s katerim založba 
AGENS iz Žirovnice na Gorenjskem s Slavkom Mežkom na čelu vabi častilce Antona 
Janše, med njimi so prav gotovo tudi čebelarji, k nakupu zbirke treh knjig, ki nam 
bodo osvetlile osebnost znamenitega čebelarskega učitelja z Dunaja. Prvi dve knjigi 
sta faksimilirana ponatisa, torej kar se da zvesto ohranjeni podobi knjig, ne le po 
vsebini, ampak tudi po črkopisu in zunanjem videzu. Tretja knjižica s tremi prispevki 
pa je pravzaprav komentar prvih dveh. Po letnici izida je prva nemško pisana 
Janševa knjiga z naslovom: Des Anton Janscha hinterlassene vollständige Lehre von 
der Bienenzucht, Wien 1775. Gre torej za 220 let staro knjigo, izšla pa je dve leti po 
Janševi smrti (1734-1773). Na njen izid torej ni mogel toliko vplivati Janša sam, 
ampak predvsem njegovi nasledniki, ki so znali ceniti njegovo velikansko delo na 
področju čebelarstva. Joseph Münzberg, cesarsko-kraljevski učitelj čebelarstva, 
prejkone Janšev neposredni naslednik, je v spremni besedi h knjigi zapisal, da 
»Janša ni bil učenjak, toda po svojem znanju/všdenju tem popolnejši mojster«. Knjiga 
je okusno opremljena in zgledno urejena. Vsaka nova učna enota je oštevilčena, na 
koncu pa je dodano še stvarno kazalo in sedem slikovnih prilog. Iz knjige Marija 
Terezija in Slovenci zvemo: »Prav iz Kranjske, kjer so že v Valvasorjevem času 
prizadevno gojili čebele in prodajali ’funt medu po 2 krajcarja’, zaradi česar kronist 
zapisuje, 'kako darežljivo teče in mora teči med v deželi Kranjski’, je Marija Terezija 
poklicala na Dunaj odlič nega čebelarja, preprostega kmeta Janšo, da bi postal 
cesarski učitelj čebelarstva. Ker ni znal nemško, je ob pomoči prevajalca v 
slovenskem materinem jeziku v cesarskem vrtu učence z vseh koncev cesarstva učil 
o čebelarstvu. Z njegovim poukom in spisi (ki jih je popravil šolnik Kumerdej) se je 
začelo novo obdobje v zgodovini čebelarstva« (Lj. 1992, str. 172- 173). Kdo ve, ali se 
pripomba o jezikovni pomoči ne nanaša na slovenskega jezikoslovca Blaža 
Kumerdeja, ki je bil rojaku v oporo pri pisanju imenitnih čebelarskih prispevkov. O 
tem nam skrbno in z ljubeznivo naklonjenostjo poroča Stane Mihelič v članku Anton 
Janša, življenje in delo. V njem nam strnjeno, a pregledno in temeljito predstavi 
prvega cesarsko-kraljevega uči telja čebelarstva na Dunaju za časa Marije Terezije 
kot čebelarskega učitelja, organizatorja čebelarstva in čebelarskega pisca in ne 
nazadnje po človeški plati. Za slovensko čebelarsko zgodovino je vsekakor 
pomembno, da ne spregleda deleža Petra Pavla Glavarja in njegovih prizadevanj za 
izboljšanje tedanjega čebelarjenja. Druga knjiga omenjene zbirke je Antona Janshaja 
popolnoma podvuzhenje za vse čebelarje, v Celi 1792. Gre za poslovenjeno različico 
pravkar opisanega Janševega dela v nemščini. Osemnajst let po izidu prve izdaje ga 
je »na mnogo prošnjo«, kakor je rečeno na naslovnici znotraj, prestavil »na kranjsko« 
Janez Goličnik, župnik v Grižah na Štajerskem. Tega pa ni počel »zvesto po črki«, 
ampak je prevod dopolnjeval s svojim čebelarskim znanjem, bodisi v opombah pod 
črto ali v dodatku zadaj, pa tudi izpuščanje nekaterih odlomkov priča o njegovi 
samostojnosti. V »komentarni« knjižici je delo temeljito predstavila Marjeta Humar 
(Janeza Goličnika popolnoma podvučenje za vse čebelarje). Pri tem se sploh ne 
omejuje samo nanj, ampak s hvalevredno širino prevajalca, morda bi lahko celo rekli 
prirejevalca Janševega dela, postavi delo v čas in prostor, tako da bralec dobi dokaj 
nazorno podobo o okoliš činah, v katerih je omenjeni Goličnikov podvig, menda tudi 
ob spodbudi že omenjenega Blaža Kumerdeja in razsvetljenski naklonjenosti 



celjskega slovenskega tiskarja in knjigarnarja Franca Jožefa Jenka, nastal. Še več. 
