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Predgovor 

„Pozabljeni brat“ bi lahko rekli zanemarjeni zgodovini 
nas vseh, iz katere bi lahko veliko več črpali, in to ne samo 
v zgodovinopisju, temveč tudi glede trezne samozavesti in 
zdravega ponosa na svoje ljudi. Pozitivno pa je vseeno, da 
govorimo in pišemo o prvem svetovnem dnevu čebel, ki se 
bo obhajal 20. maja 2018, prav na rojstni dan Antona Janše, 
prvega učitelja na cesarskem dvoru ugledne vladarice Marije 
Terezije v Augartenu na Dunaju. 

Najprej naj omenim, da mi je v veliko čast napisati pred-
govor k ponatisu skoraj pozabljene knjige in s tem tudi 
davno zapisanega znanja. Veliko zahvalo bi pred vso našo 
javnostjo rad izrekel tudi pobudniku za ponatis te knjige 
Karlu Grilu kot budnemu čebelarju, dobremu poslušalcu 
in tankočutnemu opazovalcu svoje in naše zgodovine – ki 
ni samo čebelarska. Še do pred kratkim se namreč za to te-
matiko ni zanimal skoraj nihče, niti nismo ničesar vedeli o 
njej, zato tudi nismo mogli oceniti, kako je moral Sumper-
jev zapis o osebni praksi odmevati ravno v tistih časih na 
Koroškem, in to ne samo v zgornjem Rožu.

Prvi ponatis knjige „Slovenski Bučelarček“ dviga du-
hove vseh vrst – hvala bogu največ pozitivnih. Knjigo, ki je 
prvič izšla leta 1871, je napisal Janez Sumper (11. 12. 1827–
18. 1. 1888), župnik iz Skočidola (Gottestal). Rad pa bi po-
udaril, da omenjeni gospod ni bil samo čebelar, temveč da 
je s tamkajšnjim učiteljem Tomažem Kuhlerjem tudi iz-
delal tako imenovani „skočidolski panj“ – prvič na Koro-
škem s premičnimi satniki, kakor je on imenoval zadevo v 
tistih časih. Bil je tudi eden prvih, ki je dolga leta zapisoval 
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podatke o vremenu in vremenskih pojavih. In poleg vsega 
drugega dela je bil še vzrejevalec „sviloprejke“ v svojem fa-
rovžu. Vse to nam pove skoraj vse o tem, kdo je bil Sumper 
in zakaj je dobesedno živel – kar pod živečim geslom „delaj 
in moli“. 

Zdi se, da davna znanja in praktika ter zapisana opazo-
vanja o čebelarstvu niso več aktualni, saj so se tudi izrazi pri 
marsičem spremenili v tem dolgem času. Pa vendar lahko 
trdimo, da to ne velja povsem za Sumperjev priročnik „Slo-
venski Bučelarček“.

Zelo sem razočaran nad krutim poplebiscitnim časom 
na južnem Koroškem, kako smo se spuščali na raven med-
sebojnih ideoloških obračunov, ne da bi si zavedali, da za-
puščamo raven skupne zgodovine – ja, tudi čebelarske zgo-
dovine. Naj omenim samo en primer, ki ni iz teorije. Med 
letoma 1968 in 1971 sem z dvanajstimi sošolci hodil v Kme-
tijsko šolo Podravlje. Toda nihče nam tedaj tam ni ničesar 
rekel o čebelarstvu niti ničesar o zgodovini tega kraja. To bi 
imenoval poraz za vse nas, ki smo obiskovali tisti čas edino 
dvojezično poklicno šolo, katero pa so pozneje po nezna-
nih navodilih zaprli. Tako se ne smemo čuditi, da živeča 
kmečka kultura propada tudi na čebelarskem področju, in 
to vse od časa vladarice Marije Terezije, ki je leta 1767 izdala 
odlok, da mora imeti vsaka kmečka hiša več panjev čebel. 

Zapisano naj bo tudi, da nisem sam za tem pomem-
bnim ponatisom naše prve čebelarske knjige, ki nas spomi-
nja tudi na rojstni dan Antona Janše 20. maja 1734. Ome-
njeni naj bodo še številni drugi, med njimi prvi Karel Gril in 
dr. Janko Pečnik, predsednik ČD Šmihel Hanzej Bricman, 
predsednik ČD Bajtiše Peter Roblek, dipl. inž. Marinka 
Mader Tschertou ...

