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Jože Podmilšak se je rodil v Krašnji 24. marca 1845. 
V Krašnjo se je družina preselila iz Podmilja. Oče 
Andrej je bil kočar na »Konju«, tako rečejo Krašnjani 

tistemu delu vasi, ki leži na hribu. Jože je imel še starejšega 
brata in sestro. Njegov prvi učitelj je bil Jurij Varl, župnik 
in tudi pisatelj. Jurij Varl je spoznal, da je deček priden 
in nadarjen, zato je predlagal staršem, naj ga pošljejo v 
gimnazijo. Ker starši niso imeli sredstev za šolanje, jim je 
pomagal Jurij Varl sam. 

Pisateljeva
rojstna
hiša
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Krašnja nekoč
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Mežnarija, ki so jo po drugi svetovni vojni 
preuredili v dvorano za kulturne dejavnosti.

Cerkev z župniščem in hlevom.
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Zvečer me je čakalo zopet novo veselje. 
Brzo ko odvečerjamo stročji fižol, ka-
koršni je Pekec najraje jel, odrineva jo z 
očetom k Luki nekoliko povasovat. Da 
Pekca nisva doma pustila, to se tako ve. 
Pod velikanskim orehom, ki širi svoje, 
z mahom porastene veje črez slamna-
to streho Lukine hiše, sedel je že Janez, 
krepki domači sin na hrastovam tnalu in 
grozno srdito vlekel iz svoje pipice. Oče 
in Pekec poležeta kar pod oreh na travo, 
jaz pa se vsedem na tnalo k Janezu, s kte-
rim sva bila vže od mladih nog najboljša 
prijatelja. Tudi Lukina mati slišavši, da 
smo sosedji vzunaj, popuste kuhinjo ter 
počenejo na vežni prag, da bi se vdeži-
li važnih pogovorov, ki so se dolgo časa 
pletli le okrog lepega vremena in gospo-
darstva.  Mesec je priplaval izza sv. Valen-

tina ter čarobno osvetljeval s svojo bledo 
svetlobo onkraj ležeči Županov gozd in 
belo domačo cerkev z visokim zvonikom. 
Nehote so se mi vsilili vzpomini na pre-
teklost, ko sem še deček pasel živino po 
le-onem gozdu s svojimi tovarši.

Iz črtice Kako je Pekec lovcem pete odnesel in mej 
cigane prišel
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Ljubljana

Leta 1861 se je Josip Podmilšak vpisal v 
gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil vse do 
leta 1867. Poleg ostalih predmetov se je 
učil češčine in poljščine. Ker ga niso spre-
jeli v Alojzijevišče, se je preživljal z in-
strukcijami.
Leta 1867 so ga potrdili k vojakom in to 
predvsem zato, ker se je skupaj z nekateri-
mi dijaki udeležil protestnega shoda. De-
monstrirali so pred stanovanjem takra-
tnega deželnega glavarja. V Ljubljani so 
bile namreč volitve v deželni zbor. Tako je 
kot sedmošolec odšel k vojakom. 

V Komarnem na Ogerskem je težko pre-
našal odsotnost od doma. Bil je zelo potrt.
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Kasneje so ga premestili v Brno na Mo-
ravskem. Zaradi slabega zdravja je bil de-
cembra leta 1870 za stalno odpuščen iz 
vojske.

Komarno

Rad bi se zaposlil, vendar v Ljubljani ni 
dobil primerne zaposlitve. Odšel je v Ce-
lovec, kjer je dobil službo pri gospodu 
Pesjaku, zavednem narodnjaku.

Brno
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Iz Celovca je odšel spet v Ljubljano, ker 
ga je konec decembra leta 1871 kranjski 
deželni odbor imenoval za pripravnika 
pri deželnih uradih v Ljubljani. Dohodki 
so bili zelo nizki.Celovec
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Ljubljana

V Ljubljani je ostal eno leto, nato je za-
prosil za sprejem v telegrafsko službo v 
Trstu, kamor je odšel konec leta 1872. V 
Trstu je obiskoval telegrafski tečaj, ki ga je 
uspešno zaključil. Trst
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Jože Podmilšak

