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Spremni pozdrav Videčniku
in njegovi knjigi
o gornjesavinjskem zadružništvu
A leksander Videčnik je eden tistih popisovalcev naših krajev in ljudi, ki družno s poklicanimi vedami, pa spet nekako mimo njih skrbijo za živo reko zgodo vinskega spomina. Različni profesorji in akademiki poganjajo njen osrednji in
»uradni« tok, Videčnik in njegovi številne ljubeznive in prav tako dragocene pritoke, studence in stranske rokave. Nekako v zadregi in kot opravičilo pravi, da
piše za preproste ljudi. Naokrog hodi z živo rado vednostjo, vse bajte in hiše obleze,
stare papirje obrača, zgodbam prisluhne, si z veseljem ogleda kakšno staro sabljo
ali orodje, otipa stoletne pečate, razbira nekdanjo gotico in vse, kar najde napisanega. Potem se posvetuje še s profesorji, na primer s skoraj stoletnim in vendar
čistospominskim Jankom Orožnom iz Celja, v njegovem znanju se zoblikujejo zaokrožene podobe življenja v gornjesavinjskem koncu: temu je pač posvetil svojo
ljubezen in s voje to vrstno delo. Napisalje še, kako je bilo s kmečkim dela vstvom v
Gornji Savinjski dolini med obema vojnama, o lučkih gozdnih delavcih, o krajih v
dolini — in zdaj še o zadružništvu.
Povabiti so me, naj k tej knjigi napišem popotno besedo. Nekoliko mi je nerodno, da se kar tako prilikam k poštenemu delu, nobenih zaslug nimam zanj; po
drugi strani pa je oboje, zadružništvo in Videčnikovo pisanje nekaj, kar moramo
vsi z odprtimi rokami pozdraviti.
Zato:
kerje zadružništvo pač ena najlepših, najpravičnejših in tudi najrodovitnejših
družbenih zamisli, karjih je kdaj naš človek spreminjal v dejanja. Pri tem je kazal
tolikšno pravičnost in tako trdno doslednost, da je bilo zadružništvo verjetno kar
ena naših velikih šol družbene discipline, poštenja, pridnosti in morale — odlik, ki
nas v mnogočem tudi danes določajo in so osnova dovolj znamenite slovenske delovne trdoživosti. Zadruge so bile pobudnice moderniziranja, danes bi rekli inoviranja posodabljanja gospodarstva — najprej denarnega in trgovskega, potem naturalnega, kmetijskega, gozdarskega in še katerega. Toda bile so pogosto tudi
zgled tistega, kar že njihovo ime pove: delati drug za drugega, bivanja v skupnosti,
odgovornosti zanjo. Koliko življenjskih usod gornjesavinjskih očetov in mater,
dedov in babicje povezanih z njimi, koliko jutranjih pastirskih obhodov, delitev in
združevanj, »cireng«, pričakovanj in razočaranj! Skoraj ganljivo se bere, da so v
eni od najuspešnejših zadrug postavili celo skupno kopalnico — v splošno zadovoljstvo in kot družabno shajališče! Z zadružnim gibanjem je nekako samodejno
rasla splošna kulturna raven in z njo samozavest — dvoje bistvenih, temeljno pomembnih vrlin sleherne sodobne in dobro delujoče družbe.

In potem Videčnik. — Je že res, da imamo do danes kar nekaj odličnih zgodovin slovenskega naroda. V njih stoji odgovor na premarsikatero vprašanje o tem,
kdo smo in kam smo po svojih lastnih predstavah, vsakršnih nujah in ujmah
krmarili svojo zgodovino, kaj je zato iz nas nastalo. Toda to so — iz Gornje Savinjske doline gledano — panoramični pogledi; vsakdo izmed nas pa ima poleg
domovine še domovinico, Gornjesavinjčan ima poleg Slovenije, »moje dežele«, še
svojo ljubo dolino in v njej na kupe reči, ki so mogoče predrobne, da bi sejih videlo
v širšem slovenskem obzorju, so pa tu lahko zelo pomembne, še posebej za tako
imenovano identiteto, določenost tukajšnjih ljudi. Zato ne bo drobnih in delnih
zgodovin nikoli preveč, zmeraj znova bodo dragocene — in zato blagor občini ali
dolini, ki ima svojega Videčnika ali videčnike: ti varujejo ljudi, dogodke in stvari
pred pozabo. Kako blagodejno je biti nepozabljen, še posebej za nas in zanamce, ko
se sprašujemo: Od kod smo, kaj smo, kam gremo?
Človek pa ne živi samo za delo in od kruha, vedeti hoče več, išče si svoj smisel
tudi z oziranjem po prednikih, po njihovih odločitvah, njihovem delu. Mogoče se
res zdijo brezimni, toda popolnoma brezimen ni nihče.
Za na pot knjigi po gornjesavinjskih hišah bi zato rekel: Zdaj imajo številni
pošteni gornjesavinjski zadružniki lep, skromen, z vso ljubeznijo in privrženostjo
postavljen spomenik, vsi skupaj pa še en dober, poučen pogled na polpreteklo
življenje.
Matjaž Kmecl
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Za še pogumnejše dograjevanje
zadružništva v naši dolini
Zadružništvo ima v Gornjesavinjski dolini bogato tradicijo in nadvse pestro
razvojno pot.
Temelje so mu zastavili napredni in narodno najzavednejši razumniki že v
prejšnjem stoletju, na njih pa gradili in uspešno razvijali zadružno povezovanje
naši pradedje vse do današnjih rodov.
Na tej poti je bilo kajpada, veliko žrtvovanja, idejnih bitk, stranpoti, pa tudi
moralnih zmag in uspehov.
