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»Zima, krasna alpska zima! Leto na leto 
smo te gledali, a videli te nismo. Ne za pečjo! 
Vsak pošten in 'zadovoljen Kranjec' dela tako 
– 'pridno vince pije in tobak kadi' tačas. Le 
nekaterim posebno krepostnim ljubiteljem 
narave, ki jim že nikakor drugače ne da ži
lica miru, je kvečjemu še dovoljena naporna 
tura – do 'Aleša' ali 'Slepega Janeza', če si Ljub
ljančan, Goričanom do 'Pevme', Celjanom do 
'Grenadirja'. Kdor pa bi se držal teh principov, 
ta jim je planinski kozel, na katerega se strelja 
vsepovprek. Meščan sodi zimo po tem, kakor 
jo vidi v mestu: zlo, ovira prometu, kupi blata, 
brozga, mlake... Taka je zima v mestu. – In v 
gorah? Kakšen razloček! Krasen zimski dan v 
planinah, kje je kdo pod solncem, ki vam opiše 
in oriše moč te bajne divote!«

(Planinski vestnik, 1912)
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Uvod

Zimsko jutro. Že pred budilko me zbujajo kloklotajoči dizelski avtomobilski motorji 
sosedov mojega in najbližjih blokov, vmes jih dopolnjuje glasno praskanje po zaledenelih 
šipah in izstopajoče podrsavanje lopat po asfaltiranih pločnikih. Sneži. Le nekaj je takih 
juter v zadnjih letih, ko opaziš, da je zvečer po malem začel naletavati sneg, do jutra pa ga 
je že tako navrglo, da komaj prepoznavaš panoramo s svojega okna in le pestri ponudbi 
najrazličnejših avtomobilskih tipov se lahko zahvališ, da ti je veliko lažje prepoznati 
lastno mašino. Ko končno stopiš dobro opremljen na prosto in se ti ob prvem izdihu na 
debelo zamegli pred očmi, te v zasedi čakata nova in nova priložnost, da gre kaj narobe. 
Lahko zdrsneš že pred vhodom, med čiščenjem avta se ti zanohta, špricne ti plundra izpod 
koles megana, ki nabije gas iz druge vrste, da bi prebil kupček snega, čisto od blizu pa te 
dimi ritensko parkirani sosedin polo. Uf, zima je lahko še kako zoprna! Ni druge izbire, 
kot da se sprijaznim s čiščenjem avta in drgnjenjem vetrobranske šipe. Z odmrzovalnim 
sprejem špricnem v ključavnico ob prvi priprošnji, da ni pregloboko zamrznila, in drugi, 
da bi obrat ključa pod volanom le prebudil motor postaranega volkswagna, avta, ki včasih 
preseneti s tem, da se s prižganim motorjem, ključi in vsemi osebnimi predmeti v njem 
kar sam od sebe na pol zamrznjen zaklene. 

Ne rečem, jutranja opravila, zelo milo rečeno, vsaj popestrijo običajno in prav dolgo
časno brezskrbno nezimsko prebujanje in pot v službo, a hkrati prinašajo tudi precej 
nepredvidljive situacije in kdaj le, če ne prav na poti v službo, si nepredvidljivosti ne 
želi nihče. Ko končno speljem, ni to še zdaleč nobena garancija zato, da bo dalje šlo vse 
gladko. Slabo slišen radio, saj so vsi grelni ventilatorji zasukani do skrajne meje, je spet 
nova doza nervoze, saj skozi zvočnike udarjajo komentarji, polni jeze. Ljudje bentijo. 
V jutranji kroniki javijo, da so urgence polne nesrečnežev s polomljenimi udi, šoferji v 
posnetih obvestilih zlivajo žolč na cestno službo, ki je – kako nepredvidljivo – spet prvi 
sneg pričakala nepripravljena. Voznica v času najhujše prometne konice, ujeta v stoječo 
kolono, sporoča, da gleda na dvorišče cestarjev, kjer so parkirani vsi plugi. Kaj?! Je sploh 
mogoče kdaj v tako kratkem času navsezgodaj ujeti toliko nejevolje? Je pač zima, se že 
prebujen od jutranjih pretresov, treznim. Pozimi kdaj tudi zasneži in ko sneži, sneži še 
kje drugje, povrhu vsega pa ga sproti naletava, da je nemogoče imeti razmere take kot 
6. junija. Pač, zima je in hitro preklopim na drugo postajo, kjer sukajo viže, ki opevajo 
krasni lepi zimski čas, bele snežinke, ledene rože, bel božič … Ja, ta isti čas, to isto zimo, 
ta isti sneg. Pomislim: pa saj ne more biti res!

S temi mislimi se končno pripeljimo v arhiv k aktualni razstavi, ki pred obiskovalca 
postavlja raznolike podobe zime. Tisto zoprno in ono drugo, radostno. Kakšno je prav
zaprav sporočilo razstave? Kam cilja? Kontroverznost zime same je zgolj navdih za potop 
v zgodovino. Kakšne že so bile predstave o zimi v preteklosti? Je bila zima pri ljudeh v 
preteklosti osovražena, so jo imeli radi? Kakor kdo in kakor kdaj. Izvirnost, ki bi jo rad 
skozi razstavo pokazal, ne temelji zgolj na izbiri teme, ki je bolj kot ne neobičajna za 
»arhivsko razstavo«, ampak se kaže predvsem v pristopu k njeni obdelavi, kar je skozi 
historično obravnavo prineslo nova spoznanja. S takim modernim pristopom se namreč 
zima ne kaže več zgolj kot neki del statičnih tradicionalnih kulturnih vzorcev, ampak 
predvsem kot proces spreminjanja leteh. V preteklih letih, ko sem se bolj intenzivno 
ukvarjal s preučevanjem zgodovine smučanja s karseda najširšega možnega družbenega 
konteksta, sem namreč v zgodovinskih virih zaznal spreminjanje paradigme o zimi. Go
vorim približno o času od srede 19. do srede 20. stoletja. V družbi na Slovenskem so se 
namreč na prehodu iz 19. v 20. stoletje začeli spreminjati vzorci sprejemanja, doživljanja 
in tudi interpretiranja zime. Ljudje so se z zimo začeli precej bolj zbliževati kot poprej, 
niso se je več tako bali, se pred njo zgolj varovali, skrivali, ampak so jo začeli vedno 
bolj tudi občudovati in se je veseliti. Prostega časa vedno pogosteje niso preživljali le v 
zakurjenih prostorih, ampak so odhajali ven. 

Sankanje, drsanje in smučanje so prinesli v vsakdan meščanov povsem nov tip življenj
skega sloga. Razvil se je nov tip družabnosti, ki ni bil več tako enopomensko vezan na 
sezono zaprtega prostora. Zima je vedno veljala za sezono gledališč, plesov, vsakdanjih 
posedanj v po eni strani imenitnih kavarnah, gostilnah, po drugi pa tudi po raznih ce
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nenih pajzlih in zakajenih beznicah. Del moderne meščanske kulture pa se je medtem 
povsem spremenil. Ljudi mraz ni več zgolj strašil, ampak so v njem začeli tudi uživati. 
Še dolgo v noč so na razsvetljenih drsališčih prebijali svoj čas na prostem in se zabavali 
ob priložnostnem igranju raznih glasbenih kapel ali pa se vedrili le z glasbo iz »umetne 
zvočne aparature«. Tam na mrazu so se oviti v modne cape in pokrivala razposajeno 
drsali, se družili ob baraki, kjer se je stregla raznolika pijača, in se tam morda spoznavali 
tudi do te mere, da se je na drsalkah rodila tudi kakšna nova ljubezen. Mlajša športna 
izuma sankanje in smučanje sta to novo radostno podobo zime le še bolj poglobila. Novi 
zimski športi so pripeljali zimo celo tako daleč, da se je zima v novih pogledih na telo, 
naravo in na vzgojo, ki so idejno koreninili v razsvetljenski miselnosti, začela opazovati 
celo povsem diametralno nasprotno. Zima, ki je bila poprej razumljena kot eno samo 
zoprno čakanje na pomlad, je postala čas, ki bi ga bilo škoda zabiti med štirimi stena
mi. Človek je vedno bolj silil na prosto. Zima nikakor ni bila več razumljena zgolj kot 
prinašalka influenc, bolezni, v literarnih prispodobah celo kot sinonim smrti, ampak je 
postala pravo nasprotje vsega tega. Da, zima se odkrije na novo tudi zdravstveno. Opaža 
se, da lička na prostem dobivajo bolj zdravo barvo. Sokolsko glasilo že v letu 1871 pravi, 
da »pih zimskega zraka vdihne zdravja v mlado telo ... led je zdravnik«. Zelo podobno 
Rudolf Badjura ob svojih propagandnih opisih nikoli ni pozabljal dodati, da zimski športi 
odpirajo povsem nov svet, »kjer ti rudeče lica, krepi telo, pomlaja duša in srce poskakuje 
od radosti nad dosedaj nepoznano prijateljico in zdravnico zimo!«