Začetki telegrafije
Prvi telegram na svetu, sestavljen iz 10 
besed, je bil poslan 21. oktobra 1832 
iz telegrafske naprave, nameščene v 
stanovanju Pavla Lvovicha Schillinga.
Steingale je leta 1838 naredil prvo telegraf-
sko linijo za dolge razdalje (5 km). S hitrim 

prenosom informacij je prišlo do napak in 
besedilo je delovalo izkrivljeno. Ameriški 
umetnik in izumitelj Samuel Morse je uspel 
dokončati delo na ustvarjanju preproste in 
zanesljive dvožične telegrafske komunika-
cijske sheme.
Razvil in uporabil je telegrafsko kodo, v ka-
teri je bila vsaka črka abecede označena z do-
ločenimi kombinacijami pik in pomišljajev.
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 Yuz

Bodo

Ameriški izumitelj David Edward Hughes 
je leta 1855 zgradil telegraf z direktnim ti-
skanjem. Oddajnik te naprave je bila kla-
virska tipkovnica z 28 belimi in črnimi tip-
kami s črkami in številkami. Te naprave so 
se pogosto uporabljale do tridesetih let 20. 
stoletja.

Aparat Yuz ni mogel zagotoviti visoke hi-
trosti ožičenja in učinkovite uporabe ko-
munikacijske linije. Zato so jih zamenjale 
telegrafske naprave, ki jih je leta 1874 obli-
koval francoski inženir Georges Emile Bo-
dot. Naprava Bodo omogoča hkratno od-
dajanje več telegramov v obe smeri.
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Start-stop telegraf je označil novo stopnjo 
razvoja telegrafske tehnologije. Naprava je 
majhna in enostavnejša za uporabo. Prvič 
je uporabila tipkovnico pisalnega stroja. Te 
prednosti so pripeljale do tega, da je bil do 
konca 50-ih let Bodo aparat popolnoma iz-
ključen iz telegrafskih pisarn.
Po razgradnji aparatov Bodo je bila celot-
na obstoječa flota prenesena v mednarodno 
kodo. Naprave, posodobljene in nove, so 
dobile avtomatizirane priključke. Uradno je 
bil zadnji žični telegraf zaprt 14. julija 2014 
v  indijski državi Goa.

V najnovejšem obdobju je bila telegrafska 
komunikacija izvedena s frekvenčnimi te-
legrafskimi kanali, ki so bili organizirani 
predvsem prek kabelskih in radijsko re-
lejnih komunikacijskih linij. Takšna fre-
kvenčna telegrafija omogoča, da v enem 
standardnem telefonskem kanalu organi-
zirate od 17 do 44 telegrafskih kanalov.
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Pismo Simonu Janežiču, uredniku Be-
sednika (1872 – 74) in članu odbora Mo-
horjeve družbe:

V Trstu 2. februarja 1872

Blagorodni gospod!

Dva meseca vže prebivam v Trstu v tele-
grafičnem kurzu, sedaj imam še en mesec 
in potem je dovršeno. Mislim, da sem prav 
izvolil. Samo to je, da mi gre jako slabo, ker 
nimam od nikoder pomoči. Samo g. Pesjak 
mi je posodil 30 frankov. Za katere sem mu 
jako hvaležen. Dragina je tukaj taka, da 
me jako skrbi, kako bodem še zadnji me-
sec prebil. Misleč, da morda Moh. Družba 
takoj kak spis sprejme in honorira, nadejal 

sem se pomoči, ker pa bode to šele meseca 
februarja, ko se bodo presojali spisi in na-
grade izplačevale, in ker še ne vem, ali bode 
kaj sprejeto, mi je tudi to upanje splavalo 
po vodi. Obračam se doslej do Vas, blago-
rodni gospod, ako bi mi mogli nekaj nov-
cev poslati, obljubim Vam že poslati različ-
nih spisov, torek dovršim šolo ter mi bode 
mogoče zopet pisati. Kakor doslej bom tudi 
vprihodnje vedno podpornik »Besednikov« 
po mojih slabih močeh. Gotovo Vam bo-
dem skusil vže za prihodnje leto poslati ka-
cih boljših izvornikov. »Besednika« od 25. 
oktobra nisem dobil, druge imam. Pozdrav 
g. Pesjaku in Lambertu Einspillerju.

Z Bogom! 

 Jože Podmilšak
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Iz Trsta je hodil poučevat telegrafijo tudi 
drugam:

Brežice

Šentjernej

Bolezen – jetika, ki se je pokazala že pri 
vojakih, je vedno bolj napredovala. Ko ga 
je v Trstu obiskal brat Andrej, mu je sve-
toval, naj gre v Kamnik, kjer se bo poz-
dravil. Septembra 1874 je dobil dopust in 
odšel v Kamnik k svojemu sošolcu.

