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Naπ novi naslov

KRAKOVSKI NASIP 4
Tel.: (01) 426 34 28

Akcijske cene Gore-tex jaken in velurjev Dumo

PrviË pri nas v prodaji πvicarske turne vezi Naxo

Turni Ëevlji Scarpa po lanskoletnih cenah

Ponovno v prodaji odliËne palice Kohla

10 % gotovinski popust 
za imetnike potrjene planinske izkaznice.

V A B L J E N I !
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»VZBUJATI ZANIMANJE ZA 
SLOVENSKE GORE«
Pred 110 leti, 8. februarja leta 1895, je izšla prva številka Planin-
skega vestnika. 110 let sicer ni kdo ve kako okrogla obletnica, je
pa to zelo dolga doba. Verjetno se pobudniki (tedanje vodstvo Slo-
venskega planinskega društva) ob ustanovitvi revije niso ukvarja-
li z mislijo, kaj bo z revijo čez 110 let. Danes vemo, da nas bo Pla-
ninski vestnik vse preživel. In prav je tako!
Letos imamo že 105. letnik. V tako dolgi dobi revije se je dogajalo
marsikaj. Znano je, da zaradi vojnih časov Vestnik nekaj časa ni
izhajal. Verjetno pa mnogi, še posebno mlajši bralci, ne vedo, da
je revija poleg vzponov (o korenitih prenovah smo na tem mestu
že pisali) doživljala tudi slabe čase. Že nekaj let po ustanovitvi so
se namreč pojavile prve finančne težave, katerih posledica je bil
posvet vodstva SPD. Takrat se je rodila ideja, da bi revijo prene-
hali izdajati ali izhajanje vsaj omejili na eno številko na četrtletje.
V tistih časih je uredništvo redno pozivalo naročnike (v začetku so
bili to vsi člani) k skrbnejšemu poravnavanju računov. Remitenda
(ostanek naklade) je bila silno majhna (najstarejši izvodi so da-
nes že »arhivski« in jih je tudi v antikvariatih težko dobiti). No,
Vestnik je kljub težavam še naprej redno izhajal kot mesečnik. 
Vodstvo SPD je z uredništvom uspešno prebrodilo dve vojni. V ob-
dobju socializma je revija doživela pravi razcvet, posebno pod ure-
dništvom legendarnega Tineta Orla. Širila sta se obseg in število
naročnikov, vsebina je postajala vse pestrejša ... Pa vendar se je
Vestnik nekajkrat znašel pred finančnim zlomom. Znana je izjava
Mihe Potočnika, da je Planinski vestnik zadnje, kar bo šlo »iz hi-
še«. Tako so pogosti pozivi uredništva in vodstva PZS k plačevanju
dodatnega, posebnega finančnega prispevka za ohranitev Planin-
skega vestnika le ohranili redno izhajanje. 
Danes vemo, da je bil namen ustanoviteljev, da Planinski vestnik
»... bode objavljal zanimljiva predavanja in različne prirodoslov-
ne spise in slike ... donašal različne društvene vesti in domače
in tuje turistične in planinoslovne novice ter tudi poročal o de-
lovanju ‘Slovenskega planinskega društva’ ... priobčevali bodemo
tudi životopise znamenitih slovenskih hribolazcev iz prejšnjih
časov ... Namen našemu časopisu pa je vzbujati zanimanje za
slovenske gore, planine in kraški svet ter vnemati za turistiko in
delovanje ‘Slovenskega planinskega društva’« več kot izpolnjen. 
Planinski vestnik je v vsem tem času obveščal, vzgajal, razsvetlje-
val, promoviral planinsko organizacijo, bil v oporo vsem ljubite-
ljem gora in še veliko drugega. O vlogah (kulturno poslanstvo, li-
kovna plat, fotografija, narava, alpinizem, odprave ...), ki jih je
imel v slovenskem prostoru, smo nekaj napisali že v tej številki, še
več pa bomo v naslednjih. Seveda pa je bilo veliko analiz, sintez,
pregledov ... v dosedanjih izdajah že objavljenih. 

Nadaljevanje na strani 2

Fotografija na naslovnici: 
Zoisova zvončnica, Jože Trpin, 
PV, 1939, stran 59 in naslovnica 
prve številke Planinskega vestnika 
iz leta 1895.
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Nadaljevanje s strani 1
Če listamo po starih Vestnikih, odkrijemo, da so
bile vsebine in problemi, s katerimi so se nekoč
ukvarjali v planinstvu, pravzaprav precej podo-
bni kot danes. Ljudje so vedno pisali o lepotah
gora, o raziskovanju in odkrivanju novega, o
svojih doživetjih ... Tudi takrat so se odpirale
nove koče, objavljali so opise prvenstvenih sme-
ri, pisali o motečih množicah v gorah, izhajale
so nove knjige ... Prav zato smo vam tokrat – po
sicer običajnem uvodnem delu – izjemoma pri-
pravili »arhivski« Planinski vestnik. Poobjavili
smo namreč nekaj prispevkov, novic, slik in ilu-
stracij iz starih revij, ki so se nam zdeli zanimi-
vi, in ti so vsebina tokratnega Vestnika. Malce
drugačen pristop, vendar vreden visoke obletni-
ce. Izbira je seveda subjektivna, saj je v taki
obilici kakovostnega gradiva res težko izluščiti
tisto »najboljše«. Tako boste lahko tokrat name-
sto »svežih« novic, ki bodo prišle na vrsto šele
marca, brali o postavitvi Aljaževega stolpa in
odprtju koče na Kredarici, o Aljaževih željah,
da bi železnica vodila tja do vrha Triglava, o
izletih »piparjev« in Knafelca, o nesreči na Sto-
lu, katere posledica je bila ustanovitev Gorske
reševalne službe, o izidu prve knjige Planinske
založbe, o mnogih pozivih uredništva bralcem
in dopisnikom, o preplezani severni steni Eiger-

ja in še in še ... Upamo, da vam bo številka
kljub temu všeč in vam bo branje pričaralo ne-
kaj ozračja »starih planinskih časov in starega,
dobrega Planinskega vestnika«.
Ob jubileju pa si uredništvo poleg praznovanja,
ki ga je zastavila planinska organizacija, želi še
nekaj, kar bi se lahko zapisalo v zgodovino, to
pa je kazalo letnikov PV 1971-2001 v knjižni
obliki (še bolje: kazalo vseh 110 letnikov!) ali
kazalo oziroma, bolje rečeno, iskalnik v digital-
ni obliki z možnostjo iskanja po geslih in skeni-
rano vsebino dosedanjih Vestnikov na svetov-
nem spletu. Projekt je obsežen, priprave poteka-
jo počasi, toda poskusili bomo že letos objaviti
prve zametke. Ob okrogli obletnici lahko na na-
ši spletni strani http://www.planinskive-
stnik.com/arhiv/ že pogledate prvi letnik Pla-
ninskega vestnika v formatu pdf.
Danes sem prepričan, da bo naša revija slavila
tudi 220. letnik. Sploh si ne predstavljam, kak-
šen bo svet takrat, le gore bodo še vedno visoke
tako kot prej ...

Vladimir Habjan
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Prvi letnik Planinskega vestnika si lahko 
ogledate na arhivski strani naše spletne 

predstavitve
www.planinskivestnik.com/arhiv.phpPeričnik v ledu � Jože Kunaver

Kadilnikova koča na Golici

Triglavski ledenik
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Planinski vestnik, naša mesečna revija o go-
rah in planinstvu, izhaja že 110 let. Dolga doba!
Nastal je v času, ki je bil precej drugačen od da-
našnjega; v dolgih letih njegovega izhajanja se
ni spreminjalo samo planinstvo, ampak kar svet
v celoti. Če presojamo začetke Planinskega ve-
stnika z današnjimi merili, je treba seveda pri-
znati, da je šlo sprva za po obsegu in podobi do-
kaj skromen list. Toda, če pomislimo, kakšna je
bila doba, ko je Slovenskemu planinskemu
društvu uspelo izdajanje mesečne revije o go-
rah, je treba snovalce Planinskega vestnika
iskreno občudovati. Navsezadnje je od ustano-

vitve slovenske planinske organizacije minilo
komaj dve leti – pa je že imela svojo mesečno re-
vijo! V času, ko se je slovenščina še prebijala v
javno življenje in je bila vsaka tiskana slovenska
beseda svojevrsten dosežek, je Planinski vestnik
pomenil veliko več kot le društveno glasilo. Res
je, da je bilo slovenskega časopisja vse več – to-
da pomislimo, da sta se na primer slovenski
strokovni glasili čebelarjev in lovcev, ki so bili
zbrani v starejših in bolj množičnih organizaci-
jah, pojavili šele pozneje (Slovenski čebelar leta
1898, Lovec leta 1919).

Pravzaprav so izid prve številke PV načrto-
vali že za januar 1895, pa so se priprave v tiskar-
ni zapletle in tako je prva številka izšla šele 8.
februarja. Dnevnik Slovenski narod je izidu po-
svetil kar precej pozornosti: »Slovensko planin-
sko društvo je na podstavi 3. člena svojih društve-

Čas, ko se je rodil Planinski
vestnik
� Marjeta Keršič – Svetel
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nih pravil ustanovilo društveni list, nazvan Pla-
ninski vestnik. Ta časopis bode izhajal 25. dan
vsakega meseca ter ga bodejo dobili vsi društve-
niki brezplačno, nečlani pa za 2 goldinarja na le-
to. Ta novi mesečnik bode objavljal zanimiva pre-
davanja in različne planinoslovne spise in slike.
Oziral se bode tudi na promet in donašal druš-
tvene vesti ter tuje in domače turistične in plani-
noslovne novice. Priobčeval bode tudi životopise
znamenitih slovenskih hribolazcev prejšnjih ča-
sov. Namen Planinskega vestnika je, da bi Slo-
venci spoznali prirodno lepoto svoje domovine,
nje krasne gore in planine ter čudoviti kraški svet
ter potem toliko iskreneje ljubili dom svoj. List
bodi priporočen vsem Slovencem v obilno gmotno
in duševno podporo!«1

Slovensko dnevno časopisje je tiste zimske
dni v začetku leta 1895 veliko veliko obširneje
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1 Slovenski narod, 6. februarja 1895, str. 3 
(Dnevne vesti).

pisalo o drugih stvareh: o dogajanju v avstro-
ogrskih deželnih zborih, v katerih so potekale
burne razprave o ustavnih zakonih in volilni za-
konodaji, ki je bila Slovencem in drugim Slova-
nom izrazito nenaklonjena, o neusmiljenem
političnem prerekanju med slovenskim kleri-
kalnim in liberalnim taborom in dnevnih do-
godkih, ki so močno vznemirjali slovensko jav-
nost. Januarja in februarja 1895 je zima močno
kazala zobe: vladale so zelo nizke temperature,
ki so se spuščale tudi pod -20 stopinj Celzija, še
huje pa je bilo, da je večkrat zapadlo zelo veliko
snega. Že januarja so časopisi poročali o sne-
žnih plazovih, ki so celo v deželnem glavnem
mestu Ljubljani povzročali težave: »Na glavnem
trgu v Ljubljani je velik plaz snega, ki je zgrmel z
Ledinekove hiše, zasul dva fijakerja s konji vred.
Na srečo sta se brž otresla nadležne snežne odeje
...« beremo v Slovencu. Zameti so povzročali za-
mude v železniškem prometu, na progi proti
Novemu mestu, ki je bila dograjena le leto prej,
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je vlak celo obtičal v njih. Prav v dneh, ko je iz-
šla prva številka Planinskega vestnika, zaradi
zametov celo v Ljubljani niso mogli dostavljati
pošte. V drugi polovici februarja so po naročilu
ljubljanskega knezoškofa vsi duhovniki v lju-
bljanski škofiji pri maši molili, da bi nehalo sne-
žiti ... Prvi Planinski vestnik je marsikateremu
članu slovenskega planinskega društva prišel v
roke z zamudo.

Časopisi so tiste dni poročali o nameri dežel-
nega zbora za Kranjsko, da se uvede deželni da-
vek na pivo. To je silno razburilo pivovarje in
gostilničarje, ki bi morali plačati 1 goldinar za
vsak hektoliter piva. Ljubljanska mestna oblast
pa se je namenila neusmiljeno izterjati mestni
pasji davek: »Ima se plačati 4 goldinarje za vse
pse brez izjeme, izvzemši one, kateri so za varstvo
samotnih posesti neobhodno potrebni!« beremo
v časopisnem razglasu. Kdor je imel v Ljubljani
psa, ga je mestna dajatev stala toliko kot dve le-
tni naročnini na Planinski vestnik! 

Časopisi so v dneh izida Planinskega vestnika
poročali o prizadevanjih za ustanovitev sloven-
ske gimnazije v Celju, pa tudi o hudem sporu
pred sodiščem med bohinjskimi kmeti in Kranj-
sko obrtno družbo zaradi služnostne pravice do
gozdov po gorah nad Bohinjem. Kranjska obrtna
družba je namreč že prej prepovedala kmetom
nabirati po gozdovih jagode in suhljad, naposled
pa je poskušala prepovedati tudi gozdno pašo.
Posebno dnevnik Slovenec je težavam bohinjskih
kmetov posvečal veliko pozornosti in med dru-
gim so v celoti (v nadaljevanjih) objavili goreči
govor deželnega poslanca dr. Žitnika o planin-
skih pašnikih v gorah nad Bohinjem, v katerem
je zagovarjal pašne pravice gorenjskih živinorej-
cev: »Brez pastirjev in živine kazale bi naše lepe
gore docela drugačno lice. Prav je, da se varujejo
gozdovi – ali prav je tudi, da se varuje ljudi, ki s tr-
dim delom skrbijo za svojo živino!«2

Slovenskih bralcev dnevnega časopisja naj-
brž niso posebno vznemirjale novice o japon-
sko- kitajski vojni, nemirih na Ogrskem in stra-
šnem škandalu, ki je pretresal romunski dvor,
na katerem je mladi princ Sturdza ustrelil svojo
ljubico in nato še sebe ... Precej zanimanja lju-
bljanske javnosti pa je vzbudilo predavanje, ki

ga je v tednu pred izidom prve številke Planin-
skega vestnika organiziralo Muzejsko društvo v
Rudolfinumu in je številnemu občinstvu predo-
čilo možnosti električne razsvetljave. Seveda –
prva javna elektrarna v Sloveniji je začela delo-
vati pred dobrimi desetimi leti ... Precej vzne-
mirjenja pa je povzročil potres, ki je 6. februar-
ja 1895 močno stresel Kranjsko Goro. Časopisi
so poročali, da je bilo čutiti močno majanje tal
in slišati globoko bobnenje. Potres je prestrašil
predvsem prebivalce Zgornje Savske doline. Ta-
krat seveda ni nihče slutil, da bo le nekaj tednov
pozneje, prav za veliko noč 1895, močan rušilni
potres prizadel Ljubljano in za vselej spremenil
njeno podobo ...

Sicer pa so rojstno leto našega Planinskega
vestnika 1895 zaznamovali zanimivi dogodki, ki
se jih velja spomniti, saj kažejo, v kakšnem ob-
dobju se je rodila naša planinska revija:

• v Parizu sta Auguste in Louis Lumiere prire-
dila prvo zasebno predvajanje gibljivih slik –
prvo predvajanje filma;

• na Predmeji so domačini organizirali prvo
smučarsko tekmo na Slovenskem in eno pr-
vih v Srednji Evropi;

• v Združenih državah Amerike je gospod Gi-
lette izumil prvi brivski aparat;

• v Franciji so organizirali prvo avtomobilisti-
čno dirko v zgodovini na progi od Pariza do
Boreauxa;

• v Londonu so prvič uprizorili znamenito
dramo Oscarja Wilda Pomembno je imeno-
vati se Ernest;

• Italijan Gulielmo Marconi je v Bologni prvič
poskusno izvedel brezžični prenos signalov;

• zgrajena je bila prva koča SPD v Vratih in na
Velem polju;

• Jakob Aljaž je postavil stolp na vrhu Triglava;
• Francijo je pretresala afera Dreyfuss;
• Sigmund Freud je postavil temelje psihoana-

lize;
• na britanskem prestolu je vladala kraljica

Viktorija;
• rodil se je Rudolph Valentino, umrla pa sta

Friedrich Engels in Louis Pasteur;
• Italija je anektirala Abesinijo;
• Wilhelm Conrad Röntgen je odkril rentgen-

ske žarke;A
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2 Slovenec, 11. februarja 1895.
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• damska moda je predpisovala velikanske na-
brane rokave, steznike, kot pri osi stisnjen
pas in velikanske umetelne klobuke, mnogi
pa so se zgražali nad pojavom damskih kole-
sarskih hlač;

• v Parizu je Toulouse – Lautrec ustvarjal svo-
je znamenite plakate. 

Med gorniškimi dejanji, ki so leta 1895
vzbudila mednarodno pozornost, je bil brez
dvoma prvi poizkus vzpona na osemtisočak.
Britanska odprava pod vodstvom Alberta F.
Mummeryja si je zastavila za cilj Nanga Par-
bat. Iskanje možnih prehodov po južnem in
zahodnem pobočju se je končalo tragično, saj
je alpiniste zasul plaz. Prav v letu, ko je Mum-
mery umrl na Nanga Parbatu, je izšla njegova
knjiga Moji vzponi v Alpah in Kavkazu (My
Climbs in the Alps and Caucasus, London
1895), ki jo še danes štejemo za eno najpo-
membnejših del zgodnje, raziskovalne dobe al-
pinizma.

V naših gorah je bilo takrat marsikaj precej
drugače, kot je danes. Dr. Josip Ciril Oblak je v
spominih na čas izida prvih številk Planinskega
vestnika, ki jih je objavil v PV leta 1955, takole
opisal takratne razmere:

»Masa turistov je tedaj prihajala le do izvira
Savice. Kdor si je upal preko Komarče, v osamlje-
ni svet okoli Komne, je veljal že za veleturista. (Se-
veda – vojaških poti po Komni in Krnskih gorah
takrat še ni bilo!) Onega, ki je bil že kdaj vrh Tri-
glava, so gledali s strahospoštovanjem. Dolina Se-
dmerih jezer je bila kot začaran svet, torišče divjih
koz, ki so se v svetem miru pasle pod stenami Ti-
čarice ... Turisti in pastirji smo se čutili kot ena
družina. Ta čar obdaja ono romantično dobo pr-
vih početkov našega planinstva. Tudi v prvih le-
tnikih našega glasila se zrcali to devištvo in čisto
veselje komaj izhodivšega otroka, zročega v svet,
kjer mu je vse novo in pomembno ...«3

In kako je novo slovensko revijo ob njenem
nastanku ocenjevala javnost?

No, tudi o tem je pisal Josip Ciril Oblak: »Ne
zgradbe, ne ceste, ne spomenika – ni je stvari, ni
je stvari, ki je ljubljanski purgar ne bi ogodrnjal,
jo najprej neusmiljeno skritiziral, pozneje pa rav-
no tako pretirano povzdigoval. Tudi našemu Pla-
ninskemu vestniku se je godilo tako!«

No – morda se pa časi vendarle niso popol-
noma spremenili ... 
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3 Dr. Josip Ciril Oblak: Ob prvih početkih slovenskega
planinstva, PV, št. 1, 1955, str. 8.

Vodnikova koča  na Velem polju
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� Elizabeta Gradnik

8. februarja pred stodesetimi leti je izšla pr-
va številka Planinskega vestnika. To je bil čas,
ko so se Slovenci še vedno bodli z Nemci glede
pravic, lastništva in prvenstva v naših gorah.
Zlasti Triglavsko pogorje je bilo za Nemško in
avstrijsko planinsko društvo – DÖAV – prilju-
bljeno področje planinske dejavnosti, Slovenci
pa tudi niso pustili, da bi si Triglav, ta najmo-
čnejši simbol slovenstva, lastili tujci. Zato ni
prav nič čudno, da je v letu 1895 na vrhu Trigla-
va zrasel Aljažev stolp, da je bila vzidana spo-
minska plošča pesniku Valentinu Vodniku, od-
prta Vodnikova koča na Velem polju in da je za-
čelo izhajati glasilo, ki je v tem obdobju imelo
izrazito domoljubno vlogo širjenja narodne za-
vednosti in ponosa. 

V uvodniku prve številke Planinskega ve-
stnika, pod katerega sta se v imenu odbora Slo-
venskega planinskega društva podpisala načel-
nik Fran Orožen in tajnik ter prvi urednik An-
ton Mikuš, je zapisano:

»§ 3. društvenih pravil našteva med pripomo-
čki, s katerimi dosega društvo svoj namen, pod e)
tudi »da prireja in objavlja predavanja o vseh
strokah turistike ter izdaja, pospešuje in podpira
zanimljive planinoslovne spise in slike«. Da
društvo tudi v tem oziru doseže svoj namen, skle-
nil je odbor »Sl.pl.dr.« od leta 1895. počenši izda-
vati blagemu planinoslovstvu posvečen mese-
čnik, kateri bode objavljal zanimljiva predavanja
in različne planinoslovne spise in slike. Oziral se
bode časopis tudi na promet in donašal različne
društvene vesti in domače in tuje turistične in
planinoslovne novice ter tudi poročal o delovanju
»Slovenskega planinskega društva« in sličnih
društev po drugih deželah. Priobčevali bodemo
tudi životopise znamenitih slovenskih hribolaz-
cev iz prejšnjih časov, tako n.pr. o prvaku sloven-
skih turistov Valentinu Staniču, kateremu gre pr-
vo mesto ne le med Slovenci, temveč tudi med
drugimi narodi, kajti on je početnik tako zvane
‘višje turistike’.

V nas Slovencih se je do nedavnega časa pre-
malo gojila turistika, in krasote naših dežel so bi-

Čisto prva številka 
Planinskega vestnika

Na Triglavu 1925 � Ivan Tavčar
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le tujcem bolj znane nego domačinom. Tujci so se
navduševali za prirodne lepote naših pokrajin, a
domačini niso poznali biserov, kateri dičijo slo-
vensko zemljo. Namen našemu časopisu pa je
vzbujati zanimanje za slovenske gore, planine in
kraški svet ter vnemati za turistiko in delovanje
‘Slovenskega planinskega društva’.

Le malo imamo mož, kateri nastopajo kot
duševni junaki in odločilno vplivajo na razvoj
slovenskega naroda; vendar pa jih je veliko šte-
vilo sposobnih, da z iskrenim srcem posvetijo
svoje zmožnosti lepi skupni nalogi, katere se lo-
tijo z vso ljubeznijo in krepostjo. V tej nadi va-
bimo prav iskreno slovenske turiste in našemu
društvu naklonjene pisatelje, da podpirajo tudi
duševno naš mesečnik, ter jim kličemo z Gre-
gorčičem:

»Prijatli! vsem delavcem narodnim slava!
Hvaležna jim bode na vek očetnjava!«
Sporočila sta tudi, da bo list izhajal 25. v me-

secu in da ga »društveniki (ustanovniki, pravi in
častni člani) dobivajo brezplačno, naročnina za
nečlane pa znaša 2 goldinarja letno.«

Prva številka je obsegala šestnajst strani in
prinesla vabilo na II. redni občni zbor Sloven-
skega planinskega društva, članek dr. Josipa
Serneca Spomini na Skuto ter razpravo L.
Wölflinga Obleka in oprava turistova. Iz druš-
tvenih vesti se da razbrati, da so bili odnosi SPD
z Avstrijskim turističnim klubom (ÖTC) spoš-
tljivi in tovariški. Klub je deloval na našem
ozemlju, vendar ni bil tako narodnostno nestr-
pen kot DÖAV. Uredniški odbor je še oznanil, da
je bila na Šmarni gori na voljo nova spominska
knjiga, »katera ima jako debel in lep papir ter je
vezana v debele, okovane platnice«. Rubrika Ra-
zne novice je med drugim prinesla vest, da se je
pri padcu z južne strani Dobrača smrtno pone-
srečil gorski vodnik Boštjan Vigele. Predstav-
ljen je bil Vodnik za Savinske planine in najbli-
žjo okolico, ki sta ga napisala Fran Kocbek in
Miha Kos, izdalo in založilo pa Slovensko pla-
ninsko društvo, ki ga je prodajalo po ceni 60
kron. Na zadnjih straneh so bili objavljeni obve-
stilo članom o znižani ceni vožnje po južni žele-
znici in različni reklamni oglasi, med katerimi
je bil posebno zanimiv tisti, ki je priporočal

kranjskega planinca – »posebno skrbno iz najz-
dravilnejših in znanih zelišč in cvetlic po narav-
nem potu narejeni liker«. 

Odgovorni urednik prve številke (in tudi na-
slednjih) je bil Josip Hauptman, tiskala pa jo je
tiskarna A. Kleina v Ljubljani. Dolgo se je obdr-
žala razdelitev vsebine na rubrike, ki jih je uve-
dla prva številka oziroma prvi letnik: Pesmi,
Članki, Razprave o turistiki, Koče in zavetišča,
Poti, Spominske knjige in turisti, Društvene re-
či, Razne reči, Književnost, Slike. 

Ob častitljivi in spoštovanja vredni obletnici
Planinskega vestnika zaželimo sedanjemu ure-
dniškemu odboru, da bi vsako leto lahko pono-
vil besede, ki jih je ob koncu I. letnika pred sto-
desetimi leti zapisalo tedanje uredništvo:

»V plačilo jim (sotrudnikom) bodi prijetna
zavest, da so delali v čast slovenske domovine,
v slavo nje prirodnih lepot. ... Slovenci ga radi
čitajo, spisi njegovi prijajo njih čuvstvu. ... Pla-
ninski Vestnik pa tudi zastopa težnje, katere
morajo ugajati vsakemu, ki res ljubi dom in rod
svoj.« 
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Prvi letnik Planinskega vestnika si lahko ogledate na arhivski strani naše spletne predstavitve. www.planinskivestnik.com/arhiv.php
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� Aljoša Rehar

Ob tako častitljivi obletnici izhajanja, kot jo
letos praznuje osrednja slovenska gorniška revi-
ja, se povsem razumljivo postavi tudi vprašanje,
kaj je pripomoglo k temu dolgoletnemu izhaja-
nju. Okroglih 110 let bolj ali manj nepretrgane-
ga izhajanja, s katerim je Planinski vestnik (PV)
tudi najstarejša še izhajajoča slovenska revija, je
namreč v svetu sodobnih medijev prava redkost
– tako doma kot v tujini.