Strukturne spremembe v doživljanju zime se seveda niso zgodile čez noč in kot lahko 
opazujemo še danes, nikakor niso šle v skrajnost, da bi prav vsi pod milim zimskim 
nebom ta letni čas vzljubili. Mnogi ga še vedno sovražijo, a semtertja se jim v isti sapi ta 
zimski svet v izbranih podobah gotovo kdaj zazdi vsaj malo romantičen, idiličen. Tudi 
te podobe so brez dvoma produkt časa na prelomu v 20. stoletje, ko vizualne impresije 
zimskega sveta – posebej po zaslugi vedno bolj razširjene fotografije – z voščilnic in 
časopisnih prilog preplavijo ta naš svet na sončni strani (zasneženih) Alp in prinesejo 
novo estetsko odkritje zime. Glasovi, da je zima krasna in čarobna, so vse pogostejši in 
glasnejši. Redki posamezniki, ki so se s temi podobami prvi zbližali in jih ustvarjali, so 
sicer v začetku še vedno veljali za bolne ekscentrike, a v zapečkarjih so kmalu dobili vsaj 
občudovalce, če že ne posnemovalcev. Planinski vestnik leta 1912 je prav to razpoloženje 
naslikal z naslednjim citatom: »Zima, krasna alpska zima! Leto na leto smo te gledali, a 
videli te nismo. Ne za pečjo! Vsak pošten in 'zadovoljen Kranjec' dela tako – 'pridno vince 
pije in tobak kadi' tačas. Le nekaterim posebno krepostnim ljubiteljem narave, ki jim že 
nikakor drugače ne da žilica miru, je kvečjemu še dovoljena naporna tura – do 'Aleša' ali 

'Slepega Janeza', če si Ljubljančan, Goričanom do 'Pevme', Celjanom do 'Grenadirja'. Kdor 
pa bi se držal teh principov, ta jim je planinski kozel, na katerega se strelja vsepovprek. 
Meščan sodi zimo potem, kakor jo vidi v mestu: zlo, ovira prometu, kupi blata, brozga, 
mlake... Taka je zima v mestu. – In v gorah? Kakšen razloček! Krasen zimski dan v planinah, 
kje je kdo pod solncem, ki vam opiše in oriše moč te bajne divote! « 

Razstava je med že nastajanjem – uvod v zimo je ob koncu leta 2010, milo rečeno, 
omembe vreden – pokazala, kako brezbrežna lahko postane tematika zime. Če sem se 
hotel držati zgoraj opisanega in zastavljenega koncepta, sem bil prisiljen tudi kaj prezreti, 
spregledati. Ob tem mislim predvsem na bolj klasično prepoznavne teme zime, s katerimi 
se je pri nas ukvarjala v glavnem etnologija in so vezane na šege, običaje in navade pozimi, 
posebej pa na praznovanja (pretežno v adventu). Če se naj le malo držim zaželene niti, 
naj torej v nadaljevanju poskušam pokazati zimo vsaj skozi dva sklopa: v prvem sklopu 
zimo slikam v navezavi na njene probleme in nadloge, v drugem pa nizam na novo 
odkrite radosti zime. Naslednji, nujni nivo omejevanja vsebinske postavitve dvoličnih 
podob zime pa je gotovo vsaj še geografski. Glede izbire dokumentov in predmetov sem 
se želel navezati – vsaj v veliki večini primerov – bolj na širše celjsko območje ter s tem 
razstavo približati lokalnemu okolju. Sicer pa se je metoda, ki me je vodila k obdelavi tega 
področja zvesto držala gesla: misli globalno, deluj lokalno. Zato z druge strani gotovo ni 
odveč poudariti, da bi ob podobnem pristopu in z nedvomno zelo podobnim gradivom 
lahko pokazali podobe zime in njihovo spreminjanje tudi v katerem koli drugem bližnjem 
poljubno izbranem okolju – da so le tam zime (bile) vsaj toliko zimske!
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Priprava na zimo Koline

Začetek zime zaznamujejo koline. Ko mraz že pošteno stisne v kosti, je čas 
za »največji domači praznik vsega leta«, kot ga je označil etnolog Niko Kuret. 
Koline, v celjski okolici in na Dravskem polju furež, so uvod v zimski čas. Zima 
pa je v več pogledih tudi najtrši čas preživetja, zato so koline uvod v zimski 
čas tudi metaforično, saj so tudi prispodoba za to, da se je treba na zimo pri
praviti. Zimo, ki se je lahko zavlekla v dolge mesece, je bilo treba prebiti in jo 
pričakati opremljen z zalogami. V sklop teh predpriprav na čas, ko bo trda 
predla in hrana ne bo dostopna 
na vsakem koraku kot poleti ali 
jeseni, sodi celotno pripravljanje 
ozimnice. Koline so le finalni in 
najbolj slavljeni del tega zimskega 
preludija. Danes že skoraj poza
bljen način pripravljanja ozimni
ce ali vsaj kupovanja hrane na 
zaloge je bila še do pred kratkim 
čisto običajna strategija preživetja 
tudi v mestu. Meso se ni kupova
lo sproti, v tradicionalni praksi 
našega okolja pa so prav koline 
predstavljale enega od vrhuncev, 
saj so tisti vir hrane, ki je pridišal 
k mizi ob najbolj prazničnih tre
nutkih. Koline kot ritual klanja 
danes gotovo komu dajejo vtis 
necivilizirane, primitivne člove
ške narave, a so bile v preteklosti 
še kako cenjena praksa tudi v bolj 
omikani družbi. Po spominskih 
zapisih uglednega celjskega me
ščana Fritza Zanggerja so bile 
koline na prelomu v 20. stoletje 
še kako pomemben ritual tudi 
med celjsko malomeščansko nobleso. Furež ni bil le krvava podeželska praksa, 
temveč eminentna zadeva časti, ki je odražala tudi značaj socialne pripadnosti 
temu sloju. Družine so se vzajemno vabile ena k drugi in slavile ter na koncu 
dodobra zalile ta praznik. Prosluli politik Vladimir Ravnihar se je z otroških 

Ponudba posebnih nožev iz Rakuscheve 
železnine, 1926 
(SI_ZAC/0804, Zbirka poslovnih knjig, cenikov 
in prodajalnih katalogov trgovskih podjetij)

Prizor zime s Celjskega stropa v 
osrednji dvorani Stare grofije,  
16. – 17. stoletje (Pokrajinski muzej Celje)
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celjskih let najraje spominjal kolin pri Majdičevih, kjer je gospodaril bilikum: 
»Bilikum je bila trodelna majolika, koje trije deli so bili na dnu v zvezi, tako da, 
če si pil na enem delu, so se praznili vsi trije deli hkrati. Porcija, ki je zadoščala, 
da te je omamila, potem so pa imeli svoje špase s teboj.«

Poglejmo, kako so potekale koline. Iz Žalca nam je dopisnik Nove dobe 
januarja 1940 natančno opisal tamkajšnje slavje žrtvovanja prepitane zvito
repke, opisal je britje v arnici, obešanje na gavge in parcelacijo nesrečnice ... 
Zapisal je, da je višek vseh izdelkov na kolinah »mrežna pečenka, ki je previdno 
prevlečena s trebušnico in se imenuje v svoji svileni obleki tudi deviška pečenka, 
kakor hitro je prebolela svojo metarfozo na živem ognju. In v resnici izgleda 
razpeta trebušnica kakor bela svila s prekrasno ornamentacijo. Kar poglejte si 
jo, dragi Celjani, pri bližnjem 'konfekcionarju' /.../ Samoobsebi se razume, da 
se svetijo na bogato obloženi mizi poleg želodčnih dobrot tudi velike zelenke, ki 
izpopolnjujejo in dvigajo s svojo rujno vsebino praznično razpoloženje na naših 
slovenskih kmetijah, pa tudi v – Žalcu.«

Prav zelenke ali pa bolj izvirni bilikum 
pa so veselico popeljali do razsežnosti, 
da je dežurnemu gostitelju – kot po pra
vilu – ušla iz nadzora. Ob še nedolžnem 
nasmihanju na jutranji spomin lovljenja 
pobegle svinje po dvorišču je do večera 
ob harmoniki in tekmovanjih v zdravi
cah, po možnosti kar z žganjem, prisotne 
v oblast prevzel kralj alkohol. Veselica 
je, brez misli na trpki jutri, postala sama 
sebi namen. Poročila s kolin na Spo
dnjem Štajerskem so pogosto opozarja
la, da se je na kolinah zapilo in pojedlo 
veliko več, kakor je bil vreden »darovani« 
prašič. Ljudje so se ga na kolinah najedli 
do sitega, pogosto do onemoglosti. Kot bi 
si nalašč želeli prav to, da bodo potem vso 
dolgo zimo stradali in vsakdanjik tolkli le 
ob krompirju. Prebujanje z mačkom ob 
misli na prihajajočo zimo res ni moglo 
biti prijetno!