Jozi Hribar,
predsednik Čebelarskega društva Železna Kapla-Bela
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Janez Sumper (1827–1888)

Janez Sumper se je rodil 11. decembra 1827 Bartolomeju 
in Mariji, rojeni Pachernigg, na kmetiji pri Poherniku v 
Ločah pri Št. Ilju.1 Po osnovni šoli in gimnaziji je leta 1847 
vstopil v celovško bogoslovje in je bil 27. julija 1851 posve-
čen v duhovnika. 

Po mašniškem posvečenju so ga avgusta 1851 za nekaj 
mesecev dodelili kot kaplana njegovi domači fari Št. Ilj ob 
Dravi, nato je bil od 21. maja 1852 kaplan in zakristan na 
Svetih Višarjah, od 1. decembra 1856 provizor v Rožeku, 
od 1. junija 1857 spet kaplan in zakristan na Svetih Višarjah 
in v Žabnicah, nato od 1. novembra 1957 provizor v Sed-
licah (Zedlitzdorf), od 6. marca 1858 kaplan v Št. Juriju na 
Zilji, od 1. junija 1859 kaplan pri Svetem Križu na Peravi in 
od 1. februarja 1860 kaplan v mestni župniji v Beljaku.2 Po 
desetih letih skoraj vsakoletnega preseljevanja iz ene fare v 
drugo ga je škof 3. marca 1861 inštaliral kot novega župnika 
v Skočidolu, kjer je ostal župnik 26 let vse do marca 1887, 

1  Jože Stabej: Sumper, Janez (1827–1888). Slovenski biografski leksikon. 
[SBL, Sumper] Spletni dostop: http://www.slovenska-biografija.si/ose-
ba/sbi629959/. [Dostop: 30. 4. 2018]; Janez Sumper. V: Koledar Druž-
be sv. Mohora za navadno leto 1889 [KDM 1889], Celovec 1888, str. 
97–98; Reginald Vospernik: Tomaž Ulbing – duhovnik in pesnik. Živ-
ljenje in delo izredne duhovniške osebnosti na Koroškem. Klagenfurt/
Celovec 2016. O Janezu Sumperju glej posebno poglavje Janez Sumper 
(1827–1888) in farni upravitelji skočidolske župnije, str. 77–85.

2  Janez Sumper je v farni kroniki župnije Skočidol/Gottestal naštel fare, 
v katerih je deloval kot kaplan, provizor, zakristan in župnik. To doku-
mentacijo je objavil Reginald Vospernik v svoji knjigi o Tomažu Ulbin-
gu (glej opomba 1), str. 77.
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ko je očitno iz zdravstvenih razlogov moral oddati faro. 
Janez Sumper je 18. januarja 1888 umrl v Skočidolu za po-
sledicami „mrtvouda“, torej možganske kapi.

Slovenščini „je zvest ostal do smrti“, tako je zapisano 
v njegovem nekrologu v Koledarju Družbe sv. Mohora za 
leto 1889.3 Dejansko se je trudil za razvoj, utrjevanje in 
uveljavljanje slovenske besede, in sicer ne le na Koroškem. 
Brez dvoma je bil Janez Sumper za svoj čas zelo razgledan 
in vsestranski duhovnik, ki je deloval na kulturnem, gospo-
darskem in tudi političnem področju. Že kot bogoslovec 
se je trudil za slovensko besedo na Koroškem in je skupno 
z duhovnikom Lambertom Ferčnikom na gimnaziji v Ce-
lovcu nadomeščal prof. Antona Janežiča kot učitelja sloven-
ščine, ko je le-ta „delal skušnje“, torej se mudil na izpitih. 
Leta 1850 je pomagal Antonu Janežiču pri pripravi nem-
ško-slovenskega slovarja, leto kasneje pa je za slovensko-
nemški slovar obdelal črki L, M (do besede miza) in črko 
R.4 Blaženi škof Anton Martin Slomšek je Janeza Sumperja 
omenil med avtorji, ki so mu pomagali pisati knjigo „Dja-
nje Svetnikov božjih in razlaganje prestavnih praznikov ali 
svetkov“ (1853–1854). 