Kamnik
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Ker se je počutil zelo slabo, se je s poštnim 
vozom odpeljal v Ljubljano.
Cesta je bila slaba, luknjasta. Že v Trzinu 
je začel bruhati kri.

V Ljubljani je odšel v Zvezdo. Od tam so 
ga odpeljali v zavetišče Slon, kjer je ležal 
teden dni. Ker mu ni bilo bolje, so ga na-
mestili v deželni bolnici. Kljub temu, da 
je bil vsak dan slabši, je še vedno upal, da 
bo spomladi zdrav spet v Krašnji.
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Hotel Slon Deželna bolnišnica v Ljubljani
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Umrl je na božični večer, 24. decembra 
1874. Pokopan je bil pri Sv. Krištofu v 
Ljubljani. Dolgo ni nihče skrbel za nje-
gov grob, dokler mu ni dr. Razlag postavil 
spominske plošče. 10. maja 1906 so pre-
nesli njegove posmrtne ostanke v pisa-
teljsko grobnico.

Navje
Spomenik pisateljem na Navju, na njem je tudi 

ime Jožeta Podmilšaka.
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Pismo Simonu Janežiču:

V Trstu, 9/10 1874
Slavni gospod!

Gotovo bodete vže nevoljni, da »Besedni-
ka« še vedno prejmem, pa Vam nič ne po-
šiljam tvarine zanj. Ne zamerite. Celo leto 
že boleham, ni mi mogoče kake reči na-
pisati, kajti duh moj je otemnil, fantazija 
pošla. Rad bi še kaj spisal, pa ne gre. Proti 
koncu tega meseca se preselim v Kamnik 
na Kranjsko, katerega tudi, mislim, več ne 
bom zapustil, kajti moje moči so pri kraji. 
Prosim. Tedaj, da bi mi blagovoljno tjakaj 
pošiljali »Besednika, in če se pozneje mor-
da kaj spremenim, kar dvomim, bom že 
naznanil. Pozdrav gospodu Pesjaku, recite 
mu, da bova že najino reč poravnala, pre-

den se preselimo v krtovo deželo.
Z bogom 
                           Vaš sluga

                                 Jože Podmilšak

Pismo prijatelju Gregorju Jerebu:

Kamnik, 3/11 1874 

Dragi Grega!

Hvaljen bodi Ježeš Krišč! Danes ti pošiljam 
10 fr. Za »hospodinjo«, več ne morem, reci 
jej naj počaka, če ne naj pa gre. Kaj pa v 
Trstu novega, se še nij podrl? Kaj pa pri Ko-
balinu pravijo? Potolaži jih v strahu bož-
jem. Meni ne gre nič kaj prida, pripravljam 
se za smrt, ker tukaj imam čas, ker nimam 
druge družbe, kot Kljuna. Stanovanje mi 
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je preskrbel ravno nasproti cerkve, da že-
gen kar čez ulico točijo, kakor v Ljubljani 
na bregu metliško vino. Hrano imam tudi 
pri neki božji krčmi, ampak reči moram, da 
je izvrstna in prav poceni; in zakaj je poce-
ni? Zato ker je Kljun svoj žegen tja nesel, 
in ta plača polovico, jaz pa polovico. Zrak 
mi tukaj dobro de, prav je oster, vendar se 
kašlja kar ne morem iznebiti. Sedaj bo treba 
prositi za podaljšanje dopusta. Prej ne grem 
nikamor, da bom zdrav, če me tudi iz služ-
be spode. Piši mi kaj kmalu, kaj je novega v 
Trstu, vse me bo zanimalo. Pozdravi Moži-
neta, Remeca, Magajneta in druge, kar jih 
je fantov od fare.

Da si mi zdrav!
                                                    Tvoj 

                                          Jože

Gregor Jereb je bil publicist in literarni 
zgodovinar. Rojen je bil 8. marca 1845 v 
Dolenji Ravni na Gorenjskem. Umrl je 5. 
marca 1893 v Trstu. Po končani vojaščini 
je bil sprejet za praktikanta pri brzojav-
nem uradu v Trsu in kmalu postal brzo-
javni asistent in poštni oficial. V Trstu je 
služboval kar dvajset let, vmes eno leto v 
Pazinu in v Ljubljani. Bil je zelo dejaven 
v tržaških narodnih listih. Rezultate svo-
jega proučevanja slovenske zgodovine je 
objavljal v Ljubljanskem zvonu in listu E. 
(Tudi o Jožetu Podmilšaku).   
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Gregor Jereb

Jože Podmilšak je začel pisateljevati že v 
gimnazijskih letih. Napisal je nekaj pe-
smi, ki so bile objavljene v Slovenskem 
glasniku. 