Koline (Foto: Vinko Skale)

Zima je ljudi prignala, da so si pripravili zaloge 
(Foto: Borut Batagelj)

»Bilikum« (Silvo Batagelj)
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Influence, bolezni 
»Gorku se darshi, de se ne prehladish ...«

Ko se začno temperature spuščati, se v zdravniških čakalnicah in lekarnah 
naredijo vrste, ki so bile še pred par tedni nepredstavljive. Zima na pohodu s 
seboj vedno prinese vsaj neprijetne prehlade, včasih pa udarijo po ljudeh tudi 
hujše bolezni. Prvi mraz s svojim nastopom že skozi prva vrata v ljudi zasadi 
strah. Le kdo si želi nemočen obležati v postelji?

Valentin Vodnik je v svoji pratiki za leta 1795, 1796 in 1797 med januarskimi 
nasveti posvaril bralce: »Gorku se darshi, de se ne prehladish, inu kashel ali 
druge parsne bolesni ne dobish.« Najbolj so bili na udaru bolezni otroci, saj so 
sezonske bolezni, kot so jih v času med vojnama znali našteti, »prsni prehlad, 
nahod, grlobol, vnetje krhlja, akutni in kronični katar, hripo, influenco, naduho, 
zasoplost«, staknili najhitreje, med mladežjo pa so se tudi najhitreje širile. Iz 
smrkanj so se znale poroditi tudi bolj resne razmere. V Celju so na primer fe
bruarja 1929 ošpice in gripa močno napadle mladino obeh mestnih osnovnih 
šol. Nižji razredi so bili skoraj popolnoma izpraznjeni in tudi v višjih razredih 
je bilo odsotnih preko polovico učencev. Sresko poglavarstvo se je zato odločilo 
za štiri dni kar prekiniti pouk, učencem pa je naznanilo, naj se med šolske klopi 
začnejo vračati šele v začetku prihajajočega tedna. Podobno se je zgodilo febru
arja 1955, ko je zaradi gripe v šoli kar naenkrat umanjkalo okrog 160 dijakov 

Epidemija gripe se je najhitreje širila 
med šolarji, 1955  
(SI_ZAC/0845, I. gimnazija v Celju)

Oglas v celjskem časopisu 
(Nova doba, 1926)

S čajem v boj proti zimskim tegobam 
(Muzej novejše zgodovine Celje)
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celjske prve gimnazije, okrajni higienski zavod pa je takrat izdal interventne 
ukrepe za omejitev epidemične gripe. Otroci so mimogrede raznesli nadležne 
zimske prehlade in bolezni še domov. Kronika celjske pravoslavne parohije za 
zimo 1937–1938 navaja, da so po zelo mrzlih praznikih v začetku januarja 
nastopili toplejši dnevi, nagla sprememba pa je med Celjane prinesla veliko pri
merov influence, gripe, trebušnega tifusa, bolečin v grlu in škrlatinke. Podobno 
je bilo v začetku leta 1939, ko je nad Celje udaril pravi sibirski mraz, bilo je 
med –12 in –24 °C. Potem so sledili toplejši, sončni dnevi, noči pa hladne. »Zju-
traj in zvečer je bilo občutiti mraz, 
včasih tudi čez dan, če ne dopoldne, 
pa popoldne. Zaradi tako spremen-
ljivega vremena sta se povsod širili 
influenca in gripa. Tako jo je tudi 
v Celju redko katera hiša odnesla 
brez bolnikov. Takšno zdravstveno 
stanje in takšne vremenske razmere 
so brez bistvenih sprememb trajale 
vse do pomladi.«

Zdravstveno zaskrbljujoča situ
acija pa je pribezala na plano ideje 
najbolj prilagodljivega tipa ljudi 

– trgovce. Ne le lekarnarje, ki so 
s prodajo pastil in sirupov zajam
čeno zagotavljali obolelim uspeh, 
vsem skupaj pa vedno bolj kreirali 
nov zimski življenjski način preži
vetja. Tudi drugi premeteni trgov
ci so se radi prišlepali na virozni 
vsakdanjik. Posebej zanimivo je 
v včerajšnjem svetu opazovati tr
govce s čevlji, ki so glasno pridiga
li, da vse bolezni izvirajo iz slabe 
obutve. Prebrisani celjski trgovec 
Stermecki se je teh resnic v prvih 
vrsticah oglasov zelo rad oprijemal, 
a le zato, da je takoj zatem bralstvu 
naznanil svojo ugodno ponudbo: 
»Največ ljudi se prehladi radi slabe-
ga obuvala. Dobri, močni in nepre-
močljivi čevlji so najboljša obramba. 
če pa so ti čevlji vrh tega poceni, je 
to še koristnejše. Dobre, močne in 
poceni čevlje v elegantni fazoni dobite v Trgovskem domu Stermecki.« Še bolj 
strašljive uverture v svoj oglas pa se je poslužila celjska prodajalna obutvene 
verige Bata, ki je v mastnem tisku svojega oglasa leta 1938 zapisala, da je gripa 
v svetu v treh zaporednih valovih pokosila kar 20 milijonov ljudi, nad pisano 
in ilustrirano ponudbo svoje kolekcije pa pridala: »Namesto da bolehate in 
zapravljate denar za zdravljenje in zdravila, pametneje je da bolezen v pravem 
času preprečite. Gotovo jo boste preprečili, ako si pravočasno preskrbite toplo in 
nepremočljivo zimsko obutev. Naša obutev iz usnja in gume ohranila vam bo 
zdravlje in prihranila denar!«

Zoper nadležno zimsko gripo so preventivno predlagali dnevno jemanje 
kinina (0,2 g), kot enega od najbolj preizkušenih načinov preganjanja bolezni 
pa so običajno še najraje priporočili pitje čaja. Neki celjski oglas nam 1933 pri
poroči: »Gripa in prehlad bežita Vam od vrat, če dober čaj le pijete, Ravnikarjeve 
mešanice kupujete!«

Pozimi je lekarnarjem posel »zacvetel«. 
Seznam zaposlenih v celjski apoteki 
(SI_ZAC/0024, Mestna občina Celje)
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Smrt pozimi Prispodoba in prizorišče

Kaj nahod? Kaj bolezen? Zima je med ljudmi rada vzbudila še hujšo grozo. 
Zimo je v mnogih primerih zaznati celo kot prispodobo ali tesno spremljevalko 
smrti. Turobno vzdušje, ki se ga človek v decembru trudi popestriti z lučkami 
in okrasjem, pozimi temačno zavlada v mestih, kjer sonce v kratkih dnevih le 
redko prebode oblake, če že tam ne kraljuje megla. Nič drugače in nič manj 
zamorjena se v starejši literaturi ne slika podoba zime v naravi. Mrakobno 

podobo zimske človekove duše je še posebej rada zrcalila poezija. Zima se v 
različnih pesmih rada postavlja v podobo starke, ki grozi otrokom, da jih bo 
vzela, slika se kot črni vran, ki kliče po smrti ... »Zdaj zdi se narava pobeljen mi 
grob, ki vran preletava kričeči ga trop,« je rimal Janko Leban v letu 1888. Zimski 
sneg predstavlja v poeziji Frana Valenčiča ali Simona Gregorčiča mrtvaški prt. 
Zima spreminja gozd v kadaver, drevesom izpije 
sok, zamori trate in livade, v naravi utihne petje 
in žuborenje … Ena od zimskih pesmi stalno 
ponavlja refren: »Prišla zima je, je pobrala vse …«.