Kot nekdanji kaplan na Svetih Višarjah je bil Sumper 
močno povezan s tem romarskim krajem. Ob 500. oble-
tnici Svetih Višarij je napisal knjigo „Višarski romar, ki ob-
sega zgodovino in popis božjega pota na svetih Višarjih“ v 
slovenskem in nemškem jeziku („Der andächtige Luscha-
ri-Pilger. Gebetbuch für Wallfahrer nach dem heiligen Berg 
Maria Luschari in Kärnten“). Oglasnik, štev. 18, priložen 
Kmetijskim in rokodelskim Novicam (27. številki, 4. julija 
1860), je naznanil, da sta knjigi izšli pri F. F. Hoffmannu 
v Beljaku in da ju je možno kupiti v Ljubljani, Celovcu, 
Gorici, Novem mestu in še kje. Knjigi je pisal Sumper s 

3  KDM 1889, str. 98.
4  SBL, Sumper.
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tako zagnanostjo, da ga je „pri spisovanju teh romarskih 
bukev […] prijel krč v prstih desne roke, ker je predolgo ob 
jednem pisal“.5 

Janez Sumper pa je deloval tudi na političnem področju. 
Jože Stabej v Slovenskem biografskem leksikonu piše, da 
je okoli leta 1880 v Skočidolu pripravil velik ljudski tabor 
in da je bil med ustanovitelji katoliške politične družbe za 
slovenske Korošce. Župnik Sumper se je trudil tudi „za 
čast božjo in blagor faranov“, povečal je župnijsko cerkev 
sv. Marjete v Skočidolu, dokončal leta 1879 novi zvonik 
in priskrbel nove zvonove, na novo je tudi prekril župni-
šče in gospodarsko poslopje.6 Ko so Podravlje postale leta 
1877 žrtev požara, je obnovil oz. na novo postavil in pove-
čal tamkajšnjo podružnično cerkev sv. Štefana.7

V svojem najpomembnejšem delu, 93 strani obsegajoči 
knjižici „Slovenski Bučelarček“8 – ki jo je izdala Družba sv. 
Mohorja leta 1871 skupno s 49 strani obsegajočim priroč-
nikom „Nauk o gospodinjstvu“ Janka Serneca – je Janez 
Sumper združil domala vse svoje vrline, ki smo jih doslej 
spoznali: odlično znanje slovenskega jezika, razgledanost, 
pridnost in čut za to, kaj bi utegnilo biti za slovenskega člo-
veka gospodarsko koristno. Knjigo lahko uvrstimo v tisto 
zvrst knjig, s katerimi je Mohorjeva izobraževala sloven-
skega človeka, da bi se mu boljše godilo, hkrati pa je poma-
gala ohranjati slovensko besedo in kulturo. Za čebelarstvo 
med Slovenci je bila Mohorjeva zaslužna še z izdajo dveh 
zvezkov z naslovom „Umni čebelar. Splošno čebelarstvo“, 
leta 1907, in „Umni čebelar. Napredno čebelarstvo“, leta 
1908. Knjigi je napisal duhovnik in čebelar Franc Lakmayer.

5  KDM 1889, str. 98.
6  SBL, Sumper; KDM 1889, str. 98.
7  Vospernik, 80–81.
8  Janko Sernec: Nauk o gospodinjstvu. Slovenskim gospodinjam (I. del), 

Janez Sumper, Slovenski Bučelarček. Začetnikom bučeloreje (II. del) 
[Sumper, Bučelarček], Celovec 1871. 
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Janez Sumper je v uvodu svoje knjige zapisal, da so bili 
Slovenci od nekdaj „prijatelji pridnim bučelicam in so jih z 
veseljem redili“, saj so jim „plačevale […] obilno ves trud 
in vso skerb z žlahtno sterdjo in dragim voskom, ki je za 
cerkvene sveče neobhodno potreben“, da pa tudi „sedanjim 
prebivalcem slovenske domovine verže reja teh marljivih 
živalic marsikaj dobička in jim napravlja dokaj nedolžnega 
veselja“.9 Koristna in pripravna da je reja čebel zlasti „za 
kmete, ki nimajo zemljišča, za kajžnike in tudi za vse roko-
delce“, ki „morejo vsaki den svoje bučele obiskovati in jim 
streči“.10 Zanimivo je, da je župnik navedel tudi prednosti 
podpiranja domačega kmetijstva, kar danes recimo poz-
namo po geslu: Kupujmo regionalne proizvode: „Koliko 
denarjev bi lehko domá ohranili, ki jih vsako leto za med in 
vosek v tuje kraje pošiljamo?“ Človek da ne sme zanemar-
jati „nobenega postranskega pridobitka“ in mora „pazljivo 
gledati, da se dohodki množijo“. 