Če se ne bi zadružna misel in solidarnost s tako krčevito upornostjo ohranjala
in razvijala tudi v povojnem obdobju nenehnega iskanja poti v socialistično preobrazbo kmetijstva, bi naša, z naravnimi lepotami sicer bogato obdarjena dolina,
danes zagotovo kazala povsem drugačno, manj mikavno podobo. Razvijajoča se
industrializacija in težnja za boljšim kruhom bi razslojevanje kmečkega podeželja
pospešila do usodnih razsežnosti. Topla kmečka ognjišča po naših hribovskih zaselkih bi postopoma ugašala eno za drugim. Kjer pa ni življenja ali pridnih delovnih rok, pa narava kaj hitro opravi svoje. Opuščene kmečke domačije so, tako
vsaj kažejo izkušnje, praviloma izgubljene za vedno!
Da bi nenadomestljivo vlogo zadružništva za gospodarski in socialni razvoj
naše doline v preteklosti in sedanjosti globlje spoznale tudi naše mlajše generacije
in prihodnja pokolenja, naj koristno pripomore pričujoči zgodovinski zapis.
Z veliko ljubeznijo do ohranjanja kulturne dediščine, z odličnim poznavanjem
zadružne in splošne zgodovinske preteklosti, z občuteno osebno prizadetostjo do
storjenih krivic po pravicah malemu, a po duhu in delu vedno velikemu kmečkemu človeku — ga je pripravil naš neutrudni raziskovalec Aleksander Videčnik.
Ja vna zah vala v teh spremnih vrsticah je preskromna oddolžitev za ves njegov
vloženi trud v zbiranje in študijsko obdelavo obsežnega dokumentarnega gradiva.
Najlepše zadoščenje avtorju bo zagotovo hvaležen sprejem knjige v vseh naših
kmečkih, pa tudi ostalih družinskih domovih ter zavest, da z njo ohranjamo zanamcem novo, dragoceno sporočilo preteklih zgodovinskih izkušenj kot kažipot
za še pogumnejše dograjevanje zadružništva v prihodnosti.
Direktor M — ZKZ Mozirje:
Lojze Plaznik, dipl. ing. agr.
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Zgornjesavinjska kmetijska zadruga je, zavedajoč se svojega poslanstva,
sklenila omogočiti zapis, ki naj bi osvetlil razmere v našem kmetijstvu in hkrati
ohranil spomin na velike napore naših ljudi, da bi izboljšali gospodarjenje in sploh
gospodarstvo. Pri tem je treba poudarili, da je Gornja Savinjska dolina bila zemljepisno vedno nekako zaprta, da se je s cestami sorazmerno pozno odprla v širše
zaledje, ni pa prišlo do načrto vane gradnje železnice skozi dolino, kerje prva svetovna vojna priprave prekinila. Tako je območje ob Savinji in Dreti še naprej ostalo pretežno kmetijsko. Šele po osvoboditvi je pričela prodirati sem tudi industrija;
lesna industrija seje zelo razširila, tako je danes razmerje med kmečkim in zaposlenim prebivalstvom daleč v korist slednjega. Vse te spremembe so odločilno vplivale na drugačen način življenja in na napredek, hkrati pa tudi na odmiranje
kmetij.
Zapis naj bi ohranil spomin na napredne ljudi teh krajev, ki so izhod iz težav
po kmečki odvezi videli v združevanju v zadruge. Združeni so bili močnejši in so se
lažje borili proti izkoriščanju ter za veljavo slovenskega gospodarstva. Pred očmi
imejmo, da so tudi po kmečki odvezi takratni odločujoči krogi še vedno želeli ohraniti našega človeka neukega in pripravnega za ponižno delo v njihovo korist.
Da pa bi naši ljudje lažje dojeli dogajanja, ki so daleč za nami, je treba seči nazaj v
korenine nastajanja svobodnih kmetij. Le tako bodo tudi rodovi, ki nam bodo sledili, lahko ocenili in razumeli tiste čase in ljudi, ki so se borili za svoj obstoj.
Sprva društva, pozneje pa zadruge vseh vrst so združevale ne le ljudi, temveč
tudi premoženje, kar velja predvsem za hranilnice, ki so po vzorcu čeških hranilnic zaživele tudi pri nas. Tako se je slovensko gospodarstvo vsebolj osvobajalo
tujega kapitala in se postopno uveljavljalo. To pa je pomenilo hkrati narodnostni
preporod, saj se je naš človek vedno bolj zavedal slovenskih korenin. Da so tujci
we do druge svetovne vojne ravnali s svojimi delavci tudi raznarodovalno, ni potrebno posebej poudarjati. Prav zato je v uveljavljanju slovenskega gospodarstva
treba iskati naš narodnostni obstoj.
Pri zbiranju gradiva so mi pomagali nekateri delavci ZKZ Mozirje, najbolj pa
sije za nemoten potek dela prizadeval direktor inž. A lojz Plaznik. Posebno zah valo sem dolžan prof. dr. Francetu Adamiču, ki mije s svojimi bogatimi izkušnjami
in opozorili na izrazje veliko pomagal. Hvaležen sem tudi prof. dr. Matjažu Kmeclu za uvodne misli in spodbudo med delom. Z nasveti mije stal ob strani še prof.
Janko Orožen, ki mu pravtako izražam hvaležnost. Zahvalim se tudi lektorju Tonetu Gošniku za trud in pripravljenost sodelovati pri tem zapisu.
Poudariti želim še pripravljenost organov upravljanja v ZKZ Mozirje, ki so
omogočili, da je zapis tiskan in je tako skromen prispevek k pomembnosti zadružništva, kije v Sloveniji staro že sto let. Želim, da bi bralci našli v njem nekaj korenin lastnega obstoja in prikaz gospodarskega razvoja kmetijstva v naši dolini.
Mozirje, v februarju
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