Slovenski glasnik je bila literarna revija, 
ki je izhajala med letoma 1858 in 1868. V 
prvih letih je nosila naslov Glasnik za li-
teraturo in umetnost in nato Glasnik slo-
venski, lepoznansko-podučen list. Izhaja-
la je v Celovcu, urejal jo je Anton Janežič.
Anton Janežič, gimnazijski učitelj, je že 
med letoma 1850 in 1853 v Celovcu iz-
dajal revijo Slovenska bčela. Prva števil-
ka Glasnika je izšla že leta 1854, a dlje od 
prve številke ni prišlo. Štiri leta kasneje je 
ob čedalje večjem krogu izobraženih Slo-
vencev, ki so znali poprijeti tudi za pero, 
znova poskusil z izdajanjem. Literatom je 
za objave ponudil honorarje, a postavil 
tudi pravila, kakšno naj bo pisanje v Glas-
niku. Jezik je moral biti lepa slovenščina, 
ki bi v novelah in povestih opisovala do-
mače dogajanje.
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Moj dom

Kjer Sava po dolu zelenem šumi,
kjer bister studenček spod skale vrši
kjer cerkvice bele po gričih stoje,
kjer gore visoke se z doli vrste,
kjer ptički po gajih veselo pojo,
kjer bčelice pridne sladčico bero,
kjer trta po nogradih vince rodi,
kjer kmetič te vabi in piti veli,
kjer krepki mladenči začenjajo ples,
in zala dekleta se sučejo vmes,
kjer žito rumeno po polju blešči
in rožic vonjava prijetno dehti,
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kjer v votlenem skalovju razlaga se grom:
Tam moj mili je dom.

(Slovenski glasnik, 1866)

Slovo

Zima mine, pomlad pride,
vse na novo oživi,
sonce zopet toplo vzide,
hrib in dol ozeleni.

Ptički mili žvrgolijo,
rožic se razvije kras,
slavček s svojo melodijo
dela mi prijeten čas.
Pevaj slavec, drobna ptica!
Pevaj, ah, prepevaj le,
in razjasni bleda lica
mi le samo enkrat še!
Poj turobno, zalomilo,
poj ganljivo, poj sladko,
da mi srce bo ganilo
Tvoje petje za slovo.

(Slovenski glasnik, 1867)
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Na savskem bregu

Vse miruje,

slavec le še v grmu čuje,

zdaj veselo poje, zdaj tuguje.

Srce moje pa je bolno,

tuge polno.

Luna bleda

krasno milo na-me gleda, 

krog nje lesketa se zvezdic čreda.

Duh moj tava v temoti

po samoti.

Bistra Sava

teče mirno spod Triglava,

val se ljubko z valčkom igrava,

pa za srce nima leka

bistra reka.

Le cveteča

mile domovine sreča

srcu mojmu bo radost največja;

za-njo zmeraj čem živeti,

za njo umreti.

(Slovenski glasnik, 1865)
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Na Podmilšakovo delo je v veliki meri vpli-
val Simon Janežič, ki mu je svetoval, naj piše 
prozo. Tako je nastalo veliko črtic, legend, 
tudi povesti, potopisov. Objavljal je v Slo-
venskem Glasniku, Besedniku, Zori in pri 
Mohorjevi družbi. Vseh njegovih krajših in 
daljših spisov je okrog 150. Uporabljal je ve-
liko takratnih pogovornih besed, katere so 
do danes že izginile. Veliko člankov je tudi 
prevedel iz nemščine in češčine. Bil je pozo-
ren poslušalec zgodb iz svojega domačega 
kraja, kjer je prisluhnil pripovedovanju va-
škim posebnežem, gostilniškim govorcem 
in starejšim ljudem. Tako je ohranil mnogo 
zgodovinskih dogodkov v naših krajih, prav 
v teh zgodbah. Takšne črtice in povesti  so: 
Ubežnik, Zapuščena, O Torki, Matevž Ka-
lander, Nočni sprehod, Cesar Jožef v Kraš-
nji, Spiritus familiaris, Vitovec pri Trojanah, 