Avtorica v nekaj potezah prikaže tudi druga prizadevanja za umno čebelarjenje pred 
Janšem in Goličnikom in za njima, ker pa se sama zanima predvsem za reševanje 
jezikovnih vprašanj s področja leksike, seveda ni mogla izostati vsaj drobna tovrstna 
analiza. Vsekakor je razveseljivo, da s primerjalnega vidika P.P. Glavar ni izostal, 
tako da nam obe navedeni monografsko zasnovani besedili, res ne toliko po svojem 
obsegu kot po svoji tehtnosti, dajeta vtis, da imata pred seboj zgodovino slovenskega 
čebelarstva - v enciklopedičnem slogu. To potrjuje tudi tretji članek v tretjem zvezku 
omenjene zbirke, namreč Čebelarski muzej v Radovljici izpod peresa Ide Gnilšak. 
Omenjeni članek je podoben prvima dvema: nabit je s podatki, a vendar z jasno 
rdečo nitjo o viziji, ki jo želi uresničevati edini slovenski čebelarski muzej. Sledi še 
neavtorizirani članek Čebela kot simbol identitete, s katerim Gorenjska banka Kranj 
utemeljuje svojo odločitev, zakaj je prevzela čebelo za simbol svojega poslovanja. 
Vendar je članek popolnoma etnološko zasnovan, tako da iz njega spet zvemo veliko 
novega o čebeli. Prejkone je to tudi zasluga urednika prof. Jožeta Šifrerja urednika 
knjižne zbirke »Pot kulturne dediščine«, oblikovalcu Lucijanu Bratušu pa gre zahvala 
za lično opremo zbirke. Zavita je v trd ovojni papir in prevezana z motvozom, to pa 
daje ediciji očarljiv nadih preteklosti. Domiselno je rešeno tudi vprašanje naslovnice. 
Na levi strani je naslov Goličnikovega prevoda, na desni pa nemški naslov 
Janševega originala. Glede na to, da je v zvezku s komentarji dodan tudi povzetek o 
čebeli kot simbolu (slovenske) identitete in prevoda člankov Staneta Miheliča in Ide 
Gnilšak v nemščino, je zbirka treh knjig lepo darilo ne le za naše prijatelje v tujini, 
ampak tudi odlična prilož nost za promocijo Slovenije, posebej na nemško 
govorečem ali vsaj nemščino poznavajočem območju. V tem primeru je v ospredju 
pač desni rob ovojnega papirja in spoštovanju tujejezičnega sogovornika je 
zadoščeno. Za domače kupce je seveda dostojno in primerno, da jih vabi vzeti knjige 
v roke slovenski naslov Goličnikovega prevoda. Skratka, tako lepa in skrbno 
pripravljena izdaja treh knjig zasluži, da bi jih v svojo knjižnico sprejel ne le vsak 
slovenski čebelar, ampak prav tako vsak kulturno in slovensko čuteč Slovenec. Tudi 
iz njih doživimo, da je čebela zares »žlahtna spremljevalka slovenske kulture«. 


