
PIRC GUSTAV, PRVI
UREDNIK KMETOVALCA
150 LETNICA ROJSTVA

Letos mineva 125 let od pricetka izha
janja glasila Kranjske kmetijske družbe
KMETOVALEC in mineva 150 let od roj
stva njenega prvega urednika in ustanovi
telja Gustava Pirca.

Nastanek glasila Kmetovalec opisu
jejo Adamic (1993, 1996), Lah (1928)
in Rohrman (1928). Drugo polovico
19. stoletja so pomembno zaznamovale
Kmetijske in rokodelske novice (1843
1902), ki jih je urejal dr. Janez Bleiweis.
Njihova vsebina se je z leti spreminjala,
izgubljala je svoje kmetijsko strokovno
poslanstvo ter postajala je vse bolj splo
šno glasilo. Zato je bilo vse vec zahtev,
da Kranjska kmetijska družba pricne
izdajati podoben kmetijski casopis, kot
sta ga izdajali Štajerska kmetijska druž
ba - Slovenski gospodar (1867-1941) ali
Goriška kmetijska družba - Gospodarski
list (1869-1902). Rohrman (1928) piše:
»Kmetovalec se je pricel po malem razvi
jati. Izšel je 1. 1884 iz tedanjih »Naznanil«
in »Novic«, ki so še pozneje prinašale
mnogo kmetijskega berila vse dotlej, ko
so 1.1902 prenehale izhajati. Ko je nastopil
1. 1884 pokojni Gustav Pirc mesto tajni
ka pri Kmetijski družbi, je takoj spoznal,
da je gospodarski pouk po »Novicah«
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premalo raZSlf)en med kmetskim ljud
stvom, da je treba vec stika med družbo
in kmetovalci in da je treba glasila, ki
bo cimbolj razširjeno med preprostim
narodom. Tej svoji težnji je skušal ustre
ci 1. 1884 s »Kmetovalcem«, kar se mu je
scasoma tudi posrecilo. »Kmetovalec« je
postal družbeno glasilo, ki se je od leta
do leta bolj širilo med kmetovalci in ki je
postalo silno važna opora za ves procvit
družbe«.V jubilejni številki Kmetovalca
leta 1928 so predstavili vse dotedanje
urednike in Gustava Pirca so predsta
vili takole: »Prvi urednik in osnovatelj
»Kmetovalca» je bil pokojni Pirc, takratni
tajnik c.kr. Kranjske kmetijske družbe.
Urejeval ga je celih 34 let. Kdor je zasle
doval »Kmetovalca«, se je lahko preprical,
koliko truda in skrbi si je naložil pokoj
ni Pirc in kako spretno in uspešno ga je
vodil ves ta cas. Neprestano ga je izpopol
njeval. Njegovi clanki so se odlikovali s
temeljitostjo in, ce je bilo treba, tudi z vso
ostrostjo.« Kmetovalca je urejeval od leta
1884-1917. Adamic (1993) poudarja, da
je bil Kmetovalec skozi vsa obdobja izha
janja strogo strokovno glasilo, ki je obrav
navalo vse kmetijske panoge.

Adamic (1996) je v sestavku »Škofjeloški
rojak Gustav Pirc (1859-1923)« podrob
neje opisal njegovo življenjsko pot in delo
(sestavek je dosegljiv tudi na DLIB.si).
Leta 1884 je bil Gustav Pirc (1859-1923)
kot naslednik dr. Janeza Bleiweisa izvo

ljen za tajnika kranjske kmetijske družbe.
Bil je star 25 let! Lah (1928) je v jubilejni
številki Kmetovalca v sestavku, posvece
nem 160-letnici kranjske kmetijske druž
be, opisal njegovo delo: »Pircevo dobo, ki
jo štejemo od 1. 1884 do 1. 1923, je sma
trati kot dobo kmetijskega preporoda na
Kranjskem. V tem razdobju je dosegla
Kmetijska družba svoj pravi pomen ter
se posvetila edino pospeševanju kmetij
stva in izboljšanju gospodarskega stanja
našega kmeta. Šele sedaj je prišel naš
kmet do veljave in tudi beseda »kmet« je
izgubila tisti zanicevaini pomen, ki ga je
imela prej. To zaslugo je pripisati ravno
tajniku Gustavu Pircu, ki je povsod pou
darjal izredno važnost, ki jo ima kmecki

stan za celokupno narodno gospodarstvo
in obenem tudi za obstoj vsake države.
V tem casu je prešla Kmetijska družba v
roke kmetov in se je odpravilo s starimi
predsodki, po katerih je smel biti njen
predsednik samo plemenitaška oseba ali
pa osebnost na visokem družabnem sta
lišcu. Zato je tudi šteti Pircevo dobo med
naj srecnej še dobe Kmetijske družbe in za
naše kmetijstvo najbolj zaslužne, kar bo
naš kmet znal še dolgo let primerno ceni
ti.« Povedano potrjujejo podatki o številu
clanov: leta 1884 je štela družba komaj
450 clanov, 1. 1890 že 1.500,1. 1895 3.800,
1. 19056.355 in 1. 1912 10.000 clanov.

Adamic (1996) piše, da bo obsežno
Pircevo bibliografijo težko sestaviti, ker
kopije ali koncepti clankov niso ohranje
ni, pod clanki pa po takratni navadi niso
vedno navedena imena piscev. V nadalje
vanju bomo opozorili na nekaj njegovih
strokovnih objav, ki bodo dale bežen vpo
gled v njegovo strokovno dejavnost.