Gregelj Košenina, Zgodovina motniškega 
polža, Bor z volkovi, Zadnji grof Limbarski, 
Življenje na planini, Rejenka, Mlinarjev sin, 
Graščinski zdravnik. 
Mnogo obrazov iz domačega življenja je 
izbral sam, marsikaj iz zemljepisa in splo-
šnih znanosti je posnel po tujih knjigah in 
časopisih, ki mu jih je pošiljal Janežič, po-
sebno čeških in poljskih. Od tod je zajel tudi 
mnogo svojih pripovednih spisov. Od 1872 
ni več pisal, ampak delal samo osnutke. 
Njegovi spisi so izhajali še po njegovi smrti, 
mnogo se jih je izgubilo. Za Dramsko dru-
štvo je prevedel več iger iz češčine. Sodelo-
val je tudi s pisanjem v Mohorjev koledar. 
Po njegovi smrti je Narodna biblioteka iz-
dajala v knjižni obliki njegove spise, ki so 
bili natisnjeni v Novem mestu.
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CESAR JOŽEF II. V KRAŠNJI

Cesar Jožef II. se je 21. marca 1784 na 
svojem potovanju ustavil v Krašnji in pre-
spal v Španovi krčmi, kjer je bila kasneje 
od leta 1857 šola.
Konje so namestili v hlev k Matožet, kjer 
je bil furmanski dom.  Matožetova mati 
je za cesarja in vojake spekla pogače, 
kakršne so pri njih pekli, preden so dali 
v peč hlebce kruha. Da je Krašnjanom ta 
dogodek ostal v spominu, priča tudi ka-
pelica, ki so jo postavili sredi vasi mnogo 
kasneje ob 50-letnici vladanja Franca Jo-
žefa.
O tem dogodku je napisal Josip Podmil-
šak črtico, ki jo je objavil v Slovenskem 
glasniku 1. aprila 1867.

Cesar Jožef II. je bil sin sloveče cesarice Ma-
rije Terezije, katera je po 40-letnem mod-
rem vladanji umrla 1780. leta. Po smrti te 
velike vladarice je nasledoval na cesarskem 
prestolu njen sin Jožef II., ki se je uže kot 

Stara šola v Krašnji
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otrok udeleževal nevarnosti in osvobojenja 
svoje velikodušne in miroljubne matere.
Bil je cesar Jožef II. izobražen in ljudomil 
vladar, čegar glavno prizadevanje je bilo 
pospeševati gmotni in duševni blagor svo-
jih narodov, in razširjevati duh napredka in 
prosvete po vseh svojih deželah. Na svojih 
potovanjih obiskoval je večkrat v priprostej 
obleki koče ubozih kmetov in stanovanja 
meščanov.

(Prepisano iz časopisa Vrtec, 1871, št. 12)

Cesarica Marija Terezija
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Cesar Jožef II.

Cesar Jožef v Krašnji
 
(Spisal Andrejčekov Jože.) 

»Kedaj pa je bil cesar Jožef v Krašnji?« 
vprašam starega Logarja, ko sva sedela vrh 
Rakitovca pod Boltetovo črešnjo in pila po-
lič tolkovca, vina domačega pridelka, ki pa 
je bilo tako kislo, da me je kar za ušesi pra-
skalo, bilo je namreč stolčeno in izprešano 
iz samih najdrobnejših in pustejših drobnic 
in lesnik, ktere je v jeseni stari Bolte v me-
zelanastih hlačah z veliko težavo otresel in 
potem naredil vino. 
Izpivši kozarec takošnega čmerikovca, po-
čehljal se je Logar za vratom, potegnil usta 
navskriž, potem pa je jel pripovedovati: 
»Kedaj je bil cesar Jožef v Krašnji, tega ne 
pomnim, mene še takrat ni bilo na svetu, 
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bil sem menda v repinem strnišču, moja 
ranjka mati pa so pomnili dobro, bili so še 
takrat mladi in so služili ravno pri Županu 
za deklo. Neko popoldne, ko sva v Ajdov-
ščah krompir kopala, pravili so mi ravno 
tako-le, kakor bom jaz povedal, vse sem si 
dobro zapomnil; kajti jaz nisem tako slabe 
butice, da bi nič ne ostalo v njej, samo ke-
dar ga preveč srknem, zmeša se mi nekoli-
ko, da štorkljam in kobalim gori proti vam 
po vseh kolesnicah in prekopih. — Kakor 
sem že rekel, povedati hočem vse natanko; 
pravili so pa tako-le: 
»Ljubi moj Francek! ti si še mlad, bodeš še 
marsikaj skusil na svetu, jaz sem pa že sta-
ra jora, kakor zemlja, torej ne bom dolgo 
krevsala todi. Mnogo sem doživela na sve-
tu, veš Francek, mnogo dobrega in slabega, 
kakor je ravno nanesla sreča. Bila sem celo 