A starka zima ni bila le metafora za smrt, de
jansko je rada tudi pobirala človeška življenja. 
Že uvod v zimo se v izkušnjah ljudi kaže kot tak, 
saj se v tem času rado zgodi, da ljudje zapusti
jo tuzemski svet, njihovim bližnjim pa je prav v 
tem času najbolj v navadi, da obiskujejo grobove. 
Takšna mračna zima se dostikrat prav na dolgo 
zavleče, oziroma kar »dolgo noruje«, kot se je sli
kovito izrazil Vodnik. V preteklosti je – sodeč po 
poplavi različnih notic – očitno še bolj rada pobi
rala svoj davek. Glavni vzrok smrti je bil pogosto 
ta, da so ljudje na prostem zmrznili. K temu so 
jih pripeljale najrazličnejše situacije, še največkrat 
pa je bil povod za trpki zaledeneli konec pijanost. 
Posebej nevarno je bilo žganje, domači zvarki ali 
pa tisto zelo poceni industrijsko pridelano, saj 
je ljudi le za kratko poživilo in jim dalo občutek topline. Stoletna pratika 19. 
stoletja iz leta 1901 pravi, da je sicer »žganje le v majhnih količinah zdravilno«, 
a že Vodnik je sto let prej zelo dobro razodel pravo resnico o žganju v zimskem 
pomrzlem svetu: »Shganiga vina na popotvanji nikar ne py: ono mrasi, inn na 

Temna starka zima (Dom in svet, 1905)

Strani časopisov so nekoč pogosto 
polnile notice o pomrzlih posameznikih 
(Kmetijske in rokodelske novice, 18931895)
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poti lohko smersnesh. Srovu vinu greje; shganu veselej pezhe 
inu sushy.« Kratkih notic o nesrečnikih, ki so se poprej pre
več napili žganice, obležali in zmrznili, po naših listih res 
ne manjka. No, marsikateri revež pa si za to, da je na pro
stem zmrznil, ni bil kriv sam. Ptujski list leta 1922 tako npr. 
poroča, da so nekega okoliškega kmeta, ki je se je žalosten 
odpravil kupit krsto za svojo komaj pokojno ženo, napadli 
razbojniki in ga okradli. Ker so se zbali, da bi kmet to novico 
prehitro sporočil, so ga zaprli v krsto, nesrečnež pa se iz nje 
ni mogel rešiti. Čez dva dni so ga domačini zmrznjenega 
našli v gozdu v ženini krsti. 

Podoba turobne zime v pesmi Frana Valenčiča 
(Ljubljanski zvon, 1904)

Nesrečnikom je zima vzela življenje 
(Slovenski gospodar, 1940)
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Preskrba s kurjavo Problem drv 

Najbolj nujni opravki, po kateri so bili tudi v najbolj ostrih zimskih razmerah 
ljudje prisiljeni oditi, so vedno težili za tem, da se opravijo čim hitreje in se 
čim manj časa porabi na prostem. Ljudje so komaj čakali, da na pragu otresejo 
čevlje, v veži odložijo debele površnike, a še vedno toplo oblečeni vstopijo v 
zakurjeno izbo. Način gradnje in posebej izkoristek grelnih teles namreč nekoč 
še zdaleč ni obljubljal danes samoumevnega sprehajanja po stanovanju v poletni 
garderobi. Našim prednikom je bilo povsem običajno, da so se 
v najhujši zimi premaknili čim bliže peči, ki je s tem prevzela 
vlogo centra družabnosti, svet zunaj pa so še vedno opazovali 
skozi ivje in ledene rože na zunanjih oknih svojih bivališč.

Problem surovin za kurjavo v Celju še zdaleč ni bil tako 
pereč kot v drugih večjih evropskih mestih, saj so bila drva na 
dosegu žag in sekire že korak iz mestnega središča, širša celjska 
okolica pa je bila hkrati tudi eno izmed najbolj koncentriranih 
območij izkoriščanja premoga. Problem je nastal, ko je izraba 
gozdov postajala vse bolj regulirana, ljudje brez gozdnih posesti 
pa niso imeli več druge izbire, kot da kurivo kupujejo na trgu. 
Mestna občina se je sicer še dolgo potem morala soočati s krajo 
drv iz mestnih gozdov, bodisi na območju Lisc bodisi Pečov
nika. Leta 1924 se je občina v Novi dobi pritožila nad veliko 
škodo: »Kradejo se drva, lomijo se veje 
in celo mlada drevesa se sekajo, vse to 
brez dovoljenja, tedaj na tatinski način. 
Tržnim izterjevalcem in nadzornikom je 
naročeno, da morajo zahtevati od vsa-
kega, ki donaša drva na trg, izkaznico, 
da je dotična oseba sekala in si pripra-
vila drva na svojem lastnem zemljišču.« 
Omenjena izkaznica ni smela biti sta
rejša kot en dan. Mestna občina je sicer 
svoj proračun polnila tudi s prodajo 
bukovih drv, kupcem, kot so si sledili 
po naročilu, pa je drva tudi dostavljala na dom. Občina je dodatno 
storitev dostave drv na dom bila pripravljena opravljati najbrž zato, 
ker so to možnost ponujali tudi številni podjetni trgovci iz samega 
mesta in okolice. Po približnih ocenah odhodkov je leta 1939 strošek 
za kurivo predstavljal okrog 8 % izdatkov gospodinjskega proračuna. 

A ljudje so drva vseeno še vedno kradli, še posebej potem, ko so 
se cene kurivu pogosto tudi nenadzorovano dvignile. Sresko načel
stvo je zato določalo maksimiranje cen drv, državna uprava pa se je v 
konkretnih akcijah pogosto zavzela za to, da bi bila drva dostopna po 
zmernih cenah tudi najbolj revnemu prebivalstvu.

Glede na zanimive in vedno aktualne diskurze glede koruptivnih 
dejanj pa je gotovo eksemplaričen primer z oskrbo drv žandarme
rijske postaje v Podčetrtku. Komandant te postaje je leta 1930 prosil 
centralno direkcijo veleposestev grofa Attemsa v Slovenski Bistrici, 
če bi žandarji lahko dobili drva kar zastonj. V zameno je komandant 
obljubil, da bodo on in podrejeni na službenih obhodih »prav intenziv-
no interese graščinskega posestva kar najbolje zaščitili«. Prošnja je bila 
odobrena, žandarji so plačali le »običajne delovne stroške priprave drv«.

Iz oglasnih strani celjskih časopisov 
(Nova doba, 19241931)
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Ponudba v katalogu Rakuscheve železnine: »Peč z 
regulacijo za kurjavo z žaganjem«, 1926 (SI_ZAC/0804, Zbirka 
poslovnih knjig, cenikov in prodajalnih katalogov trgovskih podjetij)

Načrt ureditve dimnika šolskega poslopja v Sv. Martinu 
pri šaleku, 1835 (SI_ZAC/0008, Okrožni urad Celje)

Korupcija? Odobrena prošnja žandarmerije iz Podčetrtka 
za brezplačna drva (SI_ZAC/1020, Rodbina Attems)
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Mesto pod snegom čiščenje ulic, pločnikov

Sneg v mestnem prometu je gotovo ena najhujših nadlog, naj gre za vozila ali 
pa pešce. S tem se soočamo vsako zimo, nič drugače pa ni bilo niti v preteklosti. 
Jeza zaradi neočiščenih pločnikov, poledenelih prehodov, skoki s kupov snega 
v luže in grozeče ledene sveče z napuščev hiš, so bili nekoč sodobnikom prav 
takšna grožnja. Zdi se morda, da včasih še bolj, saj so nekatere zime v preteklosti 
(podnebne spremembe gor ali dol) pokazale svoje zobe že zelo zgodaj. Celjska 
pravoslavna kronika tako na primer poroča, da je leta 1940 prvi sneg zapadel 
že v noči s 27. na 28. oktober, naletaval pa je tudi naslednji dve noči in cel dan, 
tako da ga je ponekod bilo do 15 cm.

Čiščenje snega z ulic so nekoč določali cestnopolicijski redi. Celjski me
stni občinski svet je leta 1922 sprejel red, v katerem deveti paragraf natančno 
določi zimske dolžnosti posestnikov: »Lastniki hiš in zemljišč odnosno njihovi 
zastopniki morajo hodišča pred istimi dnevno med 6. in 7. uro zjutraj snažiti in v 
zimskem času s peskom, pepelom itd. posipati«. Predstojništvo mestne policije v 
Celju pa je decembra 1933 razglasilo podobno naredbo bana dravske banovine, 
ki je v paragrafu 75 določila: »Kadarkoli zapade sneg, je dolžan lastnik, oskrb-
nik, hišnik ali najemnik hiše, stavbišča ali drugih zemljišč ob cesti skidati sneg 
s hodnika ali pešpota ob vsej dolžini posestva. če zaradi snega polzi, ali kadar 
se napravi poledica, mora takoj posuti hodnik s peskom, pepelom ali žaganjem. 
Kadar zapade sneg ali se napravi poledica ponoči, se mora dovršiti snaženje 
in posipanje vsaj do 7. zjutraj. Pri neprestanem sneženju se mora hodnik ali 
pešpot osnažiti večkrat na dan in tako posipati, da ni nevarnosti za pešce. Sneg, 
ki sam zdrči ali se pomeče s strehe, morajo hišni posestniki ali druge odgovorne 
osebe nemudoma na svoje stroške zvoziti s ceste. Ob južnem vremenu in v obče, 

Ponudba posebnih lopat iz kataloga 
celjske železnine 
(SI_ZAC/0804, Zbirka poslovnih knjig, cenikov 
in prodajalnih katalogov trgovskih podjetij)

Sneg z ulic mestnega središča so nekoč na saneh s konjskimi vpregami odvažali v Savinjo, 1952 
(Muzej novejše zgodovine Celje, Povojna fototeka)
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kadar se sneg in led tajata, je treba hodnike in 
pešpote po potrebi večkrat na dan očistiti luž in 
blata. Občina sme po brezuspešnem opominu dati 
izvršiti opuščeno ali nemarno opravljeno delo na 
stroške odgovorne osebe.« K temu so celjski obči
narji pripomnili, da bodo varnostni organi strogo 
nadzorovali izvajanje teh predpisov.