Skočidolski župnik pa ni poudarjal samo gospodarskih 
koristi, temveč je vedel tudi za koristnost čebel pri opra-
ševanju sadnih dreves: „Razun sterdi in voska nam hasnijo 
bučele na polji in vertih, ker rodovitnost sadnih drevés in 
ajde množijo.“11 Danes vemo, da čebele oprašijo 70–80 % 
cvetlic na sadnem drevju. V 19. stoletju je bila ajda v naših 
krajih neke vrste osnovno živilo. Zato je Sumper navduše-
val bralce za čebelarstvo med drugim tudi s pregovorom: 
„Ako bučele dobijo na ajdi sterdí, bode tudi ajde dovelj za 
ljudí.“12 Avtor nekajkrat omenja dejstvo, da je čebelarstvo 
izredno zanimiva in kratkočasna dejavnost. Čebelar bo pri 
svojih čebelah „bolj vesel in dobre volje, kakor njegovi so-
sedje, ki pri kvartah ali pri glažku sedé“.13 Sumperjev uvod 

  9  Sumper, Bučelarček, 49, v 1. ponatisu str. 17.
10  Sumper, Bučelarček, 49, v 1. ponatisu str. 17.
11  Sumper, Bučelarček, 50, v 1. ponatisu str. 18.
12  Sumper, Bučelarček, 51, v 1. ponatisu str. 19.
13  Sumper, Bučelarček, 51, v 1. ponatisu str. 19.
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je poln navdušujoče spodbude, ki diha skorajda iz vsake 
njegove vrstice, in verjamem, da je s knjigo nagovoril šte-
vilne ljudi, ki so zaradi te knjige postali čebelarji.

Brez dvoma je bil Janez Sumper zelo razgledan in je na 
področju čebelarstva za tisti čas poznal najnovejšo (pred-
vsem nemško) strokovno literaturo. To prepričljivo do-
kazuje z navajanjem strokovnih knjig in člankov, ki jih je 
uporabljal. Na kratko opiše tudi zgodovino čebelarstva pri 
Slovencih in se pritoži, da imajo „Slovenci […] sedaj še le 
malo slovstvo o bučeloreji“, ki je zastarelo. Svoje praktične 
izkušnje je združil s tem, kar se je naučil pri „slovenskih 
in nemških“ veljakih čebelarjih, in temu dodal še novosti. 
Predvsem „preimenitno znajdbo“ šlezijskega čebelarja in 
župnika Johanna Dzierzona14, ki je kot prvi v svoje panje 
vgradil „gibljive satnike“, kar pomeni, da je z namesti-
tvijo satnikov v panjih dosegel premakljivost satja in tako 
panja ni bilo treba več razdirati. Te iznajdbe Janez Sum-
per ni mogel prehvaliti.15 Vendar so bili Dzierzonovi panji 
drugačni – „veliko draži in za preseljevanje nepripravni“ 
od panjev, ki so jih uporabljali Slovenci. Zato se je Sumper 
s svojim prijateljem, učiteljem v Skočidolu Tomažem Ku-
chlerjem, leta 1862 začel posvetovati, „kako bi se dali naši 
navadni ležeči panji po tem načelu in cenejše prenarediti“. 
Tako sta iznašla tako imenovani „skočidolski panj“, ki sta 
ga uporabljala leta 1871 že sedem let in sta bila z njim prav 
zadovoljna.16 Učitelj Kuchler je na razstavi „c. k. kmetij-
ske družbe v Celovcu“ za ta panj dvakrat prejel nagrado. 
Sploh sta bila učitelj Tomaž Kuchler in župnik Janez Sum-
per dobra prijatelja. V nekrologu za Sumperjem, ki je bil 
objavljen v Mohorjevem koledarju za leto 1889, je celo za-