tako srečna, da sem se omožila in ravno 
tvojega očeta sem vzela. Takrat, ko sva bila 
s tvojim očetom že nekoliko znana in je bil 
že tudi govorico sprožil, da bi me vzel, ime-
la sem še to posebno srečo, da sem videla 
cesarja Jožefa; da prav njega samega sem 
videla, in pa še lep, srebrn križavec mi je 
podaril. 
Jaz sem služila takrat pri Županu za prvo 
deklo, zato sem tudi zaslužila en goldinar 
in pa deset krajcarjev več, nego druge dek-
le, razun tega pa sem dobila še vsako leto 
dvoje nogovice in pa delavne čevlje na kve-
der pošite. — Neko popoldne se pripelje 
iz Ljubljane cesar Jožef. Prišedši na pošto, 
popraša poštarja, kje ostajajo njegovi voja-
ki čez noč. Poštar mu pove, da v Krašnji. 
»Dobro«, pravi Jožef, »brž naprezite in pe-
ljite me v Krašnjo, jaz hočem ondi spati, 
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kjer ostajajo moji fantje«. — Bilo je že proti 
večeru, ko pridrdrajo kočije na Županovo 
dvorišče; ali to so ti bile kočije, tacih še ni-
sem nikoli videla, in jih ne bom. — Vse se 
je lesketalo in bliščalo. Se ve, Županu se še 
senjalo ni, da bi prišel kedaj cesar v njegovo 
hišo. Pohlevno je snel svojo zeleno kapico 
raz glavo, vzel tobačnico iz žepa ter ponu-
dil okrog stoječim svojega tirolskega toba-
ka. Sedaj stopi cesar predenj ter pravi: »Bog 
vam daj dober večer, jaz sem cesar Jožef; ali 
bo prostora za prenočišče?« — Župan sa-
mega strahu ni vedel, kaj bi počel; brž mu 
pokaže tole sobo, kjer je sedaj šola — ondi 
je imel pripravljeno za bolj imenitne goste 
— potem pa pridirja v kuhinjo ter razpo-
di vse dekle ven. Vse je hotel imeti h kratu 
storjeno: ta je pomivala, una brisala, tretja 
zopet letala po vasi iskaje kuretine, župan 

pa samega strahu in veselja ni mogel niče-
sar delati. Mene je doletelo najvažnejše op-
ravilo, da sem šla mizo pregrinjat. Oblekla 
sem višnjevo janko, opasala bel predpas, 
na glavo pa sem djala šapelj, kakor je hotel 
imeti župan. To ti rečem, sukala sem se, ka-
kor vrtavka, in cesar Jožef se mi je kar sme-
jal, ker mi je šlo vse tako urno izpod rok. 
Zvečer smo sedeli v veži in večerjali v obli-
cah krompir pa kašo. Jaz sem sedela naj na 
kraju, zraven mene pa rajni tvoj oče, ki je 
takrat grabne trebil na županovih travni-
kih. Mene so dekle ravno dražile, da bom 
morala odslej hoditi pokrita, ker bom do-
bila moža, da ne bom smela nositi pušeljca 
i. t. d., ko pa pride k mizi cesar Jožef ter vze-
me izpred mene najdebeleji krompir. Kaj 
slastno ga je povžival, župan pa mu je nekaj 
pripovedoval name in rajnega tvojega oče-
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ta kazaje. Koj sem vedela, da se menita o 
najini možitvi. Slednjič mi cesar prijazno 
pokima, potaplja me po rami, potem pa 
seže v žep in privleče polno pest križavcev 
ven. Kolikor jih je bilo krog mize, vsacemu 
je dal enega, meni pa in tvojemu očetu dal 
je po dva. Sami nismo vedeli, kaj bi počeli, 
hotli smo mu poljubovati roko, pa ni pustil. 
Drugo jutro, preden je odšel, rekel je župa-
nu, naj mi pove, da moram svojega prihod-
njega moža rada imeti ter ga bogati«. 
Tako so mi pravili mati o cesarju Jožefu, ki 
jim je dal dva križavca, ktera so dolgo hra-
nili v svoji skrinji v spodnjem predalčku 
pod ženitovanjskim pismom, meni pa so 
ju samo enkrat pokazali. Ko pa so ranjco 
mater — Bog jim daj dobro — moj pos-
lednji steber, kedar nisem imel denarja, 
odnesli na Šimenčevo njivo, pogledal sem 