Celjske mestne oblasti so po letu 1933 še bolj 
poostreno izvajale nadzor nad tistimi lastniki 
objektov, ki niso imeli na strehah montiranih 
snežnih prestreznikov. Pogosto se je namreč 
dogajalo, da so, potem ko so mestne službe že 
očistile javne površine ter sneg na vpregah pri 
kapucinskem mostu zvozile v Savinjo, bile ulice 
spet zasute s snegom, saj lastniki hiš niso upošte
vali 63. paragrafa cestnega reda, ki je predpisoval 
snežne prestreznike. Vse do ureditve problema so 
bili lastniki pozvani, da pešce opozorijo na ne
varnost z vidnimi znamenji ter na hiše prislonijo 
dolge letve, tako da je bil omogočen prehod le tik 
ob zidu. Sneg se je namreč s streh vsuval na sredo 
ulic in s tem ogrožal varnost »pasantov«. Najka
sneje leta 1933 sprejeto določilo je dalo občini 
pravno podlago, da je leta začela budno oprezati 
po strehah hiš in sestavljati sezname kršiteljev. 
Slednjim so postavili ultimat, da problem rešijo 
najkasneje do 1. oktobra 1934. Nekateri teh zahtev 
niso izpolnili in tako lahko v arhivskem gradivu 
občine tudi v naslednjih letih še naprej sledimo 
seznamom kršiteljev. Še ena zimska nadloga tako 
nikakor ni bila rešena. 

Pobotnica Gašperju Brežniku za čiščenje snega po cestah celjske 
okoliške občine, 1893 (SI_ZAC/0025, Občina Celje – okolica)

Kidanje snega v celjskem mestnem središču, 1952 
(Muzej novejše zgodovine Celje, Povojna fototeka)
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Zimsko zabavljanje Noter, na toplo!

Sezona zimskih družabnih aktivnosti je bila nekoč vezana izključno na 
zaprte prostore. Že od poznega poletja dalje so se po mestnih ulicah začele 
spletati govorice o tem, kakšen program neki prinese prihajajoče zimsko ob
dobje. Dogodki so bili vezani v glavnem na dejavnosti pisane palete društev, 
ki so delovala po mestih in trgih na Slovenskem. V glavnem je šlo za glasbene, 
gledališke in plesne prireditve, ki so se vsako leto zgodile dogovorno približno 
vedno ob istem terminu. Koledarčki prebivalcev mest in trgov so bili tako že v 
začetku zime dodobra popisani z najrazličnejšimi dogodki vse tja do pustnega 
časa.

V Celju je zabavne, kulturne in politične prireditve zelo zaznamovala na
cionalna razcepljenost na prostore, ki so imeli bodisi izrazito nemški bodisi 
slovenski značaj. Bržkone je pozimi oboje le zeblo enako, v zakurjenih prostorih 
pa jih je grel povsem drugačen ogenj. Zelo dobro se 
je vedelo, kam se uvršča posamezna gostilna, ka
varna, prireditvena dvorana … Ivan Prekoršek je 
celjske razmere še celo v času po letu 1918 označil 
kot »družabni terorizem«. Mesto ni trpelo narodnih 
mlačnežev in prav tem razmeram se gre zahvaliti, da 
je sezona družabnih dogodkov v Celju in okolici bila 
še toliko bolj pestra.

Redna društvena srečanja in »naključna« sreče
vanja različnih stalnih omizij je dodobra popestril 
jekleni repertoar vsakoletnih tradicionalnih dogod
kov. Kaj veseli december, prava plesna sezona se je 
začela šele po novem letu z raznimi plesi društev! S 
plesom slovenske čitalnice januarja, plesom sloven
skega obrtnega društva na svečnico, akademskim 
plesom v začetku marca … Na svečnico so se celj
ski Nemci sukali na veteranskem plesnem venčku, 
plesni venček nižjih oficirjev celjskega garnizona je 
bil sredi februarja, obe telovadni društvi, sokoli in 
turnarji, so posebej sloveli po tradicionalnih pustnih 
plesnih prireditvah in gotovo je, da se je vmes zgodil 
še kakšen drugi priložnostni ples. Prava značilnost 
dobe na prelomu stoletja so bili posebni tematsko 
obarvani plesi. Običajen zimski ritual meščanov pa je 
bilo tudi obiskovanje gledaliških predstav. Vsak ugle
dnejši Celjan si je priskrbel abonma, ki ga je občina 
prodajala na licitaciji. Gledališka sezona je temeljila 
deloma na amaterski društveni dejavnosti, deloma 
pa na nastopih gostujočih skupin. Bolj od resnega 
se je med celjsko publiko sprejemal zabavljaški in 
bolj lahkoten program; v mestu ob Savinji so gosto
vale tudi že kabarejske predstave. Značilnost zase 
v zimski sezoni pa je bil gotovo tudi pester pevski 
program z nastopi domačih in gostujočih pevskih 
zborovskih društev.

Četudi je – kot že poudarjeno – izbiro celjskega lokala na prehodu v 20. sto
letje zelo omejeval nacionalizem, tovrstna ponudba še zdaleč ni bila skromna. 
Leta 1902 je premoglo zgolj mesto Celje 35 lokalov, kar je pomenilo en lokal 
na 192 ljudi. Če se spomnimo, da so bili lokali v tisti dobi bolj kot ne domicil 
moških, postane razmerje takoj še bolj izrazito. Število zelo priljubljenih oko
liških gostiln, pušlšankov, priložnostnih vinotočev, je praktično neugotovljivo. 

Pozimi se je pričela sezona veselic po 
raznih celjskih dvoranah  
(SI_ZAC/0968, Narodna čitalnica v Celju)
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Mesto je premoglo gostilne za vse sloje in za vsak žep, 
od imenitnih kavarn dunajskega tipa do zakotnih 
beznic. Od 90ih let 19. stoletja Celje ni imelo nikoli 
manj kot šest hotelov. Velika večina lokalov v mestu 
je bila le »Nemcem prijazna«, slovensko se je na glas 
debatiralo in pelo v ožjem središču le v Gostilni Me
sto Gradec (Branibor), gostilni Jelen ali v hotelu Beli 
vol – vse v isti ulici.

Obstoječi viri in literatura ne kažejo na to, da bi 
tako zimska kot tudi nacionalistična klima Celjana 
nekoč vodila v to, da bi pri birtu ali natakarici zve
čer naročil čaj. Skodelico letega je najbrž popil že 
popoldne in morda se je spomnil na nasvet iz Sto-
letna pratike devetnajstega stoletja (1901), kjer stoji 
zapisano: »čaj ni škodljiv, če ga piješ redkokdaj in 
v mali množini. Navadi pa se ga nikar!« Da bi ogrel 
premraženo telo, spodbudil misli ter dvignil svojo 
in kolektivno narodno zavest, je že v prvo gotovo 
naročil kaj bolj konkretnega.

