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Navratil Ivan: 
Anton Janša; rokopis v Arhivu 
RS, 1886 - SI AS 621/305/9



Anton Janša od rojstva (1734) do odhoda na Dunaj (1766)

• Anton Janša je rojen na Breznici na Gorenjskem (Slovenija) na Kuharjevi domačiji.

• Krščen je bil 20. maja 1734 in to je sedaj privzeto kot njegov rojstni dan (svetovni 
dan čebel). 

• Bil je tretji otrok med devetimi. 

• Po smrti očeta (1752) je opravljal tlako grajskega vrtnarja in doma prevzel gojenje 
čebel, ki so bile od nekdaj pri hiši. 

• Čebelaril je na tedanji gorenjski način, ki ga je s svojimi opazovanji čebel 
dopolnjeval. 

• V čebelnjaku je imel tudi več kot sto družin v lesenih gorenjskih panjih. 

• Znan je bil tudi po slikanju panjskih končnic.



Pot do Janševega čebelnjaka

Breznica:
župnijska cerkev Žalostne Matere Božje



Obnovljen Janšev čebelnjak

Na tem mestu je v mladosti
čebelaril

ANTON JANŠA



Ali je bil Anton Janša na Koroškem pred 
odhodom na Dunaj?

• Najdenih je dvajset objav (prva je iz leta 1828 in najnovejša iz leta 2017), ki zelo različno 
poročajo, da so bile Koroška in njene ustanove izhodišče in priporočilo za imenovanje Janše za 
čebelarskega učitelja na Dunaju. 

• Različna poročanja, še posebej o obisku Marije Terezije in njenega spremstva v Celovcu (11. –
13. julija 1765), objava Wienerisches Diarium 27. Julij 1765, Navratilove raziskave Antona Janše 
(1883 in 1886),  dr. Evelyne Webernig (2015) in uvodni zapis Antona Janše v njegovi prvi knjigi, 
kjer niti z besedo ni omenjena Koroška, postavljajo dvome v najdene objave. 

• Morda bo pri nadaljnjih iskanjih odkrit še kakšen dokument, ki bo potrdil ali ovrgel sedanje 
nepojasnjene dvome. 

• V veliko pomoč bi bila najdba zapisov o obisku cesarice Marije Terezije in spremstva v Celovcu 
leta 1765 izpod peresa pričevalca Franza von Werfensteina.



Wienerisches Diarium, 
27. Julij 1765 

2015

https://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=wrz&datum=17650727&seite=9&zoom=33

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17650727&seite=9&zoom=33


Ustanovitev prve čebelarske šole na Dunaju (1769)

• Cesarica Marija Terezija: čebelarstvo je vir za nacionalno blagostanje, ki pa zahteva dobro
usposobitev.

• Leta 1769 je na Dunaju ustanovila čebelarsko šolo, ki je bila prva avstrijska kmetijska šola in
prva čebelarska šola na svetu.

• Pobuda za njeno ustanovitev je bil tudi Glavarjev Odgovor (7.7.1768) – prvi strokovni opis
kranjskega čebelarstva, kjer je poudarjeno izobraževanje čebelarjev, čebelarska šola, pravna
ureditev čebelarjenja in slovenska čebelarska literatura.

• zapis na robu rokopisa: poslano 30. 7. 1768



Šolski čebelnjak, število panjev in čebele na čebelarski 
šoli

• Čebelarska šola s šolskim čebelnjakom je bila najprej v Augartnu (1770–1775) in pozneje
(1775–1781) na Belvederju.

• V vodniku po Dunaju iz leta 1779 svetujejo (str. 216) tudi ogled
čebelarske šole na Belvederju.

• https://books.google.si/books?redir_esc=y&hl=sl&id=kQoRFrSQEwkC&q=216#v=onepage&q
=216&f=false

• Janša naj bi leta 1766 pripeljal s seboj na Dunaj 16 gorenjskih panjev s kranjskimi čebelami
iz domače Breznice.

• V šolskem čebelnjaku je imel na začetku leta 1770 16 panjev, konec istega leta 66, leta
1772 pa že 300. Jeseni leta 1773, ob smrti, je zapustil 194 panjev.

https://books.google.si/books?redir_esc=y&hl=sl&id=kQoRFrSQEwkC&q=216#v=onepage&q=216&f=false


Zgodovinski načrt Augartna iz leta 1775
Spletna stran Eugena Aberer

https://augartengold.at/augarten/2018/08/25/platz-im-
augarten.html

https://augartengold.at/augarten/2018/08/25/platz-im-augarten.html


Od slikarja (1766–1769) do učitelja čebelarstva (1770)

• Anton Janša in njegov brat Lovrenc sta se decembra leta 1766 vpisala na bakrorezno-risarsko 
šolo na Dunaju, brat Valentin pa septembra leta 1767. 

• Antonova brata, oba znamenita slikarja, še posebej Lovrenc, sta bila pozneje na tej šoli 
profesorja. 

• Anton je bil priznani in poznani slikar, ki je dobival državno podporo. Za leto 1769 mu je bila 
obljubljena podpora za študijsko potovanje v Italijo.