sam bolj globoko v materino skrinjo, vzel 
iz predalčka ter ju nesel k Jožku v krčmo, 
kjer sem se tri dni in tri noči neizrečeno 
ukvarjal in ubijal, preden sem ju spravil 
pod streho slabega života, kajti mislil sem 
si: »nobena reč ni prida, če je dolgo pod za-
porico, torej je najbolje, če ju spravim med 
svet. Pri nas sta se že dolgo klatila, naj pa 
še drugej pogledata pod ključavnico, kjer 
bosta bolj mirno živela, ko pa v materini 
skrinji, kjer sem jima jaz vedno po življenji 
stregel, dokler ju nisem umoril — tista dva 
cesarjeva Abeljna.«
Ko je dokončal svojo važno pripoved, izlil 
je še ostalo kislo vino v svoj vajeni želodec, 
mene pa je rešil strašne zadrege; kajti prip-
ravil sem bil že sreberno šestico ter jo na-
menil Logarju, da bi bil popil vino namesto 
mene.
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Zgodba o prenočevanju cesarja Jožefa  v 
Krašnji je bila najbrž v 19. stoletju še zelo 
živa, zato so imeli do cesarjev spoštljiv od-
nos. Ob 50-letnici vladanja cesarja Franca 
Jožefa so postavili ob »cesarski« cesti na 
kanalu kapelico s posvetilom: 

1848. V spomin 50-letnice vladanja 
Franca Jožefa l. 1898.

Cesar Franc Jožef je bil pra-pra nečak ce-
sarja Jožefa II. in je vladal avstrijskemu 
cesarstvu kar 68 let. Dve leti po njegovi 
smrti, po porazu v 1. svetovni vojni, je 
Avstro-Ogrska razpadla. Nastale so nove 
države; med njimi tudi Kraljevina Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, poznejša Jugoslavi-
ja. Kapelica na »Kanalu« v Krašnji
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Žalost in veselje je njegova najdaljša in 
najbolj znana povest. Izšla je leta 1870 in 
dobila nagrado Mohorjeve družbe.
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Peter Germar je živel že precej let v samo-
tnej koči ob Savi, in vendar se ga ni še misel 
polotila, da bi zapustil svoje gnjezdišče in 
se preselil v vas med svoje sosede. — Sta-
riši so mu umerli ravno tisto nesrečno leto, 
ko so pervikrat rohnele francoske čete po 
naših krajih, in tudi Petra je zadela nemi-
la usoda, da je moral zadeti puško na ramo 
ter iti borit se zoper sovražnika, ki je grozil 
pogin vsem evropejskim deržavam. Svoja 
najboljša leta je preživel v mnogoterih bojih 
po ptujih deželah. Ko je slednjič otresel vo-
jaško butaro raz sebe ter se povernil v svojo 
domovino, bil je že tako sit svetnega hrupa 
in njegovih homatij, da si ni nič druzega že-
lel, nego poiskati si samotnega bivališča in 
ondi uživati blagi mir, kterega že od svojih 
mladenških let ni imel.
Kraj bukovega gozda, koder je peljala pot 

36



čez hribe v sosedne vasi, bilo je nekoliko 
tratine. Ta kraj se je zdel Petru najugodni-
ši za samotarenje. Živa duša ni ga motila v 
tem zatišji razun šumečih valov bistre Save, 
ki je bobnela po belem produ v daljne kraje. 
Napravil si je majhnino hišico iz smrekovih 
tramov, jo pokril nekoliko s slamo, nekoli-
ko z deskami, kar mu je ravno prišlo v roke, 
in zadosteno je bilo njegovim potrebam.

(Začetek zgodbe Žalost in veselje)

Povest Ubežnik je izhajala v Slovenskem 
glasniku leta 1867. V njej opisuje življenje 
v času, ko so bili v naših krajih Francozi 
in so fantje odhajali med rokovnjače. To je 
zgodba naše doline – doline Črnega grab-
na, temačna in siva, včasih vesela, takšna, 
kakršno je bilo in je naše življenje.
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Povest je za naše kulturno društvo dramati-
ziral Jernej Novak. Igrali smo jo na prostem. 
Režiral jo je Peter Militarov.
Veliko ur smo preživeli na travniku v 
Miklavčevi dolini in iz večera v večer  je pos-
tajala ustvarjalna zagnanost  večja. Bolj ko 
se je »kazala« predstava, več smeha in dob-
re volje je bilo med nami. Sicer pa le tisti, ki 
trdo verjamejo v nekaj, so sposobni, da vsak 
večer nekaj ur prisluhnejo režiserjevemu vo-
denju. Po dvojnem delavniku na delovnem 
mestu in doma jih čaka še večer ustvarjanja, 
ponavljanja in rasti osebe, ki so jo sprejeli v 
predstavi.