Brž, hitro, na toplo! (Ilustrirani Slovenec, 1931)

»Suč jo!« (Die Bombe, 1901)

Sezonski plesni program je bil zelo pomemben del dejavnosti 
celjske čitalnice, 1870 (SI_ZAC/0968, Narodna čitalnica v Celju)
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Nordpol klub 
Med ledenim severom in toplo gostilno

V Celju se je leta 1875 rodila prav posebna druščina. Moško omizje najbolj 
izstopajočih in uspešnih celjskih meščanov se je navdušeno nad odkrivanji po
larnega severa formiralo v Nordpol klub. Med člani najdemo dva kasnejša žu
pana, politike, uspešnega zlatarja, prvega celjskega fotografa, zelo vidne trgovce, 
lastnika in izdajatelja časopisa … Druščina predstavlja zanimiv pojav projiciranja 
podob zime in mraza na slovenska mestna okolja, ki ga je spodbudila prestižna 
bitka številnih ekspedicij, ki so tističas želele osvajati območja severnega pola. V 
osvajalsko tekmo se je pod vodstvom Juliusa Payerja v začetku 70ih let 19. stole
tja vključila tudi tedanja dvojna monarhija. Payer je okosteneli monarhiji vračal 
nekaj zamujenega ugleda, ji poskušal nadeti osvajalski karakter ter publiko doma 
napitati z resničnimi pustolovskimi prigodami junaškega boja z mrazom, snegom, 
ledom in severnimi medvedi. Osvajalci večnega snega in ledu so bili zmagovalci 
nad zimo. Takšne prigode so navduševale moško publiko, ki je vedno padala na 
vzorce herojstva, avanture, osvajanja itd. V Celju je bilo to več kot očitno.

Člani Nordpol kluba: August Stiger, Julius in Johann Rakusch, Jean Pollak, 
August Tisch, Josef Martini, Franz Pacchiaffo, Franz Walland in Ferdinand Pelle 
so se ob svoji prvi obletnici tudi fotografiral v popolni zimski opremi. Posebej 
njihove sani gotovo namigujejo, da so se vsaj priložnostno kdaj tudi sankali s 

Iz krčme pred objektiv v popolni 
polarni opravi, 1875  
(Pokrajinski muzej Celje)
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kakšnega bližnjega hriba, a vse ohranjeno gradivo kluba 
vseeno bolj kaže na to, da so polarni navdušenci zimo 
uživali ob praznovanjih v zakurjenem lokalu. Zgled razi
skovalcev ledenega severa so častili bolj v tovarištvu med 
člani kot pa v zimskih aktivnostih na prostem. Tovarištvo 
je razposajena klapa Nordpol kluba izkazovala posebej ob 
priložnostih godovanj svojih članov. Običaj je bil, da so 
slavljenca vedno počastili s posebej spesnjeno napitnico, 
ki jo je skozi verze vselej krasil akrostih z njegovim ime
nom. Posebej slavnostna so bila silvestrovanja kluba, ko 
je »kapitan« (od 1877 »admiral«) Julius Rakusch zalagal 
družbo s priložnostnim šaljivim časopisom Der Nordpol. 
Celje so člani kluba prekrstili kar v Cap Cilli. 

Čeprav je bil celjski Nordpol klub omizje celjske elite 
s posebno izvirnim smislom za humor, obenem lahko 
skozi njegovo delovanje prepoznavamo tudi subtilna spo
ročila, ki so na zimo odpirala povsem nove hrepeneče 
poglede. V tem seveda – kot to odlično dokazuje celjski 
Nordpol klub – ne gre pretiravati, saj so zimo nekoč – in 
tako je še danes – še vedno raje preživljali na toplem, a 
vendar je pogled na zimo v tem konkretnem primeru vsaj 
popestren z nekimi novimi vidiki. Zima nikakor ni več 
zgolj nadloga, zima postane navdih. 

Celjski Nordpol klub je svoje mesto prekrstil v »Cap Cilli«, 1880 
(Pokrajinski muzej Celje)

Jekleni repertoar celjskih polarnih častilcev ob godovanjih članov so bile napitnice z akrostihom (SI_ZAC/0973, Nordpol klub Celje)
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Drsanje »Najboljše in najprijetnejše sredstvo«

Celjski list Domovina je leta 1908 zapisal, da je drsanje najprijetnejši zimski 
šport za stare in mlade, ker »pospešuje v veliki meri zdravje. Telesno gibanje po 
zimi je nedostatno in bivanje v zaprtih sobah neugodno. Proti temu je drsanje 
najboljše in najprijetnejše sredstvo.« Drsanje je v pojavu družabnosti in špor
tnih aktivnosti zavzelo meščanski zimski vsakdanjik še pred sankanjem in 
smučanjem. V pestrem dogajanju ob mestnem ledu je drsanje pravzaprav prvo 
izrazito prebilo led aktivnega zimskega preživljanja prostega časa na prostem. 

»Divje« drsanje po zaledenelih celjskih bajerjih je na prehodu v 20. sto
letje prešlo v svojo uradno formalno obliko z ustanovitvijo drsalnega kluba 
(Cillier Eislaufverein) in uradnim odprtjem drsališč. 
Pred odprtjem drsališča v mestnem parku iz virov 
sledimo predvsem delovanju drsališča na posestvu 
dijaškega doma, ki je bilo kasneje prodano privatniku 
Diehlu (Diehlov travnik). Društvo Dijaška kuhinja 
je za ribnik obdržalo zakupno pravico in oddajalo 
drsališče v različnih obdobjih drugim zainteresira
nim društvom. Diehl je prostor okrog zamrznjenega 
ribnika ogradil. Za vstop na drsališče je bilo mogoče 
kupiti letne ali dnevne karte. V sezoni 1926–1927 je 
na drsališču zasvetila umetna razsvetljava, tako da je 
drsališče ostalo zvečer odprto do 8. ali 9. ure. Drugo 
uradno drsališče pa je občasno delovalo v Zavodni, 
na ribniku ob bivši opekarniški jami. Drsalci so se ob 
svojih aktivnostih lahko s kuhanim vinom ali čajem 
pogreli v bližnji gostilni Pri čolničkih.

Pomembna prelomnica celjskega drsanja pa je 
bila preselitev te dejavnosti v mestni park. Sportni 
klub Celje je leta 1929 tam povečal površino teni
ških igrišč, ki so jih v zimskem času koristili kot 
drsališče. Drsališče, ki je bilo odprto od 8. ure zju
traj do 9. ure zvečer, je bilo opremljeno z garderobo, 
razsvetljavo, premoglo pa je tudi posebno »zvočno 
aparaturo«, ki je omogočala drsanje ob glasbi. Zado
voljivo opremljeno drsališče je ponudilo Celjanom 
ne le bolj ugodne pogoje za lahkotno poplesavanje 
ali celo vadbo skokov, vijug, piruet itd., ampak je po
nudilo možnost, da se celjski drsanja željni publiki pokažejo tudi revijalni 
nastopi. V začetku februarja 1933 se je na celjskem ledu predstavilo vse, kar je 
kaj pomenilo v drsanju v Sloveniji in je bilo tedaj združeno v klubu ljubljanske 
Ilirije. Med njimi je bil tudi domačin Polo Schwab, ki je bil označen kot razred 
zase: »Edino on je drsalec mednarodnega formata in bi edini v državi lahko pri 
boljših razmerah in prilikah ogrožal kako prvenstvo v inozemstvu.« Publika je 
bila s predstavami zadovoljna, obžalovala je le, da ni videla še vsaj revijalne 
hokejske tekme. Sicer pa je enega vrhuncev drsalne dobe Celje doživelo le par 
tednov prej, ko je v mestu ob Savinji gostovala dunajska umetnostna drsalka 
in evropska prvakinja Hilda Holovska. Na turneji nastopov, ki jo je vodila še v 
Švico, Anglijo in na Švedsko, se je ustavila v Celju, kjer je svoj nastop v rdečem 
»baržunastem kostumu« izvedla pred do zadnjega kotička napolnjenim pro
storom okrog drsališča. Ledeno Celje je bilo očarano. Nova doba je 20. 1. 1933 
objavila: »Dovršenost ritmične igre, nadvse rafinirana izvedba likov in skrajno 
napetih težkih skokov, lokov in vrtljajev, piruet in spiral, ter najtežjih raznožk 
in raznožnih skokov, vse to in še marsikaj nam je pokazala naša nadvse ljubka 
in simpatična mlada prvakinja, Hilda Holovska.«

Oglas za drsalke (Slovenski narod, 1889)

Zima na krožniku  
Schützove keramike iz Liboj  
(Pokrajinski muzej Celje)

Drsalna diva Hilda Holovska, 1933 
(Zehn Jahre Skiklub Celje, 1940)
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Družba drsalcev v celjskem mestnem parku, 1933 
(Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)

Plesni par Vlasta Sernec in Polo Schwab, 1941 
(Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)



24

Iz ponudbe drsalcem  
trgovca Rakuscha, 1926 
(SI_ZAC/0804, Zbirka poslovnih knjig, cenikov 
in prodajalnih katalogov trgovskih podjetij)

Drsalke (Marjan Batagelj)
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Drsalni liki na celjskem ledu, 1940-1941 (Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)
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Sankanje šc izza ovinka

Sanke so eden od zanimivih rekvizitov, ki je prešel preobrazbo od 
praktičnega transportnega predmeta ljudske kulture v razvedrilni in 
športni pripomoček. V začetku 20. stoletja je sankanje postalo zelo pri
ljubljeno razvedrilo meščanstva in bilo zelo kratek čas gotovo prvi med 
zimskimi športi, kasneje pa je sankanje postalo bolj razvedrilo otrok in 
mladine. Sankanje mladeži je zagotovo ena od najbolj pogostih asociacij 
na zimske radosti.

Glavni problem sankanja kot nekoč razširjenega razvedrila odraslih 
je bilo njegovo stalno omejevanje in problemi s prostorom njegovega 
izvajanja. Nekaj nezgod je omejevanju potem le še prililo olja na ogenj. 
Cestnopolicijski redi naših mest so prepovedali sankanje po mestnih 
ulicah, sankanje pa je bilo prepovedano tudi po drugih poteh in cestah, 
še več: uradno se je smelo sankati le tam, kjer je bil posebej sankanju na
menjen prostor. Sankanje je zaradi takih določil posledično postalo bolj 
kot ne le še otroško vreščanje ob spuščanju po bližnji domači klančini. 
Odrasli sankači so se nad stalnim omejevanjem seveda hudovali, posebej 
takrat ko za take prepovedi niso našli razumnega razloga. V začetku 
decembra 1921 so se tako na primer celjski sankači, ki so se zbrali na 
Jožefovem hribu, bili besno prisiljeni odpovedati svojemu razvedrilu: »… 
vsled protesta misjonarjev in menda raznih tercijalk pri okr. glavarstvu v 
Celju se je ta dan nakrat pojavila policija in – dasi nerada – vsled ukaza 
zabranila veselje sportnikom. Na vprašanje, kje je dovoljeno sankanje, je 
stražnik izjavil, da nikjer v Celju in okolici. Začudeno so se sportniki ozrli 
na vesele okoliške griče, ki jih menda hočejo spremeniti v same misjonarske 
puščave. Kako pride prebivalstvo do tega, da se mu odvzame možnost za 
izvrševanje enega najbolj zdravih sportov? /…/ Nimamo nič proti temu, 
če se prepove sankanje po poteh, da bi bilo prepovedano tudi po travnikih, 
pa se nam zdi malo prebirokratično.«

Zdi pa se, kot da Celju sankanje niti v času njegovega največjega 
razcveta v prvem desetletju 20. stoletja ni bilo usojeno postati paradni 
šport. Zelo ga je vzelo na piko posebej slovensko časopisje, seveda vse to 
le z enim razlogom: kot svojega hobija so se ga posebej radi oprijemali 
celjski Nemci. Domovina ga leta 1907 opiše kot nadvse nadležen šport. 
Nemci naj bi po cesti z Miklavškega hriba vpeljali »za prebivalce tega 
kraja zelo neprijeten šport sankanja«. Zaradi drajsanja nemških fatalinov 
naj bi pot postala povsem gladka, kar je zelo motilo domačine. Jutranja 
pot v mraku, ko so nosili v mesto mleko, je le zaradi tega postala zelo 
nevarna. Kot je pisal Narodni dnevnik januarja 1909 so bili prav sankači 
eni od najbolj zagrizenih nemških nacionalistov, ki so s svojimi sanka
škimi izleti v okolico provocirali Slovence. Sankači – med njimi »celo 

'fine' ženske in razni uradniki« – naj bi predrzno »tulili heil, nieder mit den 
Windischen, aufbiks slovenske svinje…,« a se jim menda nič ni zgodilo.

Slovence je sankanje v začetku motilo zgolj zato, ker je bilo domena, 
ki so se je prvi oprijeli Nemci. Kasneje se je celjska sankaška klima po
stopoma razelektrila in sankanju tudi Slovenci postajajo bolj naklonjeni, 
saj časopisje pogosto prinaša sankaške novice celo iz Bohinja. Sankanje 
je naposled postalo »internacionalna« zimska radost. Kot že poudarjeno, 
pa je hkrati zaradi cestnopolicijskih predpisov postalo zelo omejeno, 
kar je naposled pripeljalo do tega, da so športniki iz sankaških vrst raje 
prestopili med vedno bolj popularne smučarje. Otroški sankaški vrišč 

(Teden v slikah, 1937)
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Sankaška radost na naslovnici časopisa 
(Teden v slikah, 1937)

Pestra ponudba sank iz kataloga 
celjskega trgovca, 1926 
(SI_ZAC/0804, Zbirka poslovnih knjig, cenikov 
in prodajalnih katalogov trgovskih podjetij)
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Smučanje Odkritje gora pozimi

Smučanje je šport, s katerim se Slovenci radi poistovetimo, ga radi gojimo 
in tudi spremljamo. Kot redko kateri šport se je smučanje usedlo v narodni 
karakter in postalo eden od njegovih prepoznavnih simbolov. Prav smučanje 
je v veliki meri tisti šport, ki je ljudem na široko odprl vrata zimske narave. Po 
eni strani je smučanje napolnilo klančine in strmine po zasneženih travni
kih bližine mest, po drugi pa je na stežaj odprlo vrata v prelep gorski svet, ki 
je bil poprej s planinsko sezono dostopen le 
poleti. Idilični prizori, ki so jih posneli naši 
prvi smučarji v zasneženem gorskem svetu, 
so ljudem, ki so poprej spremljali gorski svet 
le iz varnega zavetja kotlin in dolin, spreobr
nili predstave o zasneženih gorah kot svetu, 
v katerega se podajajo le norci. Vzpostavlja
la so se nova estetska merila, nove vrednote. 
Generacije, ki so sledile pionirjem s preloma 
v 20. stoletje, so te čudovite vizualne podobe 
ponotranjile, jih začele vsaj občudovati, če jih 
že ne pozimi tudi same podoživljati.

Tudi celjsko smučanje je bilo v veliki meri 
povezano s planinstvom in je bilo nekakšna 
njegova nadgradnja. V procesu silnega teh
ničnega in družbenega napredka smučanja 
so po skromnejših poskusih Henrika Kodele 
iz časa pred prvo vojno, celjski smučarji skozi 20. leta pridobivali domovinsko 
pravico v zimskem zasneženem svetu – posebej radi na širšem območju Celjske 
koče ali Mozirske planine – in jo formalno udejanjili v specializiranem smu
čarskem klubu leta 1930. Poprej so smučarji delovali v okviru odsekov drugih 

Smuči so na novo odprle idilični gorski 
zimski svet (Muzej novejše zgodovine Celje, 
Fototeka Josip Pelikan)

Pred Mozirsko kočo (SI_ZAC/1025, Fototeka Pelikan)
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društev. Poleg Ski kluba Celje pa je pomembno vlogo pri 
smučarskem razvoju Celja odigral vsaj še zimskošportni 
odsek planinskega društva.

Celjski smučarji so svojo dejavnost usmerjali v pou
čevanje smučanja (prvi licencirani učitelji so bili Kodela, 
Gračner, Zangger, Jelen), podajanje na ture, vedno bolj 
pa tudi v tekmovalno smučanje, pri katerem so najraje 
gojili alpsko smučanje. Posebej so se odlikovali v orga
nizaciji slalomov na Celjski koči. Prvega so izvedli (kot 
drugo tekmovanje te vrste v Sloveniji) februarja 1931. 
Na tekmi so poleg celjskih klubov (dveh omenjenih in 
Olimpa) nastopili tudi vojaški častniki. Z letom 1935 so 
se začeli medmestni smučarski dvoboji med Celjem in 
Zagrebom. Ena največjih celjskih smučarskih prireditev 
pred durmi druge vojne pa je bil I. zlet slovenskih smu-
čarjev februarja 1941, ki se je začel z veličastno baklado 
in uradnim odprtjem, seveda na prostem, pred magi
stratom, pred približno 3.000 prisotnimi.

Naslovnica šaljivega časopisa celjskega smučarskega kluba, 1937 
(SI_ZAC/0075, Okupacijska občina Celje)

Celjska koča, 1932 (Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)

Smučarija ob Celjski koči  
(SI_ZAC/1025, Fototeka Pelikan in Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)
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Kristijanije 
(SI_ZAC/1025, Fototeka Pelikan in Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)

Zadovoljna smučarka, 1932 (Muzej 
novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)

Smučarski gojzerji (Marjan Batagelj)

Užitek v smučarskem lepotnem »salonu« (Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)
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Pohod smučarjev na Celjsko kočo, 1932 (Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)

Smučarski »pribor« (Marjan Batagelj 
in Muzej novejše zgodovine Celje)
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Smučarski skoki 
Prestiž zimskega turističnega mesta

Smučarski skoki kot gotovo zelo atraktivna smučarska zvrst so smučanje 
iz polja udejstvovanja najprej pripeljali na polje pasivno opazovanega spek
takla. V tem pogledu in tudi v pogledu majhnega števila aktivnih skakalcev 
med smučarji moramo skoke gledati predvsem z vidika smučarske in turistič
ne propagande. Posebej v zgodovinskem modelu srednjeevropskega razvoja 
smučanja so se smučarski skoki pokazali 
kot magnet, ki naj na plano pozimi pod 
vznožje skakalnic privabi publiko. Smu
čarske skakalnice, ki so sprva po gorenj
skih turističnih naseljih, kasneje pa tudi 
po mestih v vsej zime vredni Sloveniji, 
rasle kot gobe po dežju, so bile predvsem 
odraz turističnega prestiža. Če je kate
ro mesto hotelo v zimskem turističnem 
smislu kaj veljati, si je moralo omisliti 
skakalnico.

Celje je prvo umetno skakalnico od
prlo februarja 1933 na Petričku. Zanjo 
je največ zaslug imel smučarski klub, ki 
je skakalnico poimenoval po planincu 
Juliusu Kugyju, v spomin na njegov obisk 
Celja leto poprej. Na odprtju je bila ska
kalnica blagoslovljena, po slavnostnih 
strelih pa je čast prvemu, ki se je spustil 
prek nje, pripadla domačinu Gračnerju, 
takoj za njim pa je sledil gost iz Norveške 
Arne Guttormsen. Po poročanju tiska 
naj bi slovesnosti kljub slabemu vremenu 
prisostvovalo okrog 1000 obiskovalcev. 
Čez skakalnico se je pognalo 13 tekmo
valcev v konkurenci in 5 izven konku
rence, med njimi trije člani akademskega 
smučarskega kluba iz Gradca ter član 
ljubljanske Ilirije Pribovšek. Obiskoval
cem se je najbolj vtisnil v spomin v rdeč 
dres odeti Guttormsen, ki je dosegel tudi 
najdaljše skoke. Dvakrat je doskočil pri 
28 m, v zadnjem poskusu pa je z 32 m 
dosegel najdaljši skok dneva. 

Že naslednjo jesen je celjski sokol ho
tel postaviti svojo skakalnico v mestnem parku, češ da je »skakalnica v Liscah v 
lasti Nemcev, torej Slovencem nedostopna«, a so v smučarskem klubu to zanikali, 
saj naj bi bila skakalnica, če so le plačali primerno odškodnino, odprta vsa
komur. Gradnje skakalnice v parku pa niso potrdile niti pri občini sestavljene 
komisije. Podobno je bila zavrnjena podpora Sportnemu klubu Celje, ki je leta 
1935 hotel zgraditi skakalnico na Belejevem posestvu na Polulah. V istem letu pa 
je bil na skakalnici na Petričku napovedan prav poseben dogodek, saj naj bi se 
prvič pri nas zgodilo, da bi skakalci ob razsvetljeni skakalnici nastopili na nočni 
tekmi. Celje je skakalnico v mestnem parku, s tem pa tudi smučarske zimske 
spektakle na samem robu mestnega središča, dobilo po drugi svetovni vojni.

Vabilo na smučarske prireditve, 1933 
(SI_ZAC/0075, Okupacijska občina Celje)
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Smučarski skoki na Kugyjevi skakalnici na Liscah, 1933-1941 (Muzej novejše zgodovine Celje, Fototeka Josip Pelikan)
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Drzni skakalec nad celjsko publiko 
(SI_ZAC/1025, Fototeka Pelikan)

Načrt za skakalnico na Liscah, 1932 (SI_ZAC/0075, Okupacijska občina Celje)
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Lokacija nekdanje skakalnice v mestnem parku na izseku karte 
Celja (Olepševalno društvo Celje, 1954)

številčen obisk skakalnih prireditev v mestnem parku 
(SI_ZAC/1025, Fototeka Pelikan)
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Zima človeka osrečuje,  
utrjuje in zdravi

Misel na to, da zima nikakor ni le nadloga, ampak človeka tudi osre
čuje, je bila vedno bolj v ospredju moderne družbe. S prakso novih in 
novih zimskih aktivnosti na prostem se je na zimo vezalo tudi vedno več 
klišejskih vzorcev. Pomislimo le, koliko smeha in veselja zvabi na obraze 
otrok, pa tudi odraslih, kepanje ali pa priprava in opazovanje snežene
ga moža – pa naj se ta drži še tako 
resno. Zima je posameznike vedno 
bolj navduševala, navdajala s priča
kovanji, a tudi grenko razočarala, 
če je skoparila s snegom. Zimske 
prostočasne aktivnosti so ustvarile 
vojske odvisnikov. Častilci zime so 
bili tudi celjski smučarji, katerim 
gre zapis iz Nove dobe januarja 1933 
»... pred sliko krasne narave in baj-
no začaranega zimskega gozda srce 
vztrepeta v spoznavanju božanstve-
ne lepote. Kaj je lepšega, vzvišenejše-
ga, kakor se podati jasnega, mrzlega 
zimskega jutra, dilce črez ramo, v 
čisti gorski svet, daleč od hrupa in 
skrbi vsakdanjosti. Tedaj praznujeta 
duša in telo, in človek je kakor pre-
rojen. In potem po kratkem odmoru 
naprej! Kako veselo in radostno je to! Vsa zemska teža je kakor odpadla 
od nas, če bliskovito drvimo po strminah navzdol.« Zadovoljstvo in smeh 
sta menda vredna pol zdravja. Ko je človek dovolj na prostem, aktiven in 
dobre volje, se bolezni nima kaj bati, je nauk, ki so ga vedno pogosteje v 
svojih nasvetih poudarjali zdravniki. Zima pa je lahko tudi zdravnica. 
Še največ zaslug za to ugotovitev gre pripisati prav zimskim športom, ki 
so se od druge polovice 19. stoletja postopoma prijemali pri nas. Zapis 
v Južnem sokolu iz leta 1871 oznani, da je drsanje izredno zdrav šport, 
primeren za vsakogar: »… marsikateri hipohonder iznebil bil bi se svoje-
ga trpenja, ko bi se mogel tudi v poznej letih učiti še drsanja na bruslah; 
marsikoja bleda deklica razcvetela bi v rudečo rožico, da ide izza dvojnih 
oken na bliščeči led, kajti pih zimskega zraka vdihne zdravje v mlado telo 
in v obličje kras jutranje zore, zato pa tudi pravi neki 73 let stari mož, da 
mu je led zdravnik, kateri mu je dodal mnogo let.« Zima človeka lahko še 
kako krepi in tudi ozdravi kompleksov, so pridigali. Če bi rad kdo vedel, 
kam bi bilo najbolje, da zahaja pozimi, naj torej zapusti peč, zakajeno go
stilno in odide tja, kjer ga vabi »prijetni kristal«. S tem bo utrdil svoje telo, 
naredil nekaj zase, s svojim zgledom pa končno nekaj tudi za skupnost. 
V misli od posameznika k skupnosti pa konec koncev lahko spremljamo 
tudi proces oblikovanja pozitivnih učinkov in podob zime tudi na nivoju 
kolektivnih identitet. Z idealiziranjem zunanjega zimskega življenja in 
sobivanja z naravo so se v različnih družbah razvili vzorci, ki so postali 
v konkretnih skupnostih celo sredstvo integracije. Ob tem se lahko na
vežemo ne le na vzpostavljeno kulturo preferiranja gojenja konkretnih 
športov, ampak misel lahko širimo tudi na vse druge zimske aktivnosti v 
določenem okolju. S ponavljanjem in spodbujanjem ustvarjanja takšnih 
zaželenih vzorcev se je tako naposled razvila nekakšna ideologija o zimi, 
ki človeka osrečuje, utrjuje in zdravi.

Trenutki sreče v zavetju smučarske koče  
(SI_ZAC/1025, Fototeka Pelikan)

Smučarska radost že od malih nog, zdrav duh v 
zdravem telesu (Trenker, Berge im Schnee, 1932)
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Za utrjeno zdravje in zagorelo polt, snežna in sončna »kopel« 
(Trenker, Berge im Schnee, 1932 in Muzej novejše zgodovine Celje,  
Fototeka Josip Pelikan)
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Pležuh (Muzej novejše zgodovine Celje)

Krpljice smučarskih palic (Marjan Batagelj)
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Seznam drugega razstavljenega gradiva

Poleg objavljenega materiala v katalogu tvori razstavo še ostalo 
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Ivan Marinček; skladatelj: Mojmir Sepe; montažer: Ivo Leh
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Oddelek za arhiviranje in dokumentacijo Televizije Slovenija
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Krplje (Marjan Batagelj)