14  Johann Dzierzon (1811–1906). Prim.: https://de.wikipedia.org/wiki/
Johann_Dzierzon. [Dostop: 2. 5. 2018]

15  Prim.: Sumper, Bučelarček, 54, v 1. ponatisu str. 22.
16  Skočidolski panj je Sumper predstavil v svoji knjigi na straneh 102–104; 

Bučelarček, 102–104, v 1. ponatisu str. 70–72.
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pisano, da je bil Tomaž Kuchler Sumperjev „ljub prijatelj 
pri bučelarstvu in tudi – v slovenščini. Kar je pa Janez svo-
jega soseda in prijatelja bučelic, Kuhlerja, po smrti zgubil, 
je tudi sam bučelarstvo s časoma popustil.“17 

Dne 20. septembra 1871 je R. Dolenc v Kmetijskih in ro-
kodelskih novicah predstavil skočidolski panj in ocenil, da 
je „zeló nepopoln, toraj le malo priporočila vreden“.18 Dva 
meseca kasneje je Janez Sumper prav tako v Novicah po 
točkah zavrnil Dolenčevo kritiko in ugotavljal, da so „na-
vedene nepopolnosti večidel le dozdevne“.19 Na prihodnji 
razstavi v Ljubljani pa da bodo „bučelorejci“ imeli prilož-
nost sami presojati „o popolnostih in nepopolnostih vseh 
razstavljenih panjev“, torej tudi skočidolskega. 

Vsekakor slovenska strokovna literatura danes ocenjuje 
skočidolski panj kot delo za tisti čas naprednega čebelar-
ja.20 Janez Gregori v svojem Kratkem pregledu čebelarske 
zgodovine do 21. stoletja piše, da so tehnološke novosti, 
zlasti premične letvice v panjih Jana Dzierdzona oz. Jo-
hanna Dzier zona, prevzemali tudi Slovenci: „Nekateri so 
premakljive letvice vdelali v že obstoječe panje in govorili 
o tako imenovanih dzierdzoniziranih panjih, kot je to storil 
tudi bohinjski župnik Luka Porenta (1823–1882) […] Znan 
je njegov novi kranjski panj […] Drugi so začeli izdelovati 
panje novih mer s premakljivimi letvicami. Znan je kobari-
ški ali Pinčev panj I. Pagliaruzzija (1820–1884) iz Kobarida, 
ki je imel premakljive letvice v dveh skupinah po devet. 
Naslednji korak je Sumperjev ali skočidolski panj J. Sum-

17  KMD 1889, str. 98.
18  Novice, gospodarske, obrtniške in narodne, Ljubljana, štev. 38, 20. 9. 

1871, str. 304.
19  Novice, gospodarske, obrtniške in narodne, Ljubljana, štev. 46, 15. 11. 

1871, str. 369.
20  Jožef Švagelj: Naš panj pred 100 – leti in danes, 2016. Prispevek je ob-

javljen na spletni strani: http://www.cdib.si/wp-content/uploads/2016/ 
08/nas-panj-pred-100-leti.pdf. [dostop: 2. 5. 2018]
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perja (1827–1888) iz Skočidola na Koroškem, ki je naš prvi 
panj s satniki v podolžni legi (na hladno stavbo).“21

Ob vsem tem je Janez Sumper „marljivo [...] opazoval 
vreme in zapisoval njegove prikazni od 1. febr. 1853 do 
1. decemb. 1886 in zdatno pripomogel vremenoznanstvu 
na Koroškem“. Vrhu tega se je skočidolski župnik posve-
čal tudi reji sviloprejke. Tudi pri tem mu je pomagal učitelj 
Tomaž Kuchler.22 V župnišču sta si v ta namen uredila po-
sebno sobo „z omarami in pripravami“, na vrtu pa sta imela 
„veliko murv“ (Maulbeerbaum), na katerih sta redila svilo-
prejko.23 

Hanzi Filipič

21  Janez Gregori: Kratek pregled čebelarske zgodovine do 21. stoletja, str. 
7. Članek je objavljen na spletni strani: http://www.tms.si/fck_files/
image/Dogodki11/TE/zgodovina.pdf. [dostop: 2. 5. 2018]

22  KMD 1889, str. 98.
23  SBL, Sumper.
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