PV in nacionalna identiteta
Temeljni razlog za dolgoletni obstoj Planin-

skega vestnika je velika navezanost slovenskega
naroda na gorski svet in gorniško delovanje. Ta
navezanost se kaže v tesni prepletenosti vsak-
danjega življenja z gorskimi motivi. Simbol Tri-

glava, ki je med drugim sestavni del državnih
simbolov, je več kot zgovoren primer. 

Gorniško delovanje je v slovenskem prosto-
ru vedno imelo posebno vlogo. Nikoli ni bilo sa-
mo šport ali rekreacija, temveč je v sebi vedno
nosilo tudi narodnostno, kulturno in še kakšno
razsežnost. Planinski vestnik je bil eden klju-
čnih elementov tega delovanja, saj je z rednim
izhajanjem in poudarjanjem temeljnih gorni-
ških in s tem tudi slovenskih vrednot pomem-
bno prispeval k oblikovanju slovenske nacional-
ne identitete.

Že prvi letnik revije (1895) potrjuje, da je
PV svojim bralcem prinašal dokaj izrazito na-
rodnostno obarvano vsebino, seveda navezano
na takrat zelo jasno izraženi narodni pomen
slovenskih gora. Neposredno potrditev naro-
dnostnega poslanstva PV je zaslediti tudi v
uredniški besedi ob koncu letnika: »Planinski
Vestnik pa tudi zastopa težnje, katere morajo
ugajati vsakemu, ki res ljubi dom in rod svoj.
Krepko poudarja naše pravice do zemlje do-

Čeprav za ustanovitveno leto Planinskega
vestnika šteje leto 1895, nekateri menijo, da bi
kazalo imeti za zametek glasila tudi društveni
poročili SPD za leti 1893 in 1894, posebno zato,
ker so v obeh separatih poleg društvenih poro-
čil tudi zgodovinski članki in razprave. Zgodo-
vinske razprave je po večini zbral in prispeval
načelnik Slovenskega planinskega društva
(SPD) Fran Orožen.

Anton Mikuš 1985-1908

Prvo številko, ki nosi ime Planinski vestnik in
datum 8. februar 1895, je uredil prof. Anton Mi-
kuš (rojen 3. 1. 1858, umrl 26. 9. 1933). Rodil se je
v Ljubljani. Po gimnaziji na Dunaju je študiral sla-

vistiko; ta mu je bila več
let poklic, saj so mu kot
uredniku zaradi temelji-
tega lektoriranja pravili
»krtačko«. Bil je ugleden
jezikovni in tiskovni ko-
rektor, posebno pri Lju-
bljanskem Zvonu v obdo-
bju od leta 1897 do 1911
ter pri najrazličnejših
knjigah in tiskih, pa tudi pomemben sodelavec
pri urejanju Pleteršnikovega slovarja; veliko je

Planinski vestnik in razlogi
za njegovih že 110 let*

Ustvarjalci naše gorniške revije1

* Prispevek je povzetek diplomske naloge avtorja (Planin-
ski vestnik skozi čas. Fakulteta za družbene vede. 2004).

1 Jedro prispevka je povzeto po članku Toneta Strojina:
Ustvarjalci naše gorniške revije, Planinski vestnik,
2/1995, str. 97. 
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mače in zvesto čuva, da nam jih nič ne otmo
(PV, 1895: 190).«

Še bolj neposredno se je povezava Planin-
skega vestnika s slovensko ljubeznijo do gora
oziroma domovine pokazala leta 1921. Po kon-
cu prve svetovne vojne so namreč Slovenci iz-
gubili velik del Koroške, ki je bil priključen Av-
striji, ter Primorske in dela Notranjske, ki so ju
zasedli Italijani. To je močno zaznamovalo slo-
vensko zavest, kot se kaže tudi v Planinskem ve-
stniku: »Zrušila se je stara država, ki nas je trdo
oklepala, da se nismo mogli razširiti. Vstala je
Jugoslavija, vse je vzkipelo radosti, mislili smo,
da je za nas napočil zlati vek. Toda kaj pravi sta-
ri Rimljan: Timeo Danaos et dona ferentes. –
Bojim se Danajcev, tudi ko prinašajo darove. In

res, prišli so, pozdravljeni, v znamenju zlate
svobode, a obenem so zasedli in obdržali naše
najlepše pokrajine in niso nam bili v pomoč
nasproti sovražniku na severu. Danes je naš na-
rod naravnost razkosan (PV, 1921: 18).«

Sledi narodnostnih idej tudi v letu 1948 ni
težko najti. Že na prvi strani prve številke je
Svetozar Ilešič v članku z naslovom Osvobojene
gore zapisal: »V letih strašne vojne, ki so pome-
nila vsemu poštenemu človeštvu boj za osnov-
ne človeške vrednote, Slovencem pa hkrati boj
za narodni obstoj, smo slovenski planinci pri-
družili željam za porazom fašizma in zmago
svobode še eno stransko, skrito željo: da bi se
nam odprl ves naš široki planinski svet onstran
dotedanjih krivičnih meja, da ne bi na vsakem

prevajal in »v življenju opravil veliko podrobnega,
nevidnega in nehvaležnega dela«. Njegov nasle-
dnik na uredniškem mestu Planinskega vestnika
Josip Tominšek mu je v nekrologu v Planinskem
vestniku napisal, da je bila »njegova izključna
usmerjenost v Planinskem vestniku formalna
stran jezikovne produkcije, ki mu je vzela zani-
manje za vsebino spisov«2. Mislim pa, da je prav,
da je šibko drevesce, kot je bil Planinski vestnik, ki
se je s sodelavci vred šele iskal, dobilo močno in
strokovno oporo pri uredniški lekturi v osebi sta-
rega slavista prof. Antona Mikuša. »Zaradi stro-
kovne doslednosti, ki ga je formalno utesnjevala,
se tudi ni mogel pripraviti, da bi sam pisateljeval,«
pravi o njem dr. Josip Tominšek. Kot član profe-
sorskega krožka je hkrati s Franom Orožnom v
navdušujoči domoljubni zavesti postal eden usta-

novnih članov SPD in prvi tajnik Osrednjega od-
bora SPD. Še bolj vidno pa je njegovo urednikova-
nje. Uredil je prvih trinajst letnikov Planinskega
vestnika, od februarske številke leta 1895 do sep-
tembrske leta 1908. Tudi izpregel je skoraj hkrati
kot prijatelj in načelnik SPD Fran Orožen. S tem
se je končala prva, nekateri jo imenujejo roman-
tična doba SPD in Planinskega vestnika.

Josip Tominšek
1908-1940

Naslednje obdobje
urejanja Planinskega ve-
stnika je povsem v zname-
nju dr. Josipa Tominška
(rojen 4. marca 1872 na
Slatini pri Gornjem Gra-
du, umrl 22. marca 1954 v2 Planinski vestnik, 1933, str. 415.



14

2–2005

A
K

T
U

A
L

N
A

 T
E

M
A

svojem planinskem potu zadeli na mejnike, na
pregrajo, ki nam je vsa leta stare Jugoslavije za-
pirala pot v najlepše naše gore, med najčistejše
naše ljudi. In res, vse naše gore so bile osvobo-
jene. (PV, 1948: 1).«

Leta 1979 se je nacionalni naboj gorništva v
PV pokazal npr. ob slovenski osvojitvi Everesta.
V letu 1991 pa se je izrazil ob osamosvajanju kot
ob vsaki dotedanji preizkušnji slovenskega na-
roda. PZS je ob vojaškem napadu na Slovenijo
pretrgala vse stike s Planinsko zvezo Jugoslavije
(PZJ), tedanji predsednik PZJ Tomaž Banovec
pa je odstopil s predsedniškega mesta (glej PV,
1991: 369).

Preostali razlogi za obstoj PV
V dosedanjem besedilu se je potrdila trdi-

tev, da je na obstoj PV vplivala navezanost slo-
venskega naroda na gore oziroma vloga PV pri
oblikovanju nacionalne identitete. Na podlagi
analize posameznih letnikov PV pa je obenem
mogoče trditi, da je osrednja gorniška revija ra-
zvila veliko sposobnost prilagajanja družbenim
in drugim razmeram, ki po navadi vplivajo na
obstoj revije ali kakšnega drugega tiskanega
medija. Ob tem se je v analizi pokazalo kar ne-
kaj razlogov oziroma lastnosti, ki so PV omogo-

čile, da je prehodil tako dolgo obdobje v tako ra-
zličnih družbenih razmerah.

Prvi razlog – vloga glasila
To, da je PV že od svojega začetka pa vse do

danes glasilo krovne gorniške organizacije, je
eden ključnih razlogov za dolgoletni obstoj
osrednje slovenske gorniške revije, če že ne naj-
pomembnejši. Navezanost na kulturno in v do-
ločenem pogledu tudi gospodarsko močno ter
uveljavljeno matično organizacijo z velikim šte-
vilom članov mu je namreč v vsej zgodovini
omogočala materialno preživetje in relativno
trdno finančno in duhovno podporo. S finan-
čnega stališča je PV vedno ostajal v okvirih gla-

Ljubljani). Z bratom Franom Tominškom, ki je
postal načelnik SPD, je več kot tri desetletja z
vso ljubeznijo in duhovno zrelostjo urejal Pla-
ninski vestnik. Pod njegovim uredništvom je
postal vsebinsko primerljiv z drugimi planinski-
mi glasili po svetu. Čeprav tudi on – enako kot
njegov predhodnik – ni pisal potopisov in ose-
bnih meditacij z gora, pa velja opozoriti, da se je
ukvarjal ne le z lektorskim in mentorskim de-
lom, ampak tudi s prikazi in slovstvenimi oce-
nami knjig, opisovanjem jubilejev in nekrolo-
gov ter zbiranjem društvenih novic in zanimi-
vosti. Posebej je treba omeniti njegovo delo pri
jezikoslovju (Antibarbarus), zunaj SPD pa živa-
hno delovanje pri pisanju učbenikov, urejanju
knjig pri Matici slovenski ter pisanju spremnih
besedil in ocen. Josip Tominšek je bil splošno
znan in ima veliko zaslug pri utemeljevanju
splošne jezikovne kulture. Kdo ve, ali ne bi po-

stal tudi eden prvih univerzitetnih profesorjev
na mladi ljubljanski univerzi, če ne bi bil gimna-
zijski ravnatelj v Mariboru. Med kandidati je že
bil. Tako kot njegov predhodnik je bil tudi Josip
Tominšek strokovnjak za jezikoslovje, nadvse
spoštovan tudi v javnih krogih zunaj SPD. Kot
osebnost ni bil le razgledan, temveč tudi bolj
prilagodljiv za spremembe, ki jih je prinašal čas.
Preuredil je Planinski vestnik, mu dal novo na-
slovno podobo, trše platnice in boljši papir, v
glasilu je bilo več ilustracij. Značilno Smrekarje-
vo upodobitev Triglava s Kredarico na naslovni-
ci je Planinski vestnik obdržal do konca 1. sve-
tovne vojne in nato vse do spremembe na krmi-
lu SPD leta 1931, ko je postal avtor naslovnic
akademski slikar Janez Trpin. Za Tominškovega
urednikovanja so bili v Planinskem vestniku po-
stavljeni temelji mnogim področjem spoznava-
nja in opisovanja gorskega sveta, pojavov in živ-
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sila svoje matične organizacije. Nikoli ni imel
profesionalnega marketinga. Le redko se je pro-
dajal v prosti prodaji, naročnike si je pridobival
predvsem prek gorniške organizacije in že ob-
stoječih bralcev. Tako tudi nikoli ni imel visoke
naklade oziroma izjemno velikega števila naro-
čnikov. Nekdanji urednik PV Tine Orel je tako
med drugim dejal: »Glasilo je raslo, kakor je ra-
sla organizacija, vsaj po kvantiteti, glede na ob-
seg in število naročnikov. Že samo to dejstvo po-
trjuje, da je glasilo potrebno in da je potrebam
tudi v vseh desetletjih in letih zadostilo. Če se
zdaj giblje število naročnikov od 5000 do 6000,
in to brez kakih akviziterskih prijemov, brez tr-
dne poverjeniške mreže, brez organizirane na-
slonitve na šolsko mrežo, je to za kulturnega
zgodovinarja vsaj materialen dokaz o upraviče-
nosti in življenjski odzivnosti glasila (Orel,
1967: 609).«

Drugi razlog – vloga arhiva
Zelo pomembna je tudi vloga arhiva, ki si jo

je PV pridobil z dolgoletnim izhajanjem: »Planin-
ski vestnik je kot školjka, ki si jo lahko daš k uše-
su, da poslušaš šum časa. Ko planinske organiza-
cije v današnji organiziranosti ne bo več, bo edi-
no Planinski vestnik tisti, ki je kaj ohranil za za-

namce. Boljšega arhiva za nazaj, kot je to glasilo,
obstoječa organizacija nima (Strojin, 1990: 50).«
PV je torej z nepretrganim objavljanjem društve-
nih novic in novic, povezanih s krovno gorniško
organizacijo, postal nezamenljiv arhiv gorniških
dejavnosti na Slovenskem in tudi v tujini. »/.../
Planinski vestnik je namreč izredno pomemben
arhiv vsega, kar je povezano s planinstvom in al-
pinizmom v Sloveniji (Habjan, 2001: 467).« Tudi
to je pripomoglo k ohranitvi PV.

Tretji razlog – zavzemanje za
splošno sprejete vrednote

PV se je v vsej svoji zgodovini odkrito zavze-
mal za nekatere splošno uveljavljene družbene

ljenja v njem. Oglašati so se začeli številni avtor-
ji, ki so pozneje veljali za poznavalce določenih
tem. Predaleč bi nas pripeljalo, če bi zapisali vsa
imena in področja, pa saj so o njih pisali že dru-
gi3. Predvsem pa je bil Josip Tominšek osebnost
in avtoriteta, ki je povezovala starejše in mlajše
rodove. Njegov naslednik na uredniškem me-
stu, Tine Orel, je o njem zapisal: »Bil je rojen za
to, da planinstvo povezuje s kulturotvornostjo,
zvest večnemu prizadevanju človeštva, da bi
slehernemu dejanju vdihnil tudi duha in s tem
tudi planinskim storitvam dal vsaj relativno
trajno vrednost. Tominškove uredniške škarje
pa so v skrbi za čistočo jezika, tekoč slog in ra-
zumljivo vsebino, ki naj bi pomenila trajnejšo

vrednost, šle tako daleč, da so pri nekaterih so-
delavcih (ne)upravičeno povzročile slabo voljo.
Vendar velja opozoriti, da od uredniških pose-
gov ni bil izvzet nihče – razen Henrika Tume, ki
jih je kategorično odklanjal, to pa se je potem
poznalo v njegovih besedilih. Če Josip Tomin-
šek ne bi osebno poznal skoraj vseh sodelavcev
in ne bi zaslužnim nič napisal ob življenjskih ju-
bilejih ali za osmrtnico, bi danes o teh možeh
vedeli le malo. Kaj takega je pozneje imel za
uredniško dolžnost samo še njegov celjski nasle-
dnik Tine Orel. Oba pa sta imela srečo, da so ju
pri tem delu dopolnjevali nekateri bolj razgle-
dani sodelavci. Za slovensko literarno zgodovi-
no je pomemben Tominškov Antibarbarus, ki je
v Planinskem vestniku izhajal tri leta, od leta
1936 do 1938. V njem je odkrival svoje poglede
na pisanje krajevnih imen, na vlogo določenih
črk, na fonetično rabo sestavljenih besed itn.

3 Josip Wester: Dr. Josipu Tominšku ob 25-letnici ure-
dništva. PV, 1934/1. Tine Orel: PV, 1954, str. 276. Ev-
gen Lovšin: PV, 1963, str. 494. Dr. Teodor Tominšek:
Trije Tominški planinci, založba PZS, Ljubljana, 1981.
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vrednote, kot so domoljubnost, varstvo okolja,
odgovornost in marljivost, duhovno in telesno
zdravje, vzdržljivost in enakopravnost. Skratka,
vse tiste vrednote, ki jih širi tudi gorništvo samo
in so pomembne tako za celotno družbo (na-
rod) kot za posameznika. Strojin tako ugotavlja:
»Najbrž je pomembna razlika v tem, komu je
doslej služil Planinski vestnik, človeku ali insti-
tucijam. Velika prednost je v tem, da je vedno in
prvenstveno služil človeku, tistemu prefinjene-
mu odkrivalcu in poslušalcu naravnih lepot in
vrednot. To mu daje neprecenljivo vrednost in
prednost posebno zdaj, ko toliko govorimo o
krizi vrednot (beri: potrošniškega sistema), o
padcu avtoritete institucij, organizacij in vodil-
nih osebnosti, pa čeprav to razumemo le v pla-
ninskih razmerah (Strojin, 1990: 52).«

Četrti razlog – politična 
nevtralnost

Čeprav je PV vedno jasno zagovarjal nacio-
nalne interese, ni nikoli odkrito stopil na to ali
ono politično stran. Vedno je ostajal na metapo-
litični poziciji, ki je bila sprejemljiva v vseh ča-
sih, saj je zagovarjala najširše politične cilje slo-
venskega naroda. Poleg tega osrednja gorniška
revija ni nikoli neposredno polemizirala s tre-

nutno politično oblastjo. To je PV omogočalo,
da je preživel politično zelo razburkana obdo-
bja. »Ene stalnice pa se je Planinski vestnik dr-
žal v vseh časih: nikoli ni bil z oblastjo polemi-
čno glasilo. Vedno je zasledoval cilj: biti strokov-
no, leposlovno in novičarsko glasilo. Koliko mu
je pri tem uspevalo oziroma koliko je uspelo
urednikom, je vprašanje okoliščin, posluha ure-
dnika, pa tudi patronata planinskega vodstva
nad Planinskim vestnikom (Strojin, 1995: 49).«

Peti razlog – vsebinska 
raznovrstnost

Zagotovo je PV ves čas svojega izhajanja bolj
ali manj poskušal ugoditi čim večjemu krogu

Žal Tominškov Antibarbarus ni tako znan kot ti-
sti, ki ga je napisal Miroslav Krleža, čeprav je
nastajal neodvisno od njega. Če bi poleg jezi-
kovnega in mentorskopovezovalnega dela hote-
li ocenjevati še Tominškovo osebno nagnjenost
h gorništvu, bi morali opozoriti na njegovo ide-
ološko-estetsko usmerjenost v gorniškem življe-
nju. Vse njegove ocene, prikazi knjig, pa tudi
nekaj ideološko naravnanih člankov4 je pisanih
v umirjenem tonu. Za Josipa Tominška so zna-
čilni velika tolerantnost, prizadevanje za har-
monijo in glajenje morebitnih sporov med so-
delavci. Čeprav je nekaj teh sporov bilo, pa še
hudih, v Planinskem vestniku ni hudih besed z
nobene v spor vpletenih strani. Morebiti Pla-
ninski vestnik zaradi take Tominškove naravna-
nosti, ki so jo nasledili tudi nekateri drugi ure-
dniki, ni bil nikoli polemičen, čeprav malo al-
ternative glede pogledov na gorništvo ne bi ško-

dilo. Vse uredniško delo – z obširno korespon-
denco vred – je Josip Tominšek opravljal sam in
to ga je vsako leto stalo nemalo nedelj. In tako
več kot tri desetletja, do leta 1941, ko mu je
nemška zasedba Maribora, v katerem je stano-
val, onemogočila stike s SPD, s tiskarno in pre-
težno večino sodelavcev. S tem je bila končana
Tominškova doba urednikovanja, ki se je začela
z oktobrsko številko leta 1909.

Arnošt Brilej5 1941-1949

Leto 1941 je bilo za slovenski narod v vseh
pogledih prelomno, saj je bila dežela okupira-

4 Dr. Josip Tominšek: Motivi pravega planinstva, PV,
1925/1, str. 1. Dr. Josip Tominšek: Štirideset let obstoja
Slovenskega planinskega društva, PV, 1933, str. 271-279.

5 Več o Brileju v PV, 7-8/2001, str. 304: Urednik treh ob-
dobij Arnošt Brilej (Marjan Raztresen). 
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ljubiteljev narave in posebno gorskega sveta.
Tega se je lotil tako, da je poskušal prinašati
čimbolj pestro vsebino, ki bi pokrila številna po-
dročja, ki se neposredno ali posredno navezuje-
jo na gorski svet. To mu je omogočalo, da si je
kljub neprofesionalnemu tržnemu in distribu-
cijskemu pristopu pridobil in obdržal vsaj delno
zadovoljivo število naročnikov oziroma bralcev.

Na podlagi analize posameznih letnikov in v
preteklosti že izvedenih opredelitev PV (Orel,
Dobnik, Strojin, Habjan) je mogoče oblikovati
tudi definicijo osrednje gorniške revije na Slo-
venskem, ki potrjuje to vsebinsko pestrost. PV
je tako:

a) strokovno-informativna revija (PV je revi-
ja, saj je periodično izhajajoča publikacija s spe-

cializirano vsebino, ki prinaša informacije ter
strokovno-izobraževalne članke s področja gor-
ništva oziroma gorskega sveta);

b) glasilo (PV je glasilo krovne gorniške or-
ganizacije na Slovenskem);

c) narodna revija (po eni strani zato, ker je
edina oziroma osrednja gorniška revija, po dru-
gi pa zaradi poudarjanja nacionalne identitete);

d) kulturna revija (po eni strani z vidika le-
poslovnih vsebin, slovstvenih ocen in gorniške
fotografije, po drugi pa z vidika poudarjanja du-
hovno-kulturne vloge gorništva);

e) okoljevarstvena revija (PV si s stalnim
opozarjanjem in pisanjem o pomenu ter var-
stvu okolja zasluži tudi to oznako).

Šesti razlog – navezanost 
bralcev

O tej med drugim pričajo številni samopris-
pevki in odpovedi honorarjem v prid ohranitvi
revije, dokaj razširjeno zbiranje letnikov PV, ne
nazadnje pa tudi dokaj čustveni odzivi bralcev
na vsakršne spremembe, pomanjkljivosti ali na-
pake. To povezanost v določeni meri kažejo tu-
di prenove PV, ki so vse bolj ali manj posledica
zahtev iz vrst določenega dela bralstva ter želje
pridobiti še več naročnikov. 

na in razkosana na
območja pod okupator-
jevim vplivom. Na ra-
mena dr. Arnošta Brile-
ja je poleg drugih dol-
žnosti padlo tudi ure-
dništvo Planinskega ve-
stnika. Kot dolgoletne-
mu članu kulturno-
znanstvenega odseka
SPD in izvrstnemu potopiscu iz domačih in
balkanskih gora mu delo v Planinskem vestni-
ku ni bilo tuje. Ker je bil tajnik SPD in dobro-
došel družabnik v marsikateri planinski druž-
bi, mu je uspelo zadržati in povezati preosta-
le sodelavce tudi takrat, ko je bilo možno le
omejeno kulturno in potovalno delovanje
znotraj tedanje Ljubljanske pokrajine. Tudi
prva povojna leta v spremenjenih političnih

in siceršnjih socialnih razmerah je Arnošt Bri-
lej v Planinskem vestniku, ki je leta 1945 izšel
kot Planinski zbornik in v letih 1946 in 1947 z
imenom Gore in ljudje, ohranil vsebino doga-
janj v gorskem svetu na dotedanji ravni, pre-
dvsem pa ni postal trobilo takratnih oblasti.
Arnošt Brilej se je rodil 15. februarja 1891 v
Ljubljani in je v tem mestu tudi umrl 20. ok-
tobra 1953. Po končani ljubljanski klasični gi-
mnaziji je končal pravne študije v Pragi. V go-
re je začel zahajati kmalu po 1. svetovni vojni
in si je vestno zapisoval vsak izlet posebej. V
gore je hodil po načrtu, ki si ga je prej izdelal,
sam ali v družbi. Tako si je ustvaril velik krog
prijateljev in znancev, s katerimi je pozneje
sodeloval kot tajnik SPD in urednik Planinske-
ga vestnika. Odločilno za njegovo poznejše
gorniško življenje pa je bila stalna družba,
imenovana Gojzerica. Takšnih je bilo v sloven-
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S čim si je PV pridobil takšno navezanost in
zvestobo bralcev oziroma naročnikov? Najbrž s
svojim relativno nekomercialnim pristopom, z
amatersko, a požrtvovalno in vdano uredniško
ekipo, pripravljenostjo na odprto komunicira-
nje z bralci in nenehnim kritičnim samospraše-
vanjem o kakovosti in vsebini revije, ki je pripe-
ljala tudi do nekaj korenitih prenov PV. Prav ta-
ko pa tudi s tem, da so pomemben del vsebine
revije vedno ustvarjali prav naročniki oziroma
bralci sami, in delno s svojo vlogo arhiva in za-
vezanosti ohranjanju častitljivo stare revije.
Verjetno so prispevali svoje tudi politična nev-
tralnost, poudarjanje predvsem duhovnih vre-
dnot ter odkrita ljubezen do gorskega sveta in
domovine. O tem se je ob 95-letnici PV razpisal

tudi Dobnik: »Slovenski planinci smo lahko
upravičeno ponosni na Planinski vestnik, ki le-
tos vstopa v petindevetdeseto leto svojega živ-
ljenja. Niso ga zlomile mnoge težave in viharji
preteklih let, ne uničile različne nevarnosti. Ro-
jen je bil iz ljubezni, ta pa je močnejša od vseh
težav. Imeli so ga radi njegovi prvi bralci, nestr-
pno tudi danes pričakujemo vsako novo števil-
ko. To je bilo poroštvo za njegov obstoj in je tu-
di za njegovo bodočnost. Kot v preteklosti nam
je tudi danes pri srcu, ker v njem ni visoke poli-
tike, ne strankarskih prepirov in zvenečih
obljub, ne mržnje med ljudmi, temveč nas z
njim povezujejo gore, naša in Vestnikova ljube-
zen in skrb (Dobnik, 1990: 52).«

PV, kot omenjeno, tudi nikoli ni želel posta-
ti le še ena komercialna revija. S tem se je delno
izognil zakonitostim neizprosne tržne ekonomi-
je, ob tem pa ohranil ključne lastnosti, ki so ga
tako dolgo obdržale pri življenju: »Večkrat se je
že zastavilo vprašanje, zakaj se PV ne spremeni
v reportažno-magazinsko revijo, ki bi morda
ustrezala valovom potrošniškega okusa in mi-
selnosti, vendar ni prišlo do zadevnega sklepa
zaradi vrednosti planinskega izročila in družbe-
ne naloge planinstva v potrošniško-stehnizirani

ski gorniški zgodovini še nekaj6 in so sloven-
skemu gorništvu, predvsem pa planinski orga-
nizaciji iz družbe, dale nekaj znanih imen. Tu-
di Arnošt Brilej je imel širok in svetovljanski
odnos do gorništva in umetnosti na splošno. V
tem pogledu je pisal in fotografiral veliko več
kot njegov predhodnik. Žal je njegov pisatelj-
ski opus, z naslovom Sreča v višavah, najbrž
izgubljen.7 V Planinski vestnik je pisal zgodo-
vinske članke, najpogosteje najave jubilejev,
osmrtnice za zaslužnimi gorniki in odborniki,
slovstvene ocene in prikaze ob izidih knjig.
Brez teh Brilejevih zapisov bi o takratnih mo-
žeh in dogodkih vedeli veliko manj. Bil je stal-
ni sodelavec radijskih oddaj o gorah. Samo s

sinopsisi radijskih oddaj bi napolnil debelo
knjigo. Tudi sicer je veliko pisal v predvojno
in povojno dnevno časopisje in revije, pogosto
predaval in sodeloval z referati na zasedanjih
Zveze slovanskih planinskih društev in Me-
dnarodnega združenja planinskih organizacij
(UIAA), ker je obvladal več tujih jezikov. Sku-
paj s predsednikom SPD, Jožo Pretnarjem, je
sodeloval v Zvezi planinskih društev kraljevi-
ne Jugoslavije. Izkazal se je tudi kot prevaja-
lec iz angleščine, češčine in ruščine. Koliko
hvaležnega, pa tudi nehvaležnega dela je
opravil kot tajnik SPD v treh obdobjih, ki so se
med seboj znatno razlikovala – od pretrganja
s staro gardo SPD prek predvojnega obdobja v
tihi konkurenci s TK Skala, med vojno vihro
1941-1945 in po osvoboditvi do ustanovitve
takratnega Planinskega društva Slovenije
(PDS)! Lahko rečemo, da nam Amošt Brilej še

6 Na primer profesorski krožek Frana Orožna, piparji,
drenovci.

7 Glej opozorilo Evgena Lovšina v PV, 1966, str. 255 spo-
daj.
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družbi. Zdi se nam, da ni pogojev in ne potreb
za posnemanje nekaterih zgledov pri velikih na-
rodih (PV, 1975: 703).

Sklep
Glede na dosedanje ugotovitve lahko skle-

nem, da je eden izmed poglavitnih razlogov za
dolgoletni obstoj PV, osrednje gorniške revije in
obenem najstarejše še izhajajoče revije na Slo-
venskem, močna povezanost Slovencev z gor-
skim svetom. Ta je dovolj močna, da si je PV, če-
prav so ga uredniki in preostali sodelavci
ustvarjali nepoklicno, vseeno pridobil dovolj
velik krog zvestih ustvarjalcev in naročnikov
oziroma bralcev. 

Tudi druga trditev, ki pravi, da je PV razvil
veliko sposobnost prilagajanja družbenim in
drugim razmeram, se je potrdila. PV je uspelo
združiti sklop zgoraj navedenih šestih značilno-
sti, ki so se izkazale za dober dolgoročni recept
za dolgotrajno in nepretrgano izhajanje.

PV je s svojo dolgoletno tradicijo postal raz-
poznaven in skoraj neločljiv element slovenske-
ga gorništva. Poleg tega je s svojo bogato zgodo-
vino tudi pomemben del slovenske kulture, za-
radi vztrajnega poudarjanja domoljubnosti pa
se je počasi uvrstil tudi med sicer manj vidne, a
vseeno trdno stoječe elemente slovenske nacio-
nalne identitete.

Literatura in viri:
Planinski vestniki (1895, 1914, 1921, 1948,1956,

1967, 1979, 1990, 1991,1995, 2001, 2002)
Dobnik, Jože (1990): Blagemu planinoslovstvu

posvečen mesečnik. PV, 1990, str. 52-53.
Habjan, Vladimir (2001): Med tradicijo in spre-

membami. PV, 2001, str. 466-467.
Orel, Tine (1967): Urednikovo sporočilo naročni-

kom in bralcem Planinskega vestnika. PV, 1967, str.
608-611.

Strojin, Tone (1990): Iz školjke poslušamo odmev
časa. PV, 1990, str. 49-52.

Strojin, Tone (1995): Sto let slovenske gorniške
revije. PV, 1995, str. 49-52. 

vedno ostaja tako malo znan, kot se pri vsem
njegovem vsestranskem delu pač ne spodobi.
Ker je bil osebno skromen, je bil nekako v
senci glasnejših, res pa je tudi, da je živel v ča-
sih, ki so bili neugodni za uvaljavljanje. Z nje-
govim uredništvom se je končalo obdobje me-
ščanskega gorništva in uveljavljanja številnih
področij v gorništvu, na primer kulturnega
alpinizma. Po vojni so hoteli biti revolucio-
narni časi drugačni. Nova ljudska oblast je
novi planinski organizaciji pomagala v vseh
pogledih, zlasti pri obnovi planinskih koč in
poti ter pri pospeševanju množičnosti. Nekaj
se je prepisalo tudi iz ruske literature. To je
bil čas kolektivizma in številk, obdobje pla-
ninskega gospodarstva in kvantitete, ki se je
tudi dosti pozneje ni bilo moč kar tako odkri-
žati. Poleg tega se je hitelo iskati nove vsebi-
ne gorništva.8 O tem so se razpisali že Pre-

tnar, Zoran Polič, Cene Malovrh, Fedor Košir,
Miha Potočnik in drugi.9

Tine Orel 1950-1979

Čeprav je zimsko
gorništvo pognalo kore-
nine že pred 1. svetov-
no vojno, strma turisti-
ka ali alpinistika pa v
obdobju med svetovni-
ma vojnama, so se alpi-
nisti lotili plezalnih sto-
penj zgornjih težavno-
sti šele v začetku petde-

8 Tine Orel: Planinstvo v novi stvarnosti, PV, 1948, 
str. 66.

9 Evgen Lovšin: 90 let Planinskega vestnika, PV, 1985/6,
str. 244 (za obdobje 1941-1950).
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setih let. To je bilo obdobje, ko je za uredniško
pero prijel prof. Tine Orel, slavist s širokim
obzorjem, ki je razumel duh časa, predvsem
pa mladino, saj je bil ravnatelj celjske gimna-
zije. O njem so pisali mnogi10, zato povzema-
mo le najbolj bistveno. Tine Orel (rojen 9. fe-
bruarja 1913 v Trzinu, umrl junija 1985 na
Malem Lošinju) je končal slavistične študije v
Ljubljani in največ časa prebil v pedagoški
službi v Celju in Ljubljani. Od leta 1947 je bil
kar 17 let ravnatelj celjske gimnazije, vmes pa
je opravljal številne družbene, inšpektorske,
upravne, svetovalne in druge dolžnosti v šol-
stvu. Po prihodu v Ljubljano je bil nekaj časa
urednik Turističnega vestnika, nato pa na vo-

dilnem mestu ljubljanskega zavoda za prosve-
tno pedagoško službo in svetovanje za učbeni-
ke v takratnem republiškem komiteju za šol-
stvo. Tako kot predhodnika Anton Mikuš in
Josip Tominšek je bil tudi Tine Orel izvedenec
za slovenščino, tenkočuten lektor za naraven
jezik, ki je odkrival domače izraze za različne
pojme z vseh področij življenja. Kot sodelavec
je delal pri Slovenskem biografskem leksiko-
nu, v žirijah dramskih natečajev in glasbenih
del, v Svetu znanosti ljudske republike Slove-
nije in na turističnih konferencah. Vsekakor
pa je najbolj opazno njegovo planinsko delo-
vanje. 17 let je bil predsednik PD Celje (1946-
1963) in od leta 1948 član vodilnih teles PZS.
V tem času je PD Celje obnovilo vse svoje, v
vojni požgane in porušene planinske koče v
Savinjskih Alpah. Kot vsestranski gornik je bil
alpinist, ki je opravil poletne in zimske vzpo-

� Mitja Košir

Alpinizem je temeljni kamen naše gorniške
misli, ki se uveljavlja z besedo že sto in deset let.
Toliko časa namreč že izhaja najstarejša sloven-
ska leposlovna revija, Planinski vestnik imeno-
vana. Pomisleki o leposlovju so seveda odveč,
kajti pisanje v Vestniku v vseh časih njegovega
izhajanja in imena njegovih piscev pač sodijo
tudi na literarno področje, pa naj gre za še tako
zelo stroki (geologiji, geografiji, zgodovini ...)
zavezana besedila. In še nekaj velja poudariti.
Uveljavljeni pisci v Planinskem vestniku so bili
in so še po eni strani »ljudje prakse«, upošteva-
ni strokovnjaki, po drugi plati pa raziskovalci
nekoristnega sveta, sveta brezpotij, strmih sten,
razdrapanih grebenov, ki sledijo alpinističnim
pionirjem, na katere danes gledamo, predvsem
pa jih razumemo, z velikim spoštovanjem. 

Že na začetku je revija izhajala predvsem
kot informativno glasilo, namenjeno prav vsem
gornikom, in je to ambicijo gojila vse do dana-
šnjih dni, vendar ji nikoli ni povsem uspevalo
in ji še danes ne – o tem se lahko sproti prepri-
čamo ob pismih bralcev. Za nekatere je v njej
preveč leposlovja, drugim ni do alpinističnih
reportaž, spet kdo se zmrduje nad »šodrovskim
pripovedništvom«. Vendar to ni nič hudega,
kajti o popolnosti lahko beremo in razbiramo
razlage le v svetem pismu, knjigi knjig. Takih
ambicij Planinski vestnik nikoli ni gojil, bil pa
je, in to je bistveno, zaznamovan s svojimi ure-
dniki. 

Že ob rojstvu Planinskega vestnika se je do-
gajalo veliko pomembnega. Leto 1895, ko je za-
gledala dan prva številka revije, je tudi leto
Aljaževe narodne obrambe vrha Triglava. Je šlo
za alpinizem? Je! Bili so pač časi, ko na tako

Alpinizem v 
Planinskem vestniku
TTeemmeelljjnnii kkaammeenn nnaaššee ggoorrnniišškkee mmiissllii 

10 Tone Strojin: Ob 30-letnici uredništva, PV, 1980/1, str.
58. Marjan Oblak: Ob 70-letnici Tineta Orla, PV,
1983/3, str. 138.
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ne v naših gorah, pa tudi v avstrijskem Gesäu-
su. Vse do leta 1960 je sodeloval v celjski po-
staji GRS. Uredil je 30 letnikov Planinskega
vestnika (1950-1979), pri tem pa je po svoji
izjavi vsako posamezno številko prebral vsaj
petkrat, preden je izšla. Vse delo s sodelavci,
tiskarno in upravo je opravljal sam, vmes pa
še veliko kulturnega, propagandnega in dru-
gega korespondenčnega dela za PZS, da dela
za celjsko planinsko društvo sploh ne omenja-
mo. 

V Planinskem vestniku sta bili pod njego-
vim uredništvom v vsakem letniku najvidnej-
ši rubriki Razgledi po svetu in Društvene no-
vice. Teh notic se je nabralo toliko, da bi jih bi-
lo za več knjig. Čeprav se osebno z leposlov-
jem ni ukvarjal, pa so izpod njegovega peresa
prišli nekateri ideološki članki z usmeritvijo,
ki jo je v povojni dobi zastavila PZS. Idejni

vsebini gorništva je posvečal pomembno vlo-
go v spremnih besedilih k izborom člankov
nekaterih uglednih planincev, kot so bili Jan-
ko Mlakar, France Avčin, Miha Potočnik, Tone
Svetina in Matjaž Kmecl, in v knjigi Planinsko
berilo. Uspešno se je preizkusil tudi v prevaja-
nju iz tuje gorniške literature in je v sodelova-
nju z različnimi slovenskim založbami preve-
del Tichyjevo Himalajo, Terrayevo Osvajanje
nekoristnega sveta, skupaj z J. Šmitom Kug-
yjeve Julijske Alpe v podobi idr. Sodeloval je s
prispevki v nekaterih tujih gorniških publika-
cijah, bil je v uredniškem odboru Alpinismu-
sa, osebno je poznal nekatere ugledne tuje al-
piniste in urednike. Uvedel je široko razpre-
deno povezavo in izmenjavo Planinskega ve-
stnika s tujimi planinskimi revijami po svetu.
Po njegovi zaslugi so se pojavile tudi posebne
slovenske številke v sklopu nekaterih nemških
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planinskih revij. Kot tenkočutnemu opazoval-
cu narodnega blaga mu niso ušli zanimivi
drobci iz naše planinske predzgodovine, zlasti
iz Savinjske doline, ki jih je vestno zapisoval in
o njih poročal. Koliko zanimivega bi odkrila
njegova korespondenca z vsakim sodelavcem!
Pisem, ki si jih je izmenjaval z nekaterimi
izmed njih, na primer z Viktorjem Vovkom, se
je nabralo za celo knjigo. Kot propagandist pri
PZS je uveljavljal gorniško kulturo zlasti v
treh najznačilnejših usmeritvah – v besedi,
sliki in glasbi – in močno je pripomogel k te-
mu, da so na teh področjih organizirali več
razstav, akademij z razstavnimi katalogi, na-
gradnih razpisov in drugega. Konec sedemde-
setih let se je od aktivnega dela z njim poslo-
vila generacija, ki je več kot tri povojna dese-
tletja zaznamovala obdobje množičnega gor-
ništva.

Marijan Krišelj 1980-1985

Z letom 1980 je ure-
dniške škarje Planinske-
ga vestnika prevzel prof.
Marijan Krišelj, kompa-
rativist svetovne književ-
nosti, dolgoletni novinar
in urednik II. programa
na Radiu Slovenija (ro-
jen 15. avgusta 1931).
Skoraj vse življenje se je
ukvarjal z novinarskim

delom, v prostem času pa z gorami. Na II. pro-
gramu radia je uvedel planinsko rubriko, ki je
obsegala več kot 800 oddaj. V njej so sodelovali
številni zaslužni gorniki, ki so pripovedovali
svoje spomine in pomenili sestavni del sloven-
ske planinske zgodovine. Naj omenimo spomi-
ne Pavla Kunaverja in Mihe Potočnika izmed

zahtevni gori brez takrat vrhunskih dosegljivih
znanj ni šlo. Res pa je, da je takrat komaj roje-
na slovenska planinska revija objavljala veliko
vsebin, ki »gorniškim zagnancem« niso bile v
veselje. Gospodarstvo, upravljanje planinskega
imetja in (hvala bogu) jezikoslovna natančnost,
kakršno je zmogel prvi urednik prof. Anton
Mikuš. 

Z dr. Josipom Tominškom pa je naša osre-
dnja planinska revija dobila tudi alpinistični
poudarek. Postala je sicer literarnemu snova-
nju namenjen mesečnik, vendar so bili prav na-
ši alpinisti omenjene dobe tisti pisci Planinske-
ga vestnika, ki so bili že po slovenski gorniški
tradiciji zavezani lepi slovenski besedi. Imena,
o katerih je beseda, so prepoznavna in vsa so-
dijo v z literaturo zaznamovani alpinistični
svet. Henrik Tuma, Pavel Kunaver in njegovi
»drenovci«, Klement Jug in njegovi »skalaši«.
Celo knjige so nastajale iz bleščečih, v Planin-
skem vestniku objavljanih literarnih dejanj teh
vrhunskih alpinistov. 

Danes sodijo knjižna dela takšnih piscev,
kot so Henrik Tuma, Pavel Kunaver, Boris Re-
žek, Janez Gregorin, Miha Potočnik ali Mira
Marko Debelakova, v zakladnico slovenske kla-
sične gorniške književnosti, marsikatero pa je
postalo tudi vzor mlajšim rodovom piscev gor-

niške literature. V Tominškovem času pa se je
zgodil tudi neljub dogodek, katerega »glavna
igralka« je bila pravkar omenjena Mira Marko
Debelakova. Njeno po vsebini in slogu izjemno
triglavsko zgodbo (šlo je za opis soplezalčevega
padca pri poskusu prvenstvenega vzpona v Tri-
glavski steni) je Tuma uvrstil v svoj Pomen in
razvoj alpinizma, potem ko jo je Planinski ve-
stnik zaradi skalaških razprtij in komaj umev-
ne plezalske ljubosumnosti zavrnil. 

Vendar so bili prav »skalaši« na vrhu alpini-
stičnega dogajanja med obema vojnama (gre za
prvo in drugo svetovno vojno), pa tudi literar-
no so bili na vrhuncu in najpomembnejši sode-
lavci Planinskega vestnika. S svojimi alpinisti-
čnimi hotenji so krepko presegali takratne do-
segljivosti in zmogljivosti Slovenskega planin-
skega društva in so že leta 1921 ustanovili svo-
jo združbo, Turistovski klub Skala, z alpinisti-
čnim, smučarskim, fotografskim in kulturno-
znanstvenim odsekom. Vendar vse to, kot reče-
no, ni oviralo njihovega pisanja za Planinski ve-
stnik, sicer glasilo Slovenskega planinskega
društva. 

Mirko Kajzelj in Herbert Drofenik sta pisa-
la o tem času v knjigi Naš alpinizem. Napisala
sta: »Revolucionarno gibanje je prodrlo tudi v
Planinski vestnik, ki se je pomladil in prerodil
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starejših ter plezalne spomine Toneta Škarje in
Danila Cedilnika – Dena izmed mlajših. Marijan
Krišelj je radijske spomine priredil v knjižno
obliko v planinski zbirki Domače in tuje gore, ki
je izhajala pri založbi Obzorja. Sicer pa so njego-
vi Odmevi z gora vsaj desetletje in pol budno
spremljali vsa dogajanja v planinski organizaci-
ji in v gorah. Poleg njih je bilo neposrednega
oglašanja v radijskem etru po Krišljevi zaslugi
še nič koliko. Kot radijski človek je bil PZS na vo-
ljo ob različnih jubilejih, akademijah in prosla-
vah. Kot predsednik PD RTV Ljubljana (od
ustanovitve leta 1970 do leta 1979) je sodeloval
tudi v organizacijskem delu organov PZS. Po
odhodu Tineta Orla je na novo postavil uredni-
ški odbor, določil koncept Planinskega vestnika
in v nasprotju s prejšnjimi leti dal več prostora
gorniškemu leposlovju ob hkratnem poudarku
na alpinističnih in himalajskih uspehih. S tem

je bogatil kulturno dediščino – žal komaj šest let
– vendar je že v tem kratkem času prikazal, ka-
ko vsestransko koristno se da besedna in radij-
ska pripoved izrabiti za javnost. Kot novinar s
širokim znanstvom je dojel pomembnost pove-
zav javnih sredstev obveščanja in založb in pris-
peval marsikatero literarno delo za planinsko
knjižnico. Medtem, ko je zadnjo številko Planin-
skega vestnika letnika 1979 še uredil Tine Orel,
je Marijan Krišelj začel z januarsko številko le-
tnika 1980 in se poslovil z decembrsko leta
1985; uredil je torej šest letnikov v času, ko so se
tudi v gorah in slovenskem gorništvu že pojav-
ljale spremembe. Kot urednik je Krišelj te spre-
membe tenkočutno zaznaval in se o njih razpi-
sal.11 Mnogokrat se je ukvarjal s poslanstvom in

11 Marijan Krišelj: Planinstvo danes, planinstvo jutri, PV,
1985/6, str. 241.

s spisi teh novih (skalaši, op. p.) ljudi, orienti-
ranih v smislu modernega alpinizma ... Pojavi-
li so se suhi popisi samo plezalnih smeri, ki so
dvignili ostro polemiko, ali spada tak spis v Pla-
ninski vestnik in ali ima sploh kakšno vrednost.
Zmagala je po naravnem zakonu mlajša struja,
plezalci.« (Naš alpinizem, DZS 1982, str. 45-
46).

Med alpinistično spisje v zgodnji dobi Pla-
ninskega vestnika, tja do prve svetovne vojne,
sodijo dela drenovcev, ki so jim v ustvarjalnem
pogledu stali na čelu Pavel Kunaver, Bogomil
Brinšek, tudi odličen fotograf, ki ga je še mla-
dega ugonobila vojna fronta, in Rudolf Badju-
ra, prva leta po prvi svetovni vojni pa sta alpi-
nistično slovstvo v Planinskem vestniku zazna-
movala dr. Henrik Tuma in dr. Klement Jug.
Primorca, ki sta vsak po svoje in z že kar prego-
vorno trmasto temeljitostjo klesala temelje
moderni dobi slovenskega alpinizma. Temu
primerno velikega pomena in seveda tudi
odmeva je bilo deležno njuno literarno snova-
nje.

V literarnem pogledu je bil Planinski ve-
stnik v Tominškovem času odlično urejen, so
pa predvsem »skalaši« v njem pogrešali več od-
prtosti v alpinistični svet, k alpinističnim doga-
janjem na tujem. To so »popravljali« slovenski
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plezalci s popisovanjem svojih doživetij ob vse
pogostejšem odhajanju na tuje.

V kratkem obdobju med drugo svetovno
vojno in nekaj let po njej je revijo uredniško vo-
dil dr. Arnošt Brilej, saj je Tominšek iz okupira-
nega Maribora ni mogel. Za Brilejevo obdobje
je značilen predvsem napor, da bi ohranil revi-
jo v težavnih razmerah pod italijansko in nem-
ško okupacijo, vsebino pa bi lahko povzeli z en-
im samim stavkom – bolečina spomina na svo-
bodno bivanje v svobodnih gorah. Takoj po voj-
ni je revija za nekaj let dobila novo, »socialisti-
čno« ime Gore in ljudje, ko pa je na začetku pet-
desetih let spet postala dobri stari Planinski ve-
stnik, je bil njen urednik zdaj že legendarni
prof. Tine Orel. Z njegovim imenom je povezan
pravi razcvet alpinističnega leposlovja v Pla-
ninskem vestniku, zaživelo pa je tudi gorniško
založništvo. Tri bogata Orlova desetletja so
bralcem alpinistične besede navrgla skoraj ne-
pregledno množico naslovov, ki jih je moč str-
niti v pregledno celoto le z natančno bibliogra-
fijo. Je pa prav v času Orlovega urednikovanja
v Planinskem vestniku izšlo nekaj prispevkov,
ki tako v literarnem kot tudi občezgodovin-
skem pogledu sodijo v sam vrh slovenske alpi-
nistične misli in gorniške literature. Tako je Ti-
ne Orel z veliko osebno prizadevnostjo nadalje-
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vsebino Planinskega vestnika in o tem razgla-
bljal.12 Imel je srečo, da so ob njem sodelovali še
nekateri predvojni sodelavci Planinskega ve-
stnika, predvsem Evgen Lovšin, ki je poskušal
analitično razčleniti vsebino Planinskega ve-
stnika v vseh desetletjih nazaj.13 Po odhodu iz
uredništva je Krišelj predaval predmet Radijska
informatika na Fakulteti za družbene vede, to-
rej področje, ki mu je bil na radiu zvest od svo-
jega dvajsetega leta. Umrl je letos, 4. januarja. 

Milan Cilenšek 1986

Morda je spremenjeni notranji del Planin-
skega vestnika s poudarkom na novicah z novo

grafično podobo, ki jo je
uvedel novi urednik,
vnesel v revijo več živa-
hnosti. Povsem spreme-
njen uredniški odbor je
podpiral poglede novega
urednika Planinskega
vestnika, tudi dolgole-
tnega, vendar povsem
planinskega poročeval-
ca, sicer lektorja pri mariborskem Večeru. Mi-
lan Cilenšek, urednik, ki je uredništvo prevzel
od Marijana Krišlja, se je rodil 3. januarja 1935
in ob delu končal študij slavistike na Pedagoški
akademiji v Ljubljani. Z vso njemu lastno vda-
nostjo je spremljal planinska dogajanja, najprej
na štajerskem koncu, nato pa še vse republiške
planinske akcije. Po ustanovitvi PD Mariborski
tisk je bil več let njegov predsednik, pa tudi vo-

12 PV, 1985/1, 1985/4, 1985/12. 
13 Evgen Lovšin: Razmišljanja o planinstvu, PV, 1984/3,

PV, 1984/4, PV, 1984/5 idr., 90 let Planinskega vestni-
ka, PV, 1985/2, 1985/6, 1985/7 idr.
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dja Planinske sekcije TVD Partizan ter dolgole-
tni član PD Železničar Maribor in različnih or-
ganov PZS. Tenkočutno je urejal Planinski ve-
stnik in dajal težo posameznim člankom s po-
dnaslovi. Skozi njegovo lekturo so šli marsika-
teri zbornik, marsikatera prigodna publikacija
in strokovno delo, saj je bil pri svojem delu hi-
ter in temeljit. Znan je bil kot planinski vodnik
in natančen vodnik pri turističnih agencijah
doma in po svetu. Bil je tudi vnet društveni ak-
tivist in trdna opora v planinskih društvih, v
katerih je delal. V Planinski vestnik je prišel kot
meteor in uredništvo zapustil že po letu dni –
konec leta 1986. 

Marjan Raztresen 1986-2001

Za njim se je uredniškega dela oprijel Mar-
jan Raztresen, dolgoletni poklicni novinar. Ro-

dil se je 24. marca 1936 v
Ljubljani, po končani
klasični gimnaziji v Lju-
bljani se je vpisal na ge-
ografijo na ljubljanski
Filozofski fakulteti, iz-
bral pa poklic novinarja.
Od leta 1952 hodi po
slovenskih in tujih go-
rah, čeprav je v planin-
ske vrste prišel prek jamarstva pri PD Železni-
čar Ljubljana. Leta 1979 sta ga uredništvi Dela
in Teleksa kot novinarja poslali s slovensko (ju-
goslovansko) alpinistično odpravo na Mount
Everest. Z nje je poročal za slovenske časopise,
po vrnitvi pa je napisal žepno knjigo Kruta go-
ra, ki je postala uspešnica Cankarjeve založbe.
Poleg tega, da je bil dolga leta urednik Planin-
skega vestnika in je nosil celotno zasnovo naše

val delo Josipa Tominška za rast in utrjevanje
slovenske gorniške kulture.

Tako kot je Klement Jug v obdobju Tomin-
škovega urednikovanja s svojimi spisi zbujal za-

čudenje pri tistih, ki alpinizma niso razumeli
ali pa niso hoteli razumeti, in navdušenje med
mlado skalaško generacijo, je v Orlovem obdo-
bju začel pisati Marko Dular in s svojim pro-
gramskim spisom Razmišljanje o slovenskem
alpinizmu postavil nov mejnik v umevanju no-
vih tokov v vrhunskem alpinizmu. Dve desetle-
tji pozneje pa je meje tega umevanja pomikal
više s svojim, tudi v Planinskem vestniku objav-
ljanim pisanjem, Nejc Zaplotnik. Vmes se je
zvrstila množica alpinističnih piscev, ki so pod
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planinske revije bolj ali manj na svojih plečih,
je v slovenskem časopisju redno objavljal član-
ke o naših in tujih gorah, planinstvu, alpini-
zmu, delu gorske reševalne službe, o planin-
skih postojankah, zanimivih osebnostih iz vrst
naših planincev in alpinistov ... Prav gotovo je
njegova velika zasluga, da se je zavest o delo-
vanju naše planinske organizacije in o dogaja-
nju v gorah tako rekoč vsak dan širila v sloven-
ski javnosti – tudi med tistimi, ki ne zahajajo v
gore in bi sicer o njih le malo izvedeli. Njegovi
članki v dnevnem časopisju, v katerih je poro-
čal in obveščal o nevarnostih in razmerah v
gorah, so prav gotovo opravili pomembno pre-
ventivno vlogo pri ozaveščanju obiskovalcev
gora. Napisal je številne recenzije gorniške li-
terature, kot urednik pomagal oblikovati zbor-
nike, kot soavtor pa je sodeloval pri knjigi Sto-
letje v gorah, ki je reprezentativno zaznamo-

vala stoto obletnico ustanovitve Slovenskega
planinskega društva in je temeljno delo za spo-
znavanje naše planinske zgodovine. Objavil je
številne recenzije in članke o knjigah z gorni-
ško in alpinistično tematiko in tudi tako pris-
peval k popularizaciji planinstva in alpinizma
v slovenskem prostoru. V svoji knjigi Hribi nad
mesti v obliki vodnika predstavlja posebnost
Slovenije – namreč gore v neposredni bližini
mest, na katere se ljubitelji planinarjenja lah-
ko odpravijo celo na popoldansko potepanje.
Raztresen ni namenjal novinarske pozornosti
le gorniški tematiki, ampak tudi našim jamam,
jamarstvu in speleologiji – to pa je pravzaprav
tudi tesno povezano z gorništvom, kajti mno-
ge izmed najzanimivejših slovenskih jam so v
gorskem svetu. Raztresen je bil glavni in odgo-
vorni urednik Planinskega vestnika od leta
1987 do leta 2001. 
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Orlovo skrbno uredniško roko postajali vedno
zanimivejši in prepričljivejši pripovedniki. 

Janko Blažej je prav v času hudih alpinisti-
čnih nesreč v začetku petdesetih let odmevno
pisal o krizi mlade plezalske generacije, ki jo je
bilo še posebno zaznati potem, ko se je starejša,
medvojna generacija z velikim dejanjem Jože
Čopa in Pavle Jesihove v Triglavskem stebru, o
katerem je v svojem izvrstnem slogu v Planin-
skem vestniku kot prvi ponavljalec smeri pisal
France Avčin, v alpinističnem pogledu poslovi-
la, mladi pa so se v tistih prvih povojnih letih še
iskali in prav zaradi tega iskanja napravili nekaj
usodnih napak. Morda je to krizo moč opaziti
tudi na straneh Planinskega vestnika tistega ča-
sa, saj so bili alpinistični prispevki, ki bi odsto-
pali od zgolj pripovedi o nekem dogodku, redki,
vendar pa sta prispevka Franceta Zupana o se-
verni steni Šit in Stazike Černič o njenem vzpo-
nu na Ailefroide v Zahodnih Alpah že napove-
dovala nov razcvet slovenskega alpinističnega
slovstva. Med odmevnejša pisanja v petdesetih
letih prav gotovo sodi prispevek Milana Pintar-
ja o zimskem plezanju v Prusikovi smeri Tri-
glavske stene. Drugače, tudi za manj alpinisti-
čno navdušene bralce, je o svojih gorniških po-
tovanjih pisal Marijan Lipovšek, ki pa ga seveda
prištevamo k alpinističnim piscem.
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Vladimir Habjan od 2001

S septembrom 2001
je urejanje Planinskega
vestnika prevzel Vladi-
mir Habjan (rojen 18.
maja 1957), ki je po kla-
sični gimnaziji v Ljublja-
ni končal študij sociolo-
gije. Od zgodnje mlado-
sti je aktiven planinski
delavec, deluje kot gor-
ski stražar, planinski vo-

dnik, alpinist in gorski reševalec. Članke s pla-
ninsko tematiko objavlja v več slovenskih časni-

kih in revijah, predvsem pa se je uveljavil kot pi-
sec planinskih vodnikov pri založbi Sidarta in
Planinski založbi Slovenije ter planinski foto-
graf. Pomembno je tudi njegovo delo pri izdaji
izbranih planinskih spisov Henrika Tume. Ha-
bjan je povabil k sodelovanju v uredništvu vrsto
priznanih planinskih strokovnjakov, predvsem
publicistov, in tako rekoč prvič v zgodovini Pla-
ninskega vestnika vzpostavil uredniški odbor, ki
ni »samo na papirju«. Uredništvo je z začetkom
leta 2002 izvedlo vsebinsko in oblikovno preno-
vo revije (to je sicer začel že Raztresen, ko je ob
koncu svojega urednikovanja Vestnika prešel na
barvni tisk). 

Konec petdesetih let pa se je z že omenje-
nim Markom Dularjem pojavil alpinistični rod,
ki ni bil le vrhunski v športnem pogledu, am-
pak tudi, kot bi dejal Tine Orel, pismen. Tone
Škarja, Ante Mahkota, Aleš Kunaver. In vrsta
drugih. V Planinskem vestniku je pisalo vedno
več o velikih alpinističnih dejanjih na tujem,
sprva v Alpah, pozneje pa tudi v Kavkazu, An-
dih in nazadnje v Himalaji ter po gorah vseh
celin in podnebij. Veliko je pisal in bil zelo
odmeven Stane Belak Šrauf in njegov popis pr-
vega zimskega vzpona po Čopovem stebru da-
nes že sodi v alpinistično klasiko.

Tudi prof. Marijan Krišelj, ki je na začetku
osemdesetih let na uredniškem stolu zamenjal
Tineta Orla, je alpinističnemu leposlovju na-
menjal veliko pozornosti. V obdobju svojega
urednikovanja je s svojimi uredniškimi posegi
pomagal pripraviti za knjižne izdaje alpinisti-
čne spomine Pavla Kunaverja, Mihe Potočni-
ka, Toneta Škarje in Danila Cedilnika – Dena,
ki so v svojem času objavljali v Planinskem ve-
stniku.

Planinski vestnik se alpinističnim vsebinam
ni odrekel niti takrat, ko sta bila urednika Mi-
lan Cilenšek in Marjan Raztresen, zdajšnji ure-
dnik pa tako ali tako izhaja iz alpinističnih vrst
in sam goji pisano alpinistično besedo. 

Prvi letnik Planinskega vestnika si lahko ogledate na arhivski strani naše spletne predstavitve

www.planinskivestnik.com/arhiv.php
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� Franci Ekar

S tem izhodiščem, ki velja tudi v tretjem ti-
sočletju, je bilo utemeljeno rojstvo mesečnika o
slovenskem planinstvu – Planinskega vestnika –
pred 110 leti, v letu 1895, ko so se zgodili števil-
ni kulturno-planinski dogodki, pomembni za
slovensko planinstvo. Ob tem vsekakor ne sme-
mo obiti dejanj, ki so za slovensko planinstvo še
kako pomembna in neizbrisna. V avgustu istega
leta je triglavski župnik Jakob Aljaž, rojen pred
160 leti, kupil svet na vrhu Triglava in nastala je
znamenita pogodba, listina o nakupu 16 kva-
dratnih metrov, na katerih zdaj stoji Aljažev
»turn« – stolp, ki mu je bil zasluženo dodeljen
državni status kulturnega spomenika prve ka-
tegorije. Ob odprtju Aljaževega stolpa so prvič
javno in slovesno zapeli sedanjo himno Planin-
ske zveze Slovenije »Oj, Triglav, moj dom«. Pri
tej pesmi pa seveda ne smemo pozabiti najza-
služnejšega za to, da smo Slovenci dobili in po-
slovenili ta napev in besedilo – Matije Zemljiča,
rojenega v Gornji Radgoni leta 1873. Bil je pe-
snik, prevajalec in duhovnik, župnik pri Toma-
žu nad Ormožem. V letu 1895 je Aljaž določil
tudi lokacijo za slovensko planinsko postojanko
– kočo na Kredarici – in kapelico, ki so jo nasle-
dnje leto že zgradili. Za vse te za vedno pomem-
bne zasluge je Slovensko planinsko društvo
(SPD) »triglavskega« župnika Jakoba Aljaža že
istega leta odlikovalo s častnim članstvom SPD.
Dodelitev prvega častnega članstva v SPD je bi-
la utemeljena tudi s tem, da je Aljaž svoj stolp
in svet na Triglavu že v istem letu podaril SPD.

Slovensko planinsko društvo, ustanovljeno
dve leti prej (1893), je ob prvi izdaji slovenskega
planinskega glasila čutilo prav tiste potrebe in ho-
tenja, na katere je opozoril že Franc Kadilnik z
odmevno črtico, napisano devet let pred nastan-
kom Planinskega vestnika. Napisal je enega prvih
slovenskih planinskih spisov, potopis Izhod na
Triglav. Slovensko planinsko društvo je bilo trdno
prepričano, da bo tudi z objavljanjem pisanja o

gorah le-te približevalo ljudem ter za vedno za-
znamovalo in ohranjalo vsebine planinskega de-
lovanja. Enako je hotelo pomagati tudi pri dokon-
čni uresničitvi želje »Slovenske gore, slovenski
planinski svet le Slovencem«. Zato je srečno na-
ključje, da se je Planinski vestnik rodil prav na os-
mi februar, dan, ko je dr. France Prešeren, sloven-
ski poet, odšel in postal za slovenstvo neminljiv in
večen. Ta dan so Slovenci pozneje razglasili za dr-
žavni kulturni praznik. 

Izdaja »našega« Planinskega vestnika je prehi-
tela kar nekaj »alpskih velesil« – Švico za devet let,
Francijo celo za 30. Šele veliko pozneje so sledile
tudi prve izdaje podobnih planinskih glasil v ta-
kratnih slovanskih državah. Vzgled in pogum za
izdajo slovenskega planinskega glasila pa so nam
dale že razvite alpske države – Avstrija, Nemčija,
v kateri so planinsko glasilo začeli izdajati že leta
1875, in Anglija – ta celo že v letu 1863.

V takih razmerah je nastala ena najbogatejših
izdaj nacionalne kulturne dediščine slovenstva,
Planinski vestnik, ki je vseskozi ostal zvest sloven-
skemu planinskemu svetu in planincem in je v
vsem 110-letnem obdobju trdno obdržal svoje »le-
dinsko« ime. 

Politični stresi in vnos novih političnih idej in
usmeritev v letu 1946 tudi planinstva niso obšli.
V Ljubljani so hoteli Vestniku spremeniti ime v
»Triglav«, nato v »Gore in ljudje«. Drugo je za sla-
ba tri leta tudi obveljalo, vendar se je na močno
zahtevo planinsko in alpinistično ozaveščenih av-
toritet, jeseniških planincev, alpinistov in gorskih
reševalcev, naj se slovenskemu planinskemu gla-
silu vrne ime »Planinski vestnik«, obdržal prvotni
naslov. Tako je ostalo do danes in zanesljivo bo tu-
di jutri. Podobne pobude so bile tudi za krovno
planinsko organizacijo, da bi ohranili us-
tanovitveno ime »Slovensko planinsko društvo –
SPD«, ki pa se vseeno ni spremenilo in je tako ime
ostalo primerljivo z ostalimi planinskimi zvezami
v evropskih alpskih državah.

Pomembno je tudi to, da je Planinski vestnik
izhajal ves čas. Okrnila ga je le prva svetovna voj-

Kar je zapisano, 
je večno in za vselej

A
K

T
U

A
L

N
A

 T
E

M
A



29

2–2005

na v letu 1915, ko je bila izdana tudi zapoved ar-
madnega poveljstva, »da je vsem civilnim osebam
prepovedano hoditi v gore«. In tako je planinstvo
med vojno popolnoma ohromelo. S planinci je
ostalo le deset številk Vestnika, ki so jim omogo-
čile, da so vsaj v taki obliki lahko obujali spomine,
ohranjali stik z gorami in gojili močne želje po
čim prejšnjih vnovičnih srečanjih z njimi.

Življenje, pot, cilje in vsebinske ter duhovne
vrednote so glasilu dajali uredniki Planinskega
vestnika. Še posebno sta se zapisali v zgodovino
dve spoštljivi uredniški legendi. Josip Tominšek
je v Kranju poučeval na klasični gimnaziji, bil
ustanovni član kranjske podružnice SPD in prav
v Grintovcih in Storžiču ter v njuni soseščini do-
življal vrednote in ljubezen do gora. Gore so mu
pomenile oporo, moč, energijo in duhovnost, tu-
di za urednikovanje. Enako goram vdana, skro-
mna, plemenita in srčna duša je bil Tine Orel iz
Trzina, ki je bil pravi planinsko in literarno dovr-
šeni ambasador in je planinski navdih prav tako
črpal in krepil v Grintovcih. 

Vestniku so dale pomembne vrednote tudi
druge velike osebnosti, denimo alpinist in gorski
ideolog Klement Jug, pa dr. Henrik Tuma, (letos
je minilo 70 let od njegove smrti), ki je pionirsko
raziskoval in razkrival neznana, še neodkrita po-
dročja gorskega sveta, še posebno Julijcev in
proučeval vrednote in pomen alpinizma. Pla-
ninski vestnik je postal ena največjih kulturnih
zakladnic slovenskega planinstva, h kateri se ve-
dno znova vračamo s spoštovanjem. Tudi dan-
danes, ko vsak dan lovimo čas, lahko damo ure-
dniškemu odboru in uredniku veliko priznanje,
da Vestnik še vedno ohranja kanček nekdanje
prvobitnosti in izvirnosti, da še vedno zbližuje
ljubitelje in obiskovalce gora, da kritično, stro-
kovno, objektivno informira, sporoča, razkriva,
kaj je dobro za gorsko-planinski svet, nas vabi na
nova območja, seznanja z novostmi in preventi-
vo. Lahko tudi priznamo, da se odbor distancira
od samozadovoljstva. Da išče vedno nove izzive
in vizije v literarno-dokumentarnih planinskih
spisih, da si prizadeva za svetovno primerljivost.
Planinski vestnik je bil ves čas aktiven spremlje-
valec alpinizma, novih vzponov, odprav in
odmevnih alpinističnih dogodkov, ki so »krona«
slovenske planinske organizacije. Spremljal je
alpinistične dogodke, vsaki odpravi je namenil

pravo, objektivno mesto, obseg in prostor. Prav
tako je posvetil veliko pozornosti prvemu slo-
venskemu osemtisočaku – Makaluju, prvič osvo-
jenemu pred petdesetimi leti. Letos slavimo tri-
deseto obletnico dne, ko je prvi Slovenec stal na
vrhu te mogočne gore, in še zdaj poudarjamo,
da je bil to še posebno viden rezultat uspešne
združitve alpinistične dovršenosti in odlične or-
ganizacije. Pisanje in knjiga o Makaluju pomeni-
ta tudi uspešen dosežek kulturne, literarne alpi-
nistične ustvarjalnosti. Ob boku Planinskega ve-
stnika so se začele pojavljati alpinistične, ekspe-
dicijske ideje, to pa je še kako velik uspeh in po-
membno ne samo za planinstvo, ampak za vse
slovenstvo, kajti narod, ljudstvo in državnost se
cenijo tudi po takih dejanjih; po njih se ocenju-
jemo in primerjamo z razvitim alpskim svetom
in državami. Planinska zveza je ob tem cenje-
nem jubileju lahko še kako ponosna na kako-
vost, zanesljivost in pozitivni odmev, prehojeno
pot, vsebine in obseg Planinskega vestnika. Pla-
ninec, alpinist, vodnik ..., član planinske organi-
zacije, planinskega društva, je popoln in resni-
čno pripada planinski organizaciji šele takrat, ko
ima glasilo v nahrbtniku ali doma na polici – ko
je zanesljiv naročnik našega stodesetletnega
slavljenca Planinskega vestnika, glasila Planin-
ske zveze Slovenije. A
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Više
Vrhovi gora mi nudijo
zavetje pred vsiljivci.
Veter odnaša
odmev mojih pesmi.
Tišina trepeta.
Ovija me v omamo.
Ptice lebdijo pod modrino
in s sunkom vetra odletijo.
Zaprem oči.
Vidim jih kako svobodne
preletavajo strmine
in se dvigajo vedno više ...

Slavica Štirn
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GGoovvoorr nnaa ppooggrreebbuu

Spoštovani Marijan!
Nedolgo od tega – dve ali tri leta nazaj – sem

med brskanjem po knjigarni odkril Tvoje pesmi,
Ostrnice. Dvakrat, trikrat sem jih prebral in vi-
del tisto, kar mi je prvič ostalo skrito: komaj vi-
dne žalne nitke so se vlekle čez lepoto verzov. A
tak je pač duh pesnikov, sem si mislil. Kmalu po
tistem sem Ti ob naključnem srečanju – bilo je
zadnje – čestital in povedal, da si me s pesmimi
presenetil. »Nekoč moraš dati ven, kar nosiš v
sebi,« si rekel. Nič pa nisi rekel o kaki prihodno-
sti, o delu, in to se mi je zdelo nenavadno. Šele
zdaj razumem. Kot šele zdaj razumem Tvoje
verze na križu vrh Storžiča. Takrat sem jih le
občutil. Vse to je bilo že tiho poslavljanje.

Kdaj se je začelo moje znanstvo s profesor-
jem Marijanom Krišljem, kot smo ga takrat vsi
klicali, niti ne vem, a gotovo je z radijskimi od-
dajami Odmevi z gora – bilo jih je vsaj 800 – po-
stal ključni posrednik planinske ideje široki jav-
nosti. Skozi njegove oddaje so spregovorili pla-
ninci, alpinisti, gorski reševalci, njihove literar-
ne izpovedi je oplemenitil z glasovi dramskih
igralcev, planinstvo je postalo kultura za vse. K
tem oddajam je povabil tudi mene. Nastalo je
petnajst nadaljevanj in te zgodbe so se Marija-
nu Krišlju zdele dovolj zanimive, da jih je uredil
za mojo prvo knjigo Stene mojega življenja. To
je bilo leta 1975 in v naslednjih letih je priredil
in pomagal izdati podobne knjige še Pavlu Ku-
naverju, Danilu Cedilniku, Levu Svetku in Du-
šanu Jelinčiču. Slovenski jezik, slovenske gore,
slovenski narod, slovensko planinstvo; to so bi-
le zanj svetinje, ki jim je služil. Napisal je nekaj
scenarijev za televizijske »planinske« filme, naj-
bolj znana pa je bila nanizanka V hribih se dela
dan, ki je opisovala popotovanja po Slovenski
planinski poti, transverzali od Maribora do
morja. Pisal je tudi sam, a še v njegovih delih so
z njegovimi besedami spregovorili drugi. Prva
knjiga z naslovom Mount Everest – Sagarmatha

je bila po radijskih poročilih iz baze pod Evere-
stom sestavljena zgodba o odpravi leta 1979.
Odpravi jo je podaril že ob njeni vrnitvi v Slove-
nijo. Naslednja je bila Zlata naveza, povzeta po
pogovorih z Miho Potočnikom o njegovem ple-
zanju z Jožo Čopom in Stankom Tominškom, za
njo pa sta prišli še Gore v ljudeh ter Jakob nad
Preddvorom. V letih od 1980 do 1986 je bil ure-
dnik Planinskega vestnika. 

Sam ni bil alpinist, a najbolj ga je zanimal
prav alpinizem – predvsem alpinisti in tisto naj-
globlje v njih, kar jih žene, preganja in pomirja.
Tako je prav ob 20-letnici naše odprave na Eve-
rest izšel Lotosov cvet, romanizirana resnična
zgodba odprave, skoraj psihoanaliza posame-
znikov, ki jim je zaradi resničnosti spremenil
imena. Mislim, da je mesece ali celo leta poslu-
šal magnetofonske trakove, ki so bili takrat po-
sneti, iz odtenkov glasov sklepal na občutke in
čustva, si vse to zapisoval in skušal izluščiti bi-
stvo. »Skrivnost našega življenja je shranjena v
biseru v lotosovem cvetu ... In ta biser čuvajo
bogovi.« Nemir in hrepenenje »junakov« njego-
vega Lotosovega cveta sta se naselila tudi v pi-

Marijanu Krišlju
ob slovesu
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satelju samem in ga nista izpustila, dokler se
skozi venčne liste lotosa ni dokopal do sredine
cveta – a prav do bistva, do samega bisera, se v
tem življenju pač ne pride. Bi prišel še globlje,
če bi bil sam alpinist? Ali pa se mu je – občutlji-
vemu in skrajno kulturnemu človeku – zdelo,
da bi mu zunanja grobost pokvarila tisto globljo
podobo, ki jo je videl ali slutil v alpinizmu?
Morda je le hotel ohraniti svojo svobodo, neo-
dvisnost. Tudi najino dolgo znanstvo je bilo v
bistvu veliko prijateljstvo, pa vendar brez doti-
kov, ki bi bili lahko boleči. Hote ali nehote pa mi
je postal merilo za visoko vrednost.

Zares in popolnoma njegove so Ostrnice, z
njimi se daje na vpogled – pa tudi tu ne čisto na-
ravnost. Prispodobe, parabole, simboli. Tudi čr-
na noč, minevanje, kazen za pohlep. In odreši-
tev v naravi, nad njo, v Bogu. Ves čas pa roka ob
njem, na katero se opre – da ne bi padel in da ne
bi vzletel.

Spoštovani Marijan, zares Tvoje so pesmi,
zares Tvoj je Storžič – in Tvoj je križ na njem.
Nekoč sem pod večer prišel na vrh, sonce je sve-
tilo že rdeče, mlad par je gledal v dalj, na novem
križu sem prebral Tvoj verz: »Križ je tu, za tebe
in za mene ... Zamere zemske ni nobene; naj se
v razgledu duša razodene, kot v snu!«

Pogledal sem dol v temneče podnožje in Te
poklical; kako vesel sem, da sem Te takole sre-
čal, v verzu, ki so ga zlatili zadnji žarki. – Lepo
počivaj, dragoceni človek. 

Tone Škarja, podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije
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Marijan Krišelj
Rojen je bil 15. 8. 1931 na Visokem. Za

diplomsko nalogo na slavistiki ljubljanske
Filozofske fakultete je prejel študentsko
Prešernovo nagrado. Že kot študent je de-
lal na Radiu Slovenija in tam ostal dobrih
40 let – do upokojitve. Bil je član igralske
skupine, nato napovedovalec, novinar, po-
ročevalec, lektor, urednik, mentor in vzgoji-
telj mladih napovedovalcev, ob tem pa še
strokovnjak za radijski govor in izdajatelj
strokovnega radijskega časopisa. Ob tem
je vse življenje delal v kulturnih društvih do-
mačih krajev. Za slovensko planinstvo je
najpomembnejše njegovo delo na radiu.
Ustvaril je več kot 800 tedenskih oddaj z
naslovom Odmevi z gora in Nedeljska po-
potniška torba, bil je pisec scenarijev za TV-
film V kraljestvu Zlatoroga in nanizanko V
hribih se dela dan. Avtorjem besedil iz radij-
skih oddaj je uredil in pomagal izdati pet
knjig, sam pa je napisal dve o odpravi Eve-
rest 79 ter svojo pesniško zbirko. Šest let je
urejal Planinski vestnik in si posebno priza-
deval za kulturo, lep jezik, leposlovje ter al-
pinizem in himalajizem. V decembru 2004
ga je PZS odlikovala s svečano listino Pla-
ninske zveze Slovenije in le tri tedne pozne-
je – 4. januarja 2005 – je po daljši bolezni
umrl. Pogreb je bil 7. januarja v Preddvoru.

Tone Škarja

Iz knjigarne Konzorcij, Mladinska knjiga
V četrtek, 24. februarja 2005 ob 18. uri nas bo v knjigarni

Konzorcij, Slovenska 29, Ljubljana, obiskal STIPE BOŽIĆ, avtor
knjige SEDAM VRHOVA. Kot sogovornika pričakujemo tudi
Vikija Grošlja in Marjana Raztresna. Večer bo avtor popestril z
diapozitivi. Vabljeni
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V nadaljevanju te posebne številke smo ponatisnili izbrane članke oziroma dele
prispevkov iz starih Planinskih vestnikov. Predvsem smo skušali prikazati odsev
časovnih obdobij, v katerih je izhajal. Upamo, da se vam bo zdel zanimiv in zabaven tako
kot se je nam zdelo listanje po starih revijah.

1895, str. 28

1895, str. 62

1895, str. 108

Odlomek iz Poročila II. rednega občnega zbora SPD
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1895, str. 122
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1895, str. 153

1895, str. 140
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1896, str. 190

1895, str. 79
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1896, str. 88

1895, str. 13
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1896, str. 89
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1896, str. 90
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1896, str. 91
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1896, str. 92

1896, str. 101
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1896, str. 135
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1898, str. 29 1896, str. 93

1896, str. 182

1896, str. 192
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1896, str. 137

1896, str. 184

1896, str. 154
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Prvi članek znanega planinskega pisatelja Janka Mlakarja
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Prva anketa v Planinskem vestniku

Časi se niso dosti spremenili: tudi današnje uredništvo bi se podpisalo pod to obvestilo.
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Prva knjiga, ki jo je izdalo SPD.
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Obvestilo o prvi umetni plezalni steni.
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