           (Iz gledališkega lista, Vera Beguš) 

Povest Ubežnik smo predstavili gledalcem v 
knjižni obliki, v kateri je bil gledališki list in 
fotografije iz predstave.           

38



39



40



41



Iz gledališkega lista:

Kaj naj rečem ob ponovnem srečanju v Krašnji? Da so pridni, delovni, marljivi, da so 
posebneži zaljubljeni v svoj kraj, v svojo dolino, hribe, da imajo več energije in domišljije 
kot tisti, ki so tako kruto zarezali avtocesto polno betona v njihov svet kulture bivanja. 
Vse to je res, je znano …
Zame pa so tudi gledališki ljudje, ki ne poznajo egoizma, prazne veleumnosti in 
napihnjene gizdavosti, predvsem pa zaničevanja drugih in precenjevanja samega sebe, 
so Krašnjani, ki sta jim zvezdniška mitologija in boj za čim večje pridobitništvo tuja – 
so ljudje, ki vedo kaj je kolegialnost, prijateljstvo, medsebojno zaupanje in spoštovanje, 
ljubezen do bližnjega. Vse to pa je nujen pogoj za drugačno gledališče. To ni nikakršen 
čustveni moralizem, pač pa le preprosta resnica, brez katere vsekakor ni in ne more 
biti gledališkega ustvarjanja. Gledališče ni izumljeno in ustvarjeno zato, da bi služilo 
samo sebi, vendar pa tudi ni mogoče dopustiti, da bi ga kdorkoli ponižal v navadno 
komercializirano zabavišče. V Krašnji je vse, kar se zgodi rezultat skupne volje in živega 
vsesplošnega hotenja. V Krašnji se vsako uro kaj počne, vedno si nekdo nekaj izmisli, 
drugi se mu pridružijo in vedno jim »RATA«. Tudi sedaj, ko so jim Miklavčevi odstopili 
prečudovito dolinico, v kateri je nastalo pravo gledališče v naravi, kjer bomo uprizorili 
UBEŽNIKA.
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Rad imam te ljudi in ustvarjalno se počutim med njimi. Neverjetno koliko pozitivne 
energije je v njih. Sreča! Mogoče – ne vem – je pa nekaj, kar me dela srečnega med njimi 
zaradi sebe in zaradi gledališča. Gledališče, ki ne išče, ne poizkuša, je bolje, da ne obstaja. 
Ni ustvarjanja brez vere, upanja in iskanja. Izkušnja me uči, da le to lahko povezuje ljudi. 

Le tako naprej Krašnjani!

            Peter Militarov
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ANDREJČKOVA DRUŽINA

                   oče                mati       

  ANDREJ PODMILŠAK                                                              MARIJA TERDIN

 rojen 21. novembra 1804                      rojena 27. avgusta 1802 (Vinje)

     umrl 4. aprila 1872                    umrla 1865

otroci

  ANDREJ          MARIJA    JOŽE

rojen 22. novembra 1835        rojena 28. marca 1838         rojen 24. marca 1845

    umrl 27.marca 1897                 umrla  12. januarja 1908            umrl 24. decembra 1874

                  (se ni poročila)                      (se ni poročil) 
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Oče Andrej je kupil nato hišo številka 22 v Krašnji. Kasneje so jo kupili Ferličevi, 
danes pa je last Levičnikovih.

 ANDREJ         MARIJA

rojen 22. novembra 1835               rojena 8. novembra 1837

    umrl 27. marca 1897                                                                 umrla (ni podatkov)

otroci

  FRANC                              JOŽE                                    JANEZ

       6. aprila 1866                                 21. marec 1867                             19. junij 1869

        umrl isto leto                            o smrti ni podatkov                      umrl star eno leto

        BENEDIKT                            BENEDIKT                 ANTON

     30. marec 1873                                19. marec 1876                           3. junij 1878

          umrl 1876                  o smrti ni podatkov                umrl star eno leto
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Na Konju – danes
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