Med knjigami (znanih je njegovih 12
knjig in tiskov) zavzemata posebno mesto
Pirceva prevoda obeh knjig nemškega
pisca Steuerta, ki ju je naslovil Soseda
Razumnika govedoreja oz. prašicereja in
sta izšli v prvem desetletju 20. stoletja. Na
obeh živinorejskih podrocjih sta to med
prvimi specializiranimi knjigami o reji
posameznih vrst domacih živali v sloven
skem jeziku. Na poljuden nacin poucuje
ta in svetujeta o posameznih rejskih opra
vilih. Knjiga »Soseda Razumnika praši
cereja« je bila že štiri leta po prvi izdaji
ponovno izdana.

Leta 1884 je Gustav Pirc v Kmetijskih
in rokodelskih novicah objavil v osmih
nadaljevanjih obširno razpravo »0 naši
živinoreji«. V njej poudarja, da je živi
noreja, še posebej govedoreja, pot za
izboljšanje gmotnega stanja kranjskega
kmeta. Zapiše: » Goveja živina je stroj s
pomocjo katerega pridelke naših posestev
zamoremo predelano v meso za dobro
ceno prodajati ter tako vece dohodke iz
naše zemlje dobivati«. V nadaljevanju
opiše prvotne pasme govedi, ki so jih
redili na Gorenjskem, Notranjskem in
Dolenjskem, ter svetuje oplemenjevanja



z uvoženimi bik.i. Svetuje tudi, naj kmetje
redijo vsaj eno odraslo govedo na hek
tar. Kriticno presodi takratne podpore in
subvencije v živinoreji, oskrbo s plemen
skimi biki, škodljivost parjenja v sorod
stvu in pogoje za povecanje števila živine.

Opozorimo še na tri podobne sestavke:
Ovcja pasma v slovenskih Alpah, Star
bohinjski konj in Bohinjska goveja pasma,
ki opisujejo stare slovenske pasme. Prvi
clanek je vir pomembnih, pogosto poza
bijenih informacij o slovenskih ovcjih
rodovih, ki so jih nekoc redili v posame
znih geografsko locenih alpskih dolinah.
Drugi clanek opisuje posebno pas mo
konj, ki so jo redili v Bohinju. V tretjem
pa opisuje bohinjsko govedo, njegovega
oplemenjevanja s pincgavskim govedom
in predlaga pota za ohranitev ter obno
vo te izvorne pasme. V se tri clanke bi v
današnjem casu uvrstili med ukrepe za
ohranjanje biotske raznovrstnosti v slo
venski živinoreji. V predavanju v Srednji
vasi v Bohinju (1908) je Pirc spodbudil
obnovo reje koz in pri tem spomnil na
domaco bohinjsko pasmo koz, ki sta jo
v reviji Drobnica opisala Žan Lotric in
Šalehar (2008).

Leta 1910 je objavil razmišljanje »Kdo je
umen živinorejec ali živinorejec sploh«. V
tem sestavku se zrcalijo njegova strokov
na prepricanja in izhodišca, ki so ga vodi
la pri njegovem delu. V clanku je med
drugim zapisal:

ŽiVlDlI ni troJ, temvec ilno se tavljeno ŽIVObILje.
ti tivl in lBp6va edino le po naral'D1h zakoniII, ki jih
živinorejEc mora poznali. ec naj žirinorejo Ispešno goji

7,a umno ti vinorejo je zoau,tveon onobr8tba
neobhodno potrebna. Kdor nima vsaj o nCI'nib
pojmov tozadevne;a znanstva, ta 5e np morp
irocnl)vllti žlvill~rcjCll, ampak jr prepro,t Ia,tuik
iivine, ki niJla nobenega Cilja, ki dela tjavendan, rzgaja.
oskrbuje in razmooloje :livino dobro ali slnbo, kakor
je pac videl pri svojih prade,lib ali ~osedib.

Umen živinorejec mora pozoati IJO tanek novega

bitja, mora ved ti, da so v oplojrnem jajcecu že zasnovane

vse la'lnosti bodocega mladica ker sta pojeni mo ki

in žen ki celici po gotovih naral'nih zakonih spojili

lastnosti sl:lršev in je koncno le od ulDnega živinorejskega

dela zavi,no, ce živinorejec z nronim ravnanjem vzbudi

v mladem ži.ljenju zasnome dobre la masti do viška

razvitja.

Ob koncu zapIsImo o prvem uredni
ku glasila Kranjske kmetijske družbe
KMETOVALEC še misli, ki jih je napisal
Lah (1928): »Leta 1923 je preminil mno
gozaslužni urednik Gustav Pirc, ki je vse
življenje posvetil in žrtvoval za delo pri
Kmetijski družbi. Iz skromnih pocetkov
jo je privedel do velikih uspehov, sloven
sko kmetijstvo pa do lepega razvoja in
napredka«

Ob ISO-letnici rojstva prvega uredni
ka Kmetovalca in tajnika, ravnatelja ter
direktorja Kranjske kmetijske družbe
gospoda Gustava Pirca se s hvaležno
stjo poklonimo njegovemu spominu, s
spoštovanjem postavimo njegovo delo
na castno mesto kmetijskega slovstva in
ohranjajmo spomin na njegove zasluge za
zlato dobo kranjskega kmetijstva.

Hvala vsem, ki ste
pomagali otrokom

v Paragvaju!
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