• Ko je Nižje avstrijska gospodarska družba po nalogu Marije Terezije iskala čebelarja za učitelja 
na čebelarski šoli, se je javil Anton Janša in bil leta 1769 najprej sprejet za čebelarja. Takrat je 
že razumel nemško.



Janša, Lovrenc: Pokrajina z razvalinami



Anton Janša učitelj čebelarstva (1770–1773)

• Za učitelja čebelarstva in potovalnega učitelja za čebelarstvo ga je Marija Terezija 
imenovala 6. aprila 1770. 

• Pozneje mu je odobrila plačo 600 goldinarjev »na vse žive dni« in dovolila, da se ob 
prostem času ukvarja tudi s slikarstvom. 

• Šola je bila brezplačna in odprta vsakomur. Na čebelarski šoli je bil pouk pri šolskem 
čebelnjaku v Augartnu nekako od srede meseca aprila do konca meseca septembra. 



• Janša je učil v nemškem jeziku brez tolmača. Teoretičen del je bil vsak dan 
popoldne od 6. do 7. ure. Čez dan je bil Janša vsakomur na razpolago za 
vprašanja, nasvete in praktične predstavitve.

• Konec julija se je čebelarska šola do sredine septembra preselila na 
Moravsko polje na ajdovo pašo. 

• Janša in čebelarska šola sta bila v središču medijske pozornosti.

• Janševimi učenci so glasniki njegovega čebelarskega nauka, učitelji na novih čebelarskih 
šolah, kjer se je smelo poučevati samo po Janševem čebelarskem nauku. Bili so pisci 
modernih čebelarskih knjig.

• Leta 1773 je Janša izdelal načrt in predlog za čebelarsko družbo, ki pa ni bil sprejet, njegove 
in Glavarjeve predloge pa povzema Čebelarski patent (1775).



»Ne morim čebel, da bi dobil medu in voska, temveč jih 
ohranim čvrste in zdrave, da mi prihodnje leto zopet 
nabirajo med 
(tekst iz § 174. – Janša, Anton: Popolni nauk o 
čebelarstvu - 1775).«



Janšev čebelarski nauk

• Janšev čebelarski nauk temelji na dobrem poznavanju čebel in ima za osnovo kranjsko 
čebelarjenje, znanje gorenjskih čebelarjev.

• O čebelarstvu na Kranjskem, čebelarski šoli v Augartnu in Janši je obširno poročal 
Realzeitung, 4. marec 1771. 



• Janša je učil, da se čebel ne sme moriti, učil voziti čebele na pašo, ovrgel je nauk, da so 
troti vodonosci, in učil, da se matica opraši s troti v zraku, kar so poznali kot prvi na svetu
stari gorenjski čebelarji in o tem je kot prvi pisal Scopoli (1763). 

• Čebelaril je v lesenih gorenjskih panjih. Je med začetniki nakladnega čebelarjenja in je 
izumitelj čebelarskih pripomočkov – vrša, prestrezalo (lovilnik) za roje. 

• Osnova njegovega dobičkonosnega čebelarjenja (nauka) je uravnavanje rojenja, 
ohranjevanje družin in da ne mori čebel – kratko: v dobrem ravnanju s čebelami. 

• Janšev čebelarski nauk je na Dunaju in tudi v drugih deželah vzbudil veliko zanimanja in 
posnemanja.



Prva Janševa knjiga Razprava o rojenju čebel (1771)

• Prvo najavo, da Janša piše čebelarsko knjigo, je objavil Realzeitung (4. marca 1771).

• Točnega datuma izida knjige še ne poznamo, vemo pa, da je izšla med 14. avgustom in
11. septembrom 1771. 

• Namenil jo je svojim ukaželjnim učencem. 

• Knjiga je bila ponatisnjena leta 1774, 1775 (?) in 1925 ter prevedena v poljski, 
madžarski in češki jezik; v slovenski jezik leta 1776 (Glavar: Pogovor o čebelnih rojih) in 
1906 (Bukovec: Razprava o rojenju čebel). 

• O knjigi, še posebej o prahi matice s troti, so pisali, tudi kritično, številni čebelarji in 
znanstveniki, med njimi zelo pohvalno Fraser (1951, 2008):



2008



Rana smrt Antona Janše (1773)
• Anton Janša je umrl star šele 39 let in je pokopan na pokopališču fare sv. Leopolda na 

Dunaju. http://anno.onb.ac.at/cgi-

content/anno?aid=wrz&datum=17730918&seite=8&zoom=33&query=%22wienerisches%22%2B%22diarium%22&ref=ann
o-search

• Pred smrtjo ni naredil oporoke, našel pa se je zapisnik zapuščinske obravnave.
• https://www.archivinformationssystem.at/resultatliste.aspx

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=17730918&seite=8&zoom=33&query=%22wienerisches%22%2B%22diarium%22&ref=anno-search
https://www.archivinformationssystem.at/resultatliste.aspx


Peta mrliška knjiga fare sv. Leopolda in njena 321. stran, kjer je pod številko 13 
podatek o smrti Antona Janše:

zapisan

http://data.matricula-
online.eu/de/oesterreich/wien/02-st-
leopold/03-05/?pg=327

http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/02-st-leopold/03-05/?pg=327


Druga Janševa čebelarska knjiga Popolni nauk o 
čebelarstvu (1775)

• V drugi knjigi Popolni nauk o čebelarstvu je opisan celoten Janšev čebelarski nauk.

• Prvič je objavljen leta 1773 (avtor ni poznan, sodeč po vsebini je to bil Janšev učenec) in 
drugič leta 1774 izpod peresa njegovega učenca Kratzerja.



• Knjigo  je dve leti po Janševi smrti izdal Münzberg, Janšev učenec in naslednik kot učitelj 
čebelarstva na dunajski čebelarski šoli, na osnovi rokopisa, ki ga je zapustil Janša. 

• Ni še točno pojasnjeno, kje je bil rokopis. V ostalinskem zapisniku ni zapisan in tudi nobena 
druga knjiga ne.

• V knjigi sta omenjena svetovno znana čebelarja Reamur (§ 7) in Schirach (§ 151), kar 
potrjuje, da je Janša potem, ko se je naučil nemško, prebiral čebelarske knjige drugih piscev.

• Do sedaj je znanih šest izdaj. V slovenski jezik je bila prvič prevedena leta 1792 (Goličnik na 
pobudo Kumerdeja), sledila je izdaja leta 1906 (Rojina) in skupaj še štiri izdaje. 





Ocene in mnenja o Janševih knjigah ter o Janši kot 
čebelarju pisatelju

• Knjigi sta učbenika, ki poučujeta o kranjskem načinu čebelarjenja in sta Janši ter 
kranjskemu čebelarstvu prinesla svetovno slavo. 

• Dunajski dvor je razposlal obe Janševi knjigi po c. k. deželah. Na splošno so priznana 
Janševa načela in načini čebelarjenja. 

• Posebej so poudarjene njegove praktične izkušnje. 

• Janša piše na kratko in jasno ter razumljivo.

• Knjigi sta uvrščeni v svetovno klasično čebelarsko literaturo, sta njena bisera.



http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JJB18BSE/b299975e-f4b2-472f-
9174-e98d360e78a7/PDF

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JJB18BSE/b299975e-f4b2-472f-9174-e98d360e78a7/PDF


Čebelarski patent Marije Terezije (1775) in obveza učenja 
čebelarjenja na Janšev način

• Dva slovenska čebelarja, Glavar in Janša, sta neposredno vplivala na vsebino in izdajo 
čebelarskega patenta. 

• Poudarjeno je ustanavljanje čebelarskih šol, čebelarstvo je prosto davkov, pri prevozih 
na pašo se ne plača mitnina, vsakdo lahko čebelari in še druge ugodnosti. 

• Mihelič (1934) pri presoji Čebelarskega patenta piše, da v celoti sloni na Janševih 
predlogih, ki jih je predložil Mariji Tereziji v načrtu za ustanovitev čebelarske družbe v 
Avstriji. 

• Dodana je odredba Navodilo za čebelarske mojstre, kjer je v drugem členu Janšev 
čebelarski nauk predpisan na čebelarskih šolah.



16. členov

9. členov



Priloge

• Rokopis: Anton Janša – Ivan Navratil (1886)
Arhiv RS: SI AS 621/305/9

• Bakrorezi s pojasnili iz Janševe knjige 
Popolni nauk o čebelarstvu (1775)

Viri

180 virov
Krepko so označeni viri, ki so digitalizirani



FACEBOOK



DELO, 5.3.2020



• Knjiga Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva je plod večletnega zbiranja podatkov, 
posameznih raziskav, prebiranja domačih ter tujih čebelarskih knjig, številnih 
pogovorov in obiskov na Breznici.

• Zahvaljujem se za pomoč številnim knjižnicam, še posebej čebelarski knjižnici 
Janeza Goličnika in knjižnici oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete. Hvala 
tudi Arhivu Republike Slovenije.

• Za pomoč se zahvaljujem mojima čebelarskima prijateljema, gospodu Antonu 
Tomcu in gospodu Janezu Gregoriju, ki mi je tudi usmerjal moje prve korake v 
čebelarstvu ter opravil strokovni pregled knjige.

• Zahvaljujem se gospodu Samu Vadnovu, direktorju podjetja Buča, ki je založilo 
knjigo, tehnično uredila in izdala. Hvala tudi dr. Mojci Pavšič Vizjak za prijetno 
predstavitev knjige v Delu, priloga Znanost in na Facebooku.

• Posebej se zahvaljujem, in knjigo tudi posvečam, oddelku za zootehniko 
Biotehniške fakultete, ki mi že pet desetletij omogoča raziskovalno delo ter daje 
na razpolago svojo infrastrukturo. 

ZAHVALA



Posvečeno Oddelku za zootehniko,
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Hvala za milost, da lahko v osemdesetem letu mojega življenja
pišem o Antonu Janši.



Slovenska spominska plošča Antonu Janši v Augartnu na Dunaju 
(odkritje 9.4.2019) 

(foto Čebelarska zveza Slovenije)

1934, 1973

HVALA!

Dr. Zupan, 1883


