
Prvi urednik Kmetovalca

Gustav Pirc med prvimi
amaterskimi fotografi
o prvem uredniku Kmetovalca Gustavu Pircu in njegovemu

delu je veliko zapisanega v raznih biografijah, enciklopedijah
in leksikonih. Podrobno je o njem pisal tudi Adamic (1996)
vsestavku: »Škofjeloški rojak Gustav Pirc«. Tem podatkom
je treba dodati, da je bil Gustav Pirc tudi med prvimi amater
skimi fotografi. V prvem zvezku knjige» 150 let fotografije na

Slovenskem«, ki so jo napis~li Kambic in drugi (1989), je kot
amaterski fotograf predstavljen dvakrat:

na str. 28:

»Gustav Pirc, odbornik kluba iz leta 1889, je postal znan po
svojih motivih iz Julijskih Alp, ki jih je že leta 1895 objavil
Planinski vestnik. Pozornost je zbudil tudi njegov slikoviti motiv
Kranja, objavljen v Dom in svetu 1893«.

na str. 154:

»PIRC, Gustav (1859-1923): Kmetijski strokovnjak, urednik
Novic, tajnik in ravnatelj Kmetijske družbe v Ljubljani. Kot eden
prvih slovenskih foto amaterjev je postal tajnik kluba iz leta 1889,
sodeloval v žirijah pri fotoodseku Slovoplaninskega društva in
se zanimal za slikovno zapušcino Janeza Puharja. Originalnih
posnetkov za sedaj ne poznltmo. Reprodukcije Pircevih motivov
najdemo v Domu in svetu«.

O ustanovitvi »Kluba amaterjev-fotografov v Ljubljani« dne 17.
julija 1889 in izvolitvi Gustava Pirca za tajnika sta porocala 20.
julija 1889 oba tedanja osrednja slovenska dnevnika Slovenec in
Slovenski narod.

PREDSTAVITEV FOTOGRAFIJ
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(Slika je objavljena tudi v monografiji »150 let fotografije na
Slovenskem« iz leta 1989,1. zvezek, na 39. strani)

V reviji »Domin svet«, ki je izhajala v letih 1888-1944 v Ljubljani,
najdemo v prvi številki leta 1891 fotografijo Gustava Pirca, ki
prikazuje »Obdarjevanje konj v Št. Jerneju na Dolenjskem«, ki je
bilo Il. septembra 1890.
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Fotografija je zanimivo opisana z naslednjimi vrsticami:

i. 6. OUarjevanje U.j , S" Jerneju (dne 13. sep-
r,lembra t89d). Ta slib. je nnrejena p~ fotografiji.lP.ri:lOr, ki ~a sln~i .lika pred oci cilatelju, mo-
ramo imenovali vaten za nn~egn poljedelca.
Koliko se trudi na§ kmet z živino! Da hi po·
vzdignila konjerejo. deli vlada marJjivim pose~t·
nikom, ki imajo lepe konje, ludi darila - pre·
mije; tako deljenje daril (ohdarjevanje ali ,premii.
ranje') nom kaže slika. Lep belec je na vrsti;

njegov IlOspodar so pac nadejn. lepega dnrila.A ta natancna gosposka ali komisija je na§la,
da spricevalo o konju ni prav .• redu. tTudi
konj mora imeli splicevalo o svojem rodu -
kaj ne citaleij, cudno! Mislil si. da potrebuje
samo clovek rojstvenega lista). Kaj pa sedaj?
Oni lo "lizu konja z uradnim pokrivalom se
zdi jak~ oster clovek: jako nalnncno gleda v
list. A upajmo, da zalisne komisija eno oko ia
do hode nd krnel §el domov pODosno poleg
ohdarjenega hele", ako Ile bode rajgi n""j
sedel.

V letu 1893 sta v reviji Dom in svet objavljeni dve njegovi foto
grafiji, ki prikazujeta mesto Kranj:

Pirc, Gustav. Pogled na Kranj (fotografija). 6(1893)10, Dom in
svet

(Slika je objavljena tudi v monografiji: Slovenski impresionisti
in njihov cas 1890-1920. Ljubljana 2008, str. 604)

Župna cerkev v Kranju. (FolQ~ra(O\'aJ GU:<oL Vil\:.)

Pirc, Gustav. Župna cerkev v Kranju (fotografija). 6(1893)11,
Dom in svet
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Planinski vestnik je v deseti številki leta 1895 objavil dve njego
vi fotografiji s slovenskih planin:

\·0<Iniko:l' •.• kM".V,·~Poljufl700 ••)

Na koncu clanka je zapisano:

Naši sliki sh, posneti po kl'llsllih fotogmlijah g. I1ll'llalelja uustal'lt Pirca,

kal.cl'i .i" je relikodušu() izdelal za .Slo\'. piaII. drll;;I\'o". SrcIla mu hvala uas"

iu golo\'o \'!lCh slo\'l'nskih domoljubo\' !

(Slika Aljažev stolp je objavljena tudi v monografiji: »150 let
fotografije na Slovenskem«. Ljubljana 2008, v Filozofskem
vestniku leta 1994, drugi del, str. 229 in v Slovencu leta 1995, št.
181, 16 stran)

Koblar (1891) v krajšem sestavku »Ladija v ljubljanskem barju«
v prvi številki revije Dom in svet med drugim tudi piše: »Gosp.
tajnik Pirc je sicer ladjo fotografoval, a ne vidi se dovolj jasno,
ker ladija dosedaj še ni bila vzdignena«. Andrej Gaspari je obja
vil fotografijo, ki prikazuje ogrodje izkopane ladje in jo je posnel
Gustav Pirc 31. oktobra 1890, najprej leta 1998 v Arheološkem
vestniku in nato še leta 2003 v International Journal ob Nautical

archeology.



ZA KONEC

V zadnjem desetletju 19. stoletja je bila fotografija, ki je dobila
svoje ime leta 1839, še na prvih stopnjah razvoja. Še posebej to
velja za amatersko fotografijo, ki beleži svoj pricetek nekako od
leta 1880 dalje, ko so se pojavile tako imenovane suhe fotograf
ske plošce (Kambic in dr., 1989). Povedano potrjuje, da je Gustav
Pirc, katerega fotografska dedišcina je zelo verjetno izgubljena,
že zgodaj pricel s fotografijo dokumentirati dogodke, kraje in
naše planine. Prav njegova prva do sedaj najdena fotografija o
obdarovanju konj v Št. Jerneju leta 1890 je strokovno zelo zani
miva. Verjetno je to najstarejša fotografija v slovenski živinoreji
in predstavlja neprecenljiv dokument.

Gustav Pirc je bil znan in priznan kmetijski strokovnjak, ki ima
velike zasluge za napredek kranjskega kmetijstva in je kranjsko
kmetijsko družbo približal kmetu. Bil je potovalni ucitelj, tajnik,
ravnatelj in predsednik Kranjske kmetijske družbe. Opravljal je
delo urednika Kmetovalca (1884-1918(1-9)) in Kmetijskih in
rokodelskih novic (1884-1893) in je veliko pisal ter objavljal 
njegova bibliografija ima najmanj 212 enot. Njegova podoba pa
je s svojimi amaterskimi fotografijami veliko pridobila na odlic
nosti.

3. Gaspari, Andrej.«Pantonium« iz Lip na Ljubljanskem barju.
49(1998), str. 187-224, Arheološki vestnik

4. Kambic, Mirko in dr. 150 let fotografije na Slovenskem. Mestna
galerija, Ljubljana 1989, str. 28 in 154

5. Klub amaterjev-fotografov v Ljubljani. 20.7.1889,
22(1889)165, Slovenski narod in 20.7.1889,17(1889)164,
Slovenec

6. Koblar, Anton. Ladija na ljubljanskem barju. 4(1891)1, Dom
in svet

7. Mrak, Andrej, Pirc, Gustav. Stoletnik ponosno klubuje vsem

casom. Na današnji dan pred sto leti so postavili Aljažev stolp.
79(1995)181, 7.8.1995, 16. stran, Slovenec

8. Pirc, Gustav. Obdarjevanje konj v Št. Jerneju na Dolenjskem.
4(1891)1, Dom in svet

9. Pirc, Gustav. Pogled na Kranj (fotografija). 6(1893)10, Dom in
svet

10. Pirc, Gustav. Zupna cerkev v Kranju (fotografija). 6(1893)11,
Dom in svet

11.Vodnikova koca in Aljažev stolp. 1(1895)10, str. 152-154,
Planinski vestnik

prof dr. Šalehar Andrej

UPORABLJENI VIRI

1. Adamic, France. Škofjeloški rojak Gustav Pirc: (1859-1923).
43(1996), str. 205-212. Loški razgledi

2. Gaspari, Andrej. Archaeology of the Ljubljanica River
(Slovenia): early underwater investigations and some current

issues. 32(2003)1, str.42-53. International Journal of Nautical
Archaeology

zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko

Traktorji za delo na strminah.

Lahki. Okretni. Sposobni.

TBZZvonimira Trkman s.p., Blasnikovau1.19,1000 Ljubljana

Tel.:++3B6 (0)156310 16, Mobil:++386 (0)41503 873, e-pošta: boris.trkman@gmail.com

Mehanizacija Miler, d.o.o., Poljana 1, 2391 Prevalje

Tel.:++386 (0)2 82319 59, PESlovenska Bistrica,Tel.:++386 (0)2 620 34 44

METRAC

aj do uspeha

~~
Tel.: 00386 (0)3 710 33 OO
Fax: 00386 (0)3 710 33 02
E-mail: info@prillinger.si

http://www.prillinger.si

IN

z' rezervne dele . S

PRILLINGER, d.o.o.
Arja vas 101
51-3301 Petrovce
SLOVENIJA

Povprašajte pri Vašemu prodajalcu
nadomestnih